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1پيدايش باب 

  .دين را آفريدر ابتدا، خدا آسمانها و زم 1
. لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفتي بر رويكير بود و تاري و باين تهي و زم2
  . شدييو روشنا.  بشودييروشنا:  و خدا گفت3
  . جدا ساختيكي را از تارييوست و خدا روشناكينه كد ي را ديي و خدا روشنا4
. اوليو شام بود و صبح بود، روز. دي را شب ناميكيد و تاري را روز ناميي و خدا روشنا5
  .ندكان آبها و آبها را از آبها جدا ي باشد در ميكفل:  و خدا گفت6
  .ن شدي و چن.ردك جدا ك فلي باالي را از آبهاكر فلي زي را بساخت و آبهاك و خدا فل7
. دوميروز و شام بود و صبح بود، . دي را آسمان نامك و خدا فل8
  .ن شديو چن.  ظاهر گردديكجا جمع شود و خشكير آسمان در ي زيآبها:  و خدا گفت9

  .وستكيه نكد يو خدا د. ديا ناميد و اجتماع آبها را درين نامي را زميك و خدا خش10
  .ن شديو چن. ني زميه تخمش در آن باشد، بر روكوه آورد يه موافق جنس خود مك يوه اياورد و درخت ميه تخم بك يعلف د، انين نباتات برويزم:  و خدا گفت11
  .وستكيه نكد يو خدا د. موافق جنس خود باشد ه تخمش در آن، ك يوه داريه موافق جنس خود تخم آورد و درخت مك يد، علفيانين نباتات را روي و زم12
. سوميو صبح بود، روز و شام بود 13
  .ات و زمانها و روزها و سالها باشندي آينند و براك آسمان باشند تا روز را از شب جدا كرها در فلين:  و خدا گفت14
.ن شديو چن» . دهنديين روشناي آسمان باشند تا بر زمكرها در فلي و ن15
  .و ستارگان را  سلطنت شب، ي اصغر را براري سلطنت روز و نير اعظم را براين ر بزرگ ساخت، ي و خدا دو ن16
   دهند،يين روشناي آسمان گذاشت تا بر زمك وخدا آنها را در فل17
  . وستكيه نكد يو خدا د. نندك جدا يكي را از تارييند بر روز و بر شب، و روشناي و تا سلطنت نما18 
. چهارمي و شام بود و صبح بود، روز19
  .نندك آسمان پرواز ك فلين بر روي زميجانوران پر شود و پرندگان باالآبها به انبوه :  و خدا گفت20
  .وستكيه نكد يو خدا د.  پرندگان بالدار را به اجناس آنهاة و هم ه آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد،ك جانداران خزنده را، ةد و همي پس خدا نهنگان بزرگ آفر21
  .ر بشونديثكن يو پرندگان در زم د، يا را پر سازي دريد وآبهاير شويثكور و بار«: ت داده، گفتك و خدا آنها را بر22
. پنجمي روز  و شام بود و صبح بود،23
  .ن شديو چن. ن و اجناس آنهايوانات زميم و حشرات و حي بها رون آورد،ين، جانوران را موافق اجناس آنها بيزم:  و خدا گفت24
.وستكيه نكد يو خدا د. ن را به اجناس آنهاي حشرات زمةم را به اجناس آنها و همي آنها بساخت و بهان را به اجناسيوانات زمي پس خدا ح25
ومت ك خزند، حين ميه بر زمك ي حشراتةن و همي زميم و بر تماميا و پرندگان آسمان و بهايان دريم تا بر ماهي ما بسازهيآدم را بصورت ما و موافق شب:  و خدا گفت26
.دينما
.ديشان را نر و ماده آفريا. دياو را بصورت خدا آفر. ديخدا آدم را بصورت خود آفر پس 27
ه بر ك يواناتي حةا و پرندگان آسمان و هميان دريد، و بر ماهييد و در آن تسلط نماين را پر سازيد و زمير شويثكبارور و : شان گفتيت داد و خدا بدكشان را بري و خدا ا28
  .دينكومت ك خزند، حين ميزم

  . باشدك شما خورايبه شما دادم تا برا  درخت تخم دار است، ةويه در آنها مك يي درختهاةن است و همي تمام زميه بر روك ي تخم داري علف هاةهمانا هم:  و خدا گفت29
. ن شديو چن.  دادمك خورايراات است، هر علف سبز را بيه در آنها حكن ي حشرات زمة پرندگان آسمان و به همةن و هميوانات زمي حة و به هم30
. و شام بود و صبح بود، روز ششم. و بودكيار نيد و همانا بسي و خدا هر چه ساخته بود، د31
  

2 پيدايش باب
.ر آنها تمام شدك لشةن و همي و آسمانها و زم1
  . گرفتيه ساخته بود، آرامكخود ار ك ةو در روز هفتم از هم. ه ساخته بود، فارغ شدكار خود ك ة خدا از هم  و در روز هفتم،2
. د و ساختيه خدا آفركار خود ك ةاز هم ه در آن آرام گرفت، كرا يس نمود، زي خواند و آن را تقدك پس خدا روز هفتم را مبار3
  .ن و آسمانها را بساختي خدا، زم هوه،يه ك ينش آنها در روزين آفرين در حيش آسمانها و زميداين است پي ا4
  . ندكن را بيار زمكه ك نبود يده بود و آدمين نبارانيرا خداوند خدا باران بر زمي ز ده بود،ييچ علف صحرا هنوز نروين نبود و هيل صحرا هنوز در زمچ نهاي و ه5
.ردك يراب مين را سي زمين برآمده، تمام روي و مه از زم6
  .د، و آدم نَفْس زنده شديات دمي روح حي وينين بسرشت و در بي زمك خداوند خدا پس آدم را از خا7
  . در آنجا گذاشت ه سرشته بود،ك درعدن بطرف مشرق غَرْس نمود و آن آدم را ي و خداوند خدا باغ8
  . و بد راكيات را در وسط باغ و درخت معرفت نيد، و درخت حيانين روي را از زمك و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش خورا9

. ند، و از آنجا منقسم گشته، چهار شعبه شدكراب يا باغ را سرون آمد تي از عدن بي و نهر10
  .ندك يه در آنجا طالست، احاطه مكله را ين حويه تمام زمكشون است ي نام اول ف11
  .د و سنگ جزَع استيوست و در آنجا مرواركين ني آن زمي و طال12
  . ندك يوش را احاطه مكن يه تمام زمكحون ي و نام نهر دوم ج13
.و نهر چهارم فرات.  استي آشور جاريه بطرف شرقكام نهر سوم حدقل  و ن14



  .ديند و آن را محافظت نماكار آن را بك پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا 15
   ممانعت بخور،ي درختان باغ بةاز هم:  و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت16
  . مردينه خواهي، هر آيه از آن خوردك يرا روزيز ، ي و بد زنهار نخوركي اما از درخت معرفت ن17
  . بسازمي موافق ويش معاونيپس برا. ه آدم تنها باشدكست يخوب ن«:  و خداوند خدا گفت18
.همان نام او شد ات را خواند، ي حيآنچه آدم هر ذه چه نام خواهد نهاد و كند ين سرشت و نزد آدم آورد تا ببي آسمان را از زمةوان صحرا و هر پرندي و خداوند خدا هر ح19
. افت نشدي ي موافق وي آدم معاونين براكيل. وانات صحرا را نام نهادي حةم و پرندگان آسمان و همي بهاة پس آدم هم20
  .ردكش پر يش را گرفت و گوشت در جاي از دنده هايكيد تا بخفت، و ي گرداني گران بر آدم مستوليخواب  و خداوند خدا، 21
  . را به نزد آدم آورديرد و وك بنا ي زن ه از آدم گرفته بود،ك و خداوند خدا آن دنده را 22
  .ه از انسان گرفته شدكرا يده شود زي نام»نسا«ن سبب ي از گوشتم، از ايم و گوشتي از استخوانهاينست استخوانيهمانا ا:  و آدم گفت23
  . تن خواهند بودكيوست ويش خواهد پيبا زن خو رده، ك كرن سبب مرد پدر و مادر خود را تي از ا24
. و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند25
  

3پيدايش باب 
  د؟ي درختان باغ نخور ةه از همكقتاً گفته است يا خدا حقيآ: و به زن گفت. ارتر بوديه خداوند خدا ساخته بود، هشكوانات صحرا ي حة و مار از هم1 

  م،ي خوري درختان باغ مةوياز م: به مار گفت زن 2
  .ديريمبادا بم د ،ينكد و آن را لمس ميه در وسط باغ است، خدا گفت از آن مخورك ي درختةوين از مك  ل3 
   د مرد،ينه نخواهيهر آ:  مار به زن گفت4
  .د بودي و بد خواهكيد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيه از آن بخورك ي داند در روزيه خدا مك بل5
  . ز داد و او خورديوه اش گرفته، بخورد و به شوهر خود نير و دانش افزا، پس از مي دلپذيوست و بنظر خوشنما و درختكي نك خورايه آن درخت براكد ي و چون زن د6
.     شتن ساختندي خويها براستر ر به هم دوخته، ي انجيپس برگها. اننديه عركدند يشان باز شد و فهمي آنگاه چشمان هر دوِ ا7
  .ردندكان درختان باغ پنهان يشتن را از حضور خداوند خدا در ميد، و آدم و زنش خوي خراميم نهار در باغ ميدن نسيه در هنگام وزكدند ي و آواز خداوند خدا را شن8
  ؟يجا هستك:  و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت9

  .ردمكپس خود را پنهان . انميه عركرا ي ز  ترسان گشتم، دم،ينچون آوازت را در باغ ش:  گفت10
  ؟ي خورد ،يه از آن نخوركردم كه تو را قدغن ك يا از آن درختي آ ؟يانيه عركد يه تو را آگاهانك:  گفت11
  .ه خوردمك درخت به من داد  ةوي از مي، وين من ساختيه قرك ين زنيا:  آدم گفت12
  .ه خوردمكمار مرا اغوا نمود :  زن گفت ؟يردكه كار است كن چه ي ا ، پس خداوند خدا به زن گفت13
 كام عمرت خاي رفت و تمام ايمت راه خواهكبر ش! يوانات صحرا ملعون تر هستي حةم و از هميع بهاي، از جميردكار كن يه اكچون:  پس خداوند خدا به مار گفت14

  . خورديخواه
  .ديوبك ي را خواهي وةد و تو پاشنيوبك گذارم؛ او سر تو را خواهد ي ميت ويت تو و ذرين ذُراي و در م ان تو و زن،ي و عداوت در م15
اق تو به شوهرت خواهد بود يد و اشتيي زايار افزون گردانم؛ با الم فرزندان خواهياَلَم و حمل تو را بس:  و به زن گفت16

  .ردك خواهد يمرانكو او بر تو ح
  . خورديام عمرت از آن با رنج خواهي، پس تمام ايگفتم از آن نخور ه امر فرموده، ك ي و از آن درخت خورديديزوجه ات را شنه سخن كچون:  و به آدم گفت17
   خورد،ي صحرا را خواهيد و سبزه هايانيت خواهد رويز براي خار و خس ن18
.  برگشتي خواهك و به خاي هستكه تو خاكرا ي زيرفته شده از آن گك، ي راجع گردكه به خاك يني خورد تا حي ات نان خواهيشاني و به عرق پ19
  . ع زندگان استيه او مادر جمكرا يز  و آدم زن خود را حوا نام نهاد، 20
  .ديشان را پوشاني آدم و زنش از پوست بساخت و اي و خداوند خدا رختها برا21
 و تا به ابد  ز گرفته بخورد،يات نيند و از درخت حك مبادا دست خود را دراز كنيا. دهي و بد گردكينه عارف ك   از ما شده است،يكيهمانا انسان مثل :  و خداوند خدا گفت22

  .زنده ماند
  . ندكه از آن گرفته شده بود، بك را ينيار زمكرد تا كرون يعدن ب  او را از باغ  پس خداوند خدا،23
.ندكات را محافظت يق درخت حيرد تا طرك يه به هر سو گردش مك را ير آتشبارين داد و شمشكمسان را  يروبك باغ عدن، يرد و به طرف شرقكرون ي پس آدم را ب24


4پيدايش باب 
  .هوه حاصل نمودمي از يمرد: د و گفتيي و آدم، زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زا1
  .ن بودين زمكارك ل گله بان بود، و قائنيو هاب. دييل را زايگر برادر او هابي و بار د2
  . خدواند آوردين براي از محصول زميه ايه قائن هدك واقع شد  ام،ي و بعد از مرور ا3
   او را منظور داشت، ةيل و هديو خداوند هاب.  آورديه ايه آنها هديش و پي خوةز از نخست زادگان گليل ني و هاب4
  .ندكر افي سر خود را بز افروخته شده،پس خشم قائن به شدت . او را منظور نداشت ةي اما قائن و هد5
  ؟يندكر افي؟ و چرا سر خود را بزي شدكچرا خشمنا:  آنگاه خداوند به قائن گفت6
.ي مسلط شوياق تو دارد، اما تو بر وين است و اشتيمك، گناه بر در، در يردك نييوكي؟ و اگر ني شديا مقبول نمي، آيردك ي مييوكي اگر ن7
  .شتكل برخاسته، او را يو واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود هاب. ل سخن گفتي هاب و قائن با برادر خود8
   دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟ينم: جاست؟ گفتكل يبرادرت هاب:  پس خداوند به قائن گفت9

  ! آوردياد بر مين نزد من فري؟ خون برادرت از زميرده اكچه :  گفت10
  .رد تا خون برادرت را از دستت فرو بردكه دهان خود را باز ك يني از زمي هستنون تو ملعونك و ا11
  . بوديشان و آواره در جهان خواهيو پر. گر به توندهدي، همانا قوت خود را دينكن يار زمك هر گاه 12



  .اده استيعقوبتم از تحملم ز:  قائن به خداوند گفت13
  .شتكابد، مرا خواهد يه مرا ك شود هر يشان و آواره در جهان خواهم بود و واقع ميو پر.  تو پنهان خواهم بودي، و از روين مطرود ساختي زمي مرا امروز بر روكني ا14
  . شدك را نيابد، ويه او را كه هر ك داد ي ايو خداوند به قائن نشان. شد، هفت چندان انتقام گرفته شودكه قائن را بكپس هر :  گفتي خداوند به و15
  . ن شدكسا  عدن،  ين نود، بطرف شرقيرون رفت در زمين از حضور خداوند ب پس قائ16
.رد، و آن شهر را به اسم پسر خود، خنوخ نام نهادك ي بنا ميو شهر. دييپس حامله شده، خنوخ را زا.  خود را شناختة و قائن زوج17
  .  را آوردكل، لَميل را آورد، و متوشائيل، متُوشائيئايل را آورد، و محويائيراد، محويراد متولد شد، و عي خنوخ عي و برا18
19را ظِلَّهيگري را عاده نام بود و ديكي خود گرفت، ي، دو زن براك و لَم .  
  . بودينان و صاحبان مواشيمه نشي پدر خيو. دييابال را زاي و عاده، 20
  .  بودي نوازندگان بربط و ن ة پدر هميو. وبال بودي و نام برادرش 21
  .و خواهر توبل قائن، نعمه بود. ه صانع هر آلت مس و آهن بودكد، ييز توبل قائن را زاي و ظِلَّه ن22
23يا! دي عاده و ظله، قول مرا بشنويا:  به زنان خود گفتك و لَمرا بسبب ضرب يشتم بسبب جراحت خود، و جوانك را يرا مرديز! ديري سخن مرا گوش گ ،ك زنان لَم 
  . شيخو
  .هفتاد و هفت چندان ، ك لَمينه براي قائن هفت چندان انتقام گرفته شود، هر آي برا اگر24
  .شتكه قائن او را كل يگر به من قرار داد، به عوض هابي ديخدا نسل«: را گفتيث نام نهاد، زي بزاد و او را شيگر زن خود را شناخت، و او پسري پس آدم بار د25
.ردندكهوه شروع يدر آنوقت به خواندن اسم . دي و او را اَنوش نام متولد شديز پسريث ني شي و برا26


5پيدايش باب 
  ه خدا او را ساخت،يد به شبيه خدا آدم را آفرك يش آدم در روزيدايتاب پكن است يا 1
.شانينش اينهاد، در روز آفر» آدم«شان را يت داد و اكشان را بريو ا. ديشان را آفري نر و ماده ا2 
  .ديث ناميه و بصورت خود آورد، و او را شي به شبيست، پس پسري سال بزيدوس و آدم ص3
  . هشتصد سال بود، و پسران و دختران آورد ث،يام آدم بعد از آوردن شي و ا4
  . ه مردك سال بود ينهصد و س ست، يه زكام آدم ي پس تمام ا5
  . و اَنوش را آورد ست، يث صد و پنج  سال بزي و ش6
  . ست و پسران و دختران آورديز آوردن اَنوش، هشتصد و هفت سال بزث بعد اي و ش7
  .ه مردكث، نهصد و دوازده سال بود يام شي اة و جمل8
  .نان را آوردي و ق ست،ي و اَنوش نود سال بز9

  .رد و پسران و دختران آوردك ي هشتصد و پانزده سال زندگان نان،ي و اَنوش بعد از آوردن ق10
  . ه مردكنوش نهصد و پنج سال بود ام اَي اة پس جمل11
  .ل را آورديست، ومهلَلْئينان  هفتاد سال بزيو ق12
  .رد و پسران و دختران آوردك ي هشتصد و چهل سال زندگان ل،ينان بعد از آوردن مهلَلْئي و ق13
  . ه مردكنان، نهصد و ده سال بود يام قي اي و تمام14
  . ارِد را آورديو  ست، يل، شصت و پنج سال بزي و مهلَلْئ15
  .رد و پسران و دختران آوردك ي سال زندگانيارِد، هشتصد و سيل بعد از آوردن ي و مهلَلْئ16
  .ه مردكل، هشتصد و نود و پنج سال بود يام مهلَلْئيا  ة پس هم17
  .ست، و خنوخ را آورديارِد صد و شصت و دو سال بزي و 18
  .رد و پسران و دختران آوردك ي هشتصد سال زندگانارِد بعد از آوردن خَنوخ،ي و 19
  . ه مردكارِد، نهصد و شصت و دو سال بود يام ي اي و تمام20
  .ست، و متوشالَح را آوردي و خنوخ شصت و پنج سال بز21
  . رفت و پسران و دختران آورديصد سال با خدا راه مي و خنوخ بعد از آوردن متوشالح، س22
  .    صد و شصت و پنج سال بوديسام خنوخ، ي اة و هم23
  .را خدا او را برگرفتياب شد، زي رفت و ناي و خنوخ با خدا راه م24
  . را آوردكست، و لَمي و متوشالح صد و هشتاد و هفت سال بز25
26رد و پسران و دختران آوردك ي هفتصد و هشتاد و دو سال زندگان ،ك و متوشالح بعد از آوردن لَم .  
  . ه مردكنهصد و شصت و نه سال بود  ام متوشالح، يا  ة پس جمل27
28آورديست، و پسري صد و هشتاد و دو سال بزك و لَم .  
  .ردكه خداوند آن را ملعون ك يني ما از زمي خواهد داد از اعمال ما و از محنت دستهاين ما را تسليا:  را نوح نام نهاده گفتي و و29
30ختران آورددرد و پسران و ك ي و نود و پنج سال زندگان بعد از آوردن نوح، پانصدك و لَم.  
. ه مردك هفتصد و هفتاد و هفت سال بود  ،كام لَمي پس تمام ا31
.افِث را آوردي و نوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و 32


6پيدايش باب 
  دند، يشان متولد گردي ايبران و دختران ي زمياد شدن بر رويردند به زكان شروع يه چون آدمك و واقع شد 1
  . گرفتنديشتن مي خويه خواستند، زنان براكدام كو منظرند، و از هر كيه نكدند يان را دي پسران خدا دختران آدم2
  .ست سال خواهد بودي صد و بيام وين اكيل. ز بشر استيه او نكرا يرد، زك نخواهد يروح من در انسان دائماً داور:  و خداوند گفت3



ه در زمان ك بودند يشان جبارانيدند، اييشان اوالد زاي ايان در آمدند و آنها برايه پسران خدا به دختران آدمك يو بعد از هنگام. ن بودنديام مردان تنومند در زمي آن ا و در4
  .سلَف، مردان نامور شدند

  . دائماً محض شرارت استي دل ويالهايار است، و هر تصور از خين بسيه شرارت انسان در زمكد ي و خداوند د5
.ن ساخته بود، و در دل خود محزون گشتيه انسان را بر زمكمان شد ي و خداوند پش6
  .شانيه متأسف شدم از ساختن اكم و حشرات و پرندگان هوا را، چونين محو سازم، انسان و بهاي زميده ام، از رويه آفركانسان را :  و خداوند گفت7
.افتيالتفات  اما نوح در نظر خداوند 8
  .  رفتيو نوح با خدا راه م. املك عادل بود، و در عصر خود ينوح مرد. ش نوحيداين است پي ا9

  .افثيسام و حام و :  و نوح سه پسر آورد10
  .ن از ظلم پر شده بوديده و زميز بنظر خدا فاسد گردين ني و زم11
  .رده بودندكن فاسد ي بشر راه خود را بر زميه تمامكرا ي فاسد شده است، زكنيه اكد ين را دي و خدا زم12
  . خواهم ساختكن هاليشان را با زمي من اكنيو ا. شان پر از ظلم شده استين بسبب ايه زمكرا يده است، زي بشر به حضورم رسي تماميانتها:  و خدا به نوح گفت13
  .نداير بيرونش را به قيون و بن و درك بنا يشتكوفر بساز، و حجرات در ك از چوب ي ايشتك خود ي پس برا14
  . ذراعيصد ذراع  باشد، و عرضش پنجاه ذراع و ارتفاع آن سي سيشتكه طول كب بساز يكن تري و آن را بد15
  . بسازي و فوقاني و وسطي را در جنب آن بگذار، و طبقات تحتانيشتكو درِ . نك از باال تمام ي بساز و آن را به ذراعيشتك ي براي اي و روشن16
  . ن است، خواهد مرديو هر چه بر زم.  گردانمكر آسمان هاليات در آن باشد، از زيه روح حك را ي آورم تا هر جسدين مي من طوفان آب را بر زمكنيرا اي ز17
  . تو و پسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت با تو  آمد،ي درخواهيشتك و به   سازمين عهد خود را با تو استوار مك ل18
  .، نر و ماده باشنديشتن زنده نگاه داري آورد، تا با خوي در خواهيشتك از همه به ي، جفتي جسديوانات، از هر ذيع حيجم و از 19
  .يند تا زنده نگاه دارين به اجناس آنها، دو دو از همه نزد تو آي حشرات زم ةم به اجناس آنها، و از همي از پرندگان به اجناس آنها، و از بها20
  . باشدك تو و آنها خورايره نما تا براير و نزد خود ذخيه خورده شود، بگك يآذوقه ا و از هر 21
.رد و به هر چه خدا او را امر فرمود، عمل نمودكن ي پس نوح چن22
  

7پيدايش باب 
  .دميدن عصر به حضور خود عادل يرا تو را در ايد، زيي در آيشتك اهل خانه ات به يتو و تمام«: و خداوند به نوح گفت 1
   نر و ماده،  دو دو، ،كم ناپاير، و از بهايهفت هفت، نر و ماده با خود بگ ، كم پاي بها ة و از هم2
  .ين نگاه داري تمام زمي بر رويز هفت هفت، نر و ماده را، تا نسلي و از پرندگان آسمان ن3 
  . سازمين محو مي زميه ساخته ام، از روك را ير موجود بارانم، و هيگر، چهل روز و چهل شب باران ميه من بعد از هفت روز دكرا ي ز4
  . پس نوح موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نمود5
  .ن آمدي و نوح ششصد ساله بود، چون طوفان آب بر زم6
  . در آمدنديشتك از آب طوفان به ي و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با و7
  ن،ي حشرات زمة، و از پرندگان و از همك نا پامي و از بهاكم پاي از بها8
  .رده بودكه خدا نوح را امر ك در آمدند، چنانيشتك دو دو، نر و ماده، نزد نوح به 9

.ن آمديه آب طوفان بر زمك و واقع شد بعد از هفت روز 10
  .  آسمان گشودهيافته شد، و روزنهاكم شي عظة لجياع چشمه هي نوح، در روز هفدهم از  ماه دوم، در همان روز جمي و در سال ششصد از زندگان11
  .دي بارين مي زمي و باران، چهل روز و چهل شب بر رو12
  . شدنديشتكشان داخل ي پسرانش، با اة نوح و سه زوجةافث، و زوجي در همان روز نوح و پسرانش، سام و حام و 13
  .    بالدارانة پرندگان به اجناس آنها، همة خزند به اجناس آنها، و همين ميه بر زمك ي حشراتةاس آنها، و همم به اجنيبها  ةوانات به اجناس آنها، و همي حةشان و همي ا14
  . در آمدنديشتكات دارد، نزد نوح به يه روح حك ي جسدي دو دو از هر ذ15
.داوند در را از عقب او بستو خ.  را امر فرموده بوديه خدا وك جسد آمدند، چنانيه آمدند نر و ماده از هر ذك يي و آنها16
  .ن بلند شديه از زمك را برداشت يشتك افزود و ي آمد، و آب همين مي و طوفان چهل روز بر زم17
  .  رفتي بر سطح آب ميشتكو   افزود، ين هميافته، بر زمي و آب غلبه 18
  . آسمانها بود، مستور شدير تماميه زك بلند يوههاك  ةه همكافت، تا آنياد غلبه ياد و زين زي و آب بر زم19
  . ديوهها مستور گردكافت و ي پانزده ذراع باالتر، آب غلبه 20
  .ان، مردنديع آدمين، و جمي بر زمةل حشرات خزندكوانات و يم و حيرد، از پرندگان و بهاك يت مكن حريه بر زمك ي جسدي و هر ذ21
  .، مرد بوديكه در خشك او بود، از هر ينيات در بيه دم روح حك هر 22
 بود يشتك در يو نوح با آنچه همراه و. ن محو شدنديم و حشرات و پرندگان آسمان، پس از زميان و بهاين بود، از آدمي زميه بر روك را يرد هر موجودك و خدا محو 23

  . مانديفقط باق
. افتي ين صد و پنجاه روز غلبه مي و آب بر زم24
  

8پيدايش باب 
  .دين گردكد و آب ساين وزاني بر زميو خدا باد. اد آوردي بودند، بيشتك  در يه با وك را يمي بهاةات و همواني ح ة و خدا نوح  و هم1
  .ستادي آسمان بسته شد، و باران از آسمان باز اي لجه و روزنهاي و چشمها2
   م شد،ك آب   صد و پنجاه روز،يو بعد از انقضا. ن برگشتي زمي و آب رفته رفته از رو3
. آرارات قرار گرفتيوههاك بر يشتكفدهم از ماه هفتم،  و روز ه4
  .ديوهها ظاهر گردك ي قله ها  و در روز اول از ماه دهم،  شد،يمتر مك و تا ماه دهم، آب رفته رفته 5



  . ردك باز  ه ساخته بود،ك را يشتك ةچيه نوح درك موافق شد بعد از چهل روز 6
  . شدكن خشي بود تا آب از زميردد مرون رفته، در تياو ب. ردك و زاغ را رها 7
  .م شده استكن ي زميا آب از رويه آكند يرد تا ببكبوتر را از نزد خود رها ك پس 8
رد و آن را گرفته نزد خود به كپس دست خود را دراز .  برگشتيشتك به ين بود، نزد وي زميه در تمام روكرا يافت، زي خود نيف پاك ي برايمنيبوتر چون نشك اما 9
  . در آورديشتك

  .ردك رها يشتكبوتررا از ك باز  رده،كز درنگ يگر ني و هفت روز د10
  .م شده استكن ي زميه آب از روكپس نوح دانست .  استيتون تازه در منقار وي برگ زكني و ا  برگشت،يبوتر نزد وك   و در وقت عصر،11
.  برنگشتيگر نزد وي و او د رد،كبوتر را رها كز توقف نموده، يگر ني و هفت روز د12
  .  بودكن خشي زمي روكنيست و اي نگر  را برداشته،يشتكپس نوح پوشش .  شدكن خشيم د ر روز اول از ماه اول، آب از روز زمكي و در سال ششصد و 13
  . شدكن خشيست و هفتم از ماه دوم، زمي و در روز ب14
  : گفت  آنگاه خدا نوح را مخاطب ساخته،15
  .    تو و زوجه ات و پسرانت و ازواج پسرانت با تو ن شو،روي بيشتك از 16
ن منتشر شده، د رجهان بارور و يرون آور، تا بر زمي با خود ب ن،يل حشرات خزنده بر زمكم و ي را از پرندگان و بهاي جسدي هر ذ ،يه نزد خود دارك را يواناتي حة و هم17
  .ر شونديثك

  .رون آمدندي بيرانش، با و پس نوح و پسران او و زنش و زنان پس18
  .  به در شدنديشتكند، به اجناس آنها، از ك يت مكن حري پرندگان، و هر چه بر زمة حشرات و هم ةوانات و همي ح ة و هم19
  .دي مذبح گذراني براي سوختني هاي گرفته، قربانك پاة و از پرندك پا ةميرد، و از هر بهك خداوند بنا ي براي و نوح مذبح20
 ةگر هميت بد است، و بار ديال دل انسان از طفوليه خكرا ي ز نم،كن را بسبب انسان لعنت نيگر زمين ديبعد از ا«: د و خداوند در دل خود گفتيي خوش بويداوند بو و خ21
  .ردمكه كنم، چنانك نكوانات را هاليح

» .ان، و روز و شب موقوف نخواهد شد و سرما و گرما، و زمستان و تابست  زرع  و حصاد،  است،يه جهان باقك ي مادام22


9پيدايش باب 
  .دين را پر سازيد و زمير شويثكبارور و «: شان گفتي بد ت داده،ك و خدا، نوح و پسرانش را بر1
  .م شده اندي بود، به دست شما تسلا خواهديان دري ماهة خزد، و بر همين مي و بر هرچه بر زم  پرندگان آسمان،ةن و برهميوانات زمي ح ةبت شما بر همي و خوف شما و ه2
   به شما دادم، زهمه را چون علف سب.  شما طعام باشدي دارد، برايه زندگك ي و هرجنبنده ا3
  .دي مخور ه خون او باشد،ك مگر گوشت را با جانش 4
  .  دست انسان، انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفتو از. وان آن را خواهم گرفتياز دست هر ح.  جان شما خواهم گرفتينه انتقام خون شما را براي و هر آ5
  . را خدا انسان را بصورت خود ساختيخته شود، زي به دست انسان ري خون و زد،يه خون انسان رك هر 6
  .دييفزاين منتشر شده، در آن بي و در زم دير شويثك و شما بارور و 7
  :فترده، گك خطاب ي و خدا نوح و پسرانش را با و8
  ت شما استوار سازم،ي من عهد خود را با شما و بعد از شما با ذركني ا9

. نيوانات زميع حي جمي حت رون آمد،ي بيشتكن با شما، با هر چه از يوانات زمي ح ةم و هميه با شما باشند، از پرندگان و بهاك ي جانوران ة و با هم10
. ندكن را خراب ين نباشد تا زمي نشود، و طوفان بعد از اك جسد از آب طوفان هاليگر هر ذيه بار دك گردانم ي عهد خود را با شما استوار م11
  :ه با شما باشند، نسالً بعد نسل تا به ابدك ي جانوران ةان خود و شما، و همي بندم، در ميه من مك ينست نشان عهديا:  و خدا گفت12
  .ان من و جهان است، خواهد بودي مه درك ي گذارم، و نشان آن عهدي قوس خود را در ابر م13
  ن گسترانم، و قوس در ابر ظاهر شود،ي زميه ابر را باالك ي و هنگام14
  .ندك ك را هالي جسديگر نخواهد بود تا هر ذيو آب طوفان د. اد خواهم آوردي باشد، بي جسد مي جانوران ذةان من و شما و هميه در مك آنگاه عهد خود را 15
  .ن استيه بر زمك ي جسدي جانوران است، از هر ذةان خدا و هميه در مك را ياد آورم آن عهد جاودانيست تا بي و آن را خواهم نگر اهد بود، و قوس در ابر خو16
» .ن استيه بر زمك ي جسديان خود و هر ذيه استوار ساختم در مك ينست نشان عهديا:  و خدا به نوح گفت17
.نعان استكو حام پدر . افث بودندي سام و حام و  دند،رون آمي بيشتكه از ك و پسران نوح 18
  .  جهان منشعب شديشان تمامينانند سه پسر نوح، و از اي ا19
  .  غرس نموديستانكرد، و تاكن شروع ي و نوح به فالحت زم20
  . ديان گردي خود عرةمي و در خ ده، مست شد،ي و شراب نوش21
  .رون خبر داديد و دو برادر خود را بيا د پدر خود ري برهنگ نعان،ك پدر   و حام،22
  .دندي پدر خود را نديه برهنگكشان باز پس بود ي ايو رو. دندي پدر خود را پوشاني و پس پس رفته، برهنگ تف خود انداختند،كافث، ردا را گرفته، بر ي و سام و 23
  . ودرده بك چه يهترش با وكه پسر كافت ي خود به هوش آمده، دري و نوح از مست24
  . بندگان باشدةبرادران خود را بند! نعان ملعون بادك:  پس گفت25
  . او باشدةنعان، بندكو !  ساميهوه خداي باد كمتبار:  و گفت26
  . او باشدةنعان بندكن شود، و ك سام سايمه هايافث را وسعت دهد، و درخي خدا 27
  . ردك يصد و پنجاه سال زندگاني س  و نوح بعد از طوفان،28
.ه مردكام نوح نهصد و پنجاه سال بود ي اة پس جمل29
  

10پيدايش باب 
  .شان بعد از طوفان پسران متولد شدنديو از ا. افثيش پسران نوح، سام و حام و يداين است پي ا1



  .راسي و تكاوان و توبال و ماشَي و يجومر و ماجوج و مادا: افثي پسران 2
  . وجرْمهفات و تيناز و رِكاَش:  و پسران جومر3
  .ميم و دودانيتكش و يشَه وتَرشياَلِ: اواني و پسران 4
. ش ي خويله اش در امت هاي موافق زبان و قبيكي خود، هر ير امت ها منشعب شدند در اراضينان جزاي از ا5
  .نعانكم و فوط و يوش و مِصراك :  و پسران حام6
  .شِبا و ددان: و پسران رعمه. اكو سبتِله و سبتَه و رعمه يسِبا و حو: وشك و پسران 7
  .ردكاو به جبار شدن در جهان شروع . وش نِمرُود را آوردك و 8
  .اد جبار در حضور خداونديمثل نمرود، ص: ندي گوين جهت مياز ا.  جبار بوديادي در حضور خداوند صي و9

  .ن شِنعاريملْنَه در زكد و ك و اَك بابل بود و اَر ،يت وك مملي و ابتدا10
  الَح را بنا نهاد،كر، ينوا و رحوبوت عي و ن رون رفت،ين آشور بي از آن زم11
  .  بزرگ بوديو آن شهر. الَحكنوا و يان نيسن را در مي و ر12
  .م را آورديم و نَفتوحيم و لَهابيم و عناميم لُودي و مِصرا13
  . م رايفتوركد آمدند و يان پدينيشان فِلسطيه از اكم را يسلوحكم و ي و فَتروس14
  . خود، وحت  را آوردة نخست زاد دون،ينعان، صك و 15
  ان رايان و جِرجاشيان و اَموريبوسي و 16
17رْقي و حِوان راينيان و سيان و ع  
  .ان منشعب شدندينعانكل يو بعد از آن، قبا. ان رايان و حماتيان و صماري و اَرواد18
  .م تا به الشَعين به سمت جرار تا غَزَه بود، و به سمت سدوم و عموره و اَدمه و صبوئدويان از صينعانك و سرحد 19
.  خودي و امت هايدر اراض شان، ي ايل و زبانهاينانند پسران حام برحسب قباي ا20
. ز اوالد متولد شديافَث بزرگ بود، از او ني عابر و برادر يع بنيه پدر جمك و از سام 21
  .شاد و لُود و اَرامكالم و آشور و اَرفَيع : ران سام پس22
  .عوص و حول و جاتِر و ماش:  پسران اَرام23
  . شاد، شالِح را آورد، و شالِح، عابر را آوردك و اَرف24
   .قْطانيو نام برادرش . ن منقسم شدي زميام ويه در اكرا ي را فالِج نام بود، زيكي.  و عابر را دو پسر متولد شد25
  ارِح را آورد،يقْطان، الموداد و شالف و حضَرموت و ي و 26
     را، ة و هدورام و اُوزال و دِقْل27َ
  ل و شِبا را،يمائي و عوبال و اب28
  . قطان بودندين همه پسران يا. وباب رايلَه و ير و حوِي اَوف29
  .  استي شرقيوههاك از يوهكه كشا بود به سمت سفاره، يشان از مين اك و مس30
  .شي خوي خود برحسب امت هاي در اراض شان،ي ايل و زبانهاينانند پسران سام برحسب قباي ا31
. بعد از طوفان منشعب شدند  جهان،يشان در امت هايش ايداي برحسب پ ل پسران نوح،ينانند قباي ا32


11پيدايش باب 
  . لغت بودكي زبان و كي و تمام جهان را 1
  . گرفتندينكافتند و در آنجا سين شنعار ي در زمي اي هموار ردند،ك يوچ مكه چون از مشرق ك و واقع شد 2
  . گچير بجاي و ق  سنگ بود،يشان را آجر بجايو ا» .ميم و آنها را خوب بپذيد، خشتها بسازييايب: گر گفتنديدكي و به 3
  .مينده شوكن پراي تمام زميم، مبادا برروينكدا يشتن پي خوي براي تا نام سمان برسد،ه سرش به آك را يم، و برجي خود بنا نهي برايد شهرييايب:  و گفتند4
  .ديردند، مالحظه نماك ي آدم بنا ميه بنك را ي و خداوند نزول نمود تا شهر و برج5
  .شان ممتنع نخواهد شدي از ا نند،كه قصد آنرا بك ياركچ يرده اند، و اآلن هكار را شروع كن ي زبان و اكيشان را يع اي است و جميكيهمانا قوم :  و خداوند گفت6
  .گر را نفهمنديدكيم تا سخن يشان را در آنجا مشوش سازيم و زبان اينون نازل شوك ا7
  . شهر باز ماندندينده ساخت و از بناكن پراي تمام زميشان را از آنجا بر روي پس خداوند ا8
.نده نمودكن پراي تمام زميشان را از آنجا بر رويو خداوند ا.  اهل جهان را مشوش ساختير آنجا خداوند لغت تمامه دكرا ي ز دند،ي از آن سببب آنجا را بابل نام9

  .شاد را دو سال بعد از طوفان آوردكچون سام صد ساله بود اَرفَ. ش ساميداين است پي ا10
  .ن آوردرد و پسران و دختراك ي پانصد سال زندگان شاد،ك و سام بعد از آوردن ارف11
  . ست و شالح را آوردي و پنج سال بزيشاد سك و ارف12
  .رد و پسران و دختران آوردك يشاد بعد از آوردن شالح، چهارصد و سه سال زندگانك و ارف13
  . و عابر را آورد ست،ي سال بزي و شالح س14
  .وردرد و پسران و دختران آك ي و شالح بعد از آوردن عابر، چهارصد و سه سال زندگان15
  .ست و فالج را آوردي و چهار سال بزي و عابر س16
  .رد و پسران و دختران آوردك ي سال زندگاني و عابر بعد از آوردن فالج، چهارصد و س17
  .ست و رعو را آوردي سال بزي و فالج س18
  .رد و پسران و دختران آوردك يست و نه سال زندگاني و فالج بعد از آوردن رعو، دو19
. و سروج را آورد ست،ي و دو سال بزيو س و رع20
  .رد و پسران و دختران آوردك يست و هفت سال زندگاني دو  و رعو بعد از آوردن سرُوج،21



  . و ناحور را آورد ست،ي سال بزي و سروج س22
  .ست و پسران و دختران آورديست سال بزي دو و سروج بعد از آوردن ناحور، 23
  .ست، و تارح را آورديل بزست و نه ساي و ناحور ب24
  .رد و پسران و دختران آوردك ي و ناحور بعد از آوردن تارح، صد و نوزده سال زندگان25
.ست، و ابرام و ناحور و هاران را آوردي و تارح هفتاد سال بز26
.ه تارح، ابرام و ناحور و هاران را آورد، و هاران، لوط را آوردكش تارح يداين است پي و ا27
  . ان بمرديلدانكش در اورِ ي تارح در زاد بوم خو ش پدر خود،ي هاران پ و28
  .هكسيه و پدر ك پدر مِل  دختر هاران، ه نام بود،كو زن ناحور را مِل.  نام بوديزن ابرام را سارا.  خود گرفتندي و ابرام و ناحور زنان برا29
  . اوردي ني ولد  نازاد مانده،ي اما سارا30
  نعان بروند،كرون شدند تا به ارض يان بيلدانكشان از اوري با ا  پسرش ابرام را برداشته،ة، زوجي خود لوط، پسر هاران، و عروس خود ساراة و نواد خود ابرام، پس تارح پسر 31

  .ده، در آنجا توقف نمودنديو به حران رس
. ست و پنج سال بود، و تارح در حران مردي دو  تارح،ي و مدت زندگان32


12ش باب پيداي
  رون شو،يه به تو نشان دهم بك يني زمي پدر خود بسوةش و خانيت خود، و از مولود خوياز وال:  و خداوند به ابرام گفت1
. بوديت خواهك و تو بر ت دهم، و نام تو را بزرگ سازم،كنم و تو را بركدا يم پي عظي و از تو امت2
  .افتيت خواهند كل جهان بريع قبايو از تو جم. ه تو را معلون خواندكنم به آنك لعنت  خوانند، وكه تو را مبارك يت دهم به آنانك و بر3
  .رون آمديه از حرّان بك يو ابرام هفتاد و پنج سال بود، هنگام.  رفتيو لوط همراه و.  روانه شد ه خداوند بدو فرموده بود،ك پس ابرام، چنان4
رون شدند، و به ينعان بكن يمت زمي برداشته، به عز رده بودند،كدا يه در حران پك ي خود را با اشخاص ة اموال اندوخت ة و هم  خود لوط،ة، و برادرزادي و ابرام زن خود سارا5
  .نعان داخل شدندكن يزم
  .ن بودنديان در آن زمينعانكو در آنوقت . م تا بلوطستان مورهيكان شك گشت تا مين مي و ابرام در زم6
  . ظاهر شد، بنا نموديه بر وك خداوند ي برايو در آنجا مذبح.  بخشمين را مين زميت تو ايبه ذر:  گفت  شده، و خداوند بر ابرام ظاهر7
 خداوند ي برايو در آنجا مذبح.  آن بودي بطرف شرقي و عايل بطرف غربيت ئيو ب.  خود را بر پا نمود ةمي خ رده،كوچ ك  ل است،يت ئي بيه به شرقك يوهك پس، از آنجا به 8
  .هوه را خواندينا نمود و نام ب

. ديوچكرده، به سمت جنوب ك مراحل و منازل ي ط9
  .ردك ين شدت ميه قحط در زمكرا ي ز ن شد، و ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا بسر برد،ي در آن زمي و قحط10
  .يو منظر هستكيتو زن نه ك دانم ي مكنيا:  گفتي به زن خود سارا  به ورود مصر شد،كيه چون نزدك و واقع شد 11
  .شند و تو را زنده نگاه دارندكپس مرا ب.  اوست ةن زوجيا: ندي گو نند،ي همانا چون اهل مصر تو را ب12
  .ت شود و جانم بسبب تو زنده مانديري من خي تا به خاطر تو برايه تو خواهر من هستك پس بگو 13
  . ار خوش منظر استيه بسكدند ي و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر آن زن را د14
  . فرعون در آورند ة را به خانيپس و. دند، و او را در حضور فرعون ستودندي فرعون او را دي و امرا15
  .زان و ماده االغان و شتران شدينكشها و گاوان و حماران و غالمان و ي با ابرام احسان نمود، و او صاحب مي و بخاطر و16
  . سخت مبتال ساختياي ابرام به بال ة زوج ،ي او را بسبب سارا ةهل خان و خداوند فرعون و ا17
   توست؟ ةه او زوجك ي؟ چرا مرا خبر نداديردكه به من كست ين چيا:  و فرعون ابرام را خوانده، گفت18
!شواو را برداشته، روانه .  تو ة زوجكني و آالن، ا  گرفتم؟يه او را به زنك  منست، او خواهر: ي چرا گفت19
.ش روانه نمودندكمليسان خود را امر فرمود تا او را با زوجه اش و تمام ماك، ي آنگاه فرعون در خصوص و20


13پيدايش باب 
  .ش، و لوط، از مصر به جنوب آمدندي و ابرام با زن خود، و تمام اموال خو1
  . ار دولتمند بودي و نقره و طال، بسي و ابرام از مواش2
  ،يل و عايت ئيان بيمه اش در ابتدا بود، در ميه خك ييل آمد، بدانجايت ئي به ب رده،كمنازل  ي پس از جنوب، ط3
  . هوه را خوانديه اول بنا نهاده بود، ودر آنجا ابرام نام ك ي به مقام آن مذبح4 
  . مه ها بوديه همراه ابرام بود، گله و رمه و خكز ي و لوط را ن5
  . نندكونت ك جا سكيار بود، و نتوانستند در يشان بسي ايه اندوخته هاكرا ين شوند زكجا ساكيه در كشان را نداشت يش اين گنجاي و زم6
  . ن بودندين زمكسا ان، يان و فَرِزينعانكو در آن هنگام .  لوط نزاع افتادي ابرام و شبانان مواشيان شبانان مواشي و در م7
  . ميه ما برادركرا يز  نباشد، يان شبانان من و شبانان تو نزاعي در مان من و تو، ويزنهار در م«:  پس ابرام به لوط گفت8
 من به جانب چپ  ،ي راست خواهم رفت و اگر بطرف راست روي من بسو ،ياگر به جانب چپ رو. يه از من جدا شوكنيست؟ ملتمس اي تو نيش روين پي مگر تمام زم9

.خواهم رفت
ه خداوند سدوم و كراب بود، قبل از آني س ن مصر، به طرف صوغَر،يه همه اش مانند باغ خداوند و زمكد ي اردن را بديمام واد آنگاه لوط چشمان خود را برافراشت، و ت10

  .   عموره را خراب سازد
  .گر جدا شدنديدكيرد، و از كوچ ك يرد، و لوط بطرف شرقكار ي خود اختي اردن را براي پس لوط تمام واد11
  .ردكمه خود را تا سدوم نقل ين شد، و خك ساياند، و لوط در بالد وادنعان مكن ي ابرام در زم12
  .ار بودندكر و به خداوند خطايار شرين مردمان سدوم بسك ل13
  مغرب بنگر  شمال و جنوب، و مشرق و ي بسو ،يه در آن هستك يانكنون تو چشمان خود را برافراز و از مكا: ، خداوند به ابرام گفتي و بعد از جدا شدن لوط از و14



  .ديت تو تا به ابد خواهم بخشي به تو و ذريني بيه مكن را ين زميرا تمام اي ز15
  . ز شمرده شوديت تو نين را تواند شمرد، ذري غبار زميسكه اگر كچنان. ن گردانميت تو را مانند غبار زمي و ذر16
  .ه آن را به تو خواهم دادكرا ين زكن گردش يز و در طول و عرض زمي برخ17
.هوه بنا نهادي ي برايد، ودر آنجا مذبحين گردكه در حِبرون است، ساك يرده، روانه شد و در بلوطستان ممرك خود را نقل ةمي و ابرام خ18
  

14پيدايش باب 
  ها، امت كو تدعال، مل الم، ي عكدرالعمر، ملِك اَالّسار، و ك، ملِكوي شنعار و اركام امرافل، ملِي و واقع شد در ا1
  .ردندكه صوغر باشد، جنگ ك بالع كم، و ملي صبوئكبر، ملي و شَمئ  ادمه،ك عموره، و شِناب، ملك و برشاع مل  سدوم،كشان با بارع، ملِيه اك 2
  .وستنديه بحرالمِلْح باشد، با هم پكم ي سدين همه در وادي ا3
  .دندي شوريه با وك يكدرالعمر با ملوك دوازده سال، 4
  . ست دادندك ش ن،يتَيان را در شاوه قريمي و ا ان را در هام،ي و زوز ن،يان را در عشتَروت قَرْنَي بودند، آمده، رفائيه با وك يكدرالعمر با ملوكال چهاردهم،  و در س5
  .ه متصل به صحراستكل فاران ير، تا ايشان، سعيوه اكان را در ي و حور6
7مالَقه و اموره قادش باشكن مِشفاط ي پس برگشته، به عون تامار ساكز يان را ني، آمدند، و تمام مرز و بوم عصست داندكن بودند، شكه در ح.  
   نمودند،ييم، صف آراي سديشان در وادي با ا رون آمده،ي ب ه صوغَر باشد،ك بالع كم و ملي صبوئك ادمه و ملك عموره و ملك سدوم و ملك آنگاه مل8
  . با پنجك االسار، چهار ملك ملِكوي شنعار و ارك و مل  امت ها و امرافل،ك مل عال،الم و تدي عكدرالعمر ملك با 9

  .ردندكوه فرار كان به يخته، در آنجا افتادند و باقي سدوم و عموره گركپس ملو. ر بودي قيم پر از چاههاي سدي و واد10
  .ندوالت آنها گرفته، برفتك مأيع اموال سدوم و عموره را با تمامي و جم11
  .ن بود، با آنچه داشت برداشته، رفتندكه در سدوم ساك ابرام را  ة ولوط، برادرزاد12
  .شان با ابرام هم عهد بودنديو ا. ن بودكول و عانر بود، ساكه برادر اشك ي آموريو او در بلوطستان ممر.  را خبر داديافته بود آمده، ابرام عبرانيه نجات ك يكي و 13
  .شان تا دان بتاختيرون آورده، در عقب اي خود را بةارآزمودكجده تن ازخانه زادان يصد و هي س افت،ي ي برادر خود آگاهيريس چون ابرام از ا14
  . ه به شمال دمشق واقع است، تعاقب نمودندكست داده، تا به حوبه كشان را شيشان فرقه فرقه شده، اي شبانگاه، او و مالزمانش، بر ا15
.ز با زنان و مردان باز آوردي لوط و اموال او را ن  و برادر خود، باز گرفت، اموال را  ة و هم16
  .رون آمدي بي باشد، به استقبال وك مليه وادك   شاوه،ي سدوم تا به وادك بودند، مليه با وك يكدرالعمر و ملكست دادن ك از شي و بعد از مراجعت و17
     بود،ي تعالياهن خداكو او . ن آوردرويم، نان و شراب بي سالك ملِ صدق،يك و مل18
  .ني آسمان و زمك مال ،ي تعالي باد ابرام از جانب خداكمبار«:  خوانده، گفتك و او را مبار19
  . دادكي ده  ز،يو او را از هرچ. ردكم يه دشمنانت را به دستت تسلك، ي تعالي خداك و متبار20
  . خود نگاه داريذار و اموال را برامردم را به من وا گ : سدوم به ابرام گفتك و مل21
  ن، برافراشتم،ي آسمان و زمك، مالي تعاليهوه خدايدست خود را به :  سدوم گفتك ابرام به مل22
  .من ابرام را دولتمند ساختم «يي مبادا گو رم،ي برنگينيا دوال نعلي يه از اموال تو رشته اك 23
». خود را بردارندةشان بهريه همراه من رفتند، اك يول و ممرك اش عانر وة مگر فقط آنچه جوانان خوردند و بهر24


15پيدايش باب 
.م تويار عظي ابرام مترس، من سپر تو هستم، و اجربسيا«: ده، گفتيا، به ابرام درسيالم خداوند در روكع، ين وقايبعد از ا 1
  ! استين العاذار دمشقي و مختار خانه ام، ا روم، ي اوالد مي داد، و من بيهوه، مرا چه خواهي خداوند يا:  ابرام گفت2
  .، و خانه زادم وارث من استي ندادي مرا نسلكنيا:  و ابرام گفت3
  .د، وارث تو خواهد بوديه از صلُب تو در آك يسكه كن وارث تو نخواهد بود، بليا: ده، گفتي در رسيالم خداوند به وك   در ساعت،4
  .ن خواهد بوديت تو چنيذُر:  گفتيپس به و.  شمردي آسمان بنگر و ستارگان را بشمار هرگاه آنها را توانينون بسوكا: رون آورده، گفتي و او را ب5
  .ردك عدالت محسوب ي وين را برايمان آورد، و او، اي و به خداوند ا6
  .ت، به تو بخشمين را به ارثين زميرون آوردم، تا ايان بيلدانكه تو را از اوكهوه يمن هستم :  را گفتي پس و7
  ه وارث آن خواهم بود؟كهوه، به چه نشان بدانم ي خداوند يا:  گفت8
  .ري من بگي برايبوترك و ي سه ساله و قمري سه ساله و قوچة سه ساله و بز مادة ماد ةگوسال:  گفتي به و9

  .ردكن مرغان را پاره نكش گذاشت، ل را مقابل جفتيرد، و هر پاره اكان دو پاره ينها همه را بگرفت، و آنها را از مي پس ا10
  .  و چون الشخورها برالشه ها فرود آمدند، ابرام آنها را راند11
  .  سخت، او را فرو گرفتك ترسنايكي تاركني شد، و اي گران بر ابرام مستوليرد، خوابك ي و چون آفتاب غروب م12
شان را مظلوم يرد، و آنها چهارصد سال اك خواهند يب خواهند بود، و آنها را بندگيشان نباشد، غرياه از آن ك ينيت تو در زميه ذُركن بدان يقي:  پس به ابرام گفت13

  .خواهند داشت
  .رون خواهند آمديار بيو بعد از آن با اموال بس. ردك خواهم ي من داور شان بندگان آنها خواهند بود،يه اك ي و برآن امت14
  . شديو مدفون خواهكي نيريرفت و در پ ي خواهي و تو نزد پدران خود به سالمت15
.ان هنوز تمام نشده استيرا گناه امورينجا خواهند برگشت، زي و در پشت چهارم بد16
  .ان آن پاره ها گذر نمودي مشتعل از مي پر دود و چراغي شد، تنوركيرده بود و تاركه چون آفتاب غروب ك و واقع شد 17
  ده ام،ي نهر فرات، به نسل تو بخشيعنيم، ي را از نهر مصر تا به نهر عظينين زميا: ت و گفت در آن روز، خداوند با ابرام عهد بس18
  ان،           يان و رفائِيان و فَرِزيان و حِتّيان و قَدمونيان و قَنِّزيني قيعني 19
. ان رايبوسيان و يان و جرجاشينعانكان و ي و اَمور20




16پيدايش باب 
  .، هاجر نام بودي مصريزينكو او را . اوردي ني فرزندي ويام، برا ابرة، زوجي و سارا1
  . را قبول نموديو ابرام سخن سارا. د از او بنا شومي، شايز من درآينكپس به . دن باز داشتيي خداوند مرا از زاكنيا:  به ابرام گفتي پس سارا2
  .  دادي برداشته، او را به شوهرخود، ابرام، به زنيز خود هاجر مصرينك ابرام، ة زوجي شد، ساراينعان سپركن ي و چون ده سال از اقامت ابرام در زم3
  .ر شدي حقيه حامله است، خاتونش بنظر وكد يو چون د.  پس به هاجر درآمد و او حامله شد4
  .ندك يان من و تو داوريخداوند در م. ر شدمي در نظر او حقد،يز خود را به آغوش تو دادم و چون آثار حمل در خود دينكمن ! ظلم من بر تو باد:  به ابرام گفتي و سارا5
  .  ختي بگري نهاد، او از نزد وي سختي بناي با ويپس چون سارا. نك بيز تو به دست توست، آنچه پسنده نظر تو باشد، با وينك كنيا:  گفتي ابرام به سارا6
  .افتيه براه شور است، ك ي چشمه ايعنيابان، ي آب در بة خداوند او را نزد چشمة و فرشت7
  .خته امي گريمن از حضور خاتون خود سارا: ؟ گفتي رويجا مك و يجا آمدك، از يز ساراينك هاجر، يا:  گفت8
  .ع شويردست او مطينزد خاتون خود برگرد و ز«:  گفتي خداوند به وة فرشت9

  .نديايثرت به شماره نكه از ك ي به حد ار افزون گردانم،يت تو را بسيذر:  گفتي خداوند به وة و فرشت10
  .ده استيرا خداوند تظلم تو را شني نهاد، زيل نام خواهيد، و او را اسماعيي زاي خواهي و پسري حامله هستكنيا:  را گفتي خداوند وة و فرشت11
  .ن خواهد بودك برادران خود ساة هميش رويس به ضد او، و پكس و دست هرك به ضد هر ي خواهد بود، دست وي وحشي و او مرد12
  .ستميند، نگري بيه مرا مكز به عقب او ينجا نيا ايآ: را گفتيخواند، ز» يل رئياَنت ا«رد، كلم ك تيه با وك و او، نام خداوند را 13
  . ان قادِش و بارد استي در مكنيدند، اينام» ي رئيبِئَرلَح«ن سبب آن چاه را ي از ا14
  .ل نام نهاديد، اسماعييه هاجر زاكبرام پسرخود را د، و ايي زاي و هاجر از ابرام پسر15
. ابرام بزاديل را براي و ابرام هشتاد و شش ساله بود و چون هاجر اسماع16


17پيدايش باب 
  امل شو، ك من بخرام و يش رويپ.  قادر مطلقيمن هستم خدا:  خداوند بر ابرام ظاهر شده، گفت  و چون ابرام نود و نه ساله بود،1
  .دير خواهم گردانيثكار يار بسيان خود و تو خواهم بست، و تو را بسيش را در ميهد خو و ع2
  :رده، گفتك خطاب ي در افتاد و خدا به وي آنگاه ابرام به رو3
. بوديار خواهي بسي عهد من با توست و تو پدر اُمت هاكني اما من ا4
  .دميار گرداني بسيه تو را پدر امت هاكرا يم خواهد بود، زيراهه نام تو ابكن ابرام خوانده نشود بلي و نام تو بعد از ا5
  . نديد آورم و پادشاهان از تو به وجود آيم و امت ها از تو پديار بارور نماي و تو را بس6
  .ت تو را خدا باشميو بعد از تو ذر باشد، تا تو را يه نسالً بعد نسل عهد جاودانكتت بعد از تو، استوار گردانم يان خود و تو، و ذُريش را در مي و عهد خو7
  .شان خواهم بودي اي دهم، و خدايتِ ابديكت تو به مِلينعان را، به تو و بعد از تو به ذركن ي تمام زميعني ن غربت تو، ي و زم8
  .شاني ايت تو در نسلهايو اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذر: م گفتي پس خدا به ابراه9

   از شما مختون شود،يوركت تو بعد از تو هر ذيان من و شما و ذريد داشت، در ميه نگاه خواهكد من ن است عهي ا10
  .ان من و شماستيه در مك باشد يد، تا نشان آن عهدي خود را مختون سازة و گوشت قَلَف11
  ت تو نباشد، يه از ذرك يد، از اوالد هر اجنبي شما، خواه خانه زاد خواه زرخري در نسلهايوركهر ذ.  هر پسر هشت روزه از شما مختون شود12
  . باشديد تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاوداني هر خانه زاد تو و هر زر خر13
. سته استكه عهد مرا شكرا يس از قوم خود منقطع شود، زك او ختنه نشود، آن  ةه گوشت قَلَفكور نامختون ك و اما هر ذ14
  .ه نام او ساره باشدك مخوان، بلي، نام او را ساراي تو ساراةاما زوج«: م گفتيابراه و خدا به 15
  .د خواهند شدي پدي امتها از وك به وجود خواهند آمد، و ملويت خواهم داد و امتها از وكاو را بر. دي به تو خواهم بخشيز از وي نيت خواهم داد و پسرك و او را بر16
  د؟ي بزاي متولد شود و ساره در نود سالگي مرد صد ساله پسريا برايآ: د و در دل خود گفتير افتاده، بخند ديم به روي آنگاه ابراه17
.ندكست يل در حضور تو زيه اسماعكاش ك: م به خدا گفتي و ابراه18
  . باشديت او بعد از او عهد ابديتا با ذر  استوار خواهم داشت، ي ود، و او را اسحاق نام بنه، و عهد خود را بايي خواهد زاي تو پسريق زوجه ات ساره برايبه تحق:  خدا گفت19
 يم از وي عظي و امت ند،يد آي پديس از ويدوازده رئ. ر گردانميثكار يت داده، بارور گردانم، و او را بسك او را بركنيا. ل، تو را اجابت فرمودمي و اما در خصوص اسماع20

  .بوجود آورم
  .ديي تو خواهد زاينده براين وقت در سال آيه ساره او را بدكاق استوار خواهم ساخت، ن عهد خود را با اسحك ل21
  .م سعود فرمودي فارغ شد، از نزد ابراهي و چون خدا از سخن گفتن با و22
رد، كشان را در همان روز ختنه ي ا ةگوشت قَلَف ه،  گرفت م بود،ي ابراهةه در خانك يورك هر ذيعنيدان خود را، ي خانه زادان و زرخرةل و همي اسماع م پسر خود،ي و ابراه23
  . امر فرموده بوديه خدا به وكچنان
  . ه گوشت قَلَفه اش مختون شدك يم نود و نه ساله بود، وقتي و ابراه24
  .ه گوشت قَلَفه اش مختون شدك يزده ساله بود هنگاميل سي اسماع  و پسرش،25
  .مختون گشتندل يم و پسرش، اسماعي در همان روز ابراه26
. مختون شدندي، با ويد از اوالد اجنبيخواه خانه زاد، خواه زرخر  مردان خانه اش، ة و هم27
  

18پيدايش باب 
  .مه نشسته بودي روز به در خي و او در گرما  ظاهر شد،ي بر و ،ي و خداوند در بلوطستان ممر1
  ن نهاد ي و رو بر زم شان شتافت،يمه به استقبال اي از در خ د،يشان را ديو چون ا. ستاده انديقابل او ا سه مرد در مكنيه اكد ي د رده،ك ناگاه چشمان خود را بلند 2
  .  خود مگذر ة از نزد بند نون اگر منظور نظر تو شدم،ك موال، ايا:  و گفت3
  د، يارامير درخت بي خود را شسته، در زياورند تا پاي بي آبك اند4



 .نك بيآنچه گفت: گفتند.  خود گذر افتاده است ةن، شما را بر بندي هميرا برايد، زيد و پس از آن روانه شويت دهي خود را تقويهااورم تا دلي بي نانة و لقم5
  .رده، گِرده ها بسازكر ين و آن را خمك حاضر يده بزوديل از آرد ميكسه : مه، نزد ساره شتافت و گفتيم به خي پس ابراه6
  . دي آن را طبخ نماي، به غالم خود داد تا بزود ة خوب گرفتك نازةشتافت و گوسال رمه يم به سوي و ابراه7
  .ستاد تا خوردندير درخت ايشان زي و خود در مقابل ا شان گذاشت،ي ايش روي گرفته، پ ه ساخته بود،ك را ير و گوساله ايره و شك پس 8
  .مه استي در خكنيا: جاست؟ گفتكزوجه ات ساره :  گفتندي به و9

  . ديه در عقب او بود شنك يمه ايو ساره به در خ.  خواهد شديات، نزد تو خواهم برگشت، و زوجه ات ساره را پسريالبته موافق زمان ح:  گفت10
.ر و سالخورده بودند و عادت زنان از ساره منقطع شده بوديم و ساره پي و ابراه11
  ر شده است؟يم پي خواهد بود، و آقاي ام مرا شاديگا بعد از فرسوديآ«: د و گفتي پس ساره در دل خود بخند12
  ر هستم؟يه پكد و حال آنييقه خواهم زاي الحقيا فيآ: د و گفتي چه خنديساره برا«: م گفتي و خداوند به ابراه13
  .شد خواهد يات، نزد خواهم برگشت و ساره را پسري موافق زمان ح ل است؟ در وقت موعود،ك نزد خداوند مشيچ امري مگر ه14
. يديه خندك، بلين: گفت. ديه ترسكدم، چونينخند: رده، گفتكارك آنگاه ساره ان15
.  عت نموديشان را مشايم اي متوجه سدوم شدند، و ابراه  پس آن مردان از آنجا برخاسته،16
   دارم؟يم مخفينم، از ابراهك يا آنچه من ميآ:  و خداوند گفت17
  .افتيت خواهند ك جهان از او بريع امت هايد خواهد آمد، و جمي بزرگ و زورآور پديامتنه يم هرآيه از ابراهك و حال آن18
ند، و عدالت و انصاف را بجا آورند، تا خداوند آنچه به يق خداوند را حفظ نماي خود را بعد از خود امر خواهد فرمود تا طرةه فرزندان و اهل خانك شناسم يرا او را مي ز19
  . برساندي وم گفته است، بهيابراه
  ار گران،يشان بسي اياياد شده است، و خطاياد سدوم و عموره زيه فركچون«:  پس خداوند گفت20
  .و االّ خواهم دانست. رده اندك بلتّمام  ده،يه به من رسك يادين فرينم موافق اي شوم تا ببينون نازل مك ا21
  .ستاده بوديم درحضور خداوند هنوز اي و ابراه. برفتند  سدوم متوجه شده،ي آنگاه آن مردان از آنجا بسو22
  رد؟ك ي خواهكر هاليا عادل را با شريآ:  آمده، گفتكيم نزدي و ابراه23
  ؟         داديه در آن باشند، نجات نخواهكان را بخاطر آن پنجاه عادل كرد و آن مك ي خواهكا آن را هالي آ د در شهر پنجاه عادل باشند،ي شا24
  رد؟كا داور تمام جهان، انصاف نخواهد يآ! حاشا از تو.  باشندير مساوي و عادل و شري سازكران هاليه عادالن را با شرك ينكار بكن يه مثل اك حاشا از تو 25
  . دهمييشان رهايان را بخاطر اكنه تمام آن مي هر آ ابم،ياگر پنجاه عادل در شهر سدوم :  خداوند گفت26
  . ميه به خداوند سخن گوكردم كستر هستم، جرأت ك و خاكه خاكن  مكنيا: م در جواب گفتي ابراه27
  .نمك نكابم، آنرا هالياگر چهل و پنج در آنجا : گفت! ردك ي خواهكا تمام شهر را بسبب پنج، هاليآ. م باشدكد از آن پنجاه عادل، پنج ي شا28
  .نمكخاطر چهل آن را نبه : افت شوند؟ گفتيهرگاه در آنجا چهل : رده، گفتكگر بدو عرض ي بار د29
.ردكار را نخواهم كن يابم اي ياگر درآنجا س: دا شوند؟ گفتي پيد در آنجا سيشا. ميزنهار غضب خداوند افروخته نشود تا سخن گو:  گفت30
.نمك نكست آن را هاليبه خاطرب: افت شوند؟ گفتيست در آنجا ينم اگر بكه به خداوند عرض كردم ك جرأت كنيا:  گفت31
م يپس خداوند چون گفتگو را با ابراه.  نخواهم ساختكبه خاطر ده آن را هال: افت شوند؟ گفتيد ده در آنجا ينم، شاكن دفعه را عرض يخشم، افروخته نشود تا ا: فت گ32

. ردكش مراجعت يان خوكم به ميد، برفت و ابراهيبه اتمام رسان
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  ن نهاد ي بر زميشان برخاسته، رويد، به استقبال ايشان را بديو چون لوط ا.  سدوم نشسته بودةدند، و لوط به درواز و وقت عصر، آن دو فرشته وارد سدوم ش1
ه شب ك، بلين: گفت. ديريش گي راه خود را پ د و بامدادان برخاسته،يي خود را بشويهايد، و پايي و شب را بسر بر د،يياي خود بة بندةان من، به خانينون از آقاك اكنيا:  و گفت2

  .ميوچه بسر بركرا در 
  .ردندكر پخت، پس تناول ي نمود و نان فطيافتيشان ضي ايار نمود، با او آمده، به خانه اش داخل شدند، و برايشان را الحاح بسي اما چون ا3
  ردندك را احاطه ي وةخانر، تمام قوم از هر جانب، ي مردم سدوم، از جوان و پيعنيه مردان شهر، ك و به خواب هنوز نرفته بودند 4
  .ميشان را بشناسيرون آور تا ايجا هستند؟ آنها را نزد ما بكه امشب به نزد تو در آمدند، كآن دو مرد :  و به لوط ندا در داده، گفتند5
  رون آمد و در را از عقب خود ببستيشان، بدرگاه بي آنگاه لوط نزد ا6
  .دينك مي زنهار بد  برادران من،يا:  و گفت7
ه كرا يد، زين دو مرد نداري بدياركن كل. دينكشان بيد، با ايرون آورم و آنچه در نظر شما پسند آيشان را آالن نزد شما بيا. ه مرد را نشناخته اندك من دو دختر دارم كني ا8
  . سقف من آمده اندةير ساين زي هميبرا
 آمدند كي لوط، بشدت هجوم آورده، نزديعنيپس برآن مرد، . مينكشان بدتر يآالن با تو از ا. ندكي مياوروسته ديل ما شود و پي آمد تا نزيكين يا: گفتند. دور شو:  گفتند9

. نندكتا در بش
  . لوط را نزد خود به خانه در آوردند و در را بستند ش آورده،ي آنگاه آن دو مرد، دست خود را پ10
  .شتن را خسته ساختنديه از جستنِ در، خوكردند، ك مبتال يورك به  رگ، از خُورد و بز ه به در خانه بودند،ك را ي اما آن اشخاص11
  رون آور،يان بكن مي، از ايه را در شهر دارك؟ دامادان و پسران و دختران خود و هرينجا داريگر در اي ديسكا يآ:  و آن دو مرد به لوط گفتند12
  .مينك كده و خداوند ما را فرستاده است تا آن را هاليشان به حضور خداوند رسيد اياد شديه فركم ساخت، چوني خواهكان را هالكن ميه ما اكرا ي ز13
اما بنظر . ندك ي مكن شهر را هاليرا خداوند ايد، زيرون شويان بكن ميد و از ايزيبرخ: رده، گفتكالمه كه دختران او را گرفتند، مك با دامادان خود  رون رفته،ي پس لوط ب14

.دامادان مسخره آمد
  .ي شوكه حاضرند بردار، مبادا در گناه شهر هالكن دو دختر يز و زن خود را با ايبرخ:  گفتند ده،ي و هنگام طلوع فجر، آن دو فرشته، لوط را شتابان15
  . در خارج شهر گذاشتند رون آورده،ي شفقت نمود و او را بيه بر وك نمود، آن مردان دست او و دست زنش و دست هر دو دخترش راگرفتند، چونير مي و چون تأخ16
  .ي شوكز، مبادا هاليوه بگركه به كست، بلي ماياب و از عقب منگر، و در تمام واديجان خود را در:  گفتي به ويكيه كرون آورده بودند يشان را بي و واقع شد چون ا17
  ! ن مبادي آقا چنيا: شان گفتي لوط بد18



رد ين بال مرا فرو گينم، مبادا اكوه فراركه به ك، و من قدرت آن ندارم يه جانم را رستگار ساختك يردكم به من ي عظيحسانافته است و اي همانا بنده ات درنظرت التفات 19
  .رميو بم
  .ست، تا جانم زنده ماندير نيا صغيآ. نمكاِذن بده تا بدان فرار . ر استيز صغينم، و نك است تا بدان فراركين شهر نزدي اكني ا20
  .، واژگون نسازميه سفارش آن را نمودك را يز تو را اجابت فرمودم، تا شهرين امر ني در اكنيا:  بدو گفت21
  . به صوغر شدين سبب آن شهر مسمياز ا. ردك توانم يچ نمي، هيه تا تو بدانجا نرسكرا ين، زك فراري بدان جا بزود22
  .رد، لوط به صوغر داخل شدكن طلوع ي وچون آفتاب بر زم23
  .دياوند بر سدوم و عموره، گوگرد و آتش، از حضور خداوند از آسمان باران آنگاه خد24
  . ن را واژگون ساختي شهرها و نباتات زمةنكع سي، و جمي و آن شهرها، و تمام واد25
.دي گردك از نميسته، ستوني اما زن او، از عقب خود نگر26
  .ستاده بود، رفتيحضور خداوند اه درآن به ك يانك آن ميم برخاست و به سوي بامدادان، ابراه27
  . روديوره باال مك چون دود  ن،ي دود آن زمكنيه اكد ي نظر انداخت، دين وادي سدوم و عموره، و تمام زمي و چون به سو28
ن بود، واژگون كه لوط در آنجا ساك را ييرهارون آورد، چون آن شهياد آورد، و لوط را از آن انقالب بيم را به يرد، خدا ابراهك ك را هالي واديه خدا شهرهاك ي و هنگام29

.ساخت
  . گرفتينكپس با دو دختر خود در مغاره س. ه در صوغر بماندكد يرا ترسين شد زكوه ساك و لوط از صوغر برآمد و با دو دختر خود در 30
  .دي جهان، به ما در آلكه بر حسب عادت كست ين ني زمي بر روير شده و مرديپدر ما پ«:  گفتكوچك و دختر بزرگ به 31
  .مي از پدر خود نگاه داريم، تا نسليم، و با او همبستر شويا تا پدر خود را شراب بنوشاني ب32
  . آگاه نشديدن و برخاستن ويش همخواب شد، و او را از خوابيدند، و دختر بزرگ آمده با پدر خوي پس در همان شب، پدر خود را شراب نوشان33
 از پدر خود نگاه يا و با همخواب شو، تا نسليم، و تو بيز او را شراب بنوشاني دوش با پدرم همخواب شدم، امشب نكنيا:  گفتكوچكگر، بزرگ به يده روز ك و واقع شد 34
  .ميدار
  .  آگاه نشديدن و برخاستن وي شد، و او از خوابي همخواب وكوچكدند، و دختر يز پدر خود را شراب نوشاني آن شب ن35
  .ان استيده، او را موآب نام نهاد، و او تا امروز پدر موآبيي زايو آن بزرگ، پسر. خود حامله شدند  دختر لوط از پدر پس هر دو36
.  عمون استي تا بحال پدر بنيو.  نام نهادي بزاد، و او را بن عميز پسري نكوچك و 38
  

20پيدايش باب 
  . ن شد و در جِرارمنزل گرفتكان قادش و شور سايمرد، و در كوچ ك ي ارض جنوبيم از آنجا بسوي پس ابراه1
  . ساره را گرفت  جرار، فرستاده،ك، ملك مليو اب. ه او خواهر من استكم در خصوص زن خود، ساره گفت ي و ابراه2
  . باشدي  ميگري د ةه زوجكرا ي، زيه گرفتكن زن ي به سبب اي تو مرده اكنيا:  گفتي ظاهر شده، به وك ملي شب، بر ابيايو و خدا در ر3
  رد؟ك ي خواهكعادل را هال يا امتي خداوند، آيا: پس گفت. رده بودك نيكي، هنوز به او نزدك ملي و اب4
  ،يردك خود ي دستك و پايه او برادر من است ؟ به ساده دلكز خود گفت ي و او ن او خواهر من است، هك مگر او به من نگفت 5
ه او را لمس كن سبب نگذاشتم ي، و از ايه به من خطا نورزكتو را نگاه  داشتم ز ي دانم كه اين را به ساده دلي خود كردي و من نيمز يو من ن :ا گفتيرو را در يخدا و 6

  .يينما
د ينه خواهيه از آن تو باشد، هر آكه تو و هر ك، بدان ينك، و اگر او را رد نيرد تا زنده بمانك تو دعا خواهد ي است، و برايه او نبكرا ي ز ن،كن مرد را رد ي اة پس آالن زوج7

. مرد
  .ار ترسان شدنديشان بسيد، و ايشان رسانين امور را به سمع ايا ةده، هميع خادمان خود را طلبي برخاسته، جمك ملي بامدادان، اب8
  ؟يردك به من يردنك نايارهاك و يم آوردي عظيت من گناهكمله بر من و بر مكرده بودم، ك؟ و به توچه گناه يردكبه ما چه : م را خوانده، بدو گفتي، ابراهك ملي پس اب9

؟يردكار را كن يه اك يديچه د: م گفتي به ابراهك ملي و اب10
  .شتكان نباشد، و مرا به جهت زوجه ام خواهند كن مي در ايه خداترسكرا گمان بردم يز: م گفتي ابراه11
  . من شدة و زوج نه دختر مادرم،ز او خواهر من است، دختر پدرم، اما ي الواقع ني و ف12
  .ه او برادر من استك يي من بگوةم، درباريه هرجا بروكن است يرد، اكد يه به من باك ياحسان: رد، او را گفتك پدرم آواره ةه خدا مرا از خانك ي و هنگام13
  .ردك رد يش ساره را به ود، و زوجه ايم بخشيزان گرفته، به ابراهينك، گوسفندان و گاوان و غالمان و ك ملي پس اب14
  .ن شوكه پسند نظرت افتد، ساكهر جا .  توستيش روين من پي زمكنيا:  گفتك ملي و اب15
  .ه شدگران، پس انصاف تو دادي د ةه با تو هستند، و نزد همك يسانك  ةچشم است، نزد هم  ة تو پرديهمانا او برا  هزار مثقال نقره به برادرت دادم، كنيا:  و به ساره گفت16
دند،يد، تا اوالد بهم رسانيزانش را شفا بخشينك او و ة، و زوجك مليو خدا اب. ردكم نزد خدا دعا ي و ابراه17
.م بسته بودي ابراهة را بخاطر ساره، زوجك مليت ابي تمام اهل بيرا خداوند، رحِم هاي ز18
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  . خداوند، آنچه را به ساره گفته بود، بجا آورد خود، از ساره تفقد نمود، و ة و خداوند برحسب وعد1
  . گفته بوديه خدا به وك يد، در وقتيي زاي اش، پسريريم در پيراهي و ساره حامله شده، از ا2
  .د، اسحاق نام نهاديي زايه ساره از وكم، پسر مولود خود را، ي و ابراه3
  .ه خدا او را امر فرموده بودكت، چنانم پسر خود اسحاق را، چون هشت روزه بود، مختون ساخي و ابراه4
  .م، در هنگام والدت پسرش، اسحاق، صد ساله بودي و ابراه5
  .ديه بشنود، با من خواهند خندك من ساخت، و هريخدا خنده برا:  و ساره گفت6
  .دمييزا اش يري در پي وي برايه پسركرا ير خواهد داد؟ زيد، ساره اوالد را شيم بگويه بود به ابراهك:  و گفت7
. ردكم ي عظيافتيم ضير باز داشتند، ابراهيه اسحاق را از شك يو در روز. ر باز گرفتنديرد، تا او را از شك و آن پسر نمو 8



  .ندك يه خنده مكد يده بود، دييم زايه از ابراهك را ي آنگاه ساره، پسر هاجر مصر9
  .ز با پسر من اسحاق، وارث نخواهد بودينكه پسر ك راين، زكرون يز را با پسرش بينكن يا: م گفتي پس به ابراه10
  .ار سخت آمدي پسرش بسة دربار م،ين امر، بنظر ابراهي اما ا11
  .د شدت تو از اسحاق خوانده خواهيه ذركرا ي ز ه هرآنچه ساره به تو گفته است، سخن او را بشنو،كد، بليايزت، بنظرت سخت نينك پسر خود و  ةدربار: م گفتي خدا به ابراه12
  .ه او نسل توستكرا ي ز  بوجود آورم،يز اُمتيز نينك و از پسر 13
  .  گشتيابان بئرشبع ميپس رفت، و درب. ردك نهاد، و او را با پسر روانه ي از آب گرفته، به هاجر داد، و آنها را بر دوش ويكم برخاسته، نان و مشي بامدادان، ابراه14
  . گذاشتير بوته اي تمام شد، پسر را زك و چون آب مش15
  .ستيرد و بگركو در مقابل او نشسته، آواز خود را بلند . نميموت پسر را نب: را گفتي بنشت، زي رفته، در مقابل وير پرتابي و مسافت ت16
ده يه اوست، شنك يي خدا آواز پسر را در آنجاراي هاجر، تو را چه شد؟ ترسان مباش، زيا:  گفتيرده، وك خدا از آسمان، هاجر را ندا ةد و فرشتي و خدا آواز پسر را بشن17

  .است
  .م بوجود خواهم آوردي عظيه از او اُمتكرا ير، زيز و پسر را برداشته، او را به دست خود بگي برخ18
  . ديرد و پسر را نوشانك را از آب پركپس رفته، مش. دي ديرد تا چاه آبك و خدا چشمان او را باز 19
  دي بزرگ گردير اندازين صحرا شد، و در تكرده، ساكو او نمو . ود بي و خدا با آن پسر م20
.ن مصر براش گرفتي از زميو مادرش زن. ن شدك سا  فاران،ي و در صحرا21
  . با توستينك يه خدا در آنچه مك گفتند  رده،كم را عرض يه سپهساالر او بود، ابراهكول كي و فك مليه ابك ي و واقع شد در آن زمان22
ه در آن ك يني با من و با زم رده ام،كه با تو ك يه برحسب احسانكرد، بلك يانت نخواهيت من خيه با من و نسل من و ذركنجا به خدا سوگند بخور ي من در اين برانوك ا23

  . نمودي، عمل خواهيرفتيغربت پذ
  . خورميمن سوگند م: م گفتي ابراه24
  . ، از او به زورگرفته بودندك مليه خادمان ابك يآبرد، به سبب چاه كه ي را تنبك مليم ابي و ابراه25
  .ده بودمي، و من هم تا امروز نشنيز مرا خبر نداديرده است، و تو نكار را كن يه اكست يك دانم ينم:  گفتك ملي اب26
  .گر عهد بستنديدكي داد، و با ك ملِيم، گوسفندان و گاوان گرفته، به ابي و ابراه27
  ست؟ي چيه جدا ساختك ماده ةن هفت بريا: م گفتي به ابراهك مليو اب.  از گله جدا ساختم هفت برهي و ابراه28
  .ن چاه را من حفرنمودميه اك تا شهادت باشد  ،ي ماده را از دست من قبول فرماةن هفت بريه اك:  گفت29
  .گر قسم خوردنديدكيه در آنجا با كرا يد، زيان را بئرشبع نامك آن م ن سبب،ي از ا30
  .ردندكان مراجعت ينين فلسطيول برخاسته، به زمكي با سپهساالر خود فك ملي اب  و چون آن عهد را در بئرشبع بسته بودند،31
  .، دعا نمودي سرمديهوه، خداي و در آنجا بنام   غرس نمود،يزكم در بئرشبع، شوره ي و ابراه32
.  بسر بردياريام بسيان اينين فلسطيم در زمي پس ابراه33
  

22ايش باب پيد
  .كيلب: ردكعرض ! مي ابراهيا:  بدو گفت رده،كم را امتحان يه خدا ابراهكع، ين وقاي و واقع شد بعد از ا1
 دهم، يان مه به تو نشك ييوههاك از يكيا برو، و او را در آنجا، بر ين موري اسحاق را بردار و به زميعني، ي داري توست و او را دوست مةگانيه كنون پسرخود را، كا:  گفت2
. بگذراني سوختني قربانيبرا
 آن ي و به سو سته، روانه شد،ك شي سوختني قربانيزم برايش اسحاق، برداشته و هيران خود را با پسر خوك و دو نفر از نو اراست،يم برخاسته، االغ خود را بي بامدادان، ابراه3
  . رفت ه خدا او را فرموده بود،ك يانكم
  .ديان را از دور دكرده، آن مكم چشمان خود را بلند ي و در روز سوم، ابراه4
  .ميي نزد شما بازآ رده،كم، و عبادت يد، تا من با پسر بدانجا روينجا نزد االغ بمانيشما در ا:  به خادمان خود گفت م،ي آنگاه ابراه5
  . رفتندي به دست خود گرفت، و هردو با هم مارد راك را گرفته، بر پسر خود اسحاق نهاد، و آتش و ي سوختنيزم قربانيم، هي پس ابراه6
  جاست؟ك ي قربان ةن بركزم، لي آتش و هكنيا: ؟ گفتكي پسر من لبيا: گفت!  پدر منيا: رده، گفتكم را خطاب ي ابراه  و اسحاق پدر خود،7
  . و هر دو با هم رفتند. ا خواهد ساختي خود مهي را براي قربان ة پسر من خدا بريا: م گفتي ابراه8
  .زم، برمذبح گذاشتي هيزم را بر هم نهاد، و پسر خود، اسحاق را بسته، بااليم در آنجا مذبح را بنا نمود، و هيدند، ابراهي رس ه خدا بدو فرموده بود،ك يانك چون بدان م9

  .ديش را ذبح نمايارد را گرفت تا پسر خوكرده، كم، دست خود را دراز ي و ابراه10
  .كيلب: ردكعرض ! مي ابراهيا! مي ابراهيا:  را ندا در داد و گفتياز آسمان و خداوند ة درحال، فرشت11
  .يغ نداشتي خود را از من در ةگانيه پسر ك، چوني ترسيه تو از خدا مكه آالن دانستم كرا ين، زكچ مين، و بدو هكدست خود را بر پسر دراز م:  گفت12
م رفت و قوچ را گرفته، آن را در عوض يپس ابراه. ش گرفتار شدهي، به شاخهايشه اي، در بي، در عقب وي قوچكنيه اك دي د رده،كم، چشمان خود را بلند ي ابراه  آنگاه،13

  .دي گذراني سوختني قربانيپسر خود، برا
. ده خواهد شديهوه، ديوه، كدر :  شوديه تا امروز گفته مكد، چنانينام» يريهوه ي«م آن موضع را ي و ابراه14
  م از آسمان ندا در داد ي خداوند، به ابراهةرشتگر في بار د15
  ،يغ نداشتي خود را درةگاني و پسر يردكار را كن يه اك خورم، چونيبه ذات خود قسم م: دي گويخداوند م:  و گفت16
 دوشمنان خود را متصرف يت تو دروازه هاي و ذر.استي درةناركه بر ك ييگهاير سازم، مانند ستارگان آسمان، و مثل ريثكت تو را ي و ذر ت دهم،كنه تو را بري هر آ17 

  .خواهند شد
  .يديه قول مرا شنكافت، چونيت خواهند كن را بري زميع امت هاي جم ت تو،ي و از ذر18
. ن شدكم در بئرشبع ساي و ابراه  به بئرشبع با هم آمدند، شان برخاسته،يو ا. ران خود برگشتكم نزد نوي پس ابراه19
  .ده استيي برادرت ناحور، پسران زايز برايه نك مِلْكنيا: م خبر داده گفتيه به ابراهكن امور، ي از ا و واقع شد بعد20
   پدر اَرام، ل،ي او عوص، و برادرش بوز و قَموئة نخست زاديعني 21



  .ليدالف و بتُوئياسد و حزُو و فِلداش و ك و 22
  .دييم زاي ناور، برادر ابراهيه براكن هشت را، مليا.  رِفقَه را آورده است ل،ي و بتوئ23
. دييه را زاكز طابح و جاحم و تاحش و معيمه نام داشت، او نوه ركز او ينك و 24
  

23پيدايش باب 
  . عمر سارهين است سالهايا. ست و هفت سال بودي ساره، صد و بيام زندگاني و ا1
  .ندكه ي ساره ماتم و گريم آمد تا برايو ابراه.  مردنعانكن يدر زم ه حبرون باشد، كاربع   ةي و ساره در قر2
  :رده، گفتك حِت را خطاب يت خود برخاست و بنيم از نزد مِي و ابراه3
  .نمك خود دفن يش رويت خود را از پيد، تا ميت من دهيك از نزد خود به مليقبر. ل هستميب و نزي من نزد شما غر4
  :   م گفتندي حت در جواب ابراهي پس بن5
ن يدر بهتر. يس خدا هستيان ما رئيتو در م.  من، سخن ما را بشنوي موالي ا6

  .ينكت خود را دفن يه مكغ نخواهد داشت يش را از تو دريدام از ما، قبر خوكچ يه. نكت خود را دفن ي ما ميمقبره ها
  .م نمودي تعظ  حت،ي بنيعني  ن،يم برخاست، و نزد اهل آن زمي پس ابراه7
   د،ينك من سفارش يد و به عفرون بن صوحار، براينم، سخن مرا بشنوكت خود را از نزد خود دفن يه مك شما باشد ياگر مرْضَ: رده، گفتكخطاب شان را ي و ا8
. ت من بسپارديك قبر، به مليان شما برايمت تمام، در مينش واقع است، به من دهد، به قينار زمك او در كه از امالكله را يفك مة تا مغار9

  :م گفتي شدند، در جواب ابراهي شهر او داخل مةه به دروازك همه يعني حت، ي، در مسامع بنيپس عفرونِ حت.  حت نشسته بوديان بني و عفرون در م10
ت خود را يم.  بخشميآن را به تو م قوم خود، ي دهم، بحضور ابنايه در آن است به تو مك را ي بخشم، و مغاره اين را به تو مي، سخن مرا بشنو، آن زمي من، ني موالي ا11

. نكدفن 
  م نمود،ين تعظيم نزد اهل آن زمي پس ابراه12
، تا در ي دهم، از من قبول فرماين را به تو ميمت زميق. ينك، التماس دارم عرض مرا اجابت ي هستياگر تو راض«: رده، گفتكن خطاب ي و عفرون را به مسامع اهل زم13

  .نمكت خود را دفن يآنجا م
  :م گفتي عفرون در جواب ابراه14
  .نكت خود را دفن يست؟ ميان من و تو چين در مين چهارصد مثقال نقره است، ايمت زمي من، از من بشنو، قي مواليا15
.ردك به نزد عفرون وزن ج المعامله،ي را ة چهارصد مثقال نقريعني حت گفته بود، يه در مسامع بنك را يم سخن عفرون را اجابت نمود، و آن مبلغي پس ابراه16
   آن بود،ي حدود و حوالين، و در تماميه در آن زمك ي درختان ةه در آن است، با همك ين و مغاره اي زميعني   واقع است،ي برابر ممر له،يفِكه در مك  ن عفرون،ي پس زم17

  مقرر شد
  .  شدندي شهرش داخل مةه به دروازك همه يعني حت، يم، بحضور بنيت ابراهيك به مل18
  .ردكنعان دفن كن يه حبرون باشد، در زمك، يله، در مقابل ممريفك مي صحراة خود ساره را در مغار ةم، زوجي ابراه  از آن پس،19
. م به جهت قبر مقرر شديت ابراهيك به مل  حت،يه درآن است، از جانب بنك ي و آن صحرا، با مغاره ا20
  

24پيدايش باب 
  .ت دادكز بريم را در هر چيخوره شد، و خداوند، ابراهر و ساليم پي و ابراه1
  .ر ران من بگذارينون دست خود را زكا:  او مختار بود، گفتكملي و بر تمام ماي و ةه بزرگ خانكم به خادم خود ي و ابراه2
   ،يرينم نگكشان سايان اير مه دكان ينعانك پسرم از دختران ي برايه زنك دهم، ين، تو راقسم مي زمي آسمان و خدايهوه، خداي و به 3
  .يري پسرم اسحاق بگي براي، و ازآنجا زنيت من و به مولدم برويه به والك بل4
 ، باز برم؟يرون آمديه از آن بك ينيا پسرت را بدان زميد؟ آياين بين زميه با من بدك نباشد يد آن زن راضيشا:  گفتي خادم به و5
  .يانجا باز مبرزنهار، پسر من بد:  را گفتيم وي ابراه6
 خود را ةاو فرشت. ت تو خواهم دادين را به ذرين زميه اك: رد و قسم خورده، گفتكلم كرون آورد و به من تين مولد من بي پدر و از زم ةه مرا از خانك آسمان يهوه، خداي 7
  اما. يري پسرت از آنجا بگي براي تو خواهد فرستاد، تا زنيش رويپ
  .ين زنهار پسر مرا بدانجا باز نبركي بود، لي خواهين قسم من بريو رضا  ندهد، از ا اگر آن زن از آمدن با ت8
  . او قسم خوردين امر برايم نهاد، و در اي خود ابراهير ران آقاي پس خادم دست خود را ز9

  .ن آمدي، به شهر ناحور در اَرام نهرپس روانه شده. ش به دست او بودي اموال موالةو هم.  خود گرفته، برفتي و خادم ده شتر، از شتران آقا10
  .دي آمدند، شتران خود را در خارج شهر، بر لب چاه آب خوابانيرون ميدن آب بيشك يه زنان براك ي هنگام  و به وقت عصر،11
.م احسان بنمايم ابراهياب بفرما، و با آقايامكم، امروز مرا يم ابراهي آقايهوه، خداي يا«:  و گفت12
  .ندي آيرون ميدن آب بيشكن شهر، به جهت يستاده ام، و دختران اهل اي آب اةن چشميا من بر كني ا13
 خود اسحاق ةب بنديه نسكنم، همان باشد كراب يز سيبنوش و شترانت را ن: دي خود را فرود آر تا بنوشم، و او گويسبو: مي گويه به وك يه آن دختركن بشود ي پس چن14
.     يم احسان فرموده ايقاه با آكن، بدانم ي، بديرده باشك

  .تف داشتك بر ييرون آمد و سبويم، بيه، زن ناحور، برادر ابراهكل، پسر مِليه ناگاه رِفقه، دختر بتوئك و او هنوز از سخن گفتن فارغ نشده بود 15
  .رده، باال آمدكود را پر  خيپس به چشمه فرو رفت، و سبو.  او را نشناخته بوديره بود و مردكومنظر و باكيار ني و آن دختر بس16
 بر دست خود فرود آورده، او را ي خود را بزودي من بنوش، و سبوي آقايا: گفت.  خود به من بنوشاني آب از سبويجرعه ا:  آنگاه خادم به استقبال او بشتافت و گفت17

  .دينوشان
  .ستندياز ادن بيشم تا از نوشكز بي شترانت نيبرا«: دنش فارغ شد، گفتي و چون از نوشان19
  .ديشك شترانش ةد، و از بهر هميدن بدويشك ي چاه، برايرد و باز بسوك ي در آبخور خالي خود را بزودي پس سبو20
  . ا نهيت اثر نموده است يريه خداوند، سفر او را خكوت داشت، تا بداند ك  چشم دوخته بود و سي و آن مرد بر و21



  رون آورد،ي ب ه ده مثقال طال وزن آنها بود،كش، ي دستهاين برايم مثقال وزن، و دو ابرنجي ني طالةه آن مرد حلقكستادن يدن باز اي و واقع شد چون شتران از نوش22
  م؟ي ما باشد تا شب را بسر بري برايي پدرت جاةا در خاني؟ آيستيكه دختر كبه من بگو «:  و گفت23
» . باشميد، مييور زاه او را از ناحكه كل، پسر مليمن دختر بتوئ«:  را گفتي و24
  . منزليز براي نيياه و علف فروان است، و جاكنزد ما «:  و بدو گفت25
   آنگاه آن مرد خم شد، خداوند را پرستش نمود 26
  . فرمودييم راهنماي برادران آقاة خانغ نداشت، و چون من در راه بودم، خداوند مرا بهيم دري خود را از آقايه لطف و وفاكم، يم ابراهي آقايهوه، خداي باد كمتبار«:  و گفت27
  .ع خبر دادين وقايش را از اي مادر خو ة پس آن دختر دوان دوان رفته، اهل خان28
  .رون آمديپس البان به نزد آن مرد، به سرچشمه، دوان دوان ب.  البان نام بودي و رفقه را برادر29
 ين به من گفته است، به نزد وي گفت آن مرد چنيه مكد ي خواهر خود، رفقه را شنيد، و سخنهايواهر خود د خينها را بر دستهايه چون آن حلقه و ابرنجك و واقع شد 30
  .ستاده بودي نزد شتران به سرچشمه اكنيو ا. آمد
  .ا ساخته امي شتران مهي براي؟ من خانه را و منزليستاده ايرون ايا، چرا بي خداوند، بك مباريا:  و گفت31
  .ش آوردي رفقايش و پاهاي و آب به جهت شستن پاها اه و علف به شتران داد،كرد، و كانه در آمد، و البان شتران را باز  پس آن مرد به خ32
.بگو: گفت.  نخورميزيم، چيتا مقصود خود را باز نگو:  گفتيو. ش او نهادندي و غذا پ33
  .م هستميمن خادم ابراه:  گفت34
  .زان و شتران و االغان بدو داده استينكده و او بزرگ شده است، وگله ها و رمه ها و نقره و طال و غالمان و ت داكار بري مرا بسي و خداوند، آقا35
.د، و آنچه دارد، بدو داده استييم زاي آقاي براير شدن، پسريم ساره، بعد از پي آقاة و زوج36
  .يرينم، نگكشان ساين اي در زمهكان ينعانك پسرم از دختران ي برايزن هكم مرا قسم داد و گفت ي و آقا37
  .يري پسرم بگي براي، و زني من بروةليپدرم و به قبةه به خانك بل38
  د؟يايد آن زن همراه من نيشا:  خود گفتمي و به آقا39
 ةبله ام و از خاني پسرم از قي برايد، تا زنيانت اثر خواهد گرديري خود را با تو خواهد فرستاد، و سفر تو را خة بوده ام، فرشتكه به حضور او سالكهوه ي:  او به من گفت40

.يريپدرم بگ
  . بودي خواهي به تو ندادند، از سوگند من بري، هر گاه زنيبله ام رفتي گشت، چون به نزد قي خواهي آنگاه از قسم من بر41
  رد،ك ياب خواهيامك آن آمده ام، ه بهكم، اگر حال سفر مرا يم ابراهي آقايهوه، خداي يا: دم و گفتمي پس امروز به سر چشمه رس42
   آب بنوشان، ي خود جرعه ايمرا از سبو: مي گويد، و به ويرون آيدن آب بيشك يه براك يه آن دختركن بشود يپس چن. ستاده امي آب اةن چشمي من به سر اكني ا43
  . رده استك من ةب آقازادينصه خداوند، كشم، او همان زن باشد ك يز آب مي شترانت نياشام، و برايب: دي و به من گو44
 آب يجرعه ا:  گفتميو به و. شدكن رفت تا آب بييرون آمده و به چشمه پايتف خود بك بر يه ناگاه رفقه با سبوكن، در دل خود فارغ نشده بودم ي و من هنوز از گفتن ا45

  .به من بنوشان
  .ز آب داديدم و شتران را نيپس نوش.  دهميز آب ميشترانت را ناشام، و يب : گفت تف خود فرو آورده، ك از ي خود را بزودي پس سبو46
  .ش گذاشتمين ها را بر دستهاي او، و ابرنجينيپس حلقه را در ب. ديي او زايه، او را براكه مِلكل بن ناحور يدختر بتُوئ: ؟ گفتيستيكتو دختر : ده، گفتمي و از او پرس47
 ي خود را برايت فرمود، تا دختر برادر آقايه مرا به راه راست هداك خواندم، كم را، متباري خود ابراهي آقايهوه، خداي و رده، خداوند را پرستش نمودمك آنگاه سجده 48

  .رميپسرش بگ
. ا چپره سپر شوميد، تا بطرف راست يو اگرنه مرا خبر ده. ديد، پس مرا خبر دهينكم احسان و صداقت يد با آقاينون اگر بخواهك ا49
  .م گفتي توانيا بد نمي كين امر از خداوند صادر شده است، با تو نيا: ل در جواب گفتنديبتوئ البان و 50
. ه خداوند گفته استكت باشد، چناني او را برداشته، روانه شو تا زن پسرِ آقا  رفقه حاضر است،كني ا51
  .ردك ن سجدهيد، خداوند را به زميشان را شنيم سخن ايه چون خادم ابراهك و واقع شد 52
  .سه دادي نفيزهايرد، و برادر و مادر او را چكش رفقه كشيرون آورده، پي و خادم، آالت نقره و آالت طال و رختها را ب53
  .دييم روانه نماي آقايمرا به سو: دند و شب را بسر بردند و بامدادان برخاسته، گفتيش خوردند و آشامي و او و رفقا54
  . بماند و بعد از آن روانه شودير با ما ده روزدخت:   برادر و مادر او گفتند55
  . خود بروميد تا بنزد آقاييده است، پس مرا روانه نماياب گردانيامكد، خداوند سفر مرا يمرا معطَل مساز: شان گفتي بد56
  .ميم و از زبانش بپرسيدختر را بخوان:  گفتند57
  . روميم: رفت؟ گفت ين مرد خواهيبا ا:  گفتندي پس رفقه را خواندند و به و58
  .ردندكش روانه يم و رفقايه اش را با خادم ابراهي آنگاه خواهرخود رفقه و دا59
  . دشمنان خود را متصرف شوندةت تو، دروازيورها باش، و به ذرك، مادر هزار يتو خواهر مرا هست:  گفتنديت داده، به وك و رفقه را بر60
  . و خادم، رفقه را برداشته، برفت. دنديسوار شدند، و از عقب آن مرد روانه گردزانش برخاسته، بر شتران ينك پس رفقه با 61
62ئي و اسحاق از راه بِئَرلَحن بودكه او در ارض جنوب ساكرا ي آمد، زي مي ر.  
  .ندي آيه شتران مكد يرد، دكرون رفت، و چون نظر باال ير به صحرا بك تفي و هنگام شام، اسحاق برا63
  د، و از شتر خود فرود آمد،ي اسحاق را د رده،كن خود را بلند  و رفقه چشما64
  . دي خود را پوشان پس برقِع خود را گرفته،.  من استيآقا: د؟ و خادم گفتي آيه در صحرا به استقبال ما مكست يكن مرد يا: ديه از خادم پرسكرا ي ز65
و اسحاق بعد از .  خود گرفته دل در او بستيمه مادر خود، ساره آورد، و او را به زني اسحاق، رفقه را به خو: رده بود، به اسحاق باز گفتكه ك را ييارهاك ة هم  و خادم،66

. رفتي پذي تسل وفات مادر خود،
  

25پيدايش باب 
  .ه قطوره نام داشتك گرفت يگر بار، زنيم، دي و ابراه1
  .ديياو زا يشباق و شوحا را برايان و يقشان و مدان و مِدي و او زمران و 2



  . م بودنديم و الُمين و لطوشي دان، اَشوريو بن. قشان، شِبا و دِدان را آوردي و 3
  .نها، اوالد قطوره بودندي ا ةجمل. داع و الداعه بودندي و ابكفَر و حنويفا و عيان، عي و پسران مد4
  .دي خود را به اسحاق بخشكمليم تمام ماي و ابراه5
  . فرستادين شرقي به جانب مشرق به زم ش اسحاق،ي از نزد پسر خو ات خود،ين حيشان را در حيا داد و ايم عطاي ابراه م داشت،يبراهه اك يزانينك اما به پسران 6
  .صد و هفتاد و پنج سال:  نموديه زندگانكم، ي عمر ابراهيام سالهاين است اي ا7
   به قوم خود ملحق شدو. ر شده، بمردير و سيت، پيخوخيمال شكم جان بداد، و در ي و ابراه8
  .ردندك دفن ي، در مقابل  ممري عفرون بن صوحارحتي در صحرا ه،يليفك مةل، او را در مغاري و پسرانش، اسحاق و اسماع9

  .م و زوجه اش ساره مدفون شدنديدر آنجا ابراه. ده بودي حت خريم از بنيه ابراهك يي آن صحرا10
.ن بودك سايت داد، و اسحاق نزد بئرلَحك پسرش اسحاق را بره خداكم، ي و واقع شد بعد از وفات ابراه11
  . دييم زاي ابراهيز ساره براينك يه هاجر مصركم يل بن ابراهيش اسماعيداين است پي ا12
  .ل و مِبساميدار و اَدبيوت، و قيل نَباي اسماع ةنخست زاد. شانيش ايدايشان به حسب پي اي موافق اسمها ل،ي پسران اسماعين است نامهاي و ا13
   و مشماع و دومه و مسا 14
  .ش و قِدمهيطُور و نافِيما و ي و حدار و ت15
  .شانيل اير، حسب قبايشان، دوازده امي ايشان در بلدان و حله هاي اين است نامهايل، و اينانند پسران اسماعي ا16
  .رد و به قوم خود ملحق گشته جان را سپرده، بمك و هفت سال بود يل، صد و سي اسماعي و مدت زندگان17
. برادران او افتادةب او در مقابل هميو نص. ن بودندكه مقابل مصر، به سمت آشور واقع است، ساكله تا شور، يشان از حوي و ا18
  .م، اسحاق را آورديابراه. ميش اسحاق بن ابراهيداين است پي و ا19
  .  گرفتي از فدان ارام به زن  را،يو خواهر البان ارام يل ارامي و چون اسحاق چهل ساله شد، رفقه دختر بتوئ20
  .و خداوند او را مستجاب فرمود و زوجه اش رفقه حامله شد. ردكه نازاد بود، نزد خداوند دعا ك چون   خود،ة زوجي و اسحاق برا21
  . ت تا از خداوند بپرسدن هستم؟ پس رفين باشد، من چرا چنياگر چن«: او گفت. ردندك ي و دو طفل در رحم او منازعت م22
  . خواهد نمودي را بندگكوچكافت، و بزرگ، ي تسلط خواهد ي بر قوميدو امت در بطن تو هستند، و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قوم:  گفتي خداوند به و23
. توأمان در رحم او بودندكنيد، اي و چون وقت وضع حملش رس24
  .سو نام نهادنديو او را ع. ن بودين، پشمي بدنش مانند پوستيرون آمد و تمامين، سرخ فام بي و نخست25
  . شصت ساله بود  اسحاق، شان،ين والدت ايو در ح. عقوب نام نهادنديسو را به دست خود گرفته بود و او را ي عةرون آمد و پاشني و بعد از آن، برادرش ب26
. ني مرد ساده دل و چادر نش عقوب،يو اما .  بوديي ماهر، و مرد صحراياديسو صيردند، و عك و آن دو پسر، نمو 27
  .يعقوب را محبت نمودي خورد اما رفقه، يد او را ميه صكرايسو را دوست داشت، زي ع  و اسحاق،28
  سو وا مانده، از صحرا آمدي پخت و عيعقوب آش مي ي روز29
  .      دندين سبب او را ادوم نامياز ا» .وامانده امه كرايمرا بخوران، ز)  سرخيعني(ن آش ادوم ياز ا: عقوب گفتيسو به ي و ع30
  . خود را به من بفروشيامروز نخست زادگ: عقوب گفتي 31
  ده؟ي چه فايده ام، پس مرا از نخست زادگي من به حالت موت رسكنيا: سو گفتي ع32
  .عقوب فروختي  خود را بهي او قسم خورد، و نخست زادگيپس برا.  من قسم بخوريامروز برا: عقوب گفتي 33
. خود را خوار نموديسو نخست زادگيپس ع.  برفت د و برخاسته،يه خورد و نوشكسو داد، يعقوب نان و آش عدس را به عي و 34


26پيدايش باب 
  .تان به جرار رفيني، پادشاه فلسطك مليو اسحاق نزد اب. م بوديام ابراهيه در اكر آن قحط اول ين حادث شد، غي در آن زمي و قحط1
  .ن شوكم سايه به تو بگوك ينيه به زمك بل ا،يبه مصر فرود م:   ظاهر شده، گفتي و خداوند بر و2
م خوردم، استوار يه با پدرت ابراهك را ي دهم و سوگندين را مين زميت تو تمام ايه به تو و ذركرا يت خواهم داد، زكن توقف نما، و با تو خواهم بود و تو را برين زمي در ا3

  . داشتخواهم
  .افتيت خواهند ك جهان بريع امت هايت تو جميت تو بخشم و از ذرينها را به ذرين زمير گرداننم، و تمام ايثكت را مانند ستارگان آسمان يو ذر 4
  .ام مرا نگاه داشتكض و احيا و عوامر و فرايد و وصايم قول مرا شنيه ابراهكرا ي ز5
  .   پس اسحاق و در جرار اقامت نمود6
ومنظر بود، كيه نك من است، مبادا اهل آنجا او را به خاطر رفقه ةد زوجيه بگوكد يرا ترسي ز اوخواهر من است،: گفت. ا شدندي زنش از او جوةان درباركمردمان آن م و 7
  .شندكب

  . ندك ي خود رفقه، مزاح م ة اسحاق با زوجكنيه اكد يرد و دكچه نظاره يان، از دريني پادشاه فلسط ،ك مليه ابك توقف نمود، چنان افتاد ي و چون در آنجا مدت8
  .رمي بمي ويه مبادا براكرا گفتم يز: ه خواهر من است؟ اسحاق بدو گفتك يپس چرا گفت!  توستةن زوجيهمانا ا:  اسحاق راخوانده، گفت ،ك ملي پس اب9

  .ي آورده باشيجه ات همخواب شود، و بر ما جرم از قوم با زويكيه ك بود كي؟ نزديردكه با ما كار است كن چه يا:  گفتك ملي اب10
  .نه خواهد مردين مرد و زوجه اش بشود، هر آيه متعرض اك يسك:  قوم را قدغن فرموده، گفتي تمامك ملي و اب11
  .ت دادكدا نمود، و خداوند او را بريرد، و در آن سال صد چندان پكن زراعت ي و اسحاق در آن زم12
  .ديار بزرگ گردي نمود، تا بسي ميناًفاَناً ترق و آن مرد بزرگ شده، ا13َ
  .ان بر او حسد برندينيو فلسط. ر بوديثك گاوان و غالمان ي گوسفندان و مواشة و او را گل14
  .ردندك پركان آنها را بستند، و از خاينينده بودند، فلسطكم، يام پدرش ابراهيران پدرش در اكه نوك يي چاههاة و هم15
  .يار بزرگتر شده ايه از ما بسكرا ي ز از نزد ما برو،: اسحاق گفت به ك ملي و اب16
  .    ن شدك در آنجا سا  جرار فرود آمده،ي پس اسحاق از آنجا برفت، و در واد17



ه ك يي نمود به نامهايند و آنها را مسمك  اسحاق از سر نو م بسته بودند،يان آنها را بعد از وفات ابراهينينده بودند و فلسطكم يام پدرش ابراهيه در اك آب را ي و چاهها18
  .ده بوديپدرش آنها را نام

  .افتندي در آنجا ي حفره زندند و چاه آب زنده ايران اسحاق در آن وادك و نو19
  . ردندكه  منازعيه با وكرا يد، زيپس آن چاه را عِسِق نام! ن آب از آن ماستيا«:  گفتند رده،ك  شبانان جرار با شبانان اسحاق منازعه 20
  .دي و آنرا سِطنه نام ردند،كز جنگ ي آن ني همچنان برا ندند،كگر ي دي و چاه21
  .م شدين، بارور خواهينون خداوند ما را وسعت داده است، و در زمكه اك: د، گفتيپس آن را رحوبوت نام. ردندك آن جنگ نيند و براكگر ي ديرده، جاهكوچ ك و از آنجا 22
  .رشَبع آمد پس از آنجا به بِئ23
  ةت تو را بخاطر بندي دهم، و ذريت مكه من با تو هستم، و تو را بركرا يترسان مباش ز. م هستمي پدرت ابراهيمن خدا:  ظاهر شده، گفتي در همان شب، خداوند بر و24
  .م، فراوان خواهم ساختيابراه
  .ندندك در آنجا يران اسحاق چاهكپا نمود و نو خود را بر ةمي و خ هوه راخواند،ي در آنجا بنا نهاد و نام ي و مذبح25
  .ه سپهساالر او بود، از جرار به نزد او آمدندكول، كي از اصحاب خود، احزاب نام، و فيكي به اتفاق  ،ك ملي و اب26
  د؟يد، و مرا از نزد خود رانديه با من عدوات نمودكد، با آنيچرا نزد من آمد«: شان گفتي و اسحاق بد27
  . مي با تو ببندي و عهد ان ما و تو باشد،ي در ميم سوگنديپس گفت. ه خداوند با توستكم يده ايق فهميه تحقب:  گفتند28
  .مي خداوند هستكنون مباركم، و اي روانه نموديم، و تو را به سالمتيردك به تو نيكير از نيه غك بل دم،ي نرسانديه به تو ضررك چنانينك ني تا با ما بد29
  .دندي بر پا نمود، و خوردند و آشاميافتيشان ضي اي آنگاه برا30
  . رفتندي به سالمتي از نزد و پس،. شان را وداع نموديگر قسم خوردند، و اسحاق ايدكي بامدادان برخاسته، با 31
  !ميافتيآب : ندند خبر داده، گفتندك يه مك يران اسحاق آمده، او را از آن چاهكه نوك و در آن روز چنان افتاد 32
  . تا امروز بئِر شَبع نام دارد ن سبب آن شهر،ياز ا. ديپس آنرا شَبعه نام 33
  . گرفتي را به زنيلونِ حتي و بسمه، دختر ا ،ي حتيريه، دختر بيهودي  سو چهل ساله بود،ي و چون ع34
.  جان اسحاق و رفقه شدنديشان باعث تلخي و ا35
  

27پيدايش باب 
  .كيلب: گفت!  پسر منيا:  گفتيده، به ويسو را طلبيدن تار گشته بود، پسر بزرگ خود عيز در شد و چشمانش اي و چون اسحاق پ1
  . دانمير شده ام و وقت عجل خود را نمي پكنيا:  گفت2
م ساخته، نزد من حاضر  داريه دوست مك من چناني براير، و خورشي من بگي برايريش را گرفته، به صحرا برو، و نخجيمان خوكش و ك تريعنينون، سالح خود ك پس ا3
  .ت دهدكن، تا بخورم و جانم قبل از مردنم تو را برك
  .اوردي ب رده،كد ي صيريسو به صحرا رفت تا نخجيد و عي گفت، رفقه بشنيسو سخن مي و چون اسحاق به پسر خود ع5
  : گفتيرده، مكب سو را خطايه برادرت عكدم ي پدر تو را شنكنيا: عقوب را خوانده، گفتي آنگاه رفقه پسر خود 6
  .ت دهمكو قبل از مردنم تو را در حضور خداوند بر.  بساز تا آن را بخورمي آورده، خورشيارك من شي برا7
  .نمك ي پسر من، آالن سخن مرا بشنو در آنچه من به تو امر مي پس ا8
  . دارد، بسازميه دوست مك يرت بطور پدي برايياور، تا از آنها غذاي خوب از بزها، نزد من بة گله بشتاب، و دو بزغالي بسو9

  .ت دهدك و تو را قبل از وفاتش بر  و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد،10
    هستم،ي موي بيدار است و من مردي مويسو، مردي برادرم عكنيا:  رفقه، گفت عقوب به مادرخود،ي 11
  .ت بر خود آورمكت به عوض بر بشوم، و لعني و در نظرش مثل مسخره ا د،يه پدرم مرا لمس نماكد ي شا12
  .ري من بگيفقط سخن مرا بشنو و رفته، آن را برا!  پسر من، لعنت تو بر من باديا«:  گفتي مادرش به و13
  . داشتيه پدرش دوست مك ي ساخت بطوريو مادرش خورش.  پس رفت و گرفته، نزد مادر خود آورد14
  د،يعقوب پوشانيهتر خود ك او در خانه بود گرفته، به پسر ه نزدكسو را ي فاخر پسر بزرگ خود عة و رفقه، جام15
  .  گردن او برستة و پوست بزغاله ها را، بر دستها و نرم16
  .عقوب سپرديه ساخته بود،  به دست پسر خود ك ي و خورش و نان17
   پسر من؟ي ايستيك، تو كيلب: گفت!  پدر منيا:  پس نزد پدر خود آمده، گفت18
  .ت دهدكار من بخور، تا جانت مرا بركن و از شيز، بنشيردم آالن برخك يآنچه به من فرمود. سو هستمي تو عةمن نخست زاد: ود گفتعقوب به پدر خي 19
  .دي تو به من رسانيهوه خداي: ؟ گفتيافتي ين زوديچگونه بد!  پسر منيا:  اسحاق به پسر خود گفت20
  .ا نهي يسو هستيا تو پسر من عيه آكنم، كو را لمس ا تا تي بكي پسر من، نزديا: عقوب گفتي اسحاق به 21
  .سوستي عي دستها ن دستها،كي ل عقوب است،يآواز، آواز :  گفت رده،كعقوب نزد پدر خود اسحاق آمده، و او را لمس ي پس 22
  ت داد كپس او را بر.  دار بوديسو، موي برادرش عيش مثل دستهايه دستهاكرا ي و او را نشناخت، ز23
  .من هستم: ؟ گفتيسو هستيا تو همان پسر من، عيآ : فت و گ24
  .ديش آورد و نوشي آورد و بخورد و شراب برايپس نزد و. ت دهدكار پسر خود بخورم و جانم تو را بركاور تا از شي بكينزد:  پس گفت25
  .ا و مرا ببوسي بكي پسر من، نزديا:  گفتي و پدرش، اسحاق به و26
  . ت داده باشدكه خداوند آن را برك است يي صحراةحي پسر من، مانند راةحيو راد ي پس آمده، او را بوس27
  .ديره عطا فرماي غله و شين، و از فراواني زمي پس خدا تو را از شبنم آسمان و از فربه28
ه تو را كند، و هركه تو را لعنت كملعون باد هر . نديم نمايظ، و پسران مادرت تو را تعينند، بر برادران خود سرور شوكم يف تو را تعظيند و طواي نماي قومها تو را بندگ29
  .  بادك خواند، مباركمبار
  . ار باز آمدكسو از شيه برادرش عكرون رفتن از حضور پدر خود اسحاق، يعقوب شد، به مجرد بيت دادن به ك و واقع شد چون اسحاق، از بر30
  .ت دهدكار پسر خود بخورد، تا جانت مرا بركزد و از شيپدر من برخ: درخود گفت ساخت، و نزد پدر خود آورده، به پيز خورشي و او ن31



  .سو هستمي ع ن تو،يمن پسر نخست: ؟ گفتيستيكتو :  گفتي پدرش اسحاق به و32
 الواقع او يت دادم، و فك خوردم و او را بر و قبل آمدن تو از همه م آورد،يرده، براكد ي صيريه نخجكه بود كپس آن :  شده، گفتيد به اسحاق مستولي شدي آنگاه لرزه ا33
   خواهد بود؟كمبار
  !ت بدهكز بري پدرم، به من، به من نيا: ت تلخ برآورده، به پدر خود گفتي نهايم و بي عظيد، نعره ايسو چون سخنان پدر خود را شني ع34
  .ت تو را گرفتكه آمد، و بريبرادرت به حل:  گفت35
 نگاه يتكز بري من نيا برايآ«: پس گفت» .نون مرا گرفته استك مرا گرفت، و اياول نخست زادگ. ه دو مرتبه مرا از پا درآوردكرا ي نهادند، زيبعقوب بخوينام او را :  گفت36

  ؟ينداشت
 تو چه ي پسر من، برايپس آالن ا. دادمره را رزق او يدم، و غله و شي برادرانش را غالمان او گردانة او را بر تو سرور ساختم، و همكنيا: سو گفتي اسحاق در جواب ع37
  نم؟ك

  .ستيسو به آواز بلند بگريو ع! ت بدهك پدرم بريز اي؟ به من،  به من نيت را داشتك بركين يا همي  پدر من، آيا: سو به پدر خود گفتي ع38
  .ن، و شبنم آسمان از باال خواهد بودي زميهين تو دور از فركمس:  پدرش اسحاق در جواب او گفت39
» . انداختيوغ او را از گردن خود خواهي، يه چون سر باز زدكرد، و واقع خواهد شد ك ي خواهيست و برادر خود را بندگي زيرت خواهي و به شمش40
عقوب را ي آنگاه برادرخود  است،كي پدرم نزدي برايام نوحه گريا: سو در دل خود گفتيد، و عيعقوب داده بود، بر او بغض ورزيه پدرش به ك يتكسو بسبب آن بري و ع41

  .شتكخواهم 
 دهد ي مي تو خود را تسلةسو درباري برادرت عكنيا: عقوب را خوانده، بدو گفتي خود كوچكپس فرستاده، پسر . افتي يسو آگاهي و رفقه، از سخنان پسر بزرگ خود، ع42
  .شدكه تو را بكنيبه ا
.   نكرم، البان، به حران فرار  پسرم سخن مرا بشنو و برخاسته، نزد برادي پس آالن ا43
  . بمان، تا خشم برادرت برگرددي و چند روز نزد و44
   روز محروم شوم؟كيد از شما هر دو در يچرا با.  آورمي فرستم و تو را از آنجا باز ميآنگاه م. ندك، فراموش يردك تا غضب برادرت از تو برگردد، و آنچه بدو 45
ده يات چه فايرد، مرا از حينند بگين زميه دختران اك يناني از دختران حِت، مثل ايعقوب زنياگر . زار  شده اميختران حِت از جان خود ببسبب د:  و رفقه به اسحاق گفت46

. خواهد بود
  

28پيدايش باب 
  .رينعان مگك از دختران يزن: ت داد و او را امر فرموده، گفتكعقوب را خوانده، او را بري و اسحاق، 1
  .ري خود بگي از دختران البان، برادر مادرت، برايل، برو و از آنجا زني پدر و مادرت، بتوئةه، به  فَدان اَرام، به خان برخاست2
  .نديار بوجود آي بسير سازد، تا از تو امت هايثكت دهد و تو را بارور و ك قادر مطلق تو را بري و خدا3
  .ديم بخشيه خدا آن را به ابراهك، ين غربت خود شويتو با تو، تا وارث زمت يم را به تو دهد، به تو و به ذريت ابراهك و بر4
  .سو، رفتيعقوب و عي برادر رفقه، مادر  ،يل ارامي نزد البان بن بتوئ عقوب را روانه نمود و به فدان ارام،ي پس اسحاق، 5
ه كرده، گفته بود ك امر يت دادن به وكن بريرد، و در حي خود بگي برايمود تا از آنجا زنت داده، او را به فدان ارام روان نكعقوب را بريه اسحاق كد يسو چون دي و اما ع6
  ر،ينعان مگك از دختران يزن
  عقوب، پدر و مادر خود را اطاعت نموده، به فدان ارام رفت، ي كني و ا7
  نعان درنظر پدرش اسحاق، بدند،كه دختران كد يسو دي و چون ع8
  . گرفتي به زن ه داشت،ك يوت بود، عالوه بر زنانيه خواهر نباكم را يل بن ابراهيفت، و محلت، دختر اسماعل ريسو نزد اسماعي پس ع9

  .  حران رفتيعقوب ، بِئرشَبع روانه شده، بسوي و اما 10
  . دير سر خود نهاد و درهمان جا بخسبيفته، ز آنجا را گري از سنگهايكيرده بود و كه آفتاب غروب كرا يرده، در آنجا شب را بسر برد، زك نزول ي و به موضع11
  .نندك ي فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول مكني رسد، و ايه سرش به آسمان مكن برپا شده، ي بر زميه ناگاه نردبانكد ي دي و خواب12
  . بخشميت تو مي به تو و به ذريه تو بر آن خفته اك را يني زمنيا.  اسحاقيم، و خداي پدرت ابراهيهوه، خدايمن هستم : دي گويستاده ، مي در حال، خداوند بسر آن ا13
  . افتيت خواهند كن بريل زميع قباي شد، و از تو و از نسل تو جمين خواهند شد، و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهيت تو مانند غبار زمي و ذر14
  .ردكاورم، تو را رها نخواهم يه تا آنچه را به تو گفته ام، بجا نكراين باز آورم، زين زميم تا تو را بديفظت فرما، محايه روك يي من با تو هستم، و تو را در هر جاكني و ا15
  .ان است و من ندانستمكن ميهوه در ايالبته «: دار شد و گفتيعقوب از خواب بي پس 16
  . آسمانةن است دروازيا خدا و ةست جز خانين نيا!  استيكان ترسناكن چه ميا«:  پس ترسان شده، گفت17
  .ختي برپا داشت و روغن بر سرش رير سر خود نهاده بود، گرفت و چون ستونيه زك را يعقوب برخاست و آن سنگي بامدادان 18
  .ن نام آن شهر اوالً لوز بودكد، ليل ناميت ئي و آن موضع را ب19
  ند، و مرا نان دهد تا بخورم و رخت تا بپوشم،ك روم محافظت يه مكن راه ياگر خدا با من باشد، و مرا در ا: رده، گفتكعقوب نذر ي و 20
  . من خواهد بوديهوه، خداينه ي هر آ  برگردم،ي پد رخود به سالمتة تا به خان21
. آن را به تو خواهم دادكي، ده ي و آنچه به من بده ت اهللا شود،ي ب ردم،كه چون ستون برپا ك را ين سنگي و ا22


29پيدايش باب 
  . المشرق آمدين بنيعقوب روانه شد و به زميپس  1
  . چاه بودة بزرگ بر دهني دادند، و سنگيه ازآن چاه گله ها را آب مكده، چوني گوسفند خوابةناره اش سه گلك و بر   است،ي در صحرا، چاهكنيه اكد ي و د2
  .ي خود، بر سر چاه باز گذاشتنديپس سنگ را بجا. يردندك رابيده، گله را سي چاه غلتان ة، سنگ را از دهني گله ها جمع شدندة و چون هم3
  .م يما از حرّان: د؟ گفتنديجا هستك برادرانم از يا: شان گفتيعقوب بدي 4
  .مي شناسيم: د؟ گفتندي شناسيالبان بن ناحور را م: شان گفتي بد5
  .دي آي او مةل، با گلي دخترش، راحكنيبسالمت، و ا: بسالمت است؟ گفتند :شان گفتي بد6



  .ديد و رفته، بچرانيست، گله را آب دهي نيهنوز روز بلند است و وقت جمع گردن مواش:  گفت7
  .مي دهي گله ها جمع شوند، و سنگ را از سر چاه بغلتانند، آنگاه گله را آب مةم، تا همي توانينم:  گفتند8
  .ردك ي ميه آنها را چوپانكرايز. دي پدر خود رسة با گل ل،يه راحك بود يشان در گفتگو مي و هنوز با ا9

ش، البان را ي خوي خالوةد، و گلي شده، سنگ را از سر چاه غلتانكيعقوب نزدي  د،يش، البان را دي خوي خالوة و گل  خود، البان،يل، دختر خالويعقوب راحي اما چون 10
  .ردكراب يس

  .ستيد، و به آواز بلند گريل را بوسيعقوب، راحي و 11
  . پدر خود را خبر داد پس دوان دوان رفته،. ه او برادر پدرش، و پسر رفقه استكل را خبر داد يعقوب راحي و 12
ن امور ي ا ة خود آورد، و او البان را از همةد و به خاني شتافت، و او را بغل گرفته، و بوسيد، به استقبال ويعقوب را شني خود، ةه چون البان، خبر خواهرزاك و واقع شد 13

  .ديآگاهان
  . ماه توقف نمودكي مدت يو نزد و. يقه تو استخوان و گوشت من هستي الحقيف:  را گفتي البان و14
ه و يه نام بزرگتر، لكه اجرت تو چه خواهد بود؟ و البان را دو دختر بود، ك؟ به من بگو ينكد مفت خدمت ي، مرا بايا چون برادر من هستيآ: عقوب گفتي به   پس البان،15

  .ل بوديراحتر، كوچكاسم 
  .ل، خوب صورت و خوش منظر بوديف بود، و اما راحيه ضعي و چشمان ل17
  .نمك يل، هفت سال تو را خدمت ميت راحكوچك دختر يبرا: ل بود و گفتيعقوب عاشق راحي و 18
  .    نزد من بمان.  بدهميگريه به دكاو را به تو بدهم، بهتر است از آن:  البان گفت19
  . چند نمودينظرش روز  داشت، دريه به وك يو به سبب محبت. ردكل هفت سال خدمت ياح ريعقوب براي پس 20
  .مي درآي شد، تا به ويم سپريه روزهاكزوجه ام را به من بسپار، : عقوب به البان گفتي و 21
   برپا نمود،يافتي ض رده،ك مردان آنجا را دعوت ة پس البان هم22
  . درآمديه را برداشته او را نزد آورد، و او به وي له هنگام شام، دخترخود،ك و واقع شد 23
  .           داديزينكه  به يز خود زلفه را، به دختر خود لينك و البان 24
  ؟يب داديردم؟ چرا مرا فركل نزد تو خدمت ني راحي؟ مگر برايردكه به من كست ين چيا: پس به البان گفت! ه استي لكنيه اكد، ي صبحگاهان د25
  .  تر را قبل از بزرگتر بدهندكوچكه كنند ك ين نميت ما چنيدر وال:  گفت البان26
  .ينكه خدمتم بكگر ي هفت سال ديم، براي دهيز به تو مين و او را نكن را تمام ي اة هفت27
  . بدو داديل بزنيرد، و دخترخود، راحك او را تمام ةرد، و هفتكن يعقوب چني پس 28
  . داديزينكل به ي به دخترخود، راحز خود، بلهه راينك و البان، 29
.ردك يگر خدمت ويشتر دوست داشت، و هفت سال ديه بيز درآمد و او را از ليل ني و به راح30
  .ل، نازاد ماندي راحيول. روه  است، رحم او را گشودكه ميه لكد ي و چون خداوند د31
  .آالن شوهرم مرا دوست خواهد داشت. ده استيبت مرا ديخداوند مص: ترا گفين نام نهاد، زيبو بزاد و او را ريه حامله شده، پسري و ل32
  .ديپس او را شمعون نام. ديز به من بخشين را ني ا روه هستم،كه من مكد يه خداوند شنكچون: د و گفتيي زايگر حامله شده، پسري و بار د33
  . نام نهادين سبب او را الوياز ا. دمييش سه پسر زايه براكرا يوست، زياهد پن مرتبه شوهرم با من خوينون اكا: د و گفتيي زاي و باز آبستن شده، پسر34
. ستاديدن باز اييآنگاه از زا. هودا نام نهاديپس او را . مي گوين مرتبه خداوند را حمد ميا: د و گفتيي زايگر حامله شده، پسري و بار د35
  

30پيدايش باب 
  .رمي ميپسران به من بده و االّ م: عقوب گفتيو به . ل بر خواهر خود حسد برديد، راحيي نزايوالدعقوب، اي يه براكد يل، چون دي و اما راح1
  ه بار رحم را از تو باز داشته است؟ك خدا هستم يمگر من به جا«: ل افروخته شد و گفتيعقوب بر راحي آنگاه غضب 2
  .ابمي از او اوالد بزيم بزاد، و من نيبدو درآ تا بر زانو! ز من، بلههينك كنيا:  گفت3
  .   درآمدي داد، و او به ويعقوب به زنيز خود بلهه را به ينك پس 4
  .  دييعقوب زاي ي براي و بلهه آبستن شده، پسر5
  .پس او را دان نام نهاد.  به من عطا فرموده استيده، و پسريز شنيرده است، و آواز مرا نك يخدا مرا داور: ل گفتي و راح6
  .دييعقوب زاي ين برايل، باز حامله شده، پسر دوميراحز ينك و بلهه، 7
  . نام نهاديو او را نفتال.  گرفتم و غالب آمدميشتك خدا با خواهرخود يهايشتكبه : ل گفتي و راح8
  . داديعقوب به زنيز خود زلفه را برداشته، او را به ينكدن باز مانده بود، ييه از زاكد يه چون دي و اما ل9

  . ديي زايعقوب پسري يه، برايز لينك و زلفه، 10
  .ديپس او را جاد نام! به سعادت: ه گفتي و ل11
  .دييعقوب زاي ين برايه، پسر دوميز لينك و زلفه، 12
  . ر نام نهاديو او را اش. ه دختران، مرا خوشحال خواهندكرايز!  منيبه خوشحال: ه گفتي و ل13
  . پسر خود به من بدهياههاياز مهر گ: ه گفتيل به ليپس راح. ه، آورديافت و آنها را نزد مادر خود لي در صحرا اههاين رفت و مهر گيبوام درو گندم، ري و در ا14
  .اه پسرت، با تو بخوابديامشب به عوض مهر گ: ل گفتيراح» ؟يري بگي خواهيز مياه پسر مرا ني و مهر گيه شوهر مرا گرفتكم است كا يآ«:  را گفتي و15
 همخواب يپس آنشب با و. ردمكر ياهِ پسر خود اجيه تو را به مهرگكرايبه من درآ، ز«: رون شده گفتي بيه به استقبال وي آمد، ليعقوب از صحرا مي  و وقت عصر، چون16
  .شد
  .دييعقوب زاي ين برايه آبستن شده، پسر پنجمكه را مستجاب فرمود ي و خدا، ل17
  .ار نام نهادكسايو او را » .ز خود را به شوهر خود دادمينكرا يخدا اجرت به من داده است، ز: ه گفتي و ل18
  . دييعقوب زاي ين برايه حامله شده، پسر ششميگر لي و بار د19
  .ديپس او را زبولون نام. دميي او زايه شش پسر براكرايرد، زكست خواهد ينون شوهرم با من زكا. و به من داده استكي نيخدا عطا: ه گفتي و ل20



  .نه نام نهاديد، و او را ديي زاين دختر و بعد از آ21
  . او را اجابت فرموده، خدا رحم او را گشودياد آورد، و دعايل را بي پس خدا راح22
  .خدا ننگ مرا برداشته است:  بزاد و گفتي و آبستن شده، پسر23
» .ردكد خواهد ي من مزيگر براي ديخداوند پسر: ده، گفتيوسف نامي و او را 24
  .ش بروميان و وطن خوكن تا به مكمرا مرخص : عقوب به البان گفتيد، ييوسف را زايل، يه چون راحكد  و واقع ش25
  .ي دانيردم، تو مكه به تو ك يرا خدمتيرده اند به من واگذار تا بروم زكشان تو را خدمت ي ايه براك زنان و فرزندان مرا 26
  .ت داده استكه به خاطر تو، خداوند مرا بركافته ام يا تَفَأالً ريه منظور نظر تو باشم، زكاش ك:   را گفتي البان و27
  .ن تا آن را به تو دهمكن ياجرت خود را بر من مع:  و گفت28
  . ات چگونه نزد من بودي و مواشي دانيرده ام، خود مكه به تو ك يخدمت:  را گفتي و29
  نم؟ي ببيك خود را ة خانكز تدارينون من نكو ا. ت داده استك و بعد از آمدن من، خداوند تو را براد شد،يت زيل بود، و به نهايرا قبل از آمدن من، مال تو قلي ز30
  . تو را خواهم نمودة گلي و پاسبانيگر شباني، بار دينك من بيار را براكن ي به من مده، اگر ايزيچ: عقوب گفتي پس تو را چه بدهم؟:  گفت31
 سازم، و آن، اجرت من يسه ها را از بزها، جدا ميان گوسفندان، و ابلق ها و پياه را از ميش سيسه و ابلق و هر ميش پي و هر منم،ك ي تو گردش مة گلي امروز در تمام32

  .خواهد بود
اه نباشد، نزد من به يندان، سسه و ابلق، و آنچه از گوسفي، آنچه از بزها، پينيش خود ببي تا اجرت مرا پييايه بك ينده عدالت من، بر من شهادت خواهد داد، وقتي و در آ33
  . شمرده شوديدزد
  . موافق سخن تو باشدكنيا«:  البان گفت34
رده، به دست پسران خود كاه را جدا ي گوسفندان سة در آن بود، و هميدي هر چه سفيعنيسه و ابلق، ي پي ماده بزهاة مخَطّط و ابلق، و همةني نري و در همان روز، بزها35

  .سپرد
  .ردك ي البان را شبانة گليعقوب باقيو . عقوب، سه روز را مسافت گذارديود و ان خي و درم36
  .ردكه در چوبها بود ، ظاهر ك را يديد، و سفيشكد در آنها ي سفي خود گرفت، و خط هايبوده و بادام و چنار براك تر و تازه از درخت يعقوب چوبهاي و 37
  .رنديند، حمل بگيايدن بي نوشي نهاد، تا چون برايش گله ها ميده بود، در حوضها و آبخورها پيه خراشك را ييآن چوبها آمدند، ي آب خوردن ميه گله ها، براك ي و وقت38
  .دنديي زايسه و ابلق مي مخطّط و پي شدند، و بزهايش چوبها بارآور مي پس گله ها پ39
  .  البان نگذاشت ةرد و با گلك خود را جدا ي البان واداشت، و گله هاةگلاه دري هر مخطّط و سي گله ها را بسويرد، و روك بزها را جدا  عقوب،ي و 40
  .رنديان چوبها حمل گي نهاد، تا در ميش آنها در آبخورها ميعقوب چوبها را پي گرفتند، ي تنومند حمل ميوان هاي و هرگاه ح41
  .عقوب شدندي و تنومندها از آن  ،ف ها از آن الباني گذاشت، پس ضعي آنها را نم ف بودند،يوانات ضعي و هرگاه ح42
. ديزان و غالمان و شتران و حماران بهم رسانينكار و ي بسي و گله ها  نمود،يار ترقي و آن مرد بس43
  

31پيدايش باب 
  .ديرا بهم رسان ين بزرگي و از اموال پدر ما تمام ا  پدر ما را گرفته است،كملي ماةعقوب همي:  گفتنديه مكد ي و سخنان پسران البان را شن1
  . مثل سابق با او نبودكنيه اكد ي البان را ديعقوب روي و 2
  .ن و من با تو خواهم بودكش مراجعت ين پدرانت و به مولد خويبه زم: عقوب گفتي و خداوند به 3
  .  خود طلب نمودةه را به صحرا نزد گليل و ليعقوب فرستاده، راحي پس 4
  . پدرم با من بوده استين خداكيست ليه مثل سابق با من نكنم ي بي پدر شما را ميرو: شان گفتي و بد5
  .رده امكه به تمام قوت خود پدر شما را خدمت كد ي داني و شما م6
  .  به من رسانديه ضررك خدا او را نگذاشت يل نمود وليب داده، ده مرتبه اجرت مرا تبدي پدر شما مرا فر7
  .دنديي زاي گله ها مخطط مة اجرت تو مخطط باشد، همي آوردند، و هرگاه گفتيسه ميتمام گله ها پسه ها باشد، ي گفت اجرت تو پي هرگاه م8
  .  پس خدا اموال پدر شما را گرفته، به من داده است9

  .سه و ابلق بودندي، مخطط و پ شدنديشها جمع ميه با مك يي قوچهاكنيدم ايرده، دك چشم خود را باز يه در خوابك گرفتند يه گله ها حمل مك ي و واقع شد هنگام10
  .كيلب: گفتم! عقوبي يا:  خدا در خواب به من گفتة و فرشت11
  .ده اميرده است، دكه آنچه البان به تو كرايسه و ابلق هستند زي شوند، مخطط و پيشها جمع ميه با مك يي قوچهاةه همكن و بنگر كنون چشمان خود را باز كا:  گفت12
     .ش مراجعت نماين مولَد خوين روانه شده، و به زمين زميآالن برخاسته، از ا. ي و با من نظرنموديردكه ستون را مسح ك يي، جاليت ئي بي من هستم خدا13
  ست؟ي باقيراثيا مي ما بهره ي پدر ما، براةا در خانيآ:  گفتنديه در جواب ويل و لي راح14
  . فرخته است و نقد ما را تماماً خوردهه ما راكرايم، زيستيگانگان محسوب ني مگر نزد او چون ب15
» .نون آنچه خدا به تو گفته است، بجا آورك پس ا ه خدا از پدر ما گرفته است، از آن ما و فرزندان ماست،ك را يرا تمام دولتي ز16
  رد، كعقوب برخاسته، فرزندان و زنان خود را بر شتران سوار ي آنگاه 17
  .نعان برودكن يه در فدان ارام حاصل ساخته بود، برداشت تا نزد پدر خود اسحاق به زمك حاصله خود را ي مواشيعني  ه اندوخته بود،ك و اموال خود را ي و تمام مواش18
  .دي پدر خود را دزديل، بتهاي خود رفته بود و راحةدن گلي پشم بري و اما البان برا19
  .ردن خود آگاه نساختكه او را از فرار كب داد، چوني را فريعقوب البان ارامي و 20
. رد و متوجه حبل جلعاد شدكخت و برخاسته، از نهر عبور ي پس با آنچه داشت، بگر21
  . رده استكعقوب فرار يه ك در روز سوم، البان را خبر دادند 22
  .وستيش را با خود برداشته، هفت روز راه درعقب او شتافت تا در جبل جلعاد بدو پي پس برادران خو23
  .ييا بد نگوي كيعقوب نيه به كبا حذر باش «:  گفتي ظاهر شده، به ويانگاه، خدا در خواب بر البان ارام شب24
  .ز در جبل جلعاد فرود آمدندي خود را در جبل زده بود، و البان با برادران خود نةميعقوب خيد و يعقوب در رسي پس البان به 25
  ؟ير برداشته، رفتيران شمشي و دخترانم را مثل اسيب داديره مرا فك يردكچه  «: عقوب گفتي و البان به 26



  م؟ يعت نماي و نَغَمات و دف و بربط مشاي تا تو را با شادي و مرا آگاه نساختيب داديرده، مرا فرك فرار ي چرا مخف27
  .ي نموديتكه پسران و دختران خود را ببوسم، الحال ابلحانه حرك ي و مرا نگذاشت28
  .ييا بد نگوي كيعقوب نيه به كبا حذر باش : رده، گفتكن خدا پدر شما دوش به من خطاب كيل. ت رسانميه به شما اذكن است  و در قوت دست م29
  ؟يان مرا چرا دزدين خداكي ولي بودي، البته رفتني تمام داشتي پدر خود رغبتةه به خانك و آالن چون30
  ،يريد دختران خود را از من به زور بگي گفتم شادم ويه ترسكن بود يسبب ا: عقوب در جواب البان گفتي 31
ل آنها را يه راحكعقوب ندانست يرا يز» .ري خود بگين و براكدر حضور برادران ما، آنچه از اموال تو نزد ما باشد، مشخص . ، او زنده نمانديابيانت را بيه خداك و اما نزد هر32
.ده استيدزد
  . ل درآمدي راحةيرون آمده و به خميه بي لةميافت، و از خيز رفت و نينك دو ةميه و به خي لةميعقوب و به خي ةمي پس البان به خ33
  .افتي نيزيرده، چكمه را جستجو ير جهاز شتر نهاد و بر آن بنشست و البان تمام خيل بتها را گرفته، زي اما راح34
  .افتي بتها را ن پس تجسس نموده،» .ه عادت زنان بر من استكراي ز رخاست، توانم بيه در حضورت نمكد يايم بد نيبه نظر آقا«:  او به پدر خود گفت35
  ؟ي مرا تعاقب نمودين گرميه بدكست ي من چير و خطايتقص: عقوب در جواب البان گفتيو . ردكن شده، با البان منازعت يعقوب خشمگي آنگاه 36
  .ان من و تو انصاف دهندينجا نزد برادران من و برادران خود بگذار تا درمي؟ ايافته ايچه  خود  ة اسباب خانة، از هميردكش ي اموال مرا تفتيه تمامك آالن 37
  . تو را نخوردمة گليانداختند و قوچهايت حمل نيشها و بزهايه من با تو بودم، مكست سال ين بي در ا38
  .ده شده در شبيده شده در روز و خواه دزدي، خواه دزدي خواستي م دادم و آن را از دست مني خود تاوان آن را م اوردم،يش تو ني را پيده  شده اي در39
  .ختي گريرد و خواب از چشمانم مك يه گرما در روز و سرما در شب، مرا تلف مكن بودم ي چن40
  . ير داديي ده مرتبه تغ گله ات، و اجرت مرايردم، و شش سال براك دو دخترت خدمت تو را يست سال در خانه ات بودم، چهارده سال براين طور بي بد41
د و دوش، تو را ي مرا ديبت مرا و مشقت دستهايخدا مص. ي نمودي دست روانه ميز مرا تهينون نك، ايبت اسحاق با من نبوديم، و هي ابراهي پدرم خداي و اگر خدا42
  .خ نموديتوب
وم، به دختران خودم و به يپس ال.  از آن من استيني بي من و آنچه مةن گله، گليو ان پسران، پسران من ين دختران، دختران منند و ايا«: عقوب گفتي البان در جواب 43

  رد؟كده اند چه توانم ييه زاك يپسران
» . باشديان من و تو شهادتيه درمكم يا تا من و تو عهد ببندينون بك ا44
  . برپا نمودي گرفته، آن را ستونيعقوب سنگي پس 45
  . ساختند و درآنجا بر توده غذا خوردنديرده، توده اكپس سنگها جمع » .دينكسنگها را جمع «: عقوب برادران خود را گفتي و 46
  .د خوانديعقوب آنرا جلعي يد ولينام» جرسهدوتا ي« و البان آن را 47
  .دينام» د يجلع«ن سبب آن را ياز ا» . استيان من و تو شهادتين توده درميامروز ا«:  و البان گفت48
  . ميب شويگر غايدكيه از ك يند وقتك يده بانيان من و تو ديخداوند درم«: را گفتيز، زين و مصفه 49
  .ان من و تو شاهد استيآگاه باش، خدا در م. ان نخواهد بوديس درمكچي، هيريگر بگي دختران من، زنان دي، و سواينك اگر دختران مرا آزار 50
  ان خود و تو برپا نمودم،يه در مك ين ستونيا كنين توده و اي اكنيا: عقوب گفتي و البان به 51
  . ي من نگذري بسوين ستون به قصد بدين توده و از اي تو نگذارم و تو از اين توده بسويه من از اكن ستون شاهد است ين توده شاهد است و اي ا52
  .بت پدر خود اسحاقيورد به هعقوب قسم خيو » .ان ما انصاف دهنديشان درمي پدر اي ناحور و خدايم و خداي ابراهي خدا53
  .وه، شب را بسر بردندكد و برادران خود را به نان خوردن دعوت نمود، و غذا خوردند و در ي گذرانيوه قربانكعقوب در آن ي آنگاه 54
. مراجعت نمودش يان خوك به م ت داد و البان روانه شده،كشان را بريد و اي بامدادان البان برخاسته، پسران و دختران خود را بوس55


32پيدايش باب 
  . برخوردنديش گرفت و فرشتگان خدا به ويعقوب راه خود را پي و 1
.دينام» ميمحنا«و آن موضع را ! ر خداستكن لشيا: د، گفتيشان را دي ا عقوب،ي و جون 2
  ر به بالد ادوم فرستاد،  يارسعيسو به ديش، عي خود نزد برادر خويش رويعقوب، قاصدان پي پس 3
  نون توقف نمودم،كن شده، تاكند با البان ساكيعقوب عرض مي تو  ةه بندكد يين گويسو چنيم عيبه آقا: شان را امر فرموده، گفتي و ا4
  ابم،ي دهم و درنظر التفات ي خود را آگاهيزان حاصل شده است، و فرستادم تا آقاينك من گاوان و االغان و گوسفندان و غالمان و ي و برا5
  .دي آي با چهارصد نفر به استقبال تو مكنيدم و ايسو رسينزد برادرت، ع«: عقوب برگشته گفتيان نزد  پس قاصد6
  م نمودي بودند با گوسفندان و گاوان و شتران به دو دسته تقسيه با وك را يسانكر شده، يت ترسان و متحيعقوب به نهاي آنگاه 7
  .ابدي ييگر رهاي دةزند، همانا دست اول برسد و آنها را بةسو به دستيهرگاه ع:  و گفت8
  رد،كش برگرد و با تو احسان خواهم ين و به مولد خوي به زميه به من گفتكهوه ي ي پدرم اسحاق، ايم و خداي پدرم، ابراهي خدايا: عقوب گفتي و 9

  . دو گروه شده امكردم و آالن مالكاردن عبور ن يه با چوبدست خود از اكرا ي زيردك خود ةه با بندك يي وفاةع لطفها و از هميمتر هستم از جمك 10
  . مادر و فرزندان رايعنيد مرا بزند، ياي ترسم، مبادا بيه من از او مكراي ده زييسو رهاينون مرا از دست برادرم، از دست عك ا11
  . شمردثرت، آن را نتوانكه از كا سازم يگ دريت تو را مانند رينم و ذركنه با تو احسان ي هر آي و تو گفت12
  :سو گرفتي برادرخود، عي براي پس آن شب را در آنجا بسر برد و از آنچه بدستش آمد، ارمغان13
  ست قوچ،يش با بيست ميست بز نر و دويست ماده بز با بي دو14
  .رهكست ماده االغ با ده ي آنها و چهل ماده گاو با ده گاو نر و بيرده با بچه هاي شتر شي و س15
  .ديان دستها فاصله بگذاريد و در مينك من عبور يش رويپ«: ران خود سپرد و به بندگان خود گفتك دسته جدا جدا به نو و آنها را دسته16
  ست؟يكش توست از آن يه پكنها ي و اي رويجا مك و يستيكاز آن : ديي بگو ده،يد و از تو پرسيسو به تو رسيه چون برادرم عكن را امر فرموده، گفت ي و نخست17
  .ز در عقب ماستي خودش نكنيسو فرستاده شده است و ايم عي آقايه براك است يشكشيعقوب است، و پين از آن بنده ات، يا:  بگو بدو18
  د، يين گوي بدو چن د،يسو برسيچون به ع «:  رفتند، امر فرموده، گفتيه از عقب آن دسته ها مك را يسانك ةن و همين و سومين دومي و همچن19



د من را ينم شاي او را بيد، و بعد چون روي رود، فرو خواهم نشانيش من ميه پك ين ارمغانيغضب او را بد: را گفتي ز .عقوب در عقب ماستي بنده ات، كنيا: دييزگوي و ن20
  . ديقبول فرما

  . مه گاه بسر برديرد و او آن شب را در خكش از او عبور ي پ  پس ارمغان،21
  . بوق عبور داديشان را از معبر ي ا ش را برداشته،يازده پسر خويز و ينكجه و دو  و شبانگاه، خودش برخاست و دو زو22
  .   ز عبور دادي خود را نكمليشان را برداشت و از آن نهر عبور داد، و تمام ماي ا23
  . گرفتي ميشتك تا طلوع فجر ي با ويعقوب تنها ماند و مردي و 24
  . گرفتن با او فشرده شديشتكعقوب در يف ران كرد، و كعقوب را لمس يف ران كابد، ي ي غلبه نميه بر وكد ي و چون او د25
  .نمك، تو را رها نيت ندهكتا مرا بر: گفت. افدك شيه فجر مكرا ين زكمرا رها «:  پس گفت26
  ».عقوبي«: ست؟ گفتينام تو چ:  گفتي به و27
  .يافتي و نصرت يردكه با خدا و با انسان مجاهده كرايل، زيه اسرائكعقوب خوانده نشود بلين پس نام تو ياز ا:  گفت28
  .ت دادك؟ و او را در آنجا بري پرسيچرا اسم مرا م: گفت. مرا از نام خود آگاه ساز:  گفت رده،كعقوب از او سئوال ي و 29
  .دم و جانم رستگار شديرا خدا را روبرو ديز:  گفت ده،ينام» ليئيفِن«ان را كعقوب آن مي و 30
  .دي لنگيرد، و بر ران خود مك طلوع يگذشت، آفتاب بر و» ليفِنوئ « و چون از31
. ردكعقوب را در عرق النسا لمس يف ران كرا ي خورند، زيف ران است، نمكه در كل تا امروز عرق النساء را ي اسرائين سبب بني از ا32
  

33پيدايش باب 
  .ردكم يز تقسينكل و دو يه و راحيآنگاه فرزندان خود را به ل.  چهارصد نفر با اود وي آيسو مي عكنيه اكد يرده، دكعقوب چشم خود را باز ي پس 1
  .وسف را آخريل و يشان، و راحيه را با فرزندانش در عقب ايش داشت و ليشان پيزان را با فرزندان اينك و 2
  .دين نهاد تا به برادر خود رسي هفت مرتبه رو به زم شان رفته،يش اي و خود در پ3
  .ستنديد و هر دو بگريد، و او را بوسيشكسو دوان دوان به استقبال او آمد و او را در برگرفته، به آغوش خود يع اما 4
  .ت فرموده استيه خدا به بنده ات عناك يفرزندان: ستند؟  گفتيكن همراهان تو يا: د و گفتيرده، زنان و فرزندان را بدك و چشمان خود را باز 5
  .ردندكم ي شده، تعظكيشان نزديدان ازان با فرزنينك آنگاه 6
  .ردندكم ي شده، تعظكيل نزديوسف و راحيپس . ردندكم ي شده، تعظكيه با فرزندانش نزدي و ل7
  .ابمي خود التفات يتا درنظر آقا: ؟ گفتيه بدان برخوردم، چه مقصود دارك ين گروهي اياز تمام«:  و او گفت8
  .ال خود را نگاه دارار است، مي برادرم مرا بسيا: سو گفتي ع9

  .ي خدا، و مرا منظور داشتيدن رويدم مثل دي تو را ديه روكرايش مرا از دستم قبول فرما، زكشيافته ام، پيه اگر در نظرت التفات ك، بلين: عقوب گفتي 10
  .رفتي را الحاح نمود تا پذپس او. ز دارميرا خدا به من احسان فرموده است و همه چير، زيه به حضورت آورده شد بپذك مرا ةي پس هد11
. مي آيم و من همراه تو مي برو رده،كوچ  ك«:  گفت12
  رند؛   ي مي گله مي روز برانند، تمامكيز با من است، و اگر آنها را يرده نيند و گوسفندان و گاوان شكه اطفال نازكم آگاه است يآقا :  گفت13
. ر برسمي خود به سعينم، تا نزد آقاك يه دارم و به حسب قدم اطفال، آهسته سفر مك يدم مواش خود برود و من موافق ق ةشتر از بنديم پي پس آقا14
  .ابمي خود التفات بيچه الزم است، فقط درنظر آقا: گفت.  گذارميه با منند نزد تو مك را يسانكن ي از ايپس بعض: سو گفتي ع15
  .ردكعت ر مراجيش گرفته، به سعيسو راه خود را پي در همان روز ع16
. ده شدينام» وتكس«ن سبب آن موضع به ياز ا. بانها ساختي خود ساي مواشي خود بنا نمود و براي برايرد و خانه اكوت سفر كعقوب به سي و اما 17
  . نعان آمد، و در مقابل شهر فرود آمدكن يم، در زميك به شهر شيرد، به سالمتكعقوب از فدان ارام مراجعت ي پس چون 18
  . ديط خريم، به صد قسيك حمور، پدر شي خود را در آن زده بود از بنةميه خك را ينيآن قطعه زم و 19
. ديل نامي اسرائيل الوهي در آنجا بنا نمود و آن را اي و مذبح20
  

34باب 
  .رون رفتي بكدن دختران آن ملي دي برا ده بود،ييعقوب زاي يه او را براك  ه،ينه، دخترلي پس د1
  . عصمت ساختي را بيد، او را بگرفت و با او همخواب شده، وين بود، او را بديس آن زميه رئك يم بن حمور حِويك و چون ش2
  .ز به آن دختر گفتي عاشق آن دختر گشت، و سخنان دل آو عقوب، بسته شده،ينه، دختر ي و دلش به د3
  .ري بگي زن من بهين دختر را برايا: رده، گفتكم به پدر خود، حمور خطاب يك و ش4
  .نديايشان بيرد تا اكوت كعقوب سي او در صحرا بودند، يو چون پسرانش با مواش. رده استك عصمت ينه را بيه دخترش دكد يعقوب شني و 5
  .دي سخن گويرون آمد تا به ويعقوب بيم نزد يك و حمور، پدر ش6
ل نموده ي در اسرائيعقوب همخواب شده، قباحتيه با دختر كرايشان به شدت افروخته شد، زيم ا شده، خشكدند، از صحرا آمدند و غضبناين را شنيعقوب اي و چون پسران 7

.  بوديردنكن عمل نايبود و ا
  .دي بدهي به زني دختر شماست؛ او را به وةفتيم شيكدل پسرم ش: رده، گفتكشان را خطاب ي پس حمور ا8
  .ديري خود بگيدختران ما را براد و ي و با ما مصاهرت نموده، دختران خود را به ما بده9

. دينكد و در آن تصرف ينكد و تجارت يدر آن بمان. ن از آن شما باشديد و زمين شوك و با ما سا10
  . د، خواهم دادييد و آنچه به من بگويدر نظر خود مرا منظور بدار«: م به پدر و برادران آن دخترگفتيك و ش11
  .دي به من بسپاريد، خواهم داد فقط دختر را به زنييد، آنچه بگويبخواهاده از من يش هر قدر زكشي مِهر و پ12
  .رده بودك عصمت ينه را بيشان، ديرا خواهر اير سخن گفتند زكم و پدرش حمور به ميكعقوب در جواب شي اما پسران 13
  . ما ننگ استين برايه اك چونم،ي نامختون بدهيه خواهر خود را به شخصكرد كم ي توانيار را نمكن يا«شان گفتند، ي پس بد14
  .      از شما مختون گردديوركه هر ذكد، يم اگر چون ما بشوي شوين شرط با شما همداستان مين بدك ل15



  .مي قوم شوكين شده، كم و با شما سايري خود گيم و دختران شما را براي آنگاه دختران خود را به شما ده16
» .ردكم يوچ خواهكنجا يد، دختر خود را برداشته، از ايختون نشود و مينك اما اگر سخن ما را اجابت ن17
  .م بن حمور پسند افتاديكشان بنظر حمور و بنظر شي و سخنان ا18
  . تر بودي پدرش گرامة اهل خانةعقوب بود، و او از همي دختر ةفتيه شكراير ننمود، زيار تأخكن يردن اك و آن جوان در 19
  :رده، گفتندك شهر خود آمده، مردمان شهر خود را خطاب ةدروازم به يك پس حمور و پسرش ش20
 يشان را به زنيع است؛ دختران ايشان وسي اين از هر طرف براي زمكنيا. نندكن بشوند، و در آن تجارت كن ساين زميش هستند، پس در اين مردمان با ما صالح اندي ا21
  .ميشان بدهيم و دختران خود را بديريبگ

  .شان مختوننديه اك از ما مختون شود، چنانيوركه هر ذكم ي قوم شوكي  ن شده،كشان با ما متفق خواهند شد تا با ما سايرط ان شي فقط بد22
» .ن شوندكم تا با ما سايشان همداستان شوي شود؟ فقط با ايه دارند، از آن ما نمك يوانيشان و هر حيشان و اموال اي ايا مواشي آ23
  . مختون شدند  شهر او درآمدند،ةه به دروازك ي از آنانيورك و هر ذ م رضا دادند،يك شهر او در آمدند، به سخن حمور و پسرش شةه دروازه بك يسانك  ة پس هم24
  .شتندكدان را  مرةرانه بر شهر آمدند و همير خود را گرفته، دلي شمشيكينه، هر ي، برادران ديعقوب، شمعون و الوي و در روز سوم چون دردمند بودند، دو پسر 25
  . رون آمدندي ب م برداشته،يك ش ةنه را از خانيو د شتند، كر يم را به دم شمشيك و حمور و پسرش ش26
  . رده بودندك عصمت يشان را بيرا خواهر ايردند، زكشتگان آمده، شهر را غارت كعقوب بر ي و پسران 27
  .را بود، گرفتند و گله ها و رمه ها و االغها و آنچه در شهر و آنچه در صح28
  .ردندك بردند و آنچه در خانه ها بود تاراج يريشان را به اسي اطفال و زنان ا ةشان و همي اموال اي و تمام29
لم، همانا بر من يد، و من در شماره قليروه ساختكان ميان و فِرِزينعانك يعنين، ين زمي اةنكد، و مرا نزد سيمرا به اضطراب انداخت:  گفتيعقوب به شمعون و الوي پس 30

  . شومكجمع شوند و مرا بزنند و من با خانه ام هال
ند؟ كا او با خواهر ما مثل فاحشه عمل يآ:  گفتند31


35باب 
  . بسازي مذبحيردكسو فرار يه از حضور برادرت، عك يه بر تو ظاهر شد، وقتك يي خداين شو و آنجا براك و در آنجا سايل برآيت ئيبرخاسته، به ب: عقوب گفتي و خدا به 1
 خود را عوض يد و رختهاي را طاهر سازيشتيد و خوينكان شماست، دور يه درمك را يگانه ايان بيخدا:  بودند، گفتيه با وك يسانك ةعقوب به اهل خانه و همي پس 2
  د،ينك
  . بسازمي بود، مذبحيه رفتم با من مك ي در راه من، مرا اجابت فرمود ويه در روز تنگك يي آن خدايم و آنجا برايل برويت ئي تا برخاسته، به ب3
  .ردكم بود دفن يكه در شك ير بلوطيعقوب آنها را زيشان بود، و ي ايه در گوشهاك ييعقوب دادند، با گوشواره هايشان بود، به يه در دست اكگانه را يان بي خدا ة آنگاه هم4
  .ردندكعقوب را تعاقب ني يه بنكشان بود، ي گرداگرد ايردند و خوف خدا بر شهرهاكوچ ك پس 5
  . بودنديه با وك قوم ياو با تمام. ديل باشد، رسيت ئينعان واقع سات، و همان بكن يه در زمكعقوب به لوز ي و 6
. ختي گريد مه از حضور برادر خوك ي ظاهر شده بود، هنگاميرا در آنجا خدا بر ويز. دينام» ليت ئيل بيا«ان را ك بنا نمود و آن مي و در آنجا مذبح7
.دينام» وتكالون با«ردند، و آن را كل دفن يت ئير درخت بلوط تحت بيو او را ز.  رفقه مردةي و دبوره دا8
  .ت دادكه از فدان ارام آمد، و او را برك يعقوب ظاهر شد، وقتيگر بر ي و خدا بار د9

  .ل نام نهاديپس او را اسرائ. ل خواهد بوديه اسرائكخوانده نشود، بلعقوب ين نام تو يعقوب است اما بعد از اينام تو :  گفتي و خدا به و10
  . د شونديند، و از صلب تو پادشاهان پدي از امتها از تو بوجود آي و جماعتيامت. ر شويثكبارور و .  قادرمطلق هستميمن خدا:  را گفتي و خدا و11
  .ن را خواهم دادين زميت بعد از تو، ايم و اسحاق دادم، به تو دهم، و به ذريه به ابراهك يني و زم12
. صعود نمودي سخن گفت، از نزد ويه با وك يي پس خدا از آنجا13
  . ردكن يخت، و آن را به روغن تدهي بر آن ريختني ريه اي از سنگ، و هديلم نمود، ستونك تيه با وك يي برپا داشت، در جايعقوب ستوني و 14
. دينام» ليت ئيب« در آنجا سخن گفته بود، يه خدا با وكان را كعقوب آن مي پس 15
  .دنش دشوار شدييد، و زايل را وقت وضع حمل رسيه به افراته برسند، راحك مانده بود ي مسافتكو چون اند. ردندكوچ ك» ليت ئيب« پس، از 16
  .ت پسر استيز براين نيه اكرا يمترس ز:  را گفتيدنش دشوار بود، قابله ويي و چون زا17
.دينام» نياميبن « را ين پدرش وكنام نهاد، ل » يبن اون«ه مرد، پسر را كرا يندن، زكن جان ي ح و در18
  .ت لحم باشد، دفن شديه بكافت، و در راه افراته يل وفات ي پس راح19
  .ل استيه تا امروز ستون قبر راحكرد ك نصب ي ستونيعقوب بر قبر وي و 20
  .در زديا بدان طرف برج ع خود ر ةميرد و خكوچ كل ي پس اسرائ21
  :عقوب دوازده بودندي يو بن. دين را شنيل ايو اسرائ.  همخواب شد ز پدر خود، بلهه،ينكن رفته، با يبو ر ن،يل در آن زميونت اسرائكن سي و در ح22
  .ار و زبولونكسايهودا و ي و يعقوب و شمعون و الوي  ةن نخست زاديروب: هي پسران ل23
  .نياميوسف و بن ي: لي و پسران راح24
  .يدان و نفتال: ليز راحينك و پسران بلهه 25
. او متولد شدنديه در فدان اران براكعقوب، ينانند پسران يا. ريجاد و اش: هيز لينك و پسران زلفه 26
  .دنديزم و اسحاق غربت گيه ابراهك يي جا ه حبرون باشد،ك اربع ةي آمد، به قريعقوب نزد پدر خود اسحاق، در ممري و 27
  . و عمر اسحاق صد و هشتاد سال بود28
. ردندكعقوب او را دفن يسو و يو پسرانش ع. وستيش پير و سالخورده به قوم خوي و اسحاق جان سپرد و مرد، و پ29


36باب 
  :ن استيه ادوم باشد، اكسو يش عيداي و پ1
  ،ي، و دختر صعبون حويبامه دختر عني، و اهولي حتلوني عاده دختر ايعني: ان گرفتينعانكسو زنان خود را از دختران ي ع2



  .وتي خواهر نبا ل،ي و بسمه دختر اسماع3
  ل را بزاد،ي رعوئ د، و بسمه،ييسو زاي عيفاز را براي و عاده، ال4
  . نعان متولد شدندكن ي در زمي ويه براكسو ينانند پسران عيا. دييعالم و قرح را زايعوش، و يبامه ي و اهول5
عقوب ينعان اندوخته بود گرفته، از نزد برادر خود كن يه در زمك خود را ة اندوختيوانات و تمامي ح ة و هميت، و مواشيع اهل بي زنان و پسران و دختران و جمسوي پس ع6

  .گر رفتين ديبه زم
  .شان نداشتيش ايجاشان گني ايشان بسبب مواشين غربت اينند و زمكونت كه با هم سكاده بود از آنيشان زيه اموال اكرا ي ز7
. سو همان ادوم استيو ع. ن شدكر سايسو در جبل سعي و ع8
  :ريسو پدر ادوم در جبل سعيش عيداين است پي و ا9 

  .سويل، پسر بسمه، زن عيسو، و رعوئيفاز پسر عاده، زن عيال: سوي پسران عين است نامهاي ا10
  .ز بودندمان و اومار و صفوا و جعتام و قنايت: فازي الي و بن11
  .سوينانند پسر عاده  زن عيا. دييفاز زاي اليق را براي عماليو. سو بوديفاز، پسر عيز الينك و تمناع، 12
  .سوينانند پسران بسمه زن عيا. نحت و زارع و شمه و مزه: لينانند پسران رعوئي و ا13
. دييسو زاي عيعالم و قرح را برايعوش و يه كسو ي، دختر صبعون، زن عيبامه دختر عنينانند پسران اهولي و ا14
  ر قناز،ير صفوا و امير اومار و اميمان و امير تي اميعنيسو، ي عةفاز نخست زاديپسران ال: سوي عي بنينانند امراي ا15
. نانند پسران عادهيا. ن ادوميفاز در زمي الينانند امرايا. قير عمالير جعتام و امير قورح و امي و ام16 
. سوينانند پسران بسمه زن عيا. ن ادوم بودنديل در زمي رعوئينها امرايا. ر مزهير شمه و امير زارح و امير نحت و اميام:  باشنديسو ميل بن عيان رعوئنان پسري و ا17
  .اشند بيسو مي، زن عيبامه دختر عني اهولينها امرايا. ر قورحيعالم و امير يعوش و امير يام: سويبامه زن عي اهولينانند بني و ا18
. باشنديشان مي اينها امرايه ادوم باشد و اكسو ينانند پسران عي ا19
  ،يلوطان و شوبال و صبعون و عن: يعنين بودند، ين آن زمكه ساك ير حورينانند پسران سعي و ا20
.ن ادومير در زميان و پسران سعي حورينانند امرايا. شانيصر و ديشون و اي و د21
  .مام بودند و خواهر لوطان تمناع، بوديو ه يحور:  و پسران لوطان22
  . بال و شفو و اوناميعلوان و منحت و ع: نانند پسران شوبالي و ا23
  . دي چراني پدرخود، صبعون را ميه االغهاك يدا نمود، هنگامي آب گرم را در صحرا پيه چشمه هاك است ين عنيهم. يه و عنيا:  صبعونينانند بني و ا24
  . يبامه دختر عنيشون و اهوليد: يد عننانند اوالي و ا25
  . رانكتران و يحمدان و اشبان و : شانينانند پسران دي و ا26
  . بلهان و زعوان و عقان: صرينانند پسران اي و ا27
.عوص و اران: شانينانند پسران دي ا28
  .شانير دير صبعون و امير شوبال و امير لوطان و اميام: انندي حورينها امراي ا29
.رين سعيشان در زمي ايانند به حسب امراي حورينها امراي ا 30
  : نكل سلطنت ي اسرائي بر بنيه پادشاهكردند، قبل از آنكن ادوم سلطنت يه در زمك ينانند پادشاهاني و ا31
  .نهابه بوديرد، و نام شهر او دك ي و بالع بن بعور در ادوم پادشاه32
  .ردك از بصره سلطنت وباب بن زارحيش ي و بالع مرد، و در جا33
  .ردك ي پادشاهيمانين تيش حوشام از زميوباب مرد، و در جاي و 34
  .ت بوديرد، و نام شهر او عوك يست داد، پادشاهكان را شي موآب، مديه در صحراكش هداد بن بداد ي و حوشام مرد و در جا35
  . نموديقه پادشاهيش سملَه از مسري و هداد مرد و در جا36
37مردك يش پادشاهيل از رحوبوت نهر در جاولَه مرد، و شا و س.  
  . ردكبور سلطنت كش  بعل حانان بن عيل مرد و در جاو و شا38
. ذاهب بوديل دختر مطرد، دختر ميطبئي به مهيرد و نام شهرش فاعو بود، و زنش مسمك يش، هدار  پادشاهيبور مرد، و در جاك و بعل حانان بن ع39
   ت،يتير ير علوه و امير تمناع و اميام: شاني اين و نامهاكشان و امايسو، حسب    قبائل اي عي امراينست نامهاي و ا40
  نون،ير فيله و امير ايبامه و امير اهولي و ام41
  ر مبصار، يمان و امير تير قناز و امي و ام42
.سو پدر ادوم استيهمان ع. شاني اكن مليشان در زميا نك ادومند، حسب مساينان امرايا. رامير عيل و اميئير مجدي و ام43
  

37 باب
  . ن شدكنعان ساكن ي زميعنين غربت پدر خود، يعقوب در زمي و 1
وسف بعد يو .  بوديو آن جوان با پسران بلهه و پسران زلفه، زنان پدرش، م. ردك ي ميوسف هفده ساله بود، گله را با برادران خود چوپانيچون . عقوبيش يداين است پي ا2

  . داديشان پدر را خبر مي ايكاز بد سلو
  . بلند ساختييش رداي او بود، و برايريه او پسر پكراي، زيشتر دوست داشتير پسران خود بيوسف را از سايل، ي و اسرائ3
  .ندي سخن گوي به سالمتيد با و توانستنينه داشتند و نميك دارد، از او ي برادرانش دوست مةشتر از هميشان، او را بيه پدر اكدند ي و چون برادرانش د4
  . او افزودند ةنيكپس بر . ده، آن را به برادران خود باز گفتي ديوسف خوابي و 5
  :ديده ام، بشنويه دك را ين خوابيا: شان گفتي و بد6
. ردندك من سجده  ةباف شما گرد آمده به يستاد، و بافه هاي من بر پا شده، به اةه ناگاه بافكم، ي بستي ما در مزرعه بافه ها مكني ا7
  . او افزودندةنيك شد؟ و بسبب خوابها و سخنانش بر يرد؟ و بر ما مسلط خواهك يقه بر ما سلطنت خواهي الحقيا فيآ:  گفتندي برادرانش به و8
  .ردندكازده ستاره مرا سجده يماه و ه ناگاه آفتاب و كده ام، ي دي باز خوابكنيا«: د، و برادران خود را از آن خبرداده، گفتيگر دي دي از آن پس خواب9



م آمد و تو را بر يقتاً خواهيا من و مادرت و برادرانت حقي؟ آيده ايه دك است ين چه خوابيا:  گفتيرده، به وكخ ي و پدر و برادران خود را خبر داد، و پدرش او را توب10
  م نمود؟ين سجده خواهيزم

. آن امر را در خاطر نگاه داشت و برادرانش بر او حسد بردند، و اما پدرش، 11
  .م رفتنديك پدر خود، به ش ة گلي چوپاني و برادرانش برا12
  كيلب:  را گفتيو. شان بفرستميا تا تو را نزد اينند؟ بك ي نميم چوپانيكا برادرانت در شيآ: وسف گفتيل به ي و اسرائ13
  . م آمديك حبرون فرستاد، و به شيو او را از واد. اوري و نزد من خبر بني گله را ببي برادران و سالمتيآالن برو و سالمت:  او را گفت14
  ؟ي طلبيچه م: ده، گفتيپس آن شخص از او پرس.  بودي او در صحرا آواره مكني به او برخورد، و اي و شخص15
  .نندك ي ميجا چوپانكه كم مرا خبر ده ي جويمن برادران خود را م:  گفت16
  . افتيشان را در دوتان ي ا وسف از عقب برادران خود رفته،يپس . مي رويبه دوتان م:  گفتنديه مكدند يرا شنيروانه شدند، زنجا ياز ا:  آن مرد گفت17
  .شندكه او را بكدند يد، باهم توطئه ديايشان بي اكيه نزدكدند، و قبل از آني و او را از دور د18
  .دي آين صاحب خوابها مي اكنيا: گر گفتنديدكي و به 19
.  شوديش چه ميم خوابهاينيو بب.  درنده او را خورديم جانورييم، و گوياندازين چاهها بي از ايكيم، و به يشكد او را بيياينون بك ا20
  .ميشكاو را ن«: ده، گفتيشان رهانيد، او را از دست اين را شنين چون ايبون ركي ل21
ده، به پدر خود رد يشان رهانيتا او را از دست ا» .دينكد و دست خود را بر او دراز مياندازيه در صحراست، بكن چاه يد، او را در ايزيخون مر: شان گفتين بديبو پس ر22
  .ديينما
  .ندندكه دربر داشت، از او ك بلند را ي آن ردايعني رختش را  وسف نزد برادران خود،يدن ي و به مجرد رس23
. آب بودي و بي خال  و او را گرفته، در چاه انداختند، اما چاه،24
 يرا و بلسان و الدن بار دارند، و ميتكشان ي رسد، و شتران ايان از جلعاد ميلي اسماعةه ناگاه قافلكدند يرده، دك غذا خوردن نشستند، و چشمان خود را باز ي پس برا25

  .روند تا آنها را به مصر ببرند
   داشتن چه سود دارد؟ ين او را مخفشتند و خوكبرادر خود را : هودا به برادران خود گفتي آنگاه 26
. ن رضا دادنديپس برادرانش بد. ه او برادر و گوشت ماستكرا ي نباشد، زيم، و دست ما بر ويان بفروشيلين اسماعيد او را به ايياي ب27
  .وسف را به مصر بردنديپس .  نقره فروختندةارست پيان به بيليوسف را به اسماعيده، برآوردند؛ و يشكوسف را از چاه ي درگذر بودند، ياني و چون تجار مد28
   زد، ك خود را چاةست، جاميوسف در چاه نيه كد ين چون به سر چاه برگشت، و ديبو و ر29
جا بروم؟ كست و من يطفل ن:  و نزد برادران خود باز آمد و گفت30
  . شته، ردا را در خونش فرو بردندك را يوسف را گرفتند، و بز نري ي پس ردا31
  .ا نهي پسرت است يه رداكن كص يم، تشخيافته اين را يا«: ده، گفتندي بلند را فرستادند و به پدر خود رساني و آن ردا32
  .ده شده استيوسف دريناً يقي درنده او را خورده است، و يجانور!  پسر من استيردا «:  پس آن را شناخته، گفت33
  .  پسر خود ماتم گرفتيار براي بسيرد، و روزهاك رده، پالس دربركعقوب رخت خود را پاره ي و 34
  . ستي گري همي  ويپس پدرش برا.  روميسوگوار نزد پسر خود به گور فرود م: رفت، و گفتي نپذياما تسل.  او برخاستندي دخترانش به تسلة پسران و همة و هم35
.واج خاصه بود، فروختند فزعون و سردار افةه خواجكفار يوسف را در مصر به فوطيان ياني اما مد36


38پيدايش باب 
  . ره نام داشت، مهمان شديه حك، ي عدالّميهودا از نزد برادران خود رفته، نزد شخصيه ك و واقع شد در آن زمان 1
  .د و او را گرفته، بدو درآمدي به شوعه بود، ديه مسمك را ينعانكهودا، دختر مرد يو در آنجا  2
  .ر نام نهاديد و او را عييا زي پس آبستن شده، پسر3
  .ديده و او را اونان نامييگر آبستن شده، پسر زاي و بار د4
.ب بوديزكهودا در يد، ييو چون او را زا. له نام گذارديده، او را شيي زاي و باز هم پسر5
  .رگرفتي خود عة نخست زادي به تامار، براي مسميهودا، زني و 6
  . راندير بود، و خداوند او را بمير خداوند شرر، درنظيهودا، عي ة و نخست زاد7
  .نكدا ي برادر خود پي براي را بجا آورده، نسلي، و حق برادر شوهريبه زن برادرت درآ«: هودا به اونان گفتي پس 8
  .  برادر خود ندهدي براي تا نسلرد،كن انزال يه به زن برادر خود در آمد، بر زمك يه آن نسل از آن او نخواهد بود، هنگامكه اونان دانست كن چونك ل9

  . راندي بميار او درنظر خداوند ناپسند آمد، پس او رانكن ي و ا10
 پدر خود ةپس تامار رفته، در خان» .رديز مثل برادرانش بميمبادا او ن: را گفتيز. له بزرگ شودين تا پسرم شيوه بنشي پدرت بةدر خان: هودا به عروس خود، تامار گفتي و 11
  .ماند
. خود، به تمنه آمدةنان گلي، نزد پشم چي عدالّمةريت او با دوست خود حيهودا بعد از تعزيو . هودا مردي شد، دختر شوعه زن ي و چون روزها سپر12
  .دي آيش، به تمنه مي خوةدن پشم گلي چي پدر شوهرت براكنيا«:  و به تامار خبرداده، گفتند13
له بزرگ يد شيه دكرايز.  بنشست ه در راه تمنه است،كم يناي عةده، و به دروازي پوشيده، خود را در چادريشك به رو يرده، برقِعكرون يشتن بي را از خويوگي پس رخت ب14

  . ندادندي به زنيشده است، و او را به و
.ده بودي خود را پوشيه روكراي را فاحشه پنداشت، زيد، ويهودا او را بدي چون 15
  .يي تا به من درآي دهيمرا چه م: گفت. ه عروس اوستكرا ندانست يز. ميا تا به تو درآيب: رده، گفتكل ي او مي پس از راه به سو16
  ؟ي تا بفرستي دهيا گرو ميآ: گفت.  فرستمي از گله ميبزغاله ا:  گفت17
  .شد آبستن ي داد، و بدو درآمد، و او از ويپس به و. يه در دست دارك ييمهر و زنّار خود را و عصا:  گفت18
.دي پوشيوگيو برقِع را از خود برداشته، رخت ب.  برفت  و برخاسته،19
  .افتياما او را ن رد، ي خود فرستاد، تا گرو را از دست آن زن بگيهودا بزغاله را به دست دوست عدالمي و 20



  .    نجا نبودي در ايفاحشه ا: ندجاست؟ گفتكم نشسته بود، ينايه سر راه عك يآن فاحشه ا: ده، گفتيان پرسك و از مردمان آن م21
  .نجا نبودي در ايه فاحشه اكند ي گويز ميان نكافتم، و مردمان آن مياو را ن: هودا برگشته، گفتي پس نزد 22
  .يافتي بزغاله را فرستادم و تو او را نكنيا. مي خود نگاه دارد، مبادا رسوا شويبگذار برا«: هودا گفتي 23
  !د تا سوخته شوديرون آري را بيو: هودا گفتيپس . ز آبستن شدهي از زنا نكنيرده است و اكعروس تو تامار زنا :  را خبر داده، گفتندهوداي و بعد از سه ماه 24
  .ستيكز آن ن مهر و زنّار و عصا ايه اكن كص يتشخ: زها آبستن شده ام، و گفتين چي اكاز مال:  آوردند نزد پدرشوهر خود فرستاده، گفتيرون مي چون او را ب25
  . گر نشناختيو بعد او را د. له ندادميه او را به پسر خود شكراي گناه تر است، زياو از من ب: هودا آنها را شناخت، و گفتي و 26
  . توأمان در رحمش بودندكنيد، اي و چون وقت وضع حملش رس27
  .رون آمدين اول بيا: قرمز گرفته، بر دستش بست و گفت يسمانيه در حال قابله ركرون آورد ي دست خود را بيكيد ، يي زاي و چون م28
  .پس او را فارص نام نهاد. اف بر تو بادكن شي؟ ايافتكچگونه ش: رون آمد و قابله گفتي برادرش بكنيو ا. ديشك و دست خود را باز 29
.ديرون آمد، و او را زارح ناميسمان قرمز را بر دست داشت بيه رك بعد از آن برادرش 30


39ايش باب پيد
  .ديه او را بدانجا برده بودند، خرك يانيلي را ازدست اسماعي فرعون بود، وةه خواجه و سردار افواج خاصكفار نام ي، فوطي مصريوسف را به مصر بردند، و مردي اما 1
  .  خود ماندي مصري آقاةاب شد، و در خانيامك ي بود، و او مرديوسف مي و خداوند با 2
  . آورديند، خداوند در دستش راست مك ي باشد، و هر آنچه او مي مي خداوند با وهكد يش دي و آقا3
  . سپرديش را بدست وي خوكملي خود برگماشت و تمام ماةرد، و او را به خانك يافت، و او را خدمت مي التفات يوسف درنظر وي پس 4
 اموالش، چه در خانه و  ةت خداوند بر همكت داد، و بركوسف بري را بسبب ي آن مصرةه خداوند خانك،  خود گماشته بودكمليه او را بر خانه و تمام ماك و واقع شد بعد از آن5

  .چه در صحرا بود
. منظر بودكيوسف خوش اندام و نيو .  خورديه مك ي بود، خبر نداشت جز نانيوسف واگذاشت، و از آنچه با وي و آنچه داشت به دست 6
  .با من همخواب شو: وسف نظر انداخته، گفتيش بر ي زن آقاهكن امور واقع شد ي و بعد از ا7
  . به دست من سپرده است  خبر ندارد، و آنچه دارد، م از آنچه نزد من در خانه است،ي آقاكنيا:  خود گفتي اما او ابا نمود، به زن آقا8
  ن شرارت بزرگ بشوم و به خدا خطا ورزم؟يب اك؛ پس چگونه مرتي باشيم او ةغ نداشته، جز تو، چون زوجي از من دريزيست و چين خانه ني از من در اي بزرگتر9

.  بمانديا نزد ويه با او بخوابد ك گرفت ي گوش نمي گفت، به ويوسف سخن مي و اگر چه هر روزه به 10
  . آنجا در خانه نبوديسكه به خانه درآمد، تا به شغل خود پردازد و از اهل خانه ك واقع شد ي و روز11
.رون رفتيخت و بيرده، گرك خود را به دستش رها ةبا من بخواب اما او جام:  گفت  او را گرفته،ةجام پس 12
  خت،يرد و از خانه گرك ك تريه رخت خود را به دست وكد ي و چون او د13
  ردم،كاد يند، و نزد من آمد تا با من بخوابد، و به آواز بلند فرك را نزد ما آورد تا ما را مسخره يد، مرد عبرانيبنگر: رده، گفتكان يشان بي مردان خانه را صدا زد، و بد14
» .رون رفتيرد و بك خود را نزد من واگذارده، فرار ة جام اد برآوردم،يه به آواز بلند فركد ي و چون شن15 
  .ش به خانه آمدي او را نزد خود نگاه داشت، تا آقاة پس جام16
  ند، ك نزد من آمد تا مرا مسخره  ،ي ما آورده ايه براك ي آن غالم عبران:رده، گفتكر كن مضمون ذي بدي و به و17
» .ختيرون گريرده، بكش من رها ي خود را پة جام اد برآوردم،ي و چون به آواز بلند فر18
  .رده است، خشم او افروخته شدكن يغالمت به من چن«: رده، گفتكان ي بيه به وكد يش سخن زن خود را شني پس چون آقا19
  .ران پادشاه بسته بودند، انداخت و آنجا در زندان مانديه اسك يوسف، او را گرفته، در زندان خانه اي ي و آقا20
  . زندان حرمت دادة فرمود، و او را در نظر داروغي احسان مي بود و بر ويوسف مي اما خداوند با 21
  . آن بودةنندكردند، او ك يوسف سپرد و آنچه در آنجا ميه در زندان بدند، به دست كان را ي زندانة زندان همة و داروغ22
.  آورديرد، خداوند راست مك يه او مك بود و آنچه را ي ميرا خداوند با ويرد، زك ي بود، نگاه نمي زندان بدانچه در دست وة و داروغ23


40پيدايش باب 
  .ردندكش، پادشاه مصر خطا ي خوي و خَباز پادشاه مصر، به آقايه ساقكن امور، واقع شد ي و بعد از ا1
  .ان و سردارخَبازان غضب نمودي سردار ساقيعني خود، ة و فرعون به دو خواج2
  .وسف در آنجا محبوس بود، انداختيه ك ي زندانيعنيس افواج خاصه، يشان را در زندان رئي و ا3
  . در زندان ماندنديو مدترد، ك يشان را خدمت ميشان گماشت، و ايوسف را بر اي و سردار افواج خاصه، 4
  .          ه در زندان محبوس بودندك و خباز پادشاه مصر ي ساقيعنير خواب خود، يدام موافق تعبكدام خواب خود را، هركدند، هري دي شب خوابكي و هر دو در 5
  . ملول هستندكنيه اكد يشان آمد، ديوسف نزد اي بامدادان چون 6
  ن است؟ي شما غمگيامروز چرا رو: ده، گفتي او بودند، پرسي در زندان آقايا وه بك فرعون ي پس، از خواجه ها7
. دييست؟ آن را به من باز گويرها از آن خدا نيا تعبيآ: شان گفتيوسف بدي. ندكر يه آن را تعبكست ي نيسكم و يده اي ديخواب:  گفتندي به و8
  . من بوديش روي پيك تاكنيدر خواب من، ا: ترده، گفكان يوسف بي خواب خود را به  ان،يس ساقي آنگاه رئ9

  .ده داديش انگور رسيفت، و گل آورد و خوشه هاك سه شاخه بود و آن بشك و در تا10
» .ده، درجام فرعون  فشردم، و جام را به دست فرعون دادميو انگورها را چ.  و جام فرعون در دست من بود11
  . خه سه روز است سه شا نست،يرش ايتعب «:  گفتيوسف به وي 12
  .ي او بوديه ساقك به رسم سابق ي دهي فرعون سر تو را برافرازد و به منصبت باز گمارد، و جام فرعون را به دست و  بعد از سه روز،13
  رون آور، ين خانه بيور ساز، و مرا از اك احوال مرا نزد فرعون مذ ن و به من احسان نموده،كاد يو شود، مرا كي تو نيه براك ي و هنگام14
» .نندكاه چال افيه مرا در سكرده ام ك نياركز ينجا نيده شده ام و ايان دزدين عبراني الواقع از زميه فكرا ي ز15
  د بر سر من است،ي سه سبد نان سفكنيه اكده ام، ي ديز خوابيمن ن«: وسف گفتيو بود، به كير، نيه تعبكد يس خبازان دي اما چون رئ16



  . خورنديه بر سر من است، مك ي باشد و مرغان، آن را از سبدي خباز م ةشي فرعون از پي هر قسم طعام براني و در سبد زبر17
  . باشدين است، سه سبد سه روز ميرش ايتعب«: وسف در جواب گفتي 18
. دزد، و مرغان، گوشتت را از تو بخورنياوي و بعد از سه روز فرعون سر تو را از تو بردارد و تو را بردار ب19
  .ران خود برافراشتكان نويس خبپازان را درميان و سر رئيس ساقي خدام خود ساخت، و سر رئ ة همي برايافتيالد فرعون بود، ضيوم ميه ك پس در روز سوم 20
  .ش باز آورد، و جام را به دست فرعون دادي گريان را به ساقيس ساقي اما رئ21
  .رده بودكر يشان تعبي ايوسف برايه كد، چنانيشكس خبازان را به داري و اما رئ22
.ردكه او را فراموش كاورد، بلياد نيوسف را به ي  ان،يس ساقين رئكي ل23
  

41پيدايش باب 
  .ستاده استينار نهر اك بركنيه اكد ي ديه فرعون خوابك شد، ي و واقع شد، چون دو سال سپر1
  .دندي چري بر مرغزار مه ناگاه از نهر، هفت گاو خوب صورت و فربه گوشت برآمده،ك 2
  .ستاندينار نهر اك آن گاوان اول به يگر، بد صورت و الغر گوشت، در عقب آنها از نهر برآمده، به پهلوي هفت گاو دكني و ا3
.دار شديو فرعون ب. ن گاوان زشت صورت و الغر گوشت، آن هفت گاو خوب صورت و فربه را فرو بردندي و ا4
  .دي آي ساق بر مكيو بر كي پر و نة هفت سنبلكنيه اكد، ي ديه خوابگر باريد و دي و باز بخسب5
  .دي روي پژمرده، بعد از آنها مي الغر، از باد شرقة هفت سنبلكني و ا6
  .              استي خوابكنيه اكد يدار شده، ديو فرعون ب.  فربه و پر را فرو بردندة الغر، آن هفت سنبلي و سنبله ها7
 فرعون يه آنها را براك نبود يسكاما . شان بازگفتي خود را بديمان مصر را خواند، و فرعون خوابهايكع حي جادوگران و جم ةضطرب شده، فرستاد و هم صبحگاهان دلش م8

. ندكر يتعب
  . من بخاطرم آمديايامروز خطا: رده، گفتكان به فرعون عرض يس ساقي آنگاه رئ9

  .س خبازان در زندان سردار افواج خاصه، حبس فرموديبا رئ فرعون بر غالمان خود غضب نموده، مرا 10
  .ميدير خواب خود، خواب دي موافق تعبكيم، هر يدي دي شب، خوابكي و من و او در 11
ر ي را موافق خوابش تعبكيرد، هر كر ي ما تعبي ما را برايم و او خوابهايردكان ي خود را نزد او بيو خوابها.  در آنجا با ما بود، غالم سردار افواج خاصهي عبراني و جوان12
  .ردك

  .ديشك و او را به دار مرا به منصوبم باز آورد،. رد، واقع شدك ما يه براك يرينِه موافق تعبي و به ع13
  .ه حضور فرعون آمدرد، و بكده، رخت خود را عوض يرون آوردند و صورت خود را تراشي از زندان بيوسف را خواند و او را بزودي آنگاه فرعون فرستاده، 14
  .ينكرش ي تا تعبي شنويه خواب مكدم ي تو شنة و دربار ند،كر يه آن را تعبكست ي نيسكده ام و ي ديخواب«: وسف گفتي فرعون به 15
  . جواب خواهد دادي خدا فرعون را به سالمت ست،ياز من ن«: وسف فرعون را به پاسخ گفتي 16
  ستاده ام،ينار نهر اك به كنيه اكدم يددر خواب خود «: وسف گفتي و فرعون به 17

  . چرندي بر مرغزار م  و ناگاه هفت گاو فربه گوشت و خوب صورت از نهر برآمده،18 
  .ندي آيده ام بودم، در عقب آنها برمي ندين مصر بدان زشتي زميه در تمامكار زشت صورت و الغر گوشت يگر زبون و بسي هفت گاو دكني و ا19
  . خورنديشت، هفت گاو فربه اول را م و گاوان الغر ز20
  .دار شدميپس ب. ه صورت آنها مثل اول زشت ماندكرا ي ز ه بدرون آنها شدند،كم آنها فرو رفتند معلوم نشد ك و چون به ش21
  . دي آي ساق برمكيو بر كي پر و نة هفت سنبلكنيه اكدم ي دي و باز خواب22
  .دي روي بعد از آنها م ق پژمرده، و از باد شركي بارك خشة هفت سنبلكني و ا23
.  من شرح دهديه براكست ي نيسكن كيو جادوگران را گفت، ل.  برديو را فرو مكي ن ة و سنابل الغر، آنها هفت سنبل24
  . فرعون را خبر داده است رد،كخدا از آنچه خواهد .  استيكيخواب فرعون «: وسف به فرعون گفتي 25
  . استيكيهمانا خواب . و هفت سالكي ن ةد و هفت سنبلو هفت سال باشكي هفت گاو ن26
  .      باشدي هفت سال قحط م  از باد شرق پژمرده،ي خال ةو هفت سنبل.  هفت سال باشد ه در عقب آنها بر آمدند،ك و هفت گاو الغر زشت، 27
  .ند به فرعون ظاهر ساخته استك يآنچه خدا م: ن استيه به فرعون گفتم، اك ي سخن28
  .دي آين مصر  مي زميار، در تمامي بسيمانا هفت سال فراوان ه29
  .ن را تباه خواهدي زم و قحط،. ن مصر فراموش شودي در زمي فراوانيد و تماميد آي هفت سال قحط پد  و بعد از آن،30
  .ت سخت خواهد بوديه با غاكرا يد، زيه بعد از آن آك ين معلوم نشود بسبب قحطي در زمي و فراوان31
  .د خواهد آوردي پدي و خدا آن را بزود ن حادثه از جانب خدا مقرر شده،يه اكن است يرر شد، اك چون خواب به فرعون دو مرتبه م و32
  .ن مصر بگمارديدا نموده، او را بر زميم را پيكر و حي بصيد مردينون فرعون باك پس ا33
  .ردين مصر بگي، خمس از زميوانن برگمارد، و هفت سال فرايند، و ناظران بر زمكن بي فرعون چن34
  . در شهرها نگاه دارندكند، و خورايره نماير دست فرعون ذخينند، و قله را زكد جمع ي آيه مكو را كي نين سالهايوالت اك مأة و هم35
. دن از قحط تباه گرديره شود، مبادا زمين مصر خواهد بود ذخيه در زمك ين، به جهت هفت سال قحطي زمي براك تا خورا36
  . بندگانش پسند آمدةن سخن بنظر فرعون و بنظر همي پس ا37
   است؟يه روح خدا در وك يافت، مرديم ين تواني را مثل ايسكا يآ:  و فرعون به بندگان خود گفت38
  .ستيم نيكر و حي مانند تو بصيسكرده است، كشف كن امور را بر تو يل اكه خدا كچون: وسف گفتي و فرعون به 39
. ه بر تخت از تو بزرگتر باشمكن ي من باش، و به فرمان تو، تمام قوم من منتَظم شوند، جز ا ةخان تو بر 40
  . مصر گماشتميه تو را بر تمامكبدان : وسف گفتي و فرعون به 41
  .ن بر گردنش انداختي زري، و طوقردك آراسته كتان نازكوسف گذاشت، و او را به يرده، آن را بر دست كرون يش بي و فرعون انگشتر خود را از دست خو42
  .ن مصر بر گماشتي زميپس او را بر تمام. »!ديزانو زن«ه كردند ك يش ندا ميش رويرد، و پكن خود سوار ي و او را بر عرابه دوم43



  .ندكل ارض مصر بلند نك خود را د ر يا پايس دست كچيمن فرعون هستم، و بدون تو ه«: وسف گفتي و فرعون به 44
.رون رفتين مصر بيوسف بر زمي داد، و ياهن اون را بدو به زنك فارع، يد، و اَسِنات، دختر فوطيح ناميوسف را صفنات فعنيعون  و فر45
  .  مصر گشتيرون شده، در تماميوسف از حضور فرعون بيستاد، و يه به حضور فرعون، پادشاه مصر باك ي ساله بود وقتيوسف سي و 46
  .ثرت آوردكن محصول خود را به ي، زمي و هر هفت سال فراوان47
  . هر شهر را در آن گذاشتي مزارع حوالكره نمود، و خوراي را در شهرها ذخكرد، و خوراكن مصر بود، جمع يه در زمكوالت آن هفت سال را ك مأي پس تمام48
  . اده بودي از حساب زهكرايه از حساب باز ماند، زكرد، تا آنكره يا ذخي دركيار، مثل ريران بسكي بةوسف غلي و 49
  . ش بزادياهن اون براك فارع، يه اسنات، دختر فوطكده شد، ييوسف زاي ي و قبل از وقوع سال قحط، دو پسر برا50
  . دادي پدرم فراموش ة خاني مشقّتم و تماميخدا مرا از تمام :را گفتي نام نهاد، زي خود را منّسةوسف نخست زادي و 51
. دين مذلتم بار آور گردانيخدا مرا در زم: را گفتيد، زيم نامي را افراي و دوم52
  . شدي سپر ن مصر بود،يه در زمك ي و هفت سال فراوان53
  .   ن مصر نان بودي زمين در تمامكيد شد، لينها پدي زم ةو قحط در هم. وسف گفته بوديه ك و هفت سال قحط، آمدن گرفت، چنان54
  .دينكد، بيد و آنچه او به شما گويوسف بروينزد : ان گفتي مصر ةو فرعون به هم. اد برآوردندي نان نزد فرعون فريد، قوم برا قحط شين مصر مبتالي زمي و چون تمام55
  .ن مصر سخت شدي فروخت، و قحط در زميان ميرده، به مصرك انبارها را باز ةوسف همين را فرو گرفت، و ي زمي روي پس قحط، تمام56
. ن سخت شدي زميرا قحط بر تماميوسف به مصر آمدند، زيد غله نزد يرنها به جهت خي زمة و هم57

42باب پيدايش 
  د؟ي نگريگر ميدكيچرا به : عقوب به پسران خود گفتيه غله در مصر است، پس كد يعقوب چون دي و اما 1
.ميريم و نمينك ستيد، تا زي ما از آنجا بخريد و برايه غله در مصر است، بدانجا بروكده ام ي شنكنيا:  و گفت2
  .دن غله به مصر فرود آمدندي خريوسف براي پس ده برادر 3
  . بدو رسديانيرا گفت مبادا زيعقوب با برادرانش نفرستاد، زيوسف را ين، برادر يامي و اما بن4
.نعان بودكن يه قحط در زمكرا يد آمدند، زي آمدند، به جهت خريه مك يان آنانيل درمي اسرائي پس بن5
  .ردندكن نهاده، او را سجده يوسف آمده، رو به زميو برادران .  فروختين غله مي اهل زمةت بود، و خود به هميم والكسف حاوي و 6
ن ي از زم:د؟ گفتنديجا آمده اكاز : ديشان پرسي سخن گفت و از ايگانه نموده، آنها را به درشتيشان بيشان را بشناخت، و خود را بديد، ايوسف برادران خود را دي چون 7
.  بخورمكنعان تا خوراك
  .شان او را نشناختندين اكيوسف برادران خود را شناخت، لي و 8
  .دين آمده اي زميانيدن عريد، و به جهت ديشما جاسوسان: شان گفتيپس بد. اد آوردي ب ده بود،يشان دي ا ةه درباركوسف خوابها را ي و 9

  . آمده اندكدن خوراي جهت خره غالمانت بهكبل! يديا سينه، :  بدو گفتند10
  .ستنديم، غالمانت جاسوس نيما مردمان صادق. مي شخص هستكي ما همه پسران 11
  .دين آمده اي زميانيدن عريه به جهت دكنه، بل: شان گفتي بد12
  اب شده است،ي نايكي و  تر، امروز نزد پدر ماست،كوچك كنيو ا. نعانكن ي مرد در زمكيغالمانت دوازده برادرند، پسران :  گفتند13
  ! ديه جاسوسانكن است آنچه به شما گفتم يهم: شان گفتيوسف بدي 14
  . دياينجا بيهتر شما در اكه برادر كنيد رفت، جز ايرون نخواهينجا بيات فرعون از ايبه ح: دي شوينطور آزموده مي بد15
  !ديات فرعون جاسوسانيا نه، واالّ به حيه صدق با شماست كد تا سخن شما آزموده شود يمانر بياورد، و شما اسيد، تا برادر شما را بينفر را از خودتان بفرستكي 16
. شان را با هم سه روز در زندان انداختي پس ا17
  :   ترسميرا من از خدا ميد، زيد و زنده باشينكن را بيا: شان گفتيوسف بدي و روز سوم 18
  .دي خود ببري خانه هاي گرسنگي غله برا ر باشد، و شما رفته،يندان شما اس برادر از شما در زكيد، ي هرگاه شما صادق هست19
. ردندكن يپس چن. ديريق شود و نميد تا سخنان شما تصدي خود را نزد من آركوچك و برادر 20
  .دي بر ما رسين تنگين رو اياز ا. ميديرد، و نشنك يه به ما استغاثه مك يم وقتيدي جان او را ديرا تنگيم، زيردكنه به برادر خود خطا يهر آ :گر گفتنديدكي و به 21
  . شودي خون او باز خواست مكنيپس ا! ديديد؟ و نشنيه به پسر خطا مورزكا به شما نگفتم يآ«: شان گفتين در جواب ايبو و ر22
  .   شان بوديان اي درميه ترجمانكراي فهمد، زيوسف ميه كشان ندانستند ي و ا23
  . شان دربند نهادي ايشان گرفته، او را روبرويان ايرد، و شمعون را از مكشان گفتگو ي با ا شان برگشته،يست و نزد اي جسته، بگرنارهكشان ي پس از ا24
  . ردندكن يشان چنيشان دهند، و به ايس نهند، و زاد سفر بدكشان در عدل هر يشان را از غله پر سازند، و نقد اي ايوسف فرمود تا جوالهاي و 25
.رده از آنجا روانه شدندكغله را بر حماران خود بار  پس 26
  . در دهن عدل او بودكنيه اكد ي به االغ خود دهد، نقد خود را دكرد، تا خوراك، عدل خود را در منزل باز يكي و چون 27
رده كه خدا به ما كست ين چيا: گر لرزان شده، گفتنديدكيبه  و  دن گرفت،يشان طپيآنگاه دل ا.  در عدل من استكنينقد من رد شده است، و ا:  و به برادران خود گفت28

است؟ 
  : شان واقع شده بود، خبر داده، گفتندينعان آمدند، و آنچه بدكن يعقوب، به زمي پس نزد پدر خود، 29
  .ن پنداشتي سخن گفت، و ما را جاسوسان زمين است، با ما به سختيم زمكه حاك آن مرد 30
  .يم و جاسوس نيم ما صادقي و بدو گفت31
  . باشدينعان مكن يتر، امروز نزد پدر ما در زمكوچكاب شده است، و ي نايكيم، ي ما دوازده برادر، پسران پدرخود هست32
 خود ي خانه هاي گرسنگيد، و براي از برادران خود را نزد من گذاريكيه كد يه شما راستگو هستكد ين خواهم فهمياز ا: ن است، به ما گفتيم زمكه حاك و آن مرد 33

  .ديگرفته، برو
» .ديين داد و ستد نماينم، و در زمكآنگاه برادر شما را به شما رد . ه صادقكد بليستيه شما جاسوس نكافت يد، و خواهم ي خود را نزد من آركوچك و برادر 34
  . دنديدند، بترسي پول را ديسه هايكشان و پدرشان، يون او چ. س در عدلش بودك پول هرةسيك كنيردند، اكي مي خود را خاليه چون عدلهاك و واقع شد 35
  !ن همه بر من استيا. ديد ببري خواهين را مياميست و بنيست و شمعون نيوسف نيد، ي اوالد ساختيمرا ب: شان گفتيعقوب، بديشان، ي و پدر ا36



  .او را به دست من بسپار، و من او را نزد تو باز خواهم آورد. اورمينش، اگر او را نزد تو باز كهر دو پسر مرا ب: رده، گفتكن به پدر خود عرض يبو ر37
د مرا با حزن به گور ي سفيه هاي بدو رسد، همانا مويانيد زي رويه مك يو هرگاه در راه.  استيه برادرش مرده است، و او تنها باقكرا يپسرم با شما نخواهد آمد ز:  گفت38

. د برديفرود خواه
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  .ن سخت بوديو قحط در زم 1
  .        دي ما بخري برايك خوراكد و انديبرگرد«: شان گفتيه از مصر آورده بودند، تماماً خوردند، پدرشان بدك را ي و واقع شد چون غله ا2
  .ديد دي مرا نخواهيرده، گفته است هرگاه برادر شما با شما نباشد، روكد يكآن مرد به ما تأ: لم شدهكهودا بدو متي 3
  .مي خريت مي براكم و خوراي روي، مي اگر تو برادر ما را با ما فرست4
. دي مرا نخواهد ديه آن مرد ما را گفت، هرگاه برادرشما با شما نباشد، روكرايم، زي روي نمي اما اگر تو او را، نفرست5
  د؟يگر داريه برادر دكد يرده، به آن مرد خبر دادك يچرا به من بد: ل گفتي اسرائ6
م ي دانستيم، و چه مين مضمون اطالع داديد؟ و او بديگر داريا پدر شما هنوز زنده است، و برادر ديآ :ده، گفتيشاوندان ما را به دقت پرسيآن مرد احوال ما و خو:  گفتند7
. ديبرادرخود را نزد من آر: ه خواهد گفتك
  . زيم، ما و تو و اطفال ما نيريم و نمينكست يم و زيرخواسته، بروجوان را به من بفرست تا ب: ل گفتيهودا به پدر خود اسرائي پس 8
  .  اوردم و به حضورت حاضر نساختم، تا به ابد درنظر تو مقصر باشميهرگاه او را نزد تو باز ن. نك باشم، او را از دست من بازخواست ي من ضامن او م9

» .مي را برگشته بود دوم ةنه تا حال، مرتبيم، هر آي نمودير نميرا اگر تأخي ز10
 يد، قدري آن مرد ببري برايد، و ارمغانين در ظروف خود بردارين زمي ايوكياز ثمرات ن. دينكن را بين است، پس اياگر چن«: شان گفتيل، بديشان، اسرائي پس پدر ا11

  .را و الدن و پسته و باداميتك عسل و يبلسان و قدر
  .  شده باشديد سهويد، شاي شما رد شده بود ، به دست خود باز بري عدلهاةه در دهنك يد، و آن نقديري و نقد مضاعف بدست خود گ12
  .ديد، و نزد آن مرد برگردي و برادر خود را برداشته، روانه شو13
  . اوالد شدميد شدم، ب اوالين را همراه شما بفرستد، و من اگر بياميگر شما و بنيرم دارد، تا برادر دك قادر مطلق شما را در نظر آن مرد مي و خدا14
  . ستادنديوسف ايو به مصر فرود آمده، به  حضور . ن روانه شدنديامي پس آن مردان، ارمغان را برداشته، و نفد مضاعف را بدست گرفته، با بن15
. خورنديشان وقت ظهر با من غذا ميه اكرا ين، زي ببكتداررده، كن اشخاص را به خانه ببر، و ذبح يا:  خود فرمودةد، به ناظر خانيشان دين را با اياميوسف، چون بني اما 16
  .وسف آوردي ةشان را به خانيو آن مرد ا. ردكوسف فرموده بود، يه ك و آن مرد چنان17
 اند تا بر ما هجوم آورد، و بر ما  ما رد شده بود، ما را آوردهي اول در عدلهاةه دفعك يبسبب آن نقد: وسف آورده شدند و گفتندي  ةه به خانكدند، چوني و آن مردان ترس18

.  سازد و حماران ما راكند، و ما را مملوكحمله 
  لم شده، ك شده، در درگاه خانه بدو متكيوسف نزدي ة و به ناظر خان19
  .مي آمدكد خوراي خري اول براةقتاً مرتبيحق! يديا سي:  گفتند20
  .مي ما به وزن تمام و آن را به دست خود باز آورده ا ةنقر.  عدلش بودةس در دهنك نقد هركنيه اكم، يردك خود را باز يده، عدلهاي و واقع شد چون به منزل رس21
. ما گذاشته بوديس نقد ما را در عدلهاكدام كم ي دانينم. مي بدست خود آورده اكد خوراي خريگر براي و نقد د22
  .رون آورديشان بيپس شمعون را نزد ا» .دي شما، به شما داده است، نقد شما به رسي در عدلهايا پدر شما، خزانه ي شما و خدايد، خدايد مترسيسالمت باش:  گفت23
  .  شان دادي خود را شستند، و علوفه به حماران ايشان داد، تا پاهايوسف درآورده، آب بدي ةشان را به خاني و آن مرد ا24
  .د غذا بخورنديه در آنجا باكده بودند ي شنرايوسف به ظهر، زي و ارمغان را حاضر ساختند، تا وقت آمدن 25
  .     ن نهادندي رو به زمي به خانه آوردند، و به حضور ويشان بود، نزد ويه به دست اك را يوسف به خانه آمد، ارمغاني و چون 26
  ارد؟ات ديد، به سالمت است؟ و تا بحال حيردكرش كه ذكر شما يا پدر پيآ: د و گفتيشان پرسي اي پس از سالمت27
  .ردندكم و سجده يپس تعظ» .غالمت، پدر ما  به سالمت است، و تا به حال زنده«:  گفتند28
 پسرم، خدا يا«: د؟ و گفتيردكر او كه نزد من، ذك شما كوچكن است برادر يا ايآ: د، گفتيش را دين، پسر مادر خوياميرده، برادر خود بنك و چون چشمان خود را باز 29

.نادكبر تو رحم 
  .ستيپس به خلوت رفته، آنجا بگر. ستن خواستي گريد، بشتافت، و جايه مهرش بر برادرش بجنبكوسف چوني و 30
  .ديطعام بگذار«:  نموده، گفتيو خودار. رون آمدي خود را شسته، بي و رو31
روه كان مين، نزد مصريه اكراي توانند غذا بخورند زيان نميان با عبرانيه مصركرا ي خوردند جدا، زيه با وك ياني مصريشان جدا، و براي اي جدا گذاردند، و براي وي و برا32

  .  است
  .  گر تعجب نمودنديدكيشان به ي اش، و اي اش، و خورد سال بحسب خورد سالي نخست زاده موافق نخست زادگ  بنشستند،ي و به حضور و33
.ردندكف يكدند و ي نوشيگران بود، و با وي دة چندان حصن پنجيامي بنةشان گرفت، اما حصي ايش خود براي و ِحصِّه ها از پ34
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  . عدلش بگذارة را به دهنيسكن، و نقد هرك توانند برد، از غله پر يه مك ين مردان بقدري ايعدلها« :رده ، گفتك خود امر  ة پس به ناظر خان1
.ردكوسف گفته بود، يه ك يو پس موافق آن سخن. مت غله اش بگذاريتر، با قكوچك عدل آن ة جام نقره  را در دهنيعني و جام مرا، 2
  .ردكشان روانه ي و چون صبح روشن شد، آن مردان را با حماران ا3
، يدي فرا رسشانين اشخاص بشتاب، و چون بديبرپا شده، در عقب ا:  خود گفتةوسف به ناظر خانيه كرده بودند، ك ني چند طيرون شده، هنوز مسافتيشان از شهر بي و ا4
  د؟يردك ييوكي به عوض نيچرا بد: شان را بگويا

. ديردكد، بد يردك زند؟ در آنچه ي نوشد، و از آن تفأّل ميم در آن ميه آقاكست آنين نيا اي آ5
  .شان گفتين سخنان را بديد، ايشان در رسي پس چون بد6
  !ار شوندكن ي چنبكه مرتكد؟ حاشا از غالمانت ي گوين ميم چني گفتند چرا آقاي به و7



  .يا نقره بدزديت طال ي آقاةه از خانكم، پس چگونه باشد ينعان نزد تو باز آوردكن يم، از زميافته بودي خود ي عدلهاةه در دهنك را ي همانا نقد8
  .مي خود باشيز غالم آقايرد، و ما نيافت شود، بميدام از غالمانت ك نزد هر9

  .ديافت شود، غالم من باشد، و شما آزاد باشيه نزد او ك آنهم آالن موافق سخن شما بشود،:  گفت10
  .ردك عدل خود را باز يكين فرود آورد، و هر يس عدل خود را به زمكل نموده، هري پس تعج11
  . افته شدين ياميو جام در عدل بن. ردكهتر ختم كرد، و از مهتر شروع نموده، به ك و او تجسس 12
.رده، به شهر برگشتندكس االغ خود را بار ك و هر زدند،ك آنگاه رخت خود را چا13
  . ن افتادندي بر زمي و به حضور و و او هنوز آنجا بود،. وسف آمدندي  ةهودا با برادرانش به خاني و 14
   زنم؟ي، البته تفأل ميه چون من مردكد يا ندانستيد؟ آيردكه ك است ياركن چه يا«: شان گفتيوسف بدي 15
ه جام كز و آني ما نكنيافت نموده است، ايم؟ خدا گناه غالمانت را درييش را ثابت نماي خوي گناهيم، و چگونه بينكم، و چه عرض ييم چه گويقابه آ«: هودا گفتي 16

  .م بودي خود خواهيافت شد، غالمان آقايبدستش 
  .ديش بروي نزد پدر خويالمتافت شد، غالم من باشد، و شما بسيه جام بدستش كه آنكبل! نمكن يه چنكحاشا از من «:  گفت17
  .يه تو چون فرعون هستكرايد و غضب بر غالم خود افروخته نشود، زي بگوي خود سخني غالمت بگوش آقا م بشنو،ي آقايا«:  آمده، گفتي وكيهودا نزدي آنگاه 18
   است؟يا برادريا شما را پدر يآ:  گفت ده،يم از غالمانت پرسي آقا19
  . داردي و او تنها از مادر خود مانده است، و پدر او را دوست م ه برادرش مرده است،ك او يري پكوچك است و پسر يريه ما را پدر پك: ميردك خود عرض ي و به آقا20
  . نهميد تا چشمان خود را بر وي را نزد من آريو?: ي و به غالمان خود گفت21
  .ش جدا شود او خواهد مردي چه اگر از پدر خو  تواند از پدر خود جدا شود،يآن جوان نم: مي خود گفتي و به آقا22
  .ديد ديگر نخواهي مرا دي رو د،يايهتر شما با شما نكاگر برادر : ي و به غالمان خود گفت23
  .مي خود را بدو باز گفتيم، سخنان آقايدي پدر خود، رس ه چون نزد غالمت،ك پس واقع شد 24
  .ديخر ما بي برايك خوراكبرگشته اند:  و پدر ما گفت25
». با ما نباشدكوچكد اگر برادر يم دي تواني آن مرد را نميه روكرايم رفت، زي خواه د،يهتر با ما آكن اگر برادر كيم رفت، لي توانينم: مي گفت26
  .ديي من دو پسر زايه زوجه ام براكد يشما آگاه?:  به ما گفت  و غالمت، پدر من،27
  .دميده شده است، و بعد ازآن او را ندينه دريم هر آرون رفت، و من گفتي از نزد من بيكي و 28
?.د برديد مرا به حزن به گور فرود خواهي سفي بدو رسد، همانا مويانيد، و زيز از نزد من ببرين را ني اگر ا29
   بسته است،يه جان او به جان وكن جوان با ما نباشد، و حال آني و آالن اگر نزد غالمت، پدر خود بروم، و ا30
  .د غالمت، پدر خود را به حزن بگور فرود خواهند بردي سفي او خواهد مرد و غالمانت مو ست،يند پسر نيه چون ببكواقع خواهد شد  31
  . تا ابداآلباد نزد پدر خود مقصر خواهم شد اورم،يهرگاه او را نزد تو باز ن: ه غالمت نزد پدر خود ضامن پسر شده، گفتمكراي ز32
  .  خود بماند، و پسر همراه برادران خود برودي آقايه غالمت به عوض پسر در بندگكني پس آالن تمنا ا33
. نميه به پدرم واقع شود ببك را ييرا چگونه نزد پدر خود بروم و پسر با من نباشد، مبادا بالي ز34
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شتن يوسف خويه ك ي نزد او نماند وقتيسكو ! دينكرون يه  همه را از نزد من بكرد ك ند، پس نداك ي نتوانست خودار ستاده بودند،يه به حضورش اك يش جمعيوسف پي و 1

  . ديرا به برادران خود شناسان
  .دندي فرعون شن ةان و اهل خاني و مصر ست،ي و به آواز بلند گر2
  . مضطرب شدنديه به حضور وكراي ز  نتوانستند داد، رايا پدرم هنوز زنده است؟ و برادرانش جواب ويآ! وسف هستميمن :  برادران خود را گفت وسف،ي و 3
  ! ديه به مصر فروختكوسف، برادر شما، يمنم «:  و گفت  آمدند،كيپس نزد. ديياي من بكينزد: وسف به برادران خود گفتي و 4
  .     فوس را زنده نگاه داردش رو شما فرستاد تا نيرا خدا مرا پيد، زينجا فروختيه مرا بدكد ير نگردي و متغ د،يده مشوي و حال رنجد5
  .ار خواهد بود نه درويز نه شيگر نين است، و پنج سال ديه قحط در زمكرا حال دو سال شده است ي ز6
  .ندكا يم احي عظين نگاه دارد، و شما را به نجاتي در زميتي شما بقي شما فرستاد تا برايش روي و خدا مرا پ7
  . ن مصر ساختي زم ةم بر همك او و حا ة اهل خانيه خدا، و اوامر پدر بر فرعون و آقا بر تمامكد، بلينجا نفرستادي و آالن شما مرا ا8
  .ر منمايا و تأخيم تمام مصر ساخته است، نزد من بكه خدا مرا حاك: دي گوين ميوسف چنيپسر تو، : ديي بدو گو د و نزد پدرم رفته،ي بشتاب9

  .ي و گله ات و رمه ات با هرچه دار  تو و پسرانت و پسران پسرانت، ،يش من باكي تا نزد ن شو،كن جوش ساي و در زم10
  .دينوا گردي است مبادا تو و اهل خانه ات و متعلقانت بيه پنج سال قحط باقكرا ي تا تو را در آنجا بپرورانم، ز11
  . دي گويه با شما سخن مك زبان من است  ند،ي بين ميامي چشمان شما و چشمان برادرم بنكني و ا12
».دينجا آوريل نموده پدر مرا بديد، و تعجيد خبر دهيده اي حشمت من در مصر و از آنچه دة پس پدر مرا از هم13
  .ستي گرين بر گردن وياميست و بني بگر خته،ي آو ن،يامي پس به گردن برادر خود، بن14
  . ردندك گفتگو يانش با و برادر  و بعد از آن، ست،يشان بگري بر ا ده،ي برادران خود را بوسة و هم15
  . و بنظر فرعون و بنظر بندگانش خوش آمد وسف آمده اند،يدند، و گفتند برادران ي فرعون شن ةن خبر را در خاني و ا16
  .دينعان بروكن يد، و روانه شده، به زمينكان خود را بار يچهارپا: دينكن بيچن: برادران خود را بگو«: وسف گفتي و فرعون به 17
  .دين بخوري زمي دهم تا از فربهين مصر را بشما ميوتر زمكي و ن د،ي نزد من آ  خود را برداشته،يدر و اهل خانه ها و پ18
  .دييايد، و پدر خود را برداشته، بيري اطفال و زنان خود بگين مصر برايارابه ها از زم: دينكن را بي اي و تو مأمور هست19
  .ن مصر از آن شماستي تمام زمييوكيه نكرا ي، ز اسباب خود نباشدي و چشمان شما در پ20
  .شان عطا فرمودي و زاد سفر بد شان داد،يش فرعون، ارابه ها بديوسف به حسب فرماي و  ردند،كل چنان ي اسرائي پس بن21
  .صد مثقال نقره، و پنج دست جامه دادين سياميد، اما به بني دست رخت بخشكيشان ي از اكي و به هر22
  .  سفر پدر خوديس مصر، و ده ماده االغ بار شده به غله و نان و خورش برايده االغ بار شده به نفا: ل فرستادين تفصيدر خود بد پي و برا23



» !دينكزنهار در راه منازعه م«: شان گفتي پس برادران خود را مرخص فرموده، روانه شدند و بد24
  .نعان آمدندك نيعقوب، به زمي نزد پدر خود،   و از مصر بر آمده،25
  .ردكشان را باور نيه اكرايرد، زك ضعف يآنگاه دل و» .ن مصر استي زميم تمامكوسف آالن زنده است، و او حاي«:  و او را خبر داده، گفتند26
  .ديعقوب، زنده گرديشان، يروح پدر ا  دي آوردن او فرستاده بود، ديوسف برايه ك را يي گفتند، وچون ارابه هاي به و شان گفته بود،يوسف بديه ك ي سخنانة و هم27
. دي روم و قبل از مردنم او را خواهم ديوسف، هنوز زنده است، ميپسر من، !  استيافك«: ل گفتي و اسرائ28


46 پيدايش باب
  .دي پدر خود، اسحاق، گذراني خداي ها برايرده، به بئرشبع آمد، و قربانكوچ كل با هر چه داشت ي و اسرائ1
  .كيلب: گفت! عقوبي يا! عقوبي يا: رده، گفتكل خطاب ي شب، به اسرائياهايور و خدا در 2
  .م از تو به وجود خواهم آوردي عظيرا در آنجا امتي پدرت، از فرود آمدن به مصر مترس، زيمن هستم اهللا، خدا:  گفت3
  . دست خود را بر چشمان تو خواهد گذاشتوسفيز تو را از آنجا البته باز خواهم آورد، و ي من با تو به مصر خواهم آمد و من ن4
  .ه فرعون به جهت آوردن او فرستاده بود، برداشتندك ييش را بر ارابه هايعقوب، و اطفال و زنان خويل پدر خود، ي اسرائي و بن عقوب از بِئرشَبع روانه شد،ي و 5
  .ت خود به مصر آمدندي ذريبا تمامعقوب يو . نعان اندوخته بودند، گرفتندكن يه در زمك را ي و اموالي و مواش6
. خود به مصر آورديش را به همراهيت خوي ذري و پسران و پسران پسران خود را با خود، و دختران و دختران پسران خود را، و تمام7
  . عقوبي ةن نخست زاديبوعقوب و پسرانش ري: ه به مصر آمدندكل ي پسران اسرائين است نامهاي و ا8
  .يرْمك و فَلو و حصرون و ك حنو:نيبو و پسران ر9

  . بودينعانكه پسر زن كل ون و صوحر و شايكاين و اوهد و ياميل و يموئي:  و پسران شمعون10
  .حصرون و حامول بودند: و پسران فارص. نعان مردندكن ير و اونان در زمياما ع. لَه و فارِص و زارحير و اونان و شيع: هوداي و پسران 11
  . وب و شِمرونيتوالع و فُوه و : اركساي و پسران 13
  . لياحِلئيلون و يسارِد و ا:  پسران زبولون14
  .  و سه نفر بودندي نفوس پسران و دخترانش سةهم. دييعقوب زاي ينه، در فدان ارام برايه آنها را با دختر خود دك  ه،ينانند پسران لي ا15
  .يلي و اَرئي و اَروديرين و ع و اِصبوي و شونيون و حجيصف:  و پسران جاد16
  .      ليئيكعه حابِر و مليشان ساره، پسران بريعه، و خواهر اي و بريشويشوه و يمنَه و ي: ري و پسران َاش17
  .دييعقوب زاي ين شانزده را برايه داد، و ايه البان به دختر خود لكنانند پسران زِلفه ي ا18
  ن،يامي بنوسف وي: عقوبيل زن ي و پسران راح19
  . ش بزادياهن اون براك فارع، يه اَسِنات دختر فوطكده شدند، ييم زاي و اِفراين مصر، منَسيوسف در زمي ي و برا20
  . م و اَردي و رش و مفيحيرا و نضعمان و ايل و جير و اِشبكبالع و با: نيامي و پسران بن21
  . مه چهارده نفرده شدند، هييعقوب زاي يه براكل ينانند پسران راحي ا22
  . ميحوش:  و پسر دان23
  .ميصر و شِلي و يل و جونيحصِئي: ي و پسران نفتال24
.همه هفت نفر بودند. دييعقوب زاي يشان را براي، و ا ل داديه البان به دختر خود راحكنانند پسران بِلهه، ي ا25
  .عاً شصت و شش نفر بودنديعقوب، جمي زنان پسران يسواد شدند، ي پديه از صلب وكعقوب به مصر آمدند، يه با ك ي نفوسة هم26
. ه به مصر آمدند هفتاد بودندكعقوب يع نفوس خاندان يپس جم. ده شدند، دو نفر بودندييش در مصر زايه براكوسف ي و پسران 27
  . ندن جوشن آمديند، و به زمك ييوسف فرستاد تا او را به جوشن راهنماي خود نزد يش رويهودا را پي و 28
  .ستي برگدنش گريخت، و مدتياويد به گردنش بيو چون او را بد. ل به جوشن برودي خود را حاضر ساخت، تا به استقبال پدر خود اسرائةوسف ارابي و 29
  .يه تا بحال زنده هستكدم ي تو را ديه روكچون رم، ينون بمكا: وسف گفتيل به ي و اسرائ30
  .نزد من آمده اند نعان بودند، كن يه در زمك پدرم ةبرادرانم و خانواد: مي گوي روم تا فرعون را خبر دهم و به ويم: ش را گفتيدر خو پةوسف برادران خود و اهل خاني و 31
  . خود را آورده اندكمليل ماك اند، و گله ها و رمه ها و يرا اهل مواشي و مردان شبانان هستند، ز32
  ست؟ي شما چسبك: ديد و گوي و چون فرعون شما را بطلب33
. ان استيروه مصركه هر شبان گوسفند مكرا يد، زين شوكن جوشن سايم، هم ما و هم اجداد ما، تا در زمي هستيت تا بحال اهل مواشيغالمانت از طفول: ديي گو34
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  .ن جوشن هستندينعان آمده اند و در زمكن ي، از زمش و هرچه دارندي خوةپدرم و برادرانم با گله و رم«: وسف آمد و به فرعون خبر داده، گفتي پس 1
  .شان را به حضور فرعون برپا داشتي و از جمله برادران خود پنج نفر برداشته، ا2
  .م، هم ما و هم اجداد مايغالمانت شبان گوسفند هست: ست؟ به فرعون گفتنديشغل شما چ:  و فرعون، برادران او را گفت3
ه بندگانت كم يو اآلن تمنا دار. نعان سخت استكن يه قحط در زمكست، چوني ني غالمانت مرتعة گليه براكرايم، زين شوكن ساين زميم تا در ايآمده ا:  و به فرعون گفتند4

  .نندكونت كن جوشن سيدر زم
  پدرت و برادرانت نزد تو آمده اند، «: رده، گفتكوسف خطاب ي و فرعون به 5
 باشند، يسانِ قابل مكشان يان ايه درمك ي دانيو اگر م. ن بشوندكن جوشن سايدر زم. ن بدهكن، پدر و برادران خود رامسين زميوتركيدر ن.  توستيش روين مصر پي زم6
.  من گردانياران مواشكشان را سريا

  .ت دادكعقوب، فرعون را بريو . عقوب را آورده، او را به حضور فرعون برپا داشتيوسف، پدر خود، ي و 7
   عمر تو چند است؟يام سالهايا: عقوب گفتي و فرعون به 8
شان ي غربت اي عمر پدرانم در روزهايام سالهاي و بد بوده است، و به اك عمر من انديام سالهايا.  سال استي غربت من صد و سيام سالهايا: عقوب به فرعون گفتي 9

  .دهينرس



  .رون آمديت داد و از حضور فرعون بكعقوب، فرعون را بري و 10
  . داشتيشان ارزانيه فرعون فرموده بود، بدكس، چناني در ارض رعمسيعنين ين زميوتركين مصر در ني در زميكونت داد، و مِلك پدر و برادران خود را س وسف،ي و 11
.ديشان به نان پرورانيال ايش را به حسب تعداد عي پدر خوة اهل خانةوسف پدر و برادران خود، و همي و 12
  .دينوا گردينعان بسبب قحط بك و ارض مصر و ارض  اده سخت بود،يرا قحط زين نان نبود، زي زمي و در تمام13
  . فرعون درآورد ةوسف نقره را به خانيدند، بگرفت، و يشان خريه اك يافته شد، به عوض غله اينعان كن ين مصر و زميه در زمك را يوسف، تمام نقره اي و 14
  .        ه نقره تمام شدكرا يم؟ زيريما را نان بده، چرا در حضورت بم: وسف آمده، گفتنديان نزد ي مصرةتمام شد، همنعان ك و چون نقره از ارض مصر و 15
  . دهم، اگر نقره تمام شده استي شما، غله به شما ميد، و به عوض مواشياوري خود را بيمواش«: وسف گفتي 16
 ي مواشةو در آن سال به عوض هم. شان دادي گاوان و االغان، نان بدي گوسفندان و رمه هاياسبان و گله هاوسف به عوض يوسف آوردند، و ي خود را نزد ي پس مواش17

  .ديشان را به نان پرورانيشان، ايا
ده، ي ما گردي از آن آقامي و بهاي ما تمام شده است، و مواشةه نقركم ي داري نمي خود مخفياز آقا:  آمده، گفتندشي شد در سال دوم به حضور وي و چون آن سال سپر18

  .ستي ني باقيزي ما چين ما به حضور آقايو جز بدنها و زم
ر ين بايم و زميريم و نمينكست يم، و بذر بده تا زي فرعون بشوكن ما مملوين ما را به نان بخر، و ما را و زميم؟ پس ما را و زمي شوكن ما در نظر تو هالي چرا ما و زم19

.نماند
  .ن از آن فرعون شديشان سخت بود و زميه قحط بر اك خود را فروختند، چونةس مزرعكان هريه مصركرا يد، زي فرعون بخرين مصر را برايزم يوسف تمامي پس 20
  .  ن حد تا به آن حد مصر به شهرها منتقل ساختي و خلق را از ا21
ن خود را ين سبب زمياز ا.  خوردنديشان داده بود، ميه فرعون بدك ي، و حصه ا ودن شده بي از جانب فرعون معيهنه را حصه اكرا يد، زيهنه را نخركن ي فقط زم22

  .نفروختند
  . دياركن را بي شما بذر است تا زميدم، همانا براي فرعون خرين شما را براي امروز شما را و زم ،كنيا: وسف به قوم گفتي و 23
 شما و طعام به جهت اطفال ي شما و اهل خانه هاك خوراين و براي زارعت زمي آن شما باشد، براد، و چهار حصه ازي خمس به فرعون دهكي و چون حاصل برسد، 24
. شما
  . ميم، تا غالم فرعون باشيابي خود التفات بي، درنظر آقايا ساختيتو ما را اح:  گفتند25
  . ه از آن فرعون نشدكهنه فقط، كن ير از زميه خمس از آن فرعون باشد، غكن مصر تا امروز قرار داد ين قانون را بر زميوسف اي پس 26
  .دندير گرديثكار بارور و ي در آن گرفتند، و بسك مِل ن شده،كن جوشن سايل در ارض مصر در زمي و اسرائ27
  .عقوب صد و چهل و هفت سال بودي عمر يام سالهايو ا. ستيعقوب در ارض مصر هفده سال بزي و 28
ر ران من بگذار، و احسان و اِمانت با من يافته ام، دست خود را زيآالن اگر درنظر تو التفات : ده، بدو گفتيوسف را طلبيشد، پسر خود  كيل نزدين وفات اسرائي و چون ح29

  ن، و زنهار مرا در مصر دفن منما، كب
  .ردك خواهم يآنچه گفت«: گفت» .نكشان دفن يه با پدران خود بخوابم و مرا از مصر برداشته، در قبر اك بل30
. ل بر سر بستر خود خم شديش قسم خورد و اسرائيپس برا» م قسم بخور،يبرا«:  گفت31
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  .م را با خود برداشتي و اِفرايپس دو پسر خود، منَس» .مار استي پدر تو بكنيا«: وسف گفتنديه به كن امور، واقع شد ي و بعد از ا1
.ت داده، بر بستر بنشستيشتن را تقويل، خويو اسرائ» .دي آيوسف، نزد تو مي پسرت كنيا: عقوب را خبرداده، گفتندي و 2
  . ت دادكنعان به من ظاهر شده، مرا بركن ي قادرمطلق در لوز در زميخدا: وسف گفتيعقوب به ي و 3
  .  خواهم داديراث ابدي به م ت تو،يرا بعد از تو به ذرن ين زمي و ا ار بوجود آورم،ي بسير گردانم، و از تو قومهايثكنه من تو را بارور و يهر آ:  و به من گفت4
ن و شمعون از آن من خواهند يبو مثل ريم و منَسيشان از آن من هستند، اِفرايم، ايايه نزد تو به مصر بكده شدند، قبل از آنييت زاين مصر برايه در زمك و آالن دو پسرت 5

  .بود
  . شوندي برادران خود مسميو در ارث خود به نامها. ز تو باشند، اياوريشان بيه بعد از اك و اما اوالد تو 6
ت لحم يه بك او را در آنجا به سر راهِ افرات  ه به افرات برسم،ك بود ي باقي مسافتك چون اند نعان به سر راه مرد،كن يل نزد من در زمي راح ه من از فّدان آمدم،ك ي و هنگام7

. ردمكباشد، دفن 
  ستند؟يكنان يا: د، گفتيوسف را ديسران خود ل، پي و چون اسرائ8
  .ت دهمكشان را برياور تا ايشان را نزد من بيا: گفت. نجا داده استيبه من در اه خدا كنان پسران منند يا: وسف، پدر خود را گفتي 9

.ديشكده، در آغوش خود يوسشان را بي آورد و اي وكيشان را نزديپس ا. ديه نتوانست دك تار شده بود يريل از پي و چشمان اسرائ10
  .ز به من نشان داده استيت تو را نينم، و همانا خدا،  ذري تو را ببيه روك بردم يگمان نم: وسف گفتيل به ي و اسرائ11
  .ن نهادي به زميرون آورده، روي خود بيان دو زانويشان را از ميوسف اي و 12
 ي وكيشان را نزديل، و اي را به دست چپ خود به مقابل دست راست اسرائيل، و منسي به مقابل دست چپ اسرائم را به دست راست خوديوسف هر دو را گرفت، افراي و 13
  . آورد
 يه منسكرايت داد، زك خود را به فراست حري، و دستهايتر بود و دست چپ خود را بسر منسكوچكم نهاد و او يرده، بر سر افراكل دست راست خود را دراز ي و اسرائ14

  .زاده بودنخست 
  رده است،كت يه مرا از روز بودنم تا امروز رعاك يي، خداي بودندكم و اسحاق، سالي پدرانم، ابراهيه در حضور وك ييخدا«: ت داده، گفتكوسف را بري و 15
ر يثكار ين بسيشان خوانده شود، و در وسط زمير ام و اسحاق، بي پدرانم، ابراهيت دهد و نام و نامهاكن دو پسر را بري داده اي خالصيه مرا از هر بدك ي آن فرشته ا16

  .شوند
  .ندك نقل يم به سر منسيم نهاد، بنظرش ناپسند آمده، و دست پدر خود را گرفت، تا آن را از سر افرايه پدرش دست راست خود را بر سر افراكد يوسف دي و چون 17
  .ن است، دست راست خود را به سر او بگذاريه ارا نخست زادي ز ن،ي پدر من، نه چنيا: وسف به پدر خود گفتي و 18



ت او ي بزرگتر خواهد شد و ذريهترش از وكن برادر كيد، ليز بزرگ خواهد گردي خواهد شد و او نيز قومياو ن!  دانميم!  پسرمي دانم ايم:  اما پدرش ابا نموده، گفت19
  .ديار خواهند گردي بسيامتها
  . ح دادي ترجيم را به منسيپس افرا.  گرداناديم و منَسيه خدا تو را مثل اِفراكده، خواهند گفت يت طلبكل بريبه تو اسرائ: ده، گفتت داكشان را بري و در آن روز، او ا20
  .ن پدران شما باز خواهد آورديرم، و خدا با شما خواهد بود، و شما را به زمي ميهمانا من م: وسف گفتيل به ي و اسرائ21
.مان خود گرفتمكر و يان به شمشيه آن را از دست امورك دهم، ياده از برادرانت مي زي و من به تو حصه ا22
  

49پيدايش باب 
  .ام آخر به شما واقع خواهد شد، خبر دهميد تا شما را از آنچه در ايجمع شو: عقوب، پسران خود را خوانده، گفتي و 1
.ديري گوش گل،يو به پدر خود، اسرائ! ديد و بشنويعقوب جمع شوي پسران ي ا2
  .   لت قدرتيلت رفعت و فضي قوتم، فضي من و ابتدايي، تواناي منةتو نخست زاد! نيبو ري ا3
  . ، به بستر من برآمدي حرمت ساختيآنگاه آن را ب. يه بر بستر پدر خود بر آمدكرايافت، زي ي نخواهي برتر  جوشان مثل آب،4
.  شان استي ايرهايآالت ظلم، شمش.  برادرانندي شمعون و الو5
  .ردندك يش گاوان را پي خوييو در خود رأ. شتندكرا در غضب خود مردم را يشان متحد مباش زي جالل من به محفل ايشان داخل مشو، و اي نفس من به مشورت اي ا6
. نمكنده كل پرايئعقوب متفرق سازم و در اسرايشان را در يا! ه تند بودكرايشان زيه سخت بود، و غضب اكشان، ي ملعون باد خشم ا7
  . ردكم خواهند ي و پسران پدرت، تو را تعظ دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود،. هودا تو را برادرانت خواهند ستودي يا  8
  زاند؟ي بر انگست او رايك.  استير ماده اي خوابد و چون شين ميمكرده، در كشتن را جمع ير خويمثل ش. يار برآمدك پسرم از شي است، اير بچه ايهودا شي 9

  . و مر او را اطاعت امتها خواهد بود. ابديلو بي تا شي ويان پاهاي از مييهوا دور نخواهد شد و نه فرمان فرماي عصا از 10
  . دي شوير انگور ميش را به عصي خود را به شراب، و رخت خو ةجام. ش را به مو بستهيرّه االغ خوك و كرّه خود را به تاك 11
. د استير سفيراب سرخ و دندانش به ش چشمانش به ش12
  .  ديدون خواهد رسيو حدود او تا به ص. هايشتكن شود، و نزد بندر كا ساينار درك بر   زبولن،13
  .دهيان آغولها خوابي است درميار حمار قوكساي 14
  .دي خراج گرد ةرد، و بندكر خم  بايش را برايافت، پس گردن خوين را لگشا يده است، و زميه پسندكد يدن را دي چون محل آرام15
  . لي از اسباط اسرائيكيرد، چون ك خواهد ي دان، قوم خود را داور16
  . اسب را بگزد تا سوارش از عقب افتدةه پاشنكق ينار طرك بر ي خواهد بود بر سر راه، و افعي دان مار17
  . باشميهوه منتظر نجات تو مي ي ا18
  .شان هجوم خواهد آورديورد، و او به عقب ا هجوم خواهند آي بر وي جاد، گروه19
  .انه خواهد دادكر، نان او چرب خواهد بود، و لذات ملوي عش20
.ه سخنان حسنه خواهد دادك است، ي، غزال آزادي نفتال21
  .ديوار برآيش از ديه شاخه هاك ي بارور بر سر چشمه اةشاخ.  استي بارورةوسف، شاخي 22
  . دنديت رسانير انداختند و اذيند، و تديراندازان او را رنجاني ت23
  . لي اسرائةه از آنجاست شبان و صخركد ي گرديعقوب مقوير ي دستش به دست غديم ماند و بازوهاي در قوت قايمان وكن كي ل24
ات پستانها و كل واقع است، و بريه در اسفك يه اات لجك و بري اعليات آسمانك دهد، به بريت مكه تو را بركند، و از قادر مطلق ك يه تو را اعانت مك پدرت ي از خدا25

  .     رحم
. ده شديه از برادرانش برگزكوسف خواهد بود، و بر فرق او ي و بر سر ي ابديوههاك و بر حدود  ق آمده،ي فايات جبال ازلكات پدرت بر برك بر26
  .ردكم خواند ين غارت را تقسار را خواهد خورد و شامگاهاكصبحگاهان ش.  درديه مك است ي گرگ ن،يامي بن27
. ت دادك بريت وك را موافق بركيت داد، و هركشان را بريشان گفت و ايشان بدين است آنچه پدر اي و ا لند،ينان دوازده سبط اسرائي اة هم28
  .دينك است، دفن يرون حِتّ عفيه در صحراك ي شوم، مرا با پدرانم در مغاره ايمن به قوم خود ملحق م«: ت فرموده، گفتيشان را وصي پس ا29
  .ديت مقبره خريك ملي برايم آن را با آن صحرا از عفرون حتيه ابراهك  نعان واقع است،كن ي در زميه در مقابل ممركله است، يفك ميه در صحراك ي در مغاره ا30
  .  ه را دفن نمودندي و آنجا ل ردند،كم و زوجه اش، ساره را دفن ي آنجا ابراه31
  . حت بوديه در آن است از بنك يصحرا و مغاره اد آن ي خر32
.ديش ملحق گرديده، جان بداد و به قوم خويشك خود را به بستر يان برد، پاهايت را با پسران خود به پايعقوب وصي و چون 33
  

50پيدايش باب 
  .ديست و او را بوسي گري بر و  پدر خود افتاده،يوسف بر روي و 1
  .ردندكل را حنوط يبان، اسرائيو طب. نندكاز بندگان او بودند، امر فرمود تا پدر او را حنوط ه ك را يبانيوسف طبي و 2
  . ماتم گرفتندي وي شد، و اهل مصر هفتاد روز برايردن صرف مكنقدر روزها در حنوط يه اكرا ي شد، زي سپريار وك و چهل روز در 3
  :دييرده، بگوكافته ام، در گوش فرعون عرض ياگر آالن در نظر شما التفات : رده، گفتك خطاب  فرعون راةوسف اهل خاني تمام شد، يام ماتم وي و چون ا4
رده، مراجعت كنون بروم و پدر خود را دفن كا. نكنده ام، آنجا مرا دفن كنعان كن يشتن در زمي خويه براك ي در قبر رم،ي مي من مكنيا:  پدرم مرا سوگند داده، گفت5

  .مينما
  .نكه پدرت به تو سوگند داده است، او را دفن كرو وچنانب:  فرعون گفت6
  .ن مصر با او رفتنديخ زميع مشاي بودند، و جمي وةخ خانيه مشاكران فرعون ك نو ةند، و همكوسف روانه شد تا پدر خود را دفن ي پس 7
  .ن جوشن وا گذاشتندي خود را در زميه اطفال و گله ها و رمه هاكني پدرش، جز اةوسف و برادرانش و اهل خاني ة اهل خانة و هم8
  . ر بودنديثكار ي بسيز و سواران، همراهش رفتند، و انبوهي و ارابه ها ن9

  . نمودي پدر خود هفت روز نوحه گريار سخت گرفتند، و برايم و بسيدند، و در آنجا ماتم عظيه آنطرف اُردن است رسك پس به خرمنگاه اطاد 10



ه بدان كدند، يم نامين رو آن موضع را آبِل مِصراياز ا» .ان ماتم سخت استي مصرين برايا«:  گفتند دند،ين ماتم را در خرمنگاه اطاد دي، انين آن زمكنعان ساك و چون 11
  .طرف اردن واقع است

  .ردندكه امر فرموده بود، كي همچنان پسران او بدان طور12
 دفن يده بود، در مقابل ممريت مقبره خريك ملي برايم با آن صحرا از عفرون حتّيه ابراهك، ةيليفك مي صحراةو او را در مغار. نعان بردندكن ي و پسرانش، او را به زم13
  .ردندك

.  رفته بودند به مصر برگشتندي دفن پدرش با ويه براكيسانك ةش و هميوسف بعد از دفن پدر خود، با برادران خوي و 14
  .ديم به خواهد رسانيرده اك يه به وك را ي بدةافات همكنه مينه دارد، هر آيكوسف آالن از ما ياگر : رده است، گفتندشان ميه پدر اكدند يوسف دي و چون برادران 15
  : پدر تو قبل ازمردنش امر فرموده، گفت: وسف فرستاده، گفتندي پس نزد 16
و » . پدر خود را عفو فرماينون گناه بندگان خداكرده اند، پس اك يه به تو بدكرايد، زيي برادران خود را عفو فرمايه گناه و خطاكالتماس دارم : ديين بگويوسف چني به 17

  .ستيوسف بگري سخن گفتند، يچون به و
  .مي غالمان تو هستكنيا:  افتادند، و گفتندي و برادرانش آمده، به حضور و18
   خدا هستم؟ يا من در جايه آكرا يد زيمترس: شان را گفتيوسف اي 19
  .ه امروز شده استك چنان د،يا نماي را احيريثكه قوم كند ك ياركرد، تا ك يكين خدا از قصد نكيد، ليديشي من بد اندة شما در بار20
. شان گفتيز بدي داد و سخنان دل آويشان را تسليپس ا» . پرورانميمن، شما را و اطفال شما را م. دي ترسان مباش21
  .   ردك يوسف صد و ده سال زندگانيو . پدرش ةن ماند، او و اهل خانكوسف در مصر ساي و 22
  .افتنديوسف تولد ي يز بر زانوهاي نير، پسر منسيكد و پسران مايم را ديوسف پسران پشت سوم افراي و 23
عقوب قسم خورده يم و اسحاق و يبراه ايه براك ينين به زمين زميناً خدا از شما تفقد خواهد نمود، و شما را از ايقيرم، و ي ميمن م«: وسف، برادران خود را گفتي و 24

  .است، خواهد برد
  .د برداشتينجا خواهي مرا از اينه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوانهايهر آ: ل سوگند داده، گفتي اسرائيوسف به بني و 25
.دن مصر در تابوت گذاشتنيرده، در زمكو او را حنوط . ه صد و ده ساله بودك ينيوسف مرد در حي و 26
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1خروج باب 
  :عقوب آمدنديس با اهل خانه اش همراه كه به مصر آمدند، هركل ي پسران اسرائين است نامهايو ا 1
  هودا،ي و ين و شمعون و الويبو ز2
  ن،ياميار و زبولون و بنكساي 3
  ر،ي، و جاد و اشي و دان و نفتال4
. وسف در مصر بوديو . د آمدند هفتاد نفر بودنديعقوب پديه از صلب ك ي نفوسة و هم5
  . آن طبقه مردندي برادرانش، و تمامةوسف و همي و 6
  .شان پر گشتين از ايدند و زميت زورآور گردي نهاير و بيثكل بارور و منتشر شدند، و ي اسرائي و بن7
   نشناخت،وسف رايه كگر بر مصر برخاست ي دي اما پادشاه8
  .اده و زورآورترنديل از ما زي اسرائيهمانا قوم بن:  و به قوم خود گفت9



ن يرده، از زمكز با دشمنان ما همداستان شود، و با ما جنگ يشان نيد، ايد آيه چون جنگ پدكاد شوند و واقع شود يه زكم، مبادا ينكشان به حمت رفتار يد با ايياي ب10
. رون رونديب

  .ردندكس را بنا يتوم و رعمسي فيعنينه، ي خزي فرعون شهرهايل سازند، و براي دشوار ذليارهاكشان را به يشان گماشتند، تا ايبر ااران ك پس سر11
  . نمودنديل احتراز مي اسرائيدند، و از بنيد و منتشر گرديادتر متزايل ساختند، زيشان را ذليشتر ايه بكن چندانكي ل12
  . به ظلم خدمت گرفتندلي اسرائيان از بني و مصر13
  .  بودي به ظلم ميشان نهادنديه بر اك يو هر خدمت. ي، تلخ ساختنديي و هرگونه عمل صحرايساز  و خشتيارك سخت، به گل يشان را به بندگي اي و جانها14
  رده،       ك را فُوعه نام بود، امر يگري را شِفَره و ديكيه ك ي عبراني و پادشاه مصر به قابله ها15
  .د، و اگر دختر بود زنده بمانديشكاگر پسر باشد او را ب. دينكد، و بر سنگها نگاه ينك بي زنان عبراني برايچون قابله گر:  گفت16
.ه پسران را زنده گذاردندكردند، بلكشان فرموده بود نيدند، و آنچه پادشاه مصر بدين   قابله ها از خدا ترسك ل17
  د؟يد، و پسران را زنده گذارديردكار را كن يچرا ا: شان گفتيده، بديصلب پس پادشاه مصر قابله ها را 18
  .ندي زايدن قابله ميه زورآورند، و قبل از رسكستند، بلي ني چون زنان مصريه زنان عبرانكن سبب ياز ا:  قابله ها به فرعون گفتند19
  .ندديار توانا گردير شدند، و بسيثك و خدا با قابله ها احسان نمود، قوم 20
  .  شان بساختي ايدند، خانه برايه قابله ها از خدا ترسك و واقع شد چون21
.دي را زنده نگاه داريد، و هر دختريده شود به نهر اندازييه زاك يهر پسر: رده، گفتك و فرعون قوم خود را امر 22


2خروج باب 
  . گرفتي را به زني از دختران الويكي رفته، ي از خاندان الوي و شخص1
  . را سه ماه نهان داشتي و د،يو منظر دكيو چون او را ن.  بزادي و آن زن حامله شده، پسر2
  .نار نهر گذاشتك زار به ير و زِفت اندوده، طفل را در آن نهاد، و آن را در نيش گرفت، و آن را به قي براي از نيگر پنهان دارد، تابوتي و چون نتوانست او را د3
  .  شودياد تا بداند او را چه مستي و خواهرش از دور ا4
  . رديش را فرستاده تا آن را بگي خوكزينك  ده،يزار ديان نيپس تابوت را درم.  گشتندينار نهر مكزانش به ينكو .  و دختر فرعون به نهر فرود آمد5
  .ان استيفال عبرانن از اطيا:  بسوخت و گفتيپس دلش بر و. ان بودي گراي پسركنيد و اي و چون آن را بگشاد، طفل را د6
  ر دهد؟يت شيان نزدت بخوانم تا طفل را برايرده را از زنان عبرانيا بروم و زن شيآ:  به دختر فرعون گفتي و خواهر و7
  .پس آن دختر رفته، مادر طفل را بخواند. برو:  گفتي دختر فرعون به و8
  . دادير ميپس آن زن طفل را برداشته، بدو ش. د تو را خواهم دادر بده و مزي من شين طفل را ببر و او را برايا:  و دختر فرعون گفت9

. دميشكاو را از آب : را گفتي نام نهاد زي را موسيو و.  را نزد دختر فرعون برد، و او را پسر شديرد، وك و چون طفل نمو 10
ه از ك را ي عبرانيه شخصكد ي را دي مصريشان نظر انداخته، شخصي دشوار ايارهاكرون آمد، و به ي بزرگ شد، نزد برادران خود بيام چون موسي و واقع شد در آن ا11

  . زديبرادران او بود م
  .گ پنهان ساختيشت، و او را در رك را يد آن مصري را نديسكنده، چون ك پس به هر طرف نظر اف12
  .ي زني خود را مةيرا همساچ: نند، پس به ظالم گفتك ي منازعه ميه ناگاه دو مرد عبرانكرون آمد يگر بي و روز د13
افته يوع ين امر شيناً ايقي: د و گفتي ترسي؟ پس موسيشتك را يه آن مصرك چنانيشك مرا بي خواهيا داور ساخته است؟ مگر تو ميم و كه تو را بر ما حاكست يك:  گفت14

  .است
  . بنشستين شد، و بر سر چاهكان ساين مديرده، در زمكرار از حضور فرعون فيو موس. ردك يد، قصد قتل موسين ماجرا را بشني پس چون فرعون ا15
  .نندكراب يش را سي پدر خو ةردند، تا گلكده، آبخورها را پر يشكه آمدند و آب كان را هفت دختر بود ياهن مدك و 16
  .راب نمودي را سشاني اةرد،  و گلكشان را مدد ي برخاسته، ايآنگاه موس. نندكشان را دور ي تا ا  آمدند،كي و شبانان نزد17
  د؟ي برگشتين زوديچگونه امروز بد: ل آمدند، او گفتي و چون نزد پدر خود رعوئ18
  .راب نموديده، گله را سيشك ما يز براي داد، و آب نيي ما را از دست شبانان رهاي مصريشخص:  گفتند19
.د تا نان خوردي را بخوانيد؟ ويردك كجاست؟ چرا آن مرد را تركاو :  پس به دختران خود گفت20
  . داديو او دختر خود، صفوره را به موس. ن شودكه با آن مرد ساك شد ي راضي و موس21
  .ل شدميگانه نزين بيدر زم:  او را جِرشون نام نهاد، چه گفتيد، و موسيي زاي و آن زن پسر22
  . نزد خدا برآمديشان به سبب بندگي اةردند، و نالكده، استغاثه يشك آه يل به سبب بندگي اسرائيه پادشاه مصر بمرد، و بنكار يام بسي و واقع شد بعد از ا23
  .عقوب باد آورديم و اسحاق و يد، و خدا عهد خود را با ابراهيشان را شني اة و خدا نال24
.رد و خدا دانستكل نظر ي اسرائي و خدا بر بن25
  

  3خروج باب 
  .ه  جبل اهللا باشد آمدكب يرد؛ و گله را بدان طرف صحرا راند و به حورك ي ميا شبانان رياهن مدكتورن، ي پدر زن خود، ة گلي و اما موس1
  . شودي آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمكنيست، ايو چون او نگر.  ظاهر شدي بر ويان بوته اي آتش از مة خداوند در شعلة و فرشت2
.  شوديه بوته چرا سوخته نمكنم، يببب را ين امر غرينون بدان طرف شوم، و اكا:  گفتي و موس3
   كيلب: گفت! ي موسيا! ي موسيا:  ندا در داد و گفتيا ن بوته به وي شود، خدا از ميل بدان سو ميدن ماي ديه براكد ي چون خداوند د4
  .دس استن مقي زميستاده ايه در آن اك يانكرا  مين، زكرون يت بيهاين خود را از پايا، نعلي مكين جا نزديبد:  گفت5
  .ه به خدا بنگردكد يرا ترسيد، زي خود را پوشاني رويآنگاه موس .عقوبي ي اسحاق، و خدايم، و خداي ابراهي پدرت، خدايمن هستم خدا:  وگفت6
  . دانميان را مشي ايرا غمهايدم، زيشان شنياران اكشان را از دست سري اةدم، و استغاثيه در مصرند دكبت قوم خود را ينه مصيهر آ:  و خداوند گفت7
ان ينعانكان ك است، به مير و شهد جاريه به شك ينيع برآورم، به زميو و وسكين نين به زميشان را از آن زمي دهم، و ايان خالصيشان را در دست مصريردم تا اك  و نزول 8

  .   انيبوسيان و يان و حِويان و فَرِزِّيان و اَموريو حِتّ



  .ده امينند، دك يشان ميان بر ايه مصركز ي را نيده است، و ظلميل نزد من رسي اسرائي بنة استغاثكني اآلن ا9
. يرون آوريل را از مصر بي اسرائيا تا تو را نزد فرعون بفرستم، و قوم من، بنينون بك پس ا10
  رون آورم؟يل را از مصر بي اسرائيه نزد فرعون بروم، و بنكستم يكمن :  به خدا گفتي موس11
  .ردكد يوه عبادت خواهكن ي، خدا را بر ايرون آورديه چون قوم را از مصر بكن باشد يه من تو را فرستاده ام، اك يو عالمت. ه با تو خواهم بودالبت:  گفت12
شان چه يست، بدي نام او چهك پدران شما مرا نزد شما فرستاده است، و از من بپرسند يم خدايشان گويل برسم، و بدي اسرائي چون من نزد بنكنيا:  به خدا گفتي موس13
  م؟يگو
  .مرا نزد شما فرستاد) هستم(ه ياه: ن بگويل چني اسرائيبه بن: و گفت. ه هستمكهستم آن:  گفتي خدا به موس14
ن است نام من تا يا. فرستادهعقوب، مرا نزد شما ي ي اسحاق و خدايم و خداي ابراهي پدران شما، خدايهوه خداين بگو، يل چني اسرائيبه بن«:  گفتي و خدا باز به موس15

  . من نسالً بعد نسليادگارين است يابداآلباد، و ا
نه از شما و از آنچه به شما يهر آ: عقوب به من ظاهر شده، گفتيم و اسحاق و ي ابراهي پدران شما، خدايهوه خداي: شان بگويرده، بدكل را جمع ي اسرائيخ بني برو و مشا16

  ام،رده كرده اند، تفقد كدر مصر 
  .  استير و شهد جاريه به شك ينيان، به زميبوسيان و يان و جويان و فرزيان و اموريان و حتينعانكن يرون خواهم آورد، به زميبت مصر بي و گفتم شما را از مص17
و اآلن سفر سه روزه به صحرا . رده استكن ما را مالقات اي عبرانيهوه خداي: ديي گويد، و به ويل، نزد پادشاه مصر برويخ اسرائيد، و تو با مشاي و سخن تو را خواهند شن18
  .نمي بگذراي خود قربانيهوه خداي يم، تا برايبرو
  .د، و نه هم به دست زورآوري گذارد برويه پادشاه مصر شما را نمك دانم ي و من م19
  .ردك آورم خواهم زد، و بعد از آن شما را رها خواهم يانش به ظهور ميه در مكب خود ي عجاةرد، و مصر را به همك پس دست خود را دراز خواهم 20
  . د رفتي دست نخواهيد تهيه چون بروكرّم خواهم ساخت، و واقع خواهد شد كان مين قوم را در نظر مصري و ا21
ان را غارت يد، و مصريد پوشاني خود خواهش آالت نقره و آالت طال و رخت خواهد خواست، و به پسران و دختراني خوة خود و مهمانِ خانةي از همسايه هر زنك بل22

. د نموديخواه
  

4خروج باب 
  .هوه بر تو ظاهر نشده استيه خواهند گفت كد، بليرد، و سخن مرا نخواهند شنكق نخواهند يهمانا مرا تصد:  در جواب گفتي و موس1
  عصا: ست در دست تو؟ گفتيآن چ:  گفتي پس خداوند به و2
  .ختي از نزدش گريد و موسي گردين انداخت، ماريو چون آن را به زم. دازنين بيآن را بر زم:  گفت3
  .ه در دستش عصا شدكرده، آن را بگرفت، كپس دست خود را دراز . رين و دمش را بگكدست خود را دراز :  گفتي پس خداوند به موس4
  .عقوب به تو ظاهر شدي ي خدا اسحاق، ويم، خداي ابراهيشان، خداي پدران ايهوه خدايه كنند كه باور ك تا آن5
  . دست او مثل برف مبروص شدكنيرون آورد، ايبان خود برد، و آن را بيچون دست به گر. بان خود بگذاريدست خود را در گر:  را گفتيگر باره وي و خداوند د6
  .ر  بدنش باز آمده بودي مثل ساكنيون آورد، اريبان خود باز برد، و آن را بيچون دست به گر. بان خود بگذاريدست خود را باز به گر:  پس گفت7
  .خواهند كردت دوم را باور ين را نشنوند، همانا آواز آيت نخستينند، و آواز آكق نيه اگر تو را تصدك و واقع خواهد شد 8
. خواهد شد  به خون مبدليك خشي بر رويه از نهر گرفتك يز، و آبي بريكندند، آنگاه از آب نهر گرفته، به خشيردند و سخن تو را نشكنت را باور ين دو آي و هر گاه ا9

  .ند زبانكالم و ك اليه بطك، بلي خود سخن گفتةه به بندك يستم، نه در سابق و نه از وقتيح ني فصي خداوند، من مرديا:  به خداوند گفتي پس موس10
  هوه هستم؟يه كا نه من يد؟ آيه آفركا نا  رينا و نابير و بكه زبان به انسان داد، و گنگ و كست يك:  خداوند گفت11
  . تو را خواهم آموختييد بگوي پس اآلن برو و من با زبانت خواهم بود، و هر چه   با12
  .ي فرستيه مك به دست هر يه بفرستك خداوند ياستدعا دارم ا:  گفت13
د، و چون تو را ي آيرون ميز به استقبال تو بي او نكنيالم است؟ و اكح اليه او فصكم  داني را نميهارون الو ا برادرت،يآ:  مشتعل شد و گفتي آنگاه خشم خداوند بر موس14

  .ديند، در دل خود شاد خواهد گرديب
  .د شما را خواهم آموختينكد بيرد، و من با زبان تو و با زبان او خواهم بود، و آنچه باك ي القا خواهيالم را به زبان وك گفت و ي و بدو سخن خواه15
  . بودي خدا خواهي زبان خواهد بود، و تو او را به جاي تو به قوم سخن خواهد گفت، و او مر تو را به جايو برا و ا16
.يات را ظاهر سازيه به آن آكر ين عصا را به دست خود بگي و ا17
 يترون به موسي. نون زنده اندكه تا كنم يصرند برگردم، و ببه در مكبروم و نزد برادران خود :  گفتيترون، برگشت و به وي روانه شده، نزد پدر زن خود، ي پس موس18

  . برويبه سالمت: گفت
  .ه در قصد جان تو بودند، مرده اندك يرا آنانيروانه شده به مصر برگرد، ز:  گفتيان به موسي و خداوند در مد19
  . خدا را به دست خود گرفتي عصاين مصر مراجعت نمود، و موسيرده، به زمكشان را بر االغ سوار يش و پسران خود را برداشته، اي زن خوي پس موس20
، و من دل او را يه به دستت سپرده ام به حضور فرعون ظاهر سازك را ي عالماتةه همك، آگاه باش يردكچون روانه شده، به مصر مراجعت :  گفتي و خداوند به موس21

  .ندكسخت خواهم ساخت تا قوم را رها ن
   من است،ةل، پسر من و نخست زادياسرائ: دي گوين مياوند چن و به فرعون بگو خد22
.شمك ي تو رامة نخست زاديعني، همانا پسر تو، ييردنش اِبا نماكد، و اگر از رها ين تا مرا عبادت نماكم پسرم را رها ي گوي و به تو م23
  . نموديه خداوند در منزل بدو برخورده، قصد قتل وكن راه ي و واقع شد در ب24
  .يتو مرا شوهر خون هست:  انداخته، گفتي ويرد و نزد پاك پسر خود را ختنه  ةز گرفته، غُلْفي تي آنگاه صِفوره سنگ25
.، به سبب ختنهيشوهر خون هست: آنگاه صفوره گفت. ردك را رها ي او و پس26
  .ديرده، او را بوسكر جبل اهللا مالقات پس روانه شد و او را د.  بروي صحرا به استقبال موسيبه سو:  و خداوند به هارون گفت27
  . امر فرموده بود، هارون را خبر داديه به وك ياتي آةه او را فرستاده بود، و از همكلمات خداوند كع ي از جمي و موس28
  .ردندكل را جمع ي اسرائيخ بنيل مشاك و هارون رفته، ي پس موس29
  . ات را به نظر قوم ظاهر ساختيه بود، باز گفت، و آ فرموديه خداوند به موسك را ي سخنانة و هارون هم30



.ردندك در افتاده، سجده يشان نظر انداخته است، به رويبت ايل تفقد نموده، و به مصي اسرائيه خداوند از بنكدند يو چون شن. مان آوردندي و قوم ا31
  

5خروج باب 
  .د نگاه دارندي من در صحرا عين تا براكقوم مرا رها : دي گوين ميل چني اسرائيهوه خداي:  و هارون آمده، به فرعون گفتندي و بعد از آن موس1
  .  ردكز رها نخواهم يل را ني شناسم و اسرائيهوه را نمي دهم؟ ييل را رهايه قول او را بشنوم و اسرائكست يكهوه ي:  فرعون گفت2
  .ر مبتال سازديا شمشيم، مبادا ما را به وبا ي بگذراني خود، قربانيهوه، خدايم، و نزد يه به صحرا برورده است، پس اآلن سفر سه روزكان ما را مالقات ي عبرانيخدا:  گفتند3
  !دي خود برويد؟ به شغلهاي داريشان باز مي ايارهاك و هارون چرا قوم را از ي موسيا: شان گفتي پس پادشاه مصر بد4
.دي سازيار مكيشان بي اياز شغلهاشان را يارند، و اين بسي اآلن اهل زمكنيا:  و فرعون گفت5
  :اران و ناظران قوم خود را قدغن فرموده، گفتك و در آن روز، فرعون سر6
  خود بروند. دين قوم مدهي مثل سابق بدي خشت سازياه براكن، ي بعد از ا7
نند و ك ياد مين رو فرياهلند، و از اكرا يد، زينكم مكچ ي و از آن هد،يشان بگذاري ساختند، بر ايشتر ميه پك را يينند، و همان حساب خشتهاكشتن جمع ي خوياه براك و 8
  .مي گذراني خود قربانيم تا برايبرو: ندي گويم
  .نندكشان سخت تر شود تا در آن مشغول شوند، و به سخنان باطل اعتنا ني و خدمت ا9

  . دهمياه به شما نمكه من كد ي فرماين ميفرعون چن: رده، گفتندكرون آمده، قوم راخطاب ياران و ناظران قوم بك پس سر10
.م نخواهد شدكچ يد، و از خدمت شما هيريد بگييايه بك خود از هرجا ياه براكد و ي خود برو11
  . نندكاه جمع ك به عوض كنده شدند تا خاشاكن مصر پراي زمي پس قوم در تمام12
  .اه بودكه ك ي حساب هر روز را در روزش، مثل وقتيعنيد، ينك خود را تمام يارهاك: ده، گفتنديشان را شتابانياران، اك و سر13
 ين روزها مثل سابق تمام نمي خود را در اين خشت سازيچرا خدمت مع : گفتندي زدند و ميشان گماشته بودند، مياران فرعون براكه سركل را ي اسرائي و ناظرانِ بن14
  د؟ينك

  ؟ينك ين ميچرا به بندگان خود چن: رده، گفتندكاد يل آمده، نزد فرعون فري اسرائي آنگاه ناظران بن15
  . باشدي زنند و اما خطا از قوم تو مي بندگانت را مكنيو ا! دي ما بسازيخشت برا: ندي گوي دهند و مياه به بندگانت نمك 16
  .مي بگذراني خداوند قربانيم و برايبرو: ديي گوين سبب شما مياز ا! دياهلكشما . دياهل هستك:  گفت17
  .د دادياه به شما داده نخواهد شد، و حساب خشت را خواهكد و ينكنون رفته، خدمت بك ا18
  .دينكم مكچ ي خود هي خشتهاةيومياز حساب : را گفتي گرفتار شده اند، زيه در بدكدند يل دي اسرائي و ناظران بن19
  .ستاده بودنديشان ايات ا مالقيه براك و هارون برخوردند، يرون آمدند، به موسي و چون از  فرعون ب20
د تا ما را يشان داده اي به دست ايريد، و شمشي ما را نزد فرعون و مالزمانش متعفن ساخته اةحيه راكرا يز! دي فرمايخداوند بر شما بنگرد و داور: شان گفتندي و بد21

.شندكب
  ؟ ي چه مرا فرستاديرا؟ و بيردك ين قوم بديخداوندا چرا بد:  نزد خداوند برگشته، گفتي آنگاه موس22
.ي نداديرده است و قوم خود را هرگز خالصك ين قوم بديم، بديه نزد فرعون آمدم تا به نام تو سخن گوك يرا از وقتي ز23
  

6خروج باب 
  .ن خود خواهد رانديشان را از زميآور ارد، و به دست زوركشان را رها خواهد ي ايه به دست قوكراينم، زك يد آنچه به فرعون مي دياآلن خواه:  گفتي خداوند به موس1
  .هوه هستميمن :  را گفتيرده، وك خطاب ي و خدا به موس2
  .شان معروف نگشتميهوه، نزد اين به نام خود، كي قادر مطلق ظاهر شدم، ليعقوب به نام خدايم و اسحاق و ي و به ابراه3
  .ب بودنديه در آن غركشان را ين غربت اي زميعنيشان دهم، يبدنعان را كن يه زمكردم، كشان استوار يز با اي و عهد خود را ن4
  .اد آوردميدم، عهد خود را بي خود ساخته اند، شنكشان را مملويان ايه مصركل را ي اسرائي بنةز چون نالي و من ن5
 بلند و به ي دهم، و شما را به بازوييشان رهاي اي و شما را از بندگرون خواهم آورد،يان بي مصرير مشقت هايهوه هستم، و شما را از زيل را بگو، من ي اسرائين بني بنابرا6

  .م نجات دهمي عظي هايداور
 شما، يهوه هستم، خدايه من كد دانست يد، و شما را خدا خواهم بود، و خواهي من قوم شويد، و شما را خواهم گرفت تا براي من قوم شوي و شما را خواهم گرفت تا برا7
  .رون آوردميان بي مصري هاه شما را از مشقتك
  .هوه هستميمن . ت شما خواهم داديپس آن را به ارث. عقوب بخشميم و اسحاق و يه آن را به ابراهك آن قسم خوردم ةه دربارك ينيد به زمي و شما را خواهم رسان8
.دندي خدمت، او را نشني روح و سختين بسبب تنگكين مضمون گفت، ليل را بدي اسرائي بني و موس9

  . دهديين خود رهايل را از زمي اسرائيبرو و به فرعون پادشاه مصر بگو گه بن: رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس10
ه من نامختون لب هستم؟ ك شنوند، پس چگونه فرعون مرا بشنود، و حال آنيل مرا نمي اسرائي بنكنيا: رده، گفتك به حضور خداوند عرض ي و موس12
  .رون آورندين مصر بيل را از زمي اسرائيرد، تا بنك فرعون پادشاه مصر مأمور يل و به سوي اسرائي بنيشان را به سويلم نموده، اك و هارون تي و خداوند به موس13
  .نيبول رينانند قاي؛ ايرْمك و فَلّو و حصرون و كحنُو ل، ي اسرائةن، نخست زاديبوپسران ر: شاني اي آبادي خاندانهايساونانند ري و ا14
  .ل شمعونينانند قباي بود؛ اينعانكه پسر زن كل ون و صوحر و شايكاين و اُوهد و ياميل و يموئي:  و پسران شمعون15
  . و هفت سال بودي صد و سي عمر الويو سالها. يجرشون و قهات و مِرار: شانيش ايداي به حسب پي پسران الوين است نامهاي و ا16
  .شانيل اي به حسب قبا،ي و شِمعيلِبِن:  پسران جرشون17
  .     و سه سال بودي عمر قُهات صد و سيو سالها. ليئيصصهار و حبرون و عزّيعمرام و :  و پسران قُهات18
  .شانيش ايدايان به حسب پيل الوينانند قباي؛ اي و موشيمحل: ي و پسران مرار19
  .  و هفت سال بودي عمر عمرام صد و سيد، و سالهايي را زايارون و موس هي وي گرفت، و او برايابد را به زنكوي خود، ة و عمرام عم20
  .يركقورح و نافج و ز: صهاري و پسران 21
  .يلصافن و ستريل و ايشائيم: ليئي و پسران عز22ِّ



  .دييمر را زاتايهو و العازر و ايش ناداب و ابي گرفت، و برايناداب، خواهر نَحشون را به زنيشابع، دختر عمي و هارون، ال23
  .انيل قورحينانند قباياساف؛ اير و القانه و اَبياَس:  و پسران قورح24
  . شانيل ايان، بحسب قباي الوي آبايساونانند ريد؛ ايينحاس را زايش في گرفت، و برايل را به زنيئي از دختران فوتيكي و العازر بن هارون 25
  .ديرون آورين مصر بيشان از زميل را با جنود اي اسرائيبن «:شان گفتيه خداوند بدك ينانند هارون و موسي ا26
.  و هارونندينان موسيا. ل از مصري اسرائيرون آوردن بني بيه به فرعون پادشاه مصر سخن گفتند، براكنانند ي ا27
  رد،ك را خطاب ين مصر موسيه خداوند در زمك ي و واقع شد در روز28
  .م آن را به فرعون پادشاه مصر بگويهوه هستم؛ هر آنچه من به تو گوي:  فرموده، گفتيه خداوند به موسك 29
 من نامختون لب هستم، پس چگونه فرعون مرا بشنود؟كنيا: ردك به حضورخداوند عرض ي و موس30


7خروج باب 
  . تو خواهد بودين تو را بر فرعون خدا ساخته ام، و برادرت، هارون، نبيبب:  گفتي و خداوند به موس1
  . دهديين خود رهايل را از زمي اسرائيد، تا بنيم تو آن را بگو، و برادرت هارون، آن را به فرعون باز گوير آنچه به تو امر نما ه2
  .   سازميار مين مصر بسيات و عالمات خود را در زمينم، و آك ي و من دل فرعون را سخت م3
  .رون آورميم بي عظيهاين مصر به داوريل را از زمي اسرائيش بني قوم خويعنيخواهم انداخت، تا جنود خود،  و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت، و دست خود را بر مصر 4
  .رون آوردميشان بيان ايل را از مي اسرائيرده، بنكهوه هستم، چون دست خود را بر مصر دراز يه من كان خواهند دانست ي و مصر5
  .ن عمل عمل نمودنديردند، و هم چنكرموده بود شان امر فيه خداوند بدك و هارون چناني و موس6
.ه به فرعون سخن گفتندك ي هشتاد ساله بود و هارون هشتاد و سه ساله، وقتي و موس7
  :رده، گفتك هارون را خطاب ي پس خداوند موس8
  .نداز، تا اژدها شودي فرعون بيش روير، و آن را پي بگ خود رايد، آنگاه به هارون بگو عصاينك خود ظاهر ي برايد معجزه ايرده، گوك چون فرعون شما را خطاب 9

  . مالزمانش انداخت، و اژدها شديش روي فرعون و پيش روي خود را پيو هارون عصا. ردندك و هارون نزد فرعون رفتند، و آنچه خداوند فرموده بود ي آنگاه موس10
  ردند،كن ي خود چنيافسونهاد و ساحران مصر هم به يمان و جادوگران را طلبيكز حي و فرعون ن11
  .ديشان را بلعي اي هارون عصاهاي عصاي خود را انداختند و اژدها شد، ولي عصاكي هر 12
. ه خداوند گفته بودكد، چنانيشان را نشني و دل فرعون سخت شد و ا13
  .  رده استكردن قوم ابا كدل فرعون سخت شده، و از رها «:  را گفتي و خداوند موس14
  .ريه به مار مبدل گشت، بدست خود بگكست، و عصا را ينار نهر باك به ي مالقات ويد؛ و براي آيرون مي آب بي به سوكنيان نزد فرعون برو؛ ا بامداد15
  ؛يده اي تا بحال نشنكنيند و اين تا مرا در صحرا عبادت نماكقوم مرا رها : ان مرا نزد تو فرستاده، گفتي عبرانيهوه خداي:  و او را بگو16
  .  زنم و به خون مبدل خواهد شديه در دست دارم آبِ نهر را مك ييهوه هستم، همانا من به عصايه من ك دانست ين خواهيد، از اي گوين مي پس خداوند چن17
.روه خواهند داشتكدن آب نهر را ميان نوشيده شود و مصريه در نهرند خواهند مرد، و نهر گندك ياني و ماه18
 ةشان، و همي اياچه هايشان، و دري ايهايشان، و جوي اين، بر نهرهاك مصر دراز ير و دست خود را بر آبهاي خود را بگيبه هارون بگو عصا:  گفتي و خداوند به موس19

  .، خون خواهد بودي و ظروف سنگين مصر در ظروف چوبي زميشان، تا خون شود، و درتمامي آب ايحوضها
  . آب نهر به خون مبدل شديرده، آب نهر را به حضور فرعون و به حضور مالزمانش زد، و تمامكردند و عصا را بلند كفرموده بود، ه خداوند امر ك و هارون چناني و موس20
  .ن مصر خون بودي زميد، و در تماميان از آب نهر نتوانستند نوشيد، و مصريو نهر بگند. ه در نهر بودند، مردندك ياني و ماه21
  .ه خداوند گفته بودكشان گوش نگرفت، چنانيه بدكردند، و دل فرعون سخت شد، كن يش هم چني خويسونها و جادوگران مصر به اف22
  .ز دل خود را متوجه نساختين ني خود رفت و بر اة و فرعون برگشته، به خان23
  .ديه از آب نهر نتوانستند نوشكرا ي زدند زي آب خوردن حفره ميان گرداگرد نهر براي مصرة و هم24
.  شديه خداوند نهر را زده بود، هفت روز سپرك بعد از آن و25
  

8خروج باب 
  .ندين تا مرا عبادت نماكقوم مرا رها : دي گوين مي بگو خداوند چنينزد فرعون برو، و به و:  را گفتي و خداوند موس1
  . سزم حدود تو را به وزغها مبتالي، همانا من تمامينك يشان ابا ميردن اك و اگر تو از رها 2
  .رت درخواهند آمدي خميت و تغارهاي بندگانت و بر قومت و به تنورهايه برآمده، به خانه ات و خوابگاهت و بسترت و خانه هاك يد، به حديدا نمايثرت پك و نهر، وزغها را 3
.  بندگان تو وزغها برخواهند آمد ة و بر تو و قوم تو و هم4
  .ن مصر برآورين، و وزغها را بر زمكاچه ها دراز يا و دريش بر نهرها و جوي خويدست خود را با عصا: به هارون بگو:  گفتي و خداوند به موس5
  .دندين مصر را پوشانيرد، وزغها برآمده، زمك مصر دراز ي پس چون هارون دست خود را بر آبها6
  .ن مصر برآوردنديردند، و وزغها بر زمكن ي خود چني و جادوگران به افسونها7
  . گذارنندي خداوند قربانيرد تا براكند، وقوم را رها خواهم كد، تا وزغها را از من و قوم من دور ينكنزد خداوند دعا :  و هارون را خوانده، گفتيه فرعون موس آنگا8
  .ابود شوند و فقط در نهر بمانندنم تا وزغها از تو و خانه ات نك تو و بندگانت و قومت دعا يه براكن فرما ي من معي را برايوقت:  به فرعون گفتي موس9

  ست، ي نيگري ما ديهوه خدايه مثل ك يموافق سخن تو خواهد شد تا بدان:  گفتيفردا، موس:  گفت10
  . خواهند ماندي و وزغها از تو و خانه ات و بندگانت و قومت دور خواهند شد و فقط در نهر باق11
  .ه بر فرعون فرستاده بود، نزد خداوند استغاثه نمودك يي وزغهاة درباريرون آمدند و موسي و هارون از نزد فرعون بي و موس12
   عمل نمود و وزغْها از خانه ها و از دهات و از صحراها مردند،ي و خداوند موافق سخن موس13
  . ن متعفن شديردند و زمك و آنها را توده توده جمع 14
. ه خداوند گفته بودكشان گوش نگرفت، چنانيرد و بدكخت د آمد، دل خود را سيش پديه آساكد ي اما فرعون چون د15
  .ن مصر پشه ها بشنودي زمين را بزن تا در تمامين و غبار زمك خود را دراز يه عصاكبه هارون بگو :  گفتي و خداوند به موس16



لّ ارض مصر كن در ي غبار زميه تمامكرا يد آمد زيم پدينسان و بهان را زد و پشه ها بر ايرد و غبار زمكش دراز ي خويردند و هارون دست خود را با عصاكن ي پس چن17
  د،يپشه ها گرد

  . د شديم پديرون آورند اما نتوانستند و پشه ها بر انسان و بهايردند تا پشه ها بكن ي خود چني و جادوگران به افسونها18
.ه گفته بودكشان گوش نگرفت، چنانيه بدكشد اما فرعون را دل سخت . ن انگشت خداستيا:  و جادوگران به فرعون گفتند19
ن تا مرا عبادت كقوم مرا رها : دي گوين ميخداوند چن: و او را بگو. دي آيرون مي آب بي بسوكنيا. ستي فرعون بايش رويبامدادان برخاسته پ:  گفتي و خداوند به موس20
  ند،ينما
  .ه برآنند از انواع مگسها پر خواهد شدكز ي نينيان و زمي مصريت انواع مگسها فرستم و خانه هاي و قومت و خانه هاهمانا من بر تو و بندگانت ، ينكرا اگر قوم مرا رها ني ز21
  .هوه هستمين ين زميان ايه من در مك ي نباشد تا بدانيه در آنجا مگسكمند، جدا سازم يه قوم من در آن مقكن جوشن را ي و در آن روز زم22
  .ن عالمت خواهد شديفردا ا. د و قوم تو گذارمان قوم خوي در مي و فرق23
.ران شدين از مگسها وين مصر آمدند و زمي زمي بندگانش و به تمامي فرعون و به خانه ها ةار به خاني بسيرد و انواع مگسهاكن  ي و خداوند چن24
  .ديگذرانن بين زمي در اي خود قرباني خدايد و برايبرو:  و هارون را خوانده گفتي و فرعون موس25
ا ما را يم، آييشان ذبح نماي ايش رويان را پيروه مصرك چون مكنيا. مينك ي خود ذبح ميهوه خداي يان است برايروه مصركرا آنچه ميد زيردن نشاكن يچن:  گفتي موس26

  نند؟ ك يسنگسار نم
.ر خواهد فرموده به ما امكم چناني بگذراني خود قربانيهوه خداي يم و براي سفر سه روز به صحرا برو27
  .دينك من دعا يد و برايار دور مروين بسكيد لي گذراني خود، در صحرا قربانيهوه، خداي ي خواهم داد تا براييمن شما را رها:  فرعون گفت28
له يگر حياما زنهار فرعون بار د. اهند شدنم و مگسها از فرعون و بندگانش و قومش فردا دور خوك ي روم و نزد خداوند دعا ميرون ميهمانا من از حضورت ب:  گفتي موس29

  . گذرانندي خداوند قرباني ندهد تا براييه قوم را رهاكند كن
  رد،كرون شده، نزد خداوند دعا ي ازحضور فرعون بي پس موس30
  .  نماندي باقيكيه كرد كرد و مگسها را از فرعون و بندگانش و قومش دور ك عمل ي و خداوند موافق سخن موس31
. ندادييز فرعون دل خود را سخت ساخته، قوم را رهاين مرتبه نيا در ا ام32
  

9خروج باب 
  .    نندكن تا مرا عبادت كقوم مرا رها : دي گوين ميان چني عبرانيهوه خداي:  بگوينزد فرعون برو و به و:  گفتي و خداوند به موس1
  ،ي دارشان را باز نگاهي و ايي دادن ابا نماييرا اگر تو از رهاي ز2
  .ار سختي بسيي وبايعنيند خواهد شد، بر اسبان و االغان و شتران وگاوان و گوسفندان، يه در صحراك تو ي همانا دست خداوند بر مواش3
  . نخواهد مرديزيل است، چي اسرائيه از آنچه مال بنك خواهد گذاشت يان فرقي مصريان و مواشيلي اسرائيان مواشي و خداوند در م4
  .ردكن خواهد ين زميار در اكن يفردا خداوند ا: ن نموده، گفتي معي وقت و خداوند5
  . هم نمردكيل ي اسرائي بنيان مردند و از مواشي مصريرد و همه مواشكار را كن ي پس در فردا خداوند ا6
. نداديياما دل فرعون سخت شده، قوم را رها.  هم نمرده بوديكيان يلي اسرائي از مواشكني و فرعون فرستاد و ا7
   آسمان برافشاند،ي آن را به حضور فرعون بسويد و موسيرده، بردارك خود را پر يوره، مشتهاكستر كاز خا:  و هارون گفتي و خداوند به موس8
  .ن مصر خواهد شدي زميم در تماميرون آورد بر انسان و بر بهايه دملها بك ين مصر و سوزشي زمي و غبار خواهد شد بر تمام9

  .مي در انسان و در بها رون آورد،يد شده، دملها بي پدينده، و سوزشك آسمان پراي آن را بسويستادند و موسيوره گرفتند و به حضور فرعون اكستر كاز خا پس 10
  .ان بودي مصرةه سوزش بر جادوگران و بر همكرا يستاد، زي نتوانستند اي و جادوگران به سبب آن سوزش به حضور موس11
. گفته بوديه خداوند به موسكشان گوش نگرفت، چنانيه بدكدل فرعون را سخت ساخت  و خداوند 12
  .ندين تا مرا عبادت نماكقوم مرا رها : دي گوين ميان چني عبرانيهوه خداي:  بگويست، و به وي فرعون بايش رويبامدادان برخاسته، پ:  گفتي و خداوند به موس13
  . ستيه در تمام جهان مثل من نك ي را بر دل تو و بندگانت و قومت خواهم فرستاد، تا بدان خودياي بالين دفعه تماميرا در اي ز14
  . ي شدي مكن هالينه از زميرده، و تو را و قومت را به وبا مبتال ساخته بودم، هر آكنون دست خود را دراز كرا اگر تاي ز15
  . ع شودي جهان شاينشان دهم، و نام من در تمامن تو را برپا داشته ام تا قدرت خود را به تو ي همين براك ول16
  ؟ي دهي نمييشان را رهاي و اي سازيشتن را بر قوم من برتر ميا تا بحال خوي و آ17
  .نون نشده استكانش تا يه مثل آن در مصر از روز بنكد، يار سخت خواهم باراني بسين وقت، تگرگي همانا فردا ا18
افته شوند، و به خانه ها جمع نشوند تگرگ فرود خواهد يه در صحرا ك يميه بر هر انسان و بهاكرا ين، زك جمع يچه را در صحرا دار خود و آني پس اآلن بفرست و مواش19

.آمد و خواهند مرد
  . ديزاني خود را به خانه ها گريران و مواشكد، نويه از قول خداوند ترسكس از بندگان فرعون ك پس هر 20
  . خود را در صحرا واگذاشتيران و مواشكالم خداوند متوجه نساخت، نوكه ه دل خود را بك اما هر 21
  .ل ارض مصرك نباتات صحرا، در ةم و بر همين مصر تگرگ بشود، بر انسان و بر بهاي زمين، تا در تمامك آسمان دراز يدست خود را به سو:  گفتي و خداوند به موس22
  .دين مصر بارانين فرود آمد، و خداوند تگرگ بر زميد، و خداوند رعد و تگرگ داد، و آتش بر زمرك آسمان دراز ي خود را به سوي عصاي پس موس23
  .   ه اُمت شده بودند، نبودك ين مصر از زماني زميه مثل آن در تمامكخته بود، و به شدت سخت بود، يان تگرگ آميه درمك ي و تگرگ آمد و آتش24
  .ستكع درختان صحرا را شي نباتات صحرا را زد، و جمةو تگرگ هم. م زديه در صحرا بود، از انسان و بهاكن مصر، تگرگ آنچه را ي زمي و در تمام25
.ل بودند، تگرگ نبودي اسرائيه بنك يين جوشن، جاي فقط در زم26
  .ميارك و من و قوم من گناهرده ام؛ خداوند عادل استكن مرتبه گناه يدر ا: شان گفتي و هارون را خواند، و بدي آنگاه فرعون فرستاده، موس27
  .د نموديگر درنگ نخواهيرد، و دكگر نشود، و شما را رها خواهم ي خدا و تگرگ دي است تا رعدهايافكرا يد، زينك نزد خداوند دعا 28
  . جهان از آن خداوند استيد، تا بدانيايگر ني خود را نزد خداوند خواهم افراشت، تا رعدها موقوف شود، و تگرگ ديرون روم، دستهايچون از شهر ب«:  گفتي به وي موس29
  .ديد ترسيهوه خدا نخواهيه تا بحال از ك دانم ي و اما تو و بندگانت، م30
  .تان تخم داشتهكه جو خوشه آورده بود، و كرا يتان و جو زده شد، زك و 31



  .ه متأخر بودكرا ي و اما گندم و خُلَّر زده نشد ز32
  .دين نباري خود را نزد خداوند برافراشت، و رعدها و تگرگ موقوف شد، و باران بر زميرون شده، دستهايشهر ب از حضور فرعون از ي و موس33
  .ده، دل خود را سخت ساخت، هم او و هم بندگانشيه باران و تگرگ و رعدها موقوف شد، باز گناه ورزكد ي و چون فرعون د34
. گفته بوديه خداوند به دست موسكاد، چنان ندييل را رهاي اسرائي پس دل فرعون سخت شده، بن35
  

10خروج باب 
ردم ك و تا آنچه در مصر 2. شان ظاهر سازميان ايات خود را در مين آيرده ام، تا اكه من دل فرعون و دل نندگانش راسخت كرا ينزد فرعون برو ز:  گفتيو خداوند به موس 1

  .هوه هستميه من كد ي تا بدانييسرت و پسر پسرت بازگوشان ظاهر ساختم، بگوش پيان ايه در مكات خود را يو آ
ن تا مرا ك نمود؟ قوم مرا رها يردن به حضور من ابا خواهك از تواضع يكتا به : دي گوين ميان چني عبرانيهوه خداي:  گفتندي و هارون نزد فرعون آمده، به وي پس موس3

  .نندكعبادت 
  .نه من فردا ملخها در حدود تو فرود آورميهر آ، ينكردن قوم من ابا كرا اگر تو از رها ي ز4
ه ك را ي مانده، خواهند خورد، و هر درختي شما از تگرگ باقيه براك آنچه رسته است ةد، و تتمين را نتوان ديه زمك ين را مستور خواهند ساخت، به حدي زميه روك 5
  .ده است، خواهند خورديي شما در صحرا رويبرا
. ده انديوم ندين بوده اند تا اَليه بر زمك يه پدرانت و پدران پدرانت از روزك يان را پر خواهند ساخت، به مرتبه اي مصرة همي بندگانت و خانه هايها تو و خانه  ة و خان6

.رون رفتيده، از حضور فرعون بيپس رو گردان
ه مصر ك يمگر تابحال ندانسته ا. ندي خود را عبادت نماي خدا هوه،ين تا كدمان را رها ن مري باشد؟ اين مرد دامي ما اي برايكتا به :  گفتندي آنگاه بندگان فرعون به و7
  ران شده است؟  يو
   روند؟يه مكستند يكن كيل. دينك خود را عبادت يخدا هوه، يد و يبرو: شان گفتيدند، و او به اي و هارون را نزد فرعون برگرداني پس موس8
  . خداوند استي برايديه ما را عكرا يم رفت، زيم رفت، با پسران و دختران، و گوسفندان و گاوان خود خواهي خواهران خوديبا جوانان و پ:  گفتي موس9

  ! شماستيش روي پيه بدكرا يد زيباحذر باش.  دهميين باشد، اگر شما را با اطفال شما رهايخداوند با شما چن: شان گفتي بد10
.رون راندنديشان را از حضور فرعون بيپس ا. دين است آنچه خواسته بوديه اكرا يد، زينك، خداوند را عبادت د رفتهيه بالغ هستكه شما كبل! ني نه چن11
  .ه از تگرگ مانده است، بخورندكن را ي نباتات زمةند و همين مصر برآين، تا بر زمكن مصر دراز ي ملخها بر زميدست خود را برا:  گفتي و خداوند به موس12
 ملخها را يد، و چون صبح شد، باد شرقين مصر وزاني در زمي شرقي آن شب را بادي آن روز، و تماميرد، و خداوند تمامكن مصر دراز يخود را بر زم ي عصاي پس موس13
  .آورد
  . واهد بودن ملخها نبود، و بعد از آن نخيه قبل از آن چنكار سخت ي حدود مصر نشستند، بسةن مصر بر آمدند، و در همي زمي و ملخها بر تمام14
 بر يچ سبزيه هك ي مانده بود، خوردند، به حديه از تگرگ باقك درختان را ةوي مةن و همي نباتات زمة شد و همكين تاريه زمكدند، ين را پوشاني زمي تمامي و رو15

  .ن مصر نماندي زميدرخت و نبات صحرا در تمام
  .رده امك شما و به شما گناه يهوه خدايبه :  خوانده، گفتي و هارون را به زودي آنگاه فرعون، موس16
  .دين موت را فقط از من برطرف نمايد تا ايي خود استدعا نمايهوه خدايد، و از يين مرتبه فقط گناه مرا عفو فرماينون اك و ا17
  .رون شده، از خداوند استدعا نمودي پس از حضور فرعون ب18
  . نماندي حدود مصر ملخيخت، و در تمامي قلزم ريايملخها را برداشته، آنها را به دره كد، يار سخت برگرداني بسي اي و خداوند باد غرب19
. ندادييل را رهاي اسرائيه بنكد، ي اما خداوند دل فرعون را سخت گردان20
 دست خود را ي پس موس22.    ردكوان احساس ه بتك ي ايكي تار د،يد آين مصر پدي بر زمي ايكي آسمان برافراز، تا تاريدست خود را به سو:  گفتي و خداوند به موس21

  د آمدين مصر پدي زميظ تا سه روز در تمامي غليكي آسمان برافراشت، و تاريبه سو
  . بودييشان روشناي اينهاكل در مسي اسرائيع بني جمين براكي خود برنخاست، لي از جايسكو تا سه روز . دندي ديگر را نميدكي و 23
  .ز با شما بروندي شما بماند، اطفال شما نيد، فقط گله ها و رمه هاينكد خداوند را عبادت يبرو:  گفت ده، را خواني و فرعون موس24
  .مي خود بگذرانيهوه، خداي، تا نزد يد به دست ما بدهي بايز مي ني سوختني هايح و قربانيذبا:  گفتي موس25
  د گرفت، يهوه، خداي خود مي باينها براي عبادت يرا كه از ايك سمي باقي نخواهد ماند زي مواشي ما نيز با ما خواهد آمد، 26
  .شان اِبا نمودي دادن اييه از رهاكد ي و خداوند، دل فرعون را سخت گردان27
.  مردي خواهينيه مرا بك يرا در روزي، زينيگر نبي مرا ديه روكو با حذر باش ! از حضور من برو:  را گفتي پس فرعون و28
.ديگر نخواهم دي تو را دي، روي گفتوكين:  گفتي موس29
  

11خروج باب 
نجا يه از ايلّكند، البته شما را بالك خواهد داد، و چون شما را رها يينجا رهاي آورم، و بعد از آن شما را از ايگر بر فرعون و بر مصر مي دي بالكي:  گفتي و خداوند به موس1

  . خواهد، راند
  .ه اش آالت نقره و آالت طال بخواهندي خود، و هر زن از همساةياز همساه هر مرد كنون به گوش قوم بگو ك ا2
  .ار بزرگ بودين مصر، در نظر بندگان فرعون و در نظر قوم، بسيز در زمي نيو شخص موس. ان محترم ساختي و خداوند قوم را در نظر مصر3
  . خواهم آمدرونيان مصر بيب به نصف شب را ميقر: دي گوين ميخداوند چن«:  گفتي و موس4
 نخست زادگان ةه در پشت دستاس باشد، و همك يزينك ةه بر تختش نشسته است، تا نخست زادك فرعون ةن مصر باشد، از نخست زاديه در زمك ي و هر نخست زاده ا5
  .م خواهند مرديبها
  .گر نخواهد شديه مثل آن نشده، و مانند آن دكن مصر خواهد بود ي زمي در تماميمي عظة و نعر6
  . گذارده استيان فرقيليان و اسرائيان مصريه خداوند در مكد يم، تا بدانيند، نه بر انسان و نه بر بهاكز ني زبان خود را تيل سگي اسرائيع بني اما بر جم7
پس از حضور  .رون خواهم رفتيو بعد از آن ب! دين رورويه تابع تو باشند، بك قوم يتو و تمام: رده، خواهند گفتكم ي بندگان تو به نزد من فرود آمده، و مرا تعظ ةن همي و ا8

  . رون آمديفرعون در شدت غضب ب



  اد شود،ين مصر زيات من در زميفرعون به شما گوش نخواهد گرفت، تا آ:  گفتي و خداوند به موس9
.  نداديين خود رهايل را از زمي اسرائيد، و بنياناما خداوند دل فرعون را سخت گرد. ات را به حضور فرعون ظاهر ساختندين آيع اي و هارون جمي و موس10
  

12خروج باب 
  :ن مصر مخاطب ساخته، گفتي و هارون را در زمي و خداوند موس1
  . شماستي سال براين اول از ماههاي شما سر ماهها باشد، اين ماه براي ا2
  . برهكي هر خانه ي برايعنيرند، ي پدران خود بگي به حسب خانه هايشان بره ايا از يكين ماه هر يه در دهم اكد ييرده، گوكل را خطاب ي جماعت اسرائي تمام3
  .ندكش بره را حساب كس موافق خوراك هر يعنيرند، ي نفوس بگة او باشد آن را به حسب شمارةه مجاور خانكه اش يم باشند، آنگاه او و همساك بره ي و اگر اهل خانه برا4
  .ديريا از بزها آن را بگيباشد، از گوسفندان ساله كي ةنيب، نري عي شما بة بر5
  .نندكل آن را در عصر ذبح ي اسرائي انجمن جماعت بنيد، و تمامين ماه نگاه داري و آن را تا چهاردهم ا6
  .  خورند، بپاشندي آن  را م ه در آن،كمه، و سر در خانه يرند، و آن را بر هر دو قاي و از خون آن بگ7
  . تلخ آن را بخورنديهاير و سبزيرده، با نان فطكان يبه آتش بر.  بخورند و گوشتش را در آن شب8
  .ش و اندرونش رايله اش و پاچه هاكان شده، يه به آتش بركد، و نه پخته با آب، بليچ خام نخوري و از آن ه9

  .ديو آنچه تا صبح مانده باشد، به آتش بسوزان. ديه از آن تا صبح نگاه مدارك يزي و چ10
.ه فِصح خداوند استكد، چونين طور بخوري را بد و آن11
هوه يمن . ردك خواهم يان مصر داوري خدايم خواهم زد، و بر تمامين مصر را از انسان و بهاي نخست زادگان زمةرد، و همكن مصر عبور خواهم ي و در آن شب از زم12

  .هستم
 زنم، آن بال ين مصر را ميه زمك ينم، از  شما خواهم گذشت و هنگاميو چون خون را بب. دي باشي آنها مه درك يي شما خواهد بود، بر خانه هاي براي و آن  خون، عالمت13
  . شما بر شما نخواهد آمدك هاليبرا

  .ديدارد نگاه ي، نسالً بعد نسل عيد، و آن را به قانون ابدي خداوند نگاه داري برايديع  خواهد بود، و در آن، يادگاري ي و آن روز، شما را برا14
ر شده بخورد، آن شخص از ي خميزين چين تا روز هفتميه از روز نخستكرا هريد، زينكرون ي خود بيه را از خانه هايرمايد، در روز اول خمير خوري هفت روز نان فط15

  .ل منقع گرددياسرائ
رده كان شما يد بخورد؛ آن فقط در ميس باكرده نشود جز آنچه هر كار كچ يدر آنها ه.  شما خواهد بودي و در روز اول، محفل مقدس، و در روز هفتم، محفل مقدس برا16
  .شود
  .دي نگاه داري ابدةضي خود به فرين روز را در نسلهاين، ايبنابرا. رون آوردمين مصر بي شما را از زميرهاكه در همان روز لشكرا يد، زير را نگاه داريد فطي پس ع17
  . م ماهكيست و يد، تا شام بير بخوريدر شام، نان فط در ماه اول در روز چهاردهم ماه، 18
 آن يب باشد خواه بوميل منقطع گردد، خواه غرير شده بخورد، آن شخص ازجماعت اسرائي خميزيه چكرا هر يافت نشود، زي شما يه در خانه هايرماي هفت روز خم19
  .  نيزم

 .دير بخورين خود فطك مساةد، در همير شده مخوريز خميچ چي ه20
  .دييد، و فِصح را ذبح نمايريش بگي خوي خود موافق خاندانهاي برايد و بره ايبرو: شان گفتيل را خوانده، بديخ اسرائيع مشاي جمي پس موس21
خود تا صبح   ةا از در خان از شميسكد، و يه در طشت است بزنك ي آن، از خونةميد، و بر سر در و دو قايه در طشت است فرو برك ي از زوفا گرفته، درخوني و دسته ا22

  .رون نروديب
 شما در يننده به خانه هاك كه هالكند، همانا خداوند از در گذرد و نگذارد يمه اش بيان را بزند و چون خون را بر سر در و دو قايرد تا مصركرا خداوند عبور خواهد ي ز23
  .د تا شما را بزنديآ

  .دي نگاه داري ابدةضي خود و پسران خود به فرين امر را براي و ا24
  .دي دارين عبادت را مرعيآنگاه ا. ه خداوند حسب قول خود، آن را به شما خواهد دادكد ي شدينيه داخل زمك ي و هنگام25
  ست،ين عبادت شما چيه اكند ي و چون پسران شما به شما گو26
   در افتاده،يپس قوم به رو.  دادي ما را خالصيان را زد و خانه هايه مصرك يرد، وقتك عبور ل در مصري اسرائي بنيه از خانه هاك فِصح خداوند است، ين قربانيد ايي گو27

  .  ردندكسجده 
  .ردندك و هارون امر فرموده بود، همچنان يه خداوند به موسكردند، چنانكل رفته، آن را ي اسرائي پس بن28
 ةه در زندان بود، و همك يري اسةه بر تخت نشسته بود تا نخست زادك فرعون ةرا، از نخست زادن مصر ي نخست زادگان زمةه در نصف شب، خداوند همك و واقع شد 29

.م را زدي بهاينخست زاده ها
ن را در  و هاروي و موس31.  نباشديتيه در آن مِك نبود يرا خانه اي در مصر برپا شد، زيمي عظ ةان برخاستند و نعريع مصري بندگانش و جم ة و در آن شب فرعون و هم30

  .ديه گفتكد، چنانييو رفته، خداوند را عبادت نما! لي اسرائيع بنيد، هم شما و جميرون شويان قوم من بيو از م! ديزيبرخ: ده، گفتيشب طلب
  .كت دهيدز بريد و مرا نيد، برداشته، برويه گفتكز چناني خود را ني گله ها و رمه ها32
  .          ميرا گفتند ما همه مرده اينند، زكن روانه ي از زميشان را بزودياقوم اِلحاح نمودند تا ز بر يان نيو مصر 33
  .ش را در رختها بر دوش خود بستندي خوير شود برداشتند، و تَغارهايه خمكش از آني خود را پة و قوم، آرد سرشت34
  .واستندان آالت نقره و آالت طال و رختها خيرده، از مصرك عمل يل به قول موسي اسرائي و بن35
.ردندكان را غارت يپس مصر. شان دادنديه هر آنچه خواستند بدكرَم ساخت، كان مي و خداوند قوم را در نظر مصر36
  . اطفالياده، سوايبِ ششصد هزار مرد پيردند، قركوچ كوت كس به سيل از رعمسي اسرائي و بن37
  .نيار سنگي بسيو رمه ها و مواشرون رفتند، له ها يشان بيز همراه ايار ني بسة مختلفي و گروه38
 يز براينند، و زاد سفر نكه از مصر رانده شده بودند، و نتوانستند درنگ كر نشده بود، چونيرا خمي ز ر پختند،ي فطيرون آورده بودند، قرصهايه از مصر بك   و از آرد سرشته،39

.رده بودندكا نيخود مه
  . سال بودي چهار صد و سرده بودند،كه در مصر كل ي اسرائي و توقف بن40



  .رون رفتندين مصر بي خدا از زميرهاكع لشيه جمكوست ي سال در همان روز به وقوع پي چهار صد وسي و بعد از انقضا41
ل نسالً بعد نسل واجب ي اسرائيع بنيه بر جمكن همان شب خداوند است يا. رون آوردين مصر بيشان را از زميد نگاه داشت، چون اي خداوند بايه براك ين است شبي ا42

.ه آن را نگاه دارندكاست 
  .گانه از آن نخورديچ بيه هك فِصح ةضين است فريا:  و هارون گفتي و خداوند به موس43
  .ن و پس آن را بخوردكد، او را ختنه ي و اما هر غالم زر خر44
  .  ل و مزدور آن را نخورندي نز45
  .دينك از آن مشيرون مبر، و استخواني از خانه ب از گوشتشيزي خانه خورده شود، و چكي در 46
  .ل آن را نگاه بدارندي اسرائي جماعت بني تمام47
ن ي زمي آمده، آن را نگاه دارد، و مانند بومكيورانش مختون شوند، و بعد از آن نزدك ذي بدارد، تمامي خداوند مرعيل شود، و بخواهد فِصح را براي نزد تو نزيبي و اگر غر48

  . بود؛ و اما هر نامختون از آن نخوردخواهد
» .ل شوديان شما نزيه در مك يبي اهل وطن و بجهت غري قانون خواهد بود براكي 49
  . و هارون امر فرموده بود، عمل نمودنديه خداوند به موسكردند؛ چنانكن را يل اي اسرائي بني پس تمام50
.رون آوردين مصر بيشان از زمي ايرهاك با لشل راي اسرائيه خداوند در همان روز بنك و واقع شد 51


13خروج باب 
  :رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
  .س نما؛ او از آن من استيم، تقديل، خواه از انسان خواه از بهاي اسرائيان بنيد، درميه رحم را بگشاك را ي هر نخست زاده ا2
  .ر، خورده نشوديرون آورد، پس نان خميرا خداوند شما را به قومت دست از آنجا بيد، زياد داريد، يرون آمدي بيغالم ةه از مصر از خانكن روز را يا:  به قوم گفتي و موس3
  .ديرون آمديب بين روز، در ماه اَبي ا4
ر و شهد يه به شك ينيه آن را به تو بدهد، زمك ه با پدران تو قسم خوردكند، كان داخل يبوسيان و يان و حويان و اموريان و حتينعانكن يه خداوند تو را به زمك ي و هنگام5

.   اورين ماه بجا بين عبادت را در اي است، آنگاه ايجار
  .د خداوند استين عي و در روز هفتم ر بخور،ي هفت روز نان فط6
دا ي حدودت پيه نزد تو در تمامير مايدا نشود، و خمي پ حدودتيه نزد تو در تمامير مايده نشود، و خمير شده نزد تو ديز خميچ چير خورده شود، و هي هفت روز نان فط7

  .نشود
  .رون آمدميه از مصر بك ي وقت رد،كن است به سبب آنچه خداوند به من يا:  بگو  و در آن روز پسر خود را خبرداده،8
  .رون آوردي از مصر بيرا خداوند تو را به دست قويز.  باشدعت خداوند در دهانتيان دو چشمت، تا شري در ميره اك بر دستت خواهد بود و تذي تو عالمتين براي و ا9

.ضه را در موسمش سال به سال   نگاه دارين فري و ا10
   تو و پدرانت قسم خورد، و آن را به تو بخشد،يه براكان درآورد، چنانينعانكن يه خداوند تو را به زمك ي و هنگام11
  .نه ها از آن خداوند باشديه از آن توست، نركم ي بهاي از بچه هايجدا بساز، و هر نخست زاده ا خدا يد، آن را براي آنگاه هر چه رحم را گشا12
  .ه بدهي انسان را از پسرانت فدةن، و هر نخست زادك گردنش را بشيه ندهيه بده، و اگر فدي فدي االغ  را به بره ا ة و هر نخست زاد13
  .رون آوردي بي غالمةهوه ما را به قوت دست از مصر، از خانيست، او را بگو، ين چيه اكد ي گو رده،كال ونده چون پسرت از تو سي و در زمان آ14
ن من يبنابرا. شتكم ي بهاة انسان تا نخست زادةع نخست زادگان مصر را از نخست زاديه خداوند جمكردن ما دل خود را سخت ساخت،  واقع شد ك و چون فرعون از رها 15
  .  دهميه مي از پسران خود را فدين هر نخست زاده اكي ل نم،ك ي خداوند ذبح مي برا ند،ي را گشاه رحمكنه ها را ي نرةهم
.رون آورديرا خداوند ما را بقوت دست از مصربيان چشمان تو خواهد بود، زي در مي بر دستت و عصابه اين عالمتي و ا16
ه چون قوم جنگ كمبادا : را خدا گفتيز. تر بودكيرد، هر چند آن نزدك نيان رهبرينين فلسطي از راه زمشان رايرده بود، خدا اكه چون فرعون قوم را رها ك و واقع شد 17

  .مان شوند و به مصر برگردندينند، پشيب
  . ن مصر برآمدنديل مسلح شده، از زمي اسرائيپس بن. دي قلزم دور گردانياي دري اما خدا قوم را از راه صحرا18
نجا با ي مرا از اينه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوانهايهر آ: ل را قسم سخت داده، گفته بودي اسرائيه او بنكرا يف را با خود برداشت، زوسي ي استخوانهاي و موس19

  .د برديخود خواه
20نار صحرا اردو زدندكتام به يرده، در اكوچ كوت ك و از س.  
  . بخشد، و روز و شب راه روندييشان را روشنايند، و شبانگاه در ستون آتش، تا اكشان داللت يت تا راه را به ا رفي قوم در ستون ابر ميش روي و خداوند در روز، پ21
. ش روز قوم برنداشتي و ستون ابر را در روز و ستون آتش را در شب، از پ22


14 خروج باب
  : رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
  .ديا اردو زنينار دركو در مقابل بعل صفُون، در برابر آن به . ا اردو زننديان مجدل و دريروت درمير ابر فَمالحده، بيه برگردكل بگو ي اسرائي به بن2
  . رده استكن گرفتار شده اند، و صحرا آنها را محصور يدر زم: ل خواهد گفتي اسرائي بنة و فرعون دربار3
  .ردندكن يپس چن. هوه هستميه من كان بدانند يرش جالل خود را جلوه دهم، تا مصرك لشي، و در فرعون و تمامندكشان را تعاقب ي و دل فرعون را سخت گردانم تا ا4
 يي خود رهايل را از بندگي اسرائيه بنكم يردكه كست ين چيا: ر شد، پس گفتنديردند، و دل فرعون و بندگانش بر قوم متغكه قوم فرار ك و به پادشاه مصر گفته شد 5

  م؟    يداد
  اراست، و قوم خود را با خود برداشت،ي خود را بة پس اراب6
  .ع آنهاي مصر را و سرداران را برجمي ارابه ها ةده برداشت، و همي برگزة و ششصد اراب7
. رون رفتنديل به دست بلند بي اسرائيو بن. ردك را تعاقب  لي اسرائي و خداوند دل فرعون، پادشاه مصر را سخت ساخت تا بن8



برابر بعل صفون  روت، يا نزد فم الحينار دركه به ك ي وقت دند،يشان در رسيشان تاخته، بديرش در عقب اك فرعون و سوارانش و لشي اسبان و ارابه هايان با تماميصر و م9
  .فرود آمده بودند

دند، و نزد خداوند يل سخت بترسي اسرائيپس بن. ندي آيشان ميان از عقب اي مصركنيه اكدند يرده، دكل چشمان خود را باال ي اسرائي شد، بنكي و چون فرعون نزد10
  اد برآوردند،يفر

  !ان بهتر است از مردن در صحرايه ما را خدمت مصركرا يم؟ زيري تا در صحرا بميه ما را برداشته اكا در مصر قبرها نبود يآ:  گفتندي و به موس11
  .ديد ديگر نخواهيد تا به ابد ديديه امروز دكان را يرا مصريرد، زك شما خواهد يه امروز آن را براكد، ينيا ببد و نجات خداوند ريستيبا! ديمترس:  به قوم گفتي موس13
. ديرد و شما خاموش باشك شما جنگ خواهد ي خداوند برا14
  .نندكوچ كه كل را بگو ي اسرائي؟ بنينك ياد ميچرا نزد من فر:  گفتي و خداوند به موس15
  . راه سپر شونديكا بر خشيان دريل از مي اسرائين، تا بنك آن را منْشَقّ  رده،كا دراز يو را برافراز و دست خود را بر در خي و اما تو عصا16
  .افتير او و  ارابه ها و سوارانش جالل خواهم ك لشيند، و از فرعون و تماميايشان بي تا از عقب ا  سازم،يان را سخت مي دل مصر ،كني و اما من ا17
. افته باشميش و سوارانش جالل يه از فرعون و ارابه هاك يهوه هستم، وقتيه من كان خواهند دانست يمصر و 18
  .ستاديشان بايرده، در عقب اكشان نقل يش ايد، و ستون ابر از پيشان خراميرده، از عقب اكت ك رفت، حريل مي اسرائيش اردويه پك خدا ة و فرشت19
  .امدنديگر نيدكي كي شب نزديه تمامك داد ي ميينها را در شب روشناي بود، و اي ميكي آنها ابر و تاريل آمده، از براي اسرائيان و اردوي مصريان اردوي و م20
  .دي ساخت و آب منْشَقّ گردكا را خشيده، دري آن شب برگرداني تمام د،ي شديا را به باد شرقيرد و خداوند دركا دراز ي دست خود را بر دري پس موس21
  .وار بودي د شان بر راست و چپ،ي اي رفتند و آنها براي ميكا بر خشيان دريل در مي اسرائيو بن 22
  . ا در آمدنديان دريشان تاخته، به مي اسبان و ارابه ها و سواران فرعون از عقب ايان با تمامي و مصر23
  .ردكان را آشفته ي مصرير انداخت، و اردوان از ستون آتش و ابر نظي مصريه خداوند بر اردوك واقع شد ي و در پاس سحر24
 يان جنگ ميشان با مصري ايرا خداوند برايز! ميزيل بگري اسرائياز حضور بن«: ان گفتندي برانند و مصرينيرد، تا آنها را به سنگكرون يشان را بي اي ارابه هاي و چرخها25
.ندك

  .شانيان برگردد، و بر  ارابه ها و سواران اي آبها بر مصرن، تاكا دراز يدست خود را بر در«:  گفتي و خداوند به موس26
ر يا به زيان دريان را درميختند، و خداوند مصريان به مقابلش گريان خود برگشت، و مصريا به جريرد، و به وقت طلوع صبح، دركا دراز ي دست خود را بر دري پس موس27

  .انداخت
  .  نمانديشان هم باقي از ايكيه كد، يا درآمده بودند، پوشانيشان به دريه از عقب اكر فرعون را كلش و آبها برگشته، ارابه ها و سواران و تمام 28
  . بود به طرف راست و به طرف چپيواريشان دي اي رفتند، و آبها برايكا به خشيان دريل درمي اسرائي اما بن29
  .دنديا مرده دينار دركان را به يل مصريئ داد و اسرايان خالصيل را از دست مصري و در آن روز خداوند اسرائ30
.مان آوردندي اي او موسةدند، و به خداوند و به بنديدند، و قوم از خداوند ترسيرده بود دكان يه خداوند به مصرك را يميارعظكل آن ي و اسرائ31


15خروج باب 
: هكده، گفتند يي خداوند سراين سرود را برايل اي اسرائي و بني آنگاه موس1
.ا انداختياسب و سوارش را به در.ه با جالل مظفر شده استكرا ي خوانم زيهوه را سرود مي

. خوانمي پدر من است، پس او را متعال ميخدا .نمك يد مي پس او را تمج  من است،ين خدايا .ده استيو او نجات من گرد .ح من استي خداوند قوت و تسب2
.هوه استينام او   استي خداوند مرد جنگ3
. قلزم غرق شدندياي او در درةديمبارزان برگز .ا انداختيرفرعون رابه درك ارابه ها و لش4
.ها فرو رفتنديمثل سنگ به ژرف .ديشان را پوشاني لُجه ها ا5
سته است،ك خداوند، دشمن را خرد  شيدست راست توا .دهيل گرديبه قوت جل  خداوند،ي دست راست تو ا6
،يده اي سوزانكشان را چون خاشايغضب خود را فرستاده، ا .يخصمان را منهدم ساخته اثرت جالل خود ك و به 7
.ديا منجمد گرديان دريستاد و لجه ها در ميو موجها مثل توده با.دي تو آبها فراهم گرديني بة و به نَفْخ8ِ
 خواهد كشان را هاليده، دست من ايشكر خود را يشمش.ر خواهد شديشان سيارده، جانم از كم يو غارت را تقسرم،ي گيشان را فرو مينم و اك ي دشمن گفت تعاقب م9

ساخت،
. زورآور غرق شدنديمثل سرب در آبها.ديشان را پوشانيا اي، دريدي خود دم ة و چون به نفخ10
!بيد و صانع عجاح خوي در تسبيب هستيتو مهت؟يل در قدوسيست مانند تو جليكان؟يان خداي خداوند در ميست مانند تو ايك 11
.شان را فرو بردين اي، زميردك چون دست راست خود را دراز 12
.يردكت ين قدس خود هداك مسيش به سويشان را به قوت خويا.ي نموديت خود، رهبري، به رحمانيه داديه فدكش را ين قومِ خوي ا13
.دين مستول گردي فلسطةنكلرزه بر سدنديدند، مضطرب گردي امتها چون شن14
.دندينعان گذاخته گردك ةنكع سيابر موآب را لرزه فرو گرفت، و جمكو ا.رت افتادندي ادوم در حي آنگاه امرا15
.نندك خداوند عبور يتا قوم تو ات شدند،ك تو مثل سنگ ساي بازوياز بزرگ.شان را فرو گرفتي ترس و هراس، ا16
.نندك، عبور يده ايه تو خرك ين قوميتا ا
 خداوند ي تو ايه دستهاك ي آن مقام مقدسيعني، ين خود ساخته اك خداوند مسيه تو اك يانكرد، به مك يراث خود غرس خواهي در جبل م داخل ساخته،شان را ي ا17

.   رده استكم كمستح
.رد تا ابداآلبادك خداوند سلطنت خواهد 18
. رفتنديكا به خشيان دريل از مي اسرائياما بن. ديشان برگردانيا را بر ايخداوند آب درا درآمدند، و ي فرعون با ارابه ها و سوارانش به دريه اسبهاكرا ي ز19



.رون آمدندينان بك دفها گرفته، رقص ي زنان را عقب وة خواهر هارون، دف را به دست خود گرفته، و هم ه،يمِ نبي و مر20
.ا انداختي مظفر شده است؛ اسب و سوارش را به دره با جاللكرا يد، زييخداوند را بسرا: شان گفتيم در جواب اي پس مر21
.افتندي رفتند و آب ني شور آمدند، و سه روز در صحرا  ميد، و به صحرايوچانكل را از بحر قلزم ي اسرائي پس موس22
.دندي آن را ماره نام ن سبب،ياز ا. ه تلخ بودكرا يد زي و از آب ماره نتوانستند نوش دند،ي پس به ماره رس23
م؟يچه بنوش:  گفتند رده،كت ياك شي و قوم بر موس24
شان قرارداد، و در ي اي برايعتي و شريضه ايو در آنجا فر. دين گرديري بدو نشان داد، پس آن را به آب انداخت و آب شيرد، خداوند درختك چون نزد خداوند استغاثه 25

.ردكشان را امتحان يآنجا ا
 از كيچ ي همانا ه ،يض او را نگاه داري فراي و تمام ،يام او را بشنوك، و احي، و آنچه را درنظر او راست است بجا آوري خود را بشنوي خداهوه،ينه اگر قول يهر آ:  و گفت26
. تو هستمة شفا دهند هوه،يه من كرا ياورم، زيان آورده ام بر تو نيه بر مصرك را يي مرضهاةهم
.مه زدندي آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا نزد آب خةمم آمدند و در آنجا دوازده چشيلي پس به ا27


16خروج باب 
ن مصر، يشان از زميرون آمدن اينا است در روز پانزدهم از ماه دوم، بعد از بيم و سيليان ايه در مكن ي سيرده، به صحراكوچ كم يليل از اي اسرائي جماعت بني پس تمام1

.دنديرس
.ردندكت ياك و هارون شيل در آن صحرا بر موسي اسرائي جماعت بني و تمام2
ن يه ما را بدكراي ز م،ي خوردير ميم و نان را سي نشستي گوشت ميگهايه نزد دك ي وقت م،ين مصر به دست خداوند مرده بوديه در زمكاش ك: شان گفتنديل بدي اسرائي و بن3

.ديشك بين جماعت را به گرسنگي ايد، تا تماميرون آورديصحرا ب
 يعت من رفتار ميه بر شركنم كشان را امتحان يرند، تا ايت هر روز را در روزش گيفاك شما بارانم، و قوم رفته، يهمانا من نان از آسمان برا:  گفتيآنگاه خداوند به موس 4
.ا نهينند ك
.دندي چيه هر روز بر مكن خواهد بود ند، همانا دو چندان آيه آورده باشند درست نماكه چون آنچه را ك و واقع خواهد شد در روز ششم، 5
.رون آورده استين مصر بيه خداوند شما را از زمكد دانست يشامگاهان خواه«: ل گفتندي اسرائي بنة و هارون به همي و موس6
د؟ينك يت مياك بر ما شهكم يستي و ما چ ده است،يد شنيرده اكه بر خداوند ك را يتياكه او شكرا يد، زيد دي و بامدادان جالل خداوند را خواه7
ده يد شنيرده اك يه بر وك شما را يتهاياكرا خداوند شيد، زير شويد، و بامداد نان، تا سي شامگاه شما را گوشت دهد تا بخور ن خواهد بود چون خداوند،يا:  گفتي و موس8

.ديت نموده اياكه بر خداوند شك، بليم؟ بر ما نيستياست، و ما چ
.ده استي شما را شنيتهاياكه شكرا يد، زيياي بكيل بگو به حضور خداوند نزدي اسرائي جماعت بنيبه تمام: ت به هارون گفي و موس9

. جالل خداوند در ابر ظاهر شدكنيستند و اي صحرا نگريل سخن گفت، به سوي اسرائي جماعت بنيه چون هارون به تمامك و واقع شد 10
:     رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس11
 شما يهوه خدايه من كد يد شد تا بدانير خواهيد خورد، و بامداد از نان سيدر عصر گوشت خواه: رده، بگوكشان را خطاب يده ام، پس ايل را شني اسرائي بنيتهاياك ش12

.هستم
. دند، و بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشستيرگاه را پوشانك برآمده، لشيه در عصر، سلوك و واقع شد 13
.ن بوديق، مدور و خُرد، مثل ژاله بر زمي دقيزي صحرا چي بر روكنيه نشسته بود برخاست، اك يو چون شبنم 14
 دهد تا يه خداوند به شما مكن آن نان است يا: شان گفتي به ايموس. ه ندانستند چه بودكرا ي ز ن منّ است،يه اكگر گفتند يدكيدند به ين را ديل اي اسرائي و چون بن15

 .ديبخور
 يش، هر شخص براي نفوس خو ة هر نفر به حسب شماري عومر براكي يعنيرد، ين بگي خود از اكس به قدر خوراكه هركه خداوند فرموده است، ك ين است امري ا16
.ردي او باشند بگةميه در خك يسانك

.دنديم برچك ياد و بعضي زيردند، بعضكن يل چني اسرائي پس بن17
.ده بوديش برچكس به قدر خوراكه هركم نداشت، بلكده بود، يم برچكه كاده نداشت، و آنيده بود، زياد برچيه زكمودند، آني اما چون به عومر پ18
. ن تا صبح نگاه نداردي از ايزي چيسكزنهار : شان گفتي بدي و موس19
. شدكشان خشمناي بديد، و موسيده، متعفن گرديانرمها بهم رسكو .  از آن تا صبح نگاه داشتنديزي چيه بعضك گوش ندادند، بلين به موسك ل20
. گداختي شد، ميد، و چون آفتاب گرم مي چي خود برمكس به قدر خوراك و هر صبح، هر21
. را خبر دادندي جماعت آمده، موسيساو رةپس هم. دندي دو عومر برچي هر نفري برايعنيه نان مضاعف، ك و واقع شد در روز ششم 22
ره ي خود ذخي باشد، برايد، و آنچه باقيد بجوشانيد جوشانيپس آنچه در آب با.  است، سبتِ مقدسِ خداونديه فردا آرامكن است آنچه خداوند گفت، يا: شان گفتي او بد23
.ديرده، بجهت صبح نگاه دارك

.ا شدديرم در آن پكد و نه ي فرموده بود، و نه متعفن گرديه موسكردند، چنانكره ي پس آن را تا صبح ذخ24
.افتيد ين روز آن را در صحرا نخواهيه امروز سبت خداوند است، و در اكرا يد زين را بخوريامروز ا:  گفتي و موس25
.در آن نخواهد بود. ن، سبت استيد، و روز هفتميني شش روز آن را برچ26
.افتنديرون رفتند، اما نيدن بي برچي از قوم برايه در روز هفتم، بعضك و واقع شد 27
د؟       يي نمايعت من ابا ميا و شري از نگاه داشتن وصايكتا به «:  گفتي و خداوند به موس28
ند و در روز هفتم ي خود بنشيس در جاك دهد، پس هر ين سبب در روز ششم، نانِ دو روز را به شما ميده است، از ايه خداوند سبت را به شما بخشكه چونكد يني بب29
.رون نروديانش بكس از مكچ يه

. پس قوم در روز هفتم آرام گرفتند30
. ي عسليد بود، و طعمش مثل قرصهايز سفيدند، و آن مثل تخم گشنيل آن را منّ نامي و خاندان اسرائ31
ه شما را ك يه در صحرا، وقتكنند ينان را بب شما نگاه داشته شود، تا آن ي، تا در نسلهاينك از آن پر يه عومركه خداوند فرموده است ك است ين امريا«:  گفتي و موس32

.      دميرون آوردم، آن را به شما خورانين مصر بياز زم



. شما نگاه داشته شودي پر از منّ در آن بنه و آن را به حضور خداوند بگذار، تا به نسلهاير، و عومري بگيظرف«:  به هارون گفتي پس موس33
.ش تابوت شهادت گذاشت تا نگاه داشته شوديده بود، همچنان هارون آن را پ امر فرمويه خداوند به موسك چنان34
.شان منّ بودي اكنعان داخل شدند، خوراكن ي تا به سرحد زميعنيدند، ين آباد رسي خوردند، تا به زميل مدت چهل سال منّ را مي اسرائي و بن35
.فه استي اكي و اما عومر، ده 36



17خروج باب 
. قوم نبوديدن برايم اردو زدند، و آب نوشيديردند، و در رفكوچ كن ي سيرده، از صحراك منازل يم خداوند طكل به حي اسرائيعت بن جماي و تمام1
د؟يي نمايد، و چرا خداوند را امتحان مينك يچرا با من منازعه م: شان گفتي بديموس. ميد تا بنوشيما را آب بده: رده، گفتندك منازعه ي و قوم با موس2
؟يشك بي ما را به تشنگي، تا ما و فرزندان و مواشيرون آورديچرا ما را از مصر ب: رده، گفتندكت ياك شي آب بودند، و قوم بر موسة و در آنجا قوم تشن3
.     نندك است مرا سنگسار كينم؟ نزدكن قوم چه يبا ا:  نزد خداوند استغاثه نموده گفتي آنگاه موس4
. به دست خود گرفته، برويه بدان نهر را زدك خود را يل را با خود بردار، و عصايخ اسرائي از مشاي قوم برو، و بعضيش رويپ:  گفتي خداوند به موس5
خ يمشا به حضور يپس موس. د، و قوم بنوشنديرون آي زد تا آب از آن بيستم و صخره را خواهي ايب است، ميه در حورك ي تو بر آن صخره ايش روي همانا من در آنجا پ6

.ردكن يل چنياسرائ
ا نه؟يان ما هست يا خداوند درميآ: را گفته بودنديشان خداوند را، زيردن اكل، و امتحان ي اسرائي بنةد، به سبب منازعيبه نامي و آن موضع را مسه و مر7
.ردندكل جنگ يم با اسرائيديق آمده، در رفي پس عمال8
.ستاديوه خواهم اك ة خدا را به دست گرفته، بر قليق مقاتله نما، و بامدادان من عصايرون رفته، با عمالين و بيرگز ما بيمردان برا: وشع گفتي به ي و موس9

.وه برآمدندك ة و هارون و حور بر قليو موس. ندكق محاربه يرد، تا با عمالك او را امر فرموده بود يه موسك يوشع بطوري پس 10
. شدنديره ميق چي گذاشت، عماليافتند و چون دست خود را فرو مي يل غلبه مي افراشت، اسرائي را بر م دست خوديه چون موسك و واقع شد 11
 ي او را برمي از آن طرف، دستهايگرين طرف و دي از ايكيو هارون و حور، . نديه بر آن بنشكرش نهادند ي گرفته، زيشان سنگين شد پس اي سنگي موسي و دستها12

. غروب آفتاب برقرار ماندش تايداشتند، و دستها
.ر منهزم ساختيق و قوم او را به دم شمشيوشع، عمالي و 13
.ر آسمان محو خواهم ساختيق را از زير عمالكنه ذيه هر آكوشع برسان يس، و به سمع يتاب بنوك در يادگاري ين را برايا:  گفتي پس خداوند به موس14
.دي ناميهوه نِسيرد و آن را ك بنا ي مذبحي و موس15
. ق نسالً بعد نسل خواهد بوديه خداوند را جنگ با عمالكه دست بر تخت خداوند است، كرا يز:  و گفت16


18خروج باب 
ه بود، رون آورديل را از مصر بيه خداوند چگونه اسرائكد يرده بود شنكل ي و قوم خود، اسرائيه خدا با موسك، آنچه را يان، پدر زن موسياهن مدكتْرون، ي و چون 1
.ه او را پس فرستاده بودك بعد از آن  را برداشت،ي، صفّوره، زن موسيترون پدرزن موسي آنگاه 2
.ب هستميگانه غرين بيدر زم: را گفتي را جرشون نام بود، زيكيه ك و دو پسر او را 3
.دي فرعون رهانريار من بوده، مرا از شمشك پدرم مدديه خداك: را گفتيعازر نام بود، زي را اليگري و د4
.مه زده بوديوه خدا خكه او نزد ك يي به صحرا آمدند، در جاي، با پسران و زوجه اش نزد موسي پدر زن موس ترون،ي پس 5
.ميترون، پدر زن تو با زن تو و دو پسرش نزد تو آمده ايه من ك خبر داد ي و به موس6
. مه درآمدنديده، به خيگر را پرسيدكي يد و سالمتيرده، بوسكم يرون آمد و او را تعظي به استقبال پدرزن خود بي پس موس7
شان را از آن يشان واقع شده، خداوند ايه در راه بدك ي مشقتيرده بود خبر داد، و از تمامكل يان به خاطر اسرائي پدر زن خود را از آنچه خداوند به فرعون و مصري و موس8

. ده بوديرهان
.ده بوديان رهانيشان را از دست مصريرده، و اكل يه خداوند به اسرائك ي احساني تمامد، به سببيترون شاد گردي و 9

.دهيان رهاني داده است، و قوم خود را از دست مصريان و از دست فرعون خالصيه شما را ازدست مصرك است خداوند كمتبار: ترون گفتي و 10
.ردندك يبرمكشان تيه بر اك ياً در همان امران بزرگتراست، خصوصيع خدايهوه از جميه ك اآلن دانستم 11
. به حضور خدا نان بخورنديل آمدند تا با پدر زن موسيخ اسرائيع مشاي خدا گرفت، و هارون و جميح براي و ذباي سوختني قربان ،يترون، پدرزن موسي و 12
.ستاده بودندي تا شام ا از صبحي قوم بنشست، و قوم به حضور موسي داوري برايه موسك بامدادان واقع شد 13
 ي قوم نزد تو از صبح تا شام مي و تماميني نشي؟ چرا تو تنها ميي نمايه تو با قوم مكار است كن چه يا: د، گفتيرد دك يه او مك آنچه را ي و چون پدر زن موس14

ستند؟يا
.نديند تا از خدا مسألت نماي آيه قوم نزد من مك به پدرزن خود گفت ي موس15
. دهميم ميشان تعليع خدا را بديض و شراينم، و فراك ي ميه اش داوريس و همساكان هريند، و مي آي شود، نزد من ميشان را دعويه ا هرگا16
. ستي، خوب نينك يه تو مك يارك«:  گفتي به وي پدر زن موس17
.ردك ي توانين را نميتنها ا. ن استي تو سنگين امر برايه اكرا يد شد، زيه با تو هستند، خسته خواهكز ين قوم نينه تو و اي هر آ18
. شان را نزد خدا عرضه داري قوم به حضور خدا باش، و امور اي دهم و خدا با تو باد؛ و تو برايتو را پند م. نون سخن مرا بشنوك ا19
.شان اعالم نمايرد، بدكد ي بايمه ك را يد رفتار نمود، و عملي بايه بدان مك را يقيم ده، و طريشان تعليع را بديض و شراي و فرا20
 پنجاه يساو صده و ريساو هزاره و ريساوشان بگمار، تا ريرده، بر اكنند، جستجو كه از رشوت نفرت كن، يه خداترس و مردان امك قوم، مردان قابل را يان تمامي و از م21
. ده باشنديساوو ر
شان با تو متحمل آن يرد، و اك ي خواهكن طور بار خود را سبيبد. صل دهندي را خود فكوچكاورند، و هر امر ي تو بند، و هر امر بزرگ را نزدي نمايوسته داوري تا بر قوم پ22

.خواهند شد



. دي خواهند رسيان خود به سالمتكز به مين قوم نيع اي داشت، و جمي استقامت خواهيارايد، آنگاه ين امر فرماي و خدا تو را چنينكار را بكن ي اگر ا23
.رده، آنچه او گفته بود به عمل آوردك سخن پدر زن خود را اجابت يپس موس 24
. دهيساو پنجاه و ريساو صده و ريساو هزاده و ريساو قوم ساخت، ريساوشان را ريا رده، كل انتخاب ي اسرائي مردان قابل از تمامي و موس25
. دادنديصل مي را خود فكوچك ي آوردند، و هر دعوي ميوسل را نزد مكهر امر مش.  بودنديوسته مشغول مي قوم پي و در داور26
.ت خود رفتي پدر زن خود را رخصت داد و او به والي و موس27


19خروج باب 
.نا آمدندي سين مصر، در همان روز به صحرايل از زمي اسرائيرون آمدن بني و در ماه سوم از ب1
.وه فرود آمدندكل در آنجا در مقابل يابان اردو زدند،  اسرائي در بدند، وينا رسي سيرده، به صحراكوچ كم يدي و از رف2
: ل را خبر بدهي اسرائين بگو، و بنيعقوب چنيبه خاندان : وه او را ندا در داد و گفتكان ي نزد خدا باال رفت، و خداوند از مي و موس3
. عقاب برداشته، نزد خود آورده اميهاد، و چگونه شما را بر باليده ايردم، دكان يه من به مصرك شما آنچه را 4
. جهان، از آن من استيه تمامكرا يز. د بوديع قومها خواهي خاص من از جمةد، همانا خزانيد، و عهد مرا نگاه داريقه بشنوي الحقينون اگر آواز مرا فك و ا5
.د گفتي بايل مي اسرائينه به بك ين است آن سخنانيا. د بوديهنه و امتِ مقدس خواهكت ك من مملي و شما برا6
.ردكشان القا يه خداوند او را فرموده بود، بر اكن سخنان را ي اةخ قوم را خواند، و همي آمده، مشاي پس موس7
.ردك سخنان قوم را باز به خداوند عرض يو موس. ردكم يآنچه خداوند امر فرموده است، خواه«:  زبان در جواب گفتندكي قوم به ي و تمام8
 سخنان يپس موس. مان داشته باشنديشه ايز هميم قوم بشنوند، و بر تو نيه به تو سخن گوك يم، تا هنگامي آي من در ابر مظْلِم نزد تو مكنيا:  گفتياوند به موس و خد9

.قوم را به خداوند باز گفت
. نديود را بشوشان رخت خيس نما، و ايشان را امروز و فردا تقدينزد قوم برو و ا:  گفتي خداوند به موس10
.نا نازل شوديوه سك قوم بر يه در روز سوم خداوند در نظر تمامكرا يد، زيا باشي و در روز سوم مه11
.شته شودك نهيند، هر آكوه را لمس كه كرا هر يد، زيي آن را لمس نماةا دامنيد، ييوه برآكه به فراز كنيد از ايبا حذر باش:  قوم از هر طرف قرار ده، و بگوي و حدود برا12
. نديوه برآكشان به يرِنّا نواخته شود، اكاما چون . م باشد خواه انسان، زنده نمانديشته شود، خواه بهاكر يا به تيا سنگسار شود يه ك دست بر آن گذارده نشود بل13
.س نمود و رخت خود را شستنديوه نزد قوم فرود آمده، قوم را تقدك از ي پس موس14
.ديي منمايكيو به زنان نزد د، يدر روز سوم حاضر باش:  و به قوم گفت15
رگاه بودند، كه در لشك قوم يه تمامك يار سخت، بطوري بسيرِنّاكد آمد، آواز يوه پدكظ بر يه رعدها و برقها و ابر غلك و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح، 16
. دنديبلرز
.ستادنديوه اكان يرون آورد، و در پايرگاه بك مالقات خدا از لشي قوم را براي و موس17
.ديوه سخت متزلزل  گردك ي شد، و تماي باال ميوره اكو دودش مثل دود . ردكرا خداوند در آتش بر آن نزول ينا را دود فرو گرفت، زيوه سك ي و تمام18
.بان جواب داد سخن گفت، و خدا او را به زي شد، موسياده سخت نواخته مياده و زيرِنّا زك و چون آواز 19
. باال رفتيوه خواند، و موسك ة را به قليوه نازل شد، و خداوند موسكنا بر قله يوه سك و خداوند بر 20
. خواهند شدكشان هالي از اياريه بسكند، يردن، از حد تجاوز نماك نظر ين برو و قوم را قدغن نما، مبادا نزد خداوند براييپا:  گفتي و خداوند به موس21
.   شان هجوم آورديند، مبادا خداوند بر ايس نمايشتن را تقدي خو ند،ي آيه نزد خداوند مكز يهنه نك و 22
.س نمايوه را حدود قرار ده و آن را تقدك يرده، گفته اكه تو ما را قدغن كرايند، زينا آيوه سك توانند به فراز يقوم نم:  به خداوند گفتي موس23
.شان هجوم آورديند، مبادا بر ايايند، تا نزد خداوند باال بيهنه و قوم از حد تجاوز ننماكد، اما ييرو و تو و هارون همراهت برآن بييپا:  را گفتي خداوند و24
.شان سخن گفتي نزد قوم فرود شده، بدي پس موس25


20خروج باب 
:لمات را بگفتكن ي اةلم فرمود و همك و خدا ت1
.رون آوردمي بي غالمةن مصر و از خاني از زمه تو راك تو، يهوه، خداي من هستم 2
.ر از من نباشديگر غيان دي تو را خدا3
.    خود مسازين است، برايرزمين است، و از آنچه در آب زين در زميي از آنچه باال در آسمان است، و از آنچه پايچ تمثاليده و هي تراشي صورت4
ه ك يه انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانكور هستم، ي غي باشم، خداي تو ميهوه، خدايه كرا من ين، و آنها را عبادت منما، زك نزد آنها سجده م5

.رمي گيمرا دشمن دارند م
.نمك يام مرا نگاه دارند، رحمت مكه مرا دوست دارند و احكي و تا هزار پشت بر آنان6
. گناه نخواهد شمرديه اسم او را به باطل برَد، بك را يسك خداوند راي خود را به باطل مبر، زيهوه، خداي نام 7
.ييس نماين تا آن را تقدكاد ي روز سبت را 8
. خود را بجا آوريارهاك ة شش روز مشغول باش و هم9

. تو باشديه درون دروازه هاكمه ات و مهمان تو يبهزت و ينكن، تو و پسرت و دخترت و غالمت و كار مكچ يدر آن ه.  توستيهوه، خداين، سبتِ ي اما روز هفتم10
 آن را   خوانده،كن سبب خداوند روز هفتم را مبارياز ا. ه در آنهاست بساخت، و در روز هفتم آرام فرمودكا و آنچه را ين و دريه در شش روز، خداوند آسمان و زمكراي ز11
. س نموديتقد
. بخشد، دراز شوديت به تو ميهوه خدايه ك يني تو در زميا پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزه12
.نك قتل م13
.نك زنا م14
.نك مي دزد15



. خود شهادت دروغ مدهةي بر همسا16
.نك تو باشد، طمع مةيه از آن همساك يزيچ چيزش و گاوش و االغش و به هينكه ات و غالمش و ي خود طمع مورز، و به زن همساةي همساة به خان17
. ستادنديدند، و از دور بايدند لرزين را بديدند، و چون قوم ايوه را پراز دود بود دكرِنّا و ك ي آتش و صدايع قوم رعدها و زبانه هايو جم 18
.ميريد، مبادا بميد، اما خدا به ما نگويم شنيتو به ما سخن بگو و خواه:  گفتندي و به موس19
. دينك شما باشد و گناه نيش روي امتحان شما آمده است، تا ترس او پيرا خدا برايد زيمترس:  به قوم گفتي موس20
. آمدكيه خدا در آن بود، نزدكظ ي به ظلمت غليستادند و موسي پس قوم از دور ا21
:ه از آسمان به شما سخن گفتمكد يديشما د: ن بگويل چني اسرائيبه بن:  گفتي و خداوند به موس22
.دي خود مسازيان طال براي و خداديان نقره مسازي با من خدا23
 نام خود سازم، ي برايادگاريه ك ييش بر آن بگذران، در هر جاي خوة خود را از گله و رمي سالمتياي خود و هداي سوختني هاي من بساز، و قرباني براك از خاي مذبح24

.ت خواهم دادكنزد تو خواهم آمد و تو را بر
. ساختي، آن را نجس خواهيردكرا اگر افزار خود را بر آن بلند ين، زكده بنا مي تراشي، آن را از سنگهاي من سازي از سنگ براي و اگر مذبح25
.شوف شودك و بر مذبح من از پله ها باال مرو، مبادا عورت تو بر آن م26


21خروج باب 
:ي گذاريشان ميش ايه پك يامكن است احيو ا 1
.رون روديمت، آزاد بي قين، بي، و در هفتمندك، شش سال خدمت ي بخري اگر غالم عبر2
. رون روديرون رود و اگر صاحب زن بوده، زنش همراه او بي اگر تنها آمده، تنها ب3
.رون روديش باشند، و آن مرد تنها بيد، آنگاه زن و اوالدش از آن آقايش بزايا دختران براي بدو دهد و پسران يش زني اگر آقا4
رون روم،يه آزاد بك خواهم ي دارم و نميم و زن و فرزندان خود را دوست مينه آقايه هرآكد يگون هرگاه آن غالم بكي ل5
. دي نمايشه بندگي را هميند، و او وكش گوش او را با درفش سوراخ ي در برساند، و آقاةميا قاي دركياورد، و او را نزديش او را به حضور خدا بي آنگاه آقا6
.رون نرودي بفروشد، مثل غالمان بيزينكرا به ، دختر خود ي اما اگر شخص7
انت يه بدو خكرا يگانه بفروشد، زيه او را به قوم بكچ حق ندارد يه دهند، اما هيه او را فدكد، بگذارد يرده است ناپسند آك خود نامزد يه او را براكش ي هرگاه به نظر آقا8
.رده استك
.دي رسم دختران با او عمل نما موافق ند،ك و هرگاه او را به پسر خود نامزد 9

.ندكم نك و لباس و مباشرت او را كرد، آنگاه خوراي خود گيگر براي دي اگر زن10
.رون روديگان بيمت و راي قيند، آنگاه بك او نيز را براين سه چي و اگر ا11
. شته شودكنه يرد، هرآي را بزند و او بميه انسانك هر12
.ندكنم تا بدانجا فرار كن ي تو معي برايانكد، آنگاه مي را بدستش رساني خدا وهك اما اگر قصد او نداشت، بل13
.ده، به قتل برسانيشكشد، آنگاه او را از مذبح من كر بكد، تا او را به مي خود آ ةي بر همسا  عمداًين اگر شخصكي ل14
.شته شودكنه يا مادر خود را زند، هر آيه پدر ك و هر15
.شته شودكنه يافت شود، هر آيا در دستش يزدد و او را بفروشد  را بديه آدمك و هر16
.شته شودكنه يند، هر آكا مادر خود را لعنت يه پدر ك و هر17
 شود، ين بستركيرد ليا به مشت زند، و او نمي را به سنگ يگري ديكينند، و كو اگر دو مرد نزاع   18
. او را بدهدةد، و خرج معالجي اش را ادا نماياركي گناه شمرده شود، اما عوض بي ب اوةرون رود، آنگاه زننديزد و با عصا بي اگر برخ19
.نه انتقام او گرفته شوديرد، هر آير دست او بميز خود را به عصا بزند و او زينكا ي غالم يسك و اگر 20
. د اوستيه زر خركرا يده نشود، زيشك دو روز زنده بماند، از او انتقام كين اگر كي ل21
.دي بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد، و به حضور داوران ادا نمايگر نشود، البته غرامتي دي حامله را بزنند، و اوالد او سقط گردد، و ضررينند، زنك و اگر مردم جنگ 22
گر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده،ي ديتي و اگر اذ23
، و دست به عوض دست، و پا به عوض پا، و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان24
.  و داغ به عوض داغ، و زخم به عوض زخم، و لطمه به عوض لطمه 25
.ندكع شود ، او را به عوض چشمش آزاد يه ضاكز خود را بزند ينكا چشم ي چشم غالم يسك و اگر 26
.ندكزاد ندازد، او را به عوض دندانش آيز خود را بينكا دندان ي و اگر دندان غالم 27
. گناه باشدينند، و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بكرد، گاو را البته سنگساريه او بمك را بزند يا زني ي به شاخ خود مردي و هرگاه گاو28
.ز به قتل رساننديند، و صاحبش را ننكشت، گاو را سنگسار ك را يا زني ي بود، و صاحبش آگاه بود، و آن را نگاه نداشت، او مردين اگر گاو قبل از آن شاخ زن مكي ول29
.دي جان خود هرآنچه بر او مقرر شود، ادا نماةي فديه بر او گذاشته شود، آنگاه براي و اگر د30
.  نندكن با او عمل ي خواه پسر خواه دختر را شاخ زنده باشد، به حسب ا31
.ه شود، و گاه سنگسار شود مثقال نقره به صاحب او دادي را بزند، سيزينكا ي ي اگر گاو، غالم32
 در آن افتد،يا االغي يند و آن را نپوشاند، و گاوك حفر ي چاهيسكد و ي گشاي چاهيسك و اگر 33
.ته از آن او باشديد، و ميمتش را به صاحبش ادا نماي صاحب چاه عوض او را بدهد، و ق34
.نديم نمايز تقسيته را نينند، و مكم يمت آن را تقسيه را بفروشد، و قرد پس گاو زندي او را بزند، و آن بمةي گاو همساي و اگر گاو شخص35
.ته از آن او باشدي بود، و صاحبش آن را نگاه نداشت، البته گاو به عوض گاو بدهد و ميه آن گاو قبل از آن شاخ زن مك اما اگر معلوم بوده باشد 36


22خروج باب 



.ا بفروشد، به عوض گاو پنج گاو و به عوض گوسفند بدهديشد ك بدزد، و آن را بيا گوسفندي ي گاويسكاگر  1
. او نباشديرد، باز خواست خون برايه بمك يردن گرفته شود، و او را بزنند بطورك در دخنه ي اگر دزد2
.رد، فروخته شودكه ك ي دزد ندارد، به عوضيزيد داد، و اگر چيافات باكالبته م.  او هستيرد، باز خواست خون براك اما اگر آفتاب بر او طلوع 3
.ندكافت شود، دو مقابل آن را رد يا گوسفند زنده در دست او يا االغ يده شده، از گاو ي دزديزي اگر چ4
.دهدستان خود عوض بكن تاين مرتع و از بهتريوتركي را بچراند، از نيگري خود را براند تا مرتع دي مواشيعني را بچراند، يستانكا تاي ي مرتعيسك اگر 5
.ه آتش را افروخته است، البته عوض بدهك سوخته گردد، هريا مزرعه ايده يي ناد رويا خوشه هاي غله يرد و بافه هايرون رود، و خارها را فرا گي بي اگر آتش6
.ديان رد نمادا شود، دو چنديده شود، هرگاه دزد پي آن شخص دزد ة خود امانت گذارد، و از خانةيا اسباب نزد همساي پول يسك اگر 7
.  ا نهيرده است كش دراز ي خوةيا دست خود را بر اموال همسايه آكم شود ك تا ح اورند،يام بك و اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور ح8
ند، دو كم كه خدا حكدام كا برده شود، و بر گناه هرند، امر هر دو به حضور خدك بر آن ادعا يسكه كز گم شده، ي از گاو و االغ و گوسفند و رخت و هر چيانتي در هر خ9

.دي خود رد نماةيچندان به همسا
 نباشد،يده شود، و شاهديا دزديسته شود كش شيا پايرد ي خود امانت دهد، و آن بمةيگر به همساي ديا جانوري يا گوسفندي يا گاوي ي االغيسك اگر 10
.ند و او را عوض ندهدكش قبول بكپس مال. رده استكش دراز ني خوةيت خود را به مال همساه دسكان هر دو نهاده شود، ي قسم خداوند درم11
.د داديده شد، به صاحبش عوض باين اگر از دزدكي ل12
.ده شده، عوض ندهدي درياورد، و براي شهادت بيده شد، آن را براي و اگر در13
.   د داديا مرد، و صاحبش همراهش نبود، البته عوض بايسته ك آن شيات گرفت، و پي خود را عارةي از همسايواناني حيسك و اگر 14
. ه آماده بوديراك يه شد، برايراكد داد، و اگر ي اما اگر صاحبش همراهش بود، عوض نبا15
.ش سازديوحه خوكد او را زن مني بايب داده، با او هم بستر شد، البته ميه نامزد نبود فرك را ي دختريسك اگر 16
.د دادي بدو بايزه گان نقديه او را بدو دهد، موافق مهر دوشك نباشد يهرگاه پدرش راض و 17
. زن جادوگر را زنده مگذار18
.شته شودكنه يند، هر آك مقاربت يوانيه با حك هر19
. گرددك گذراند، البته هاليهوه و بس قربانير از ي غيي خدايه براك هر20
.ديب بودين مصر غريه در زمكرا يد، زينكظلم مد و بر او يت مرسانيب را اذي غر21
22دينكم ظلم ميتيوه زن و يبر ب.
.اد او را مستجاب خواهم فرمودياد برآورد، البته فري، و او نزد من فريردك و هرگاه بر او 23
.ميتيوه شود و پسران شما ي و زنان شما ب شت،كر خواهم ي و خشم من مشتعل شود، و شما را به شمش24
.چ سود براو مگذارين و هك، مثل ربا خوار با او رفتار مي تو باشد قرض دادةيه همساك از قوم من يري به فقياگر نقد 25
ن،ك، آن را قبل از غروب آفتاب بدو رد يه خود را به گرو گرفتي اگر رخت همسا26
.م هستم يركه من كرا ينه اجابت خواهم فرمود، زياد برآورد، هر آيزد من فرز بخوابد؟ و اگر ني بدن اوست، پس در چه چيه آن فقط پوشش او و لباس براكراي ز27
.نكس قوم خود را لعنت مي به خدا ناسزا مگو و رئ28
. پسران خود را به من بدهةنخست زاد. ر منماير رز خود تأخي درآوردن نوبر غله و عس29
.ن آن را به من بدهيد بماند و در روز هشتمهفت روز نزد مادر خو. نكن بي با گاوان و گوسفندان خود چن30
. ديندازيد، آن را نزد سگان بيده شود مخوريه در صحرا درك را ي و گوشت د،ي من مردان مقدس باشي و برا31


23خروج باب 
.يه شهادت دروغ  دهكران همداستان مشو، يخبر باطل را انتشار مده، و با شر 1
. انحراف حق مگوي براي، سخنيريثكو در مرافعه، محضِ متابعت ن، ك عمل بد مي براياري بسيروي پ2
. او منمايز طرفدارير ني فقة و در مرافع3
.اوريه گم شده باشد، البته آن را نزد او باز بك يافتيا االغ دشمن خود را ي اگر گاو 4
.ييد بگشايبته آن را همراه او با، الي، و از گشادن او روگردان هستيافتيده ير بارش خوابي اگر االغ دشمن خود را ز5
.   او منحرف مسازير خود را دعوي حق فق6
.ه ظالم را عادل نخواهم شمردكرا ي گناه و صالح را به قتل مرسان زي از امر دروغ اجتناب فرما و ب7
. سازديج مكقان را يند و سخن صدك يور مكان را ينايه رشوت بكرا ي و رشوت مخور ز8
.ديب بودين مصر غريه در زمكد، چونيبان خبر داريه از دل غركرا يب ظلم منما زي و بر شخص غر9

ن،كار و محصولش را جمع ك خود را بة و شش سال مزرع10
تون خود ين و درختان زستاكن با تايهمچن. وانات صحرا بخورندي ماند، حيشان باقيران قوم تو از آن بخورند و آنچه از اين تا فقك كن آن را بگذار و ترين در هفتمكي ل11

.عمل نما
.نندكزت و مهمانت استراحت ينكرند و پسر ين تا گاوت و االغت آرام بگكن آرام ي شش روز به شغل خود بپرداز و در روز هفتم12
. ده نشوديد، از زبانت شنينكر مكر را ذيان غيد و نام خداي و آنچه را به شما گفته ام، نگاه دار13
. من نگاه داريد برايتبه ع در هر سال سه مر14
 يس به حضور من تهكچيو ه. يرون آمديه در آن از مصر بكرايب، زين در ماه اَبير بخور در زمان معيه تو را امر فرموده ام، هفت روز نان فطكر را نگاه دار، چنانيد فطي ع15

.دست حاضر نشود
.يرده اكه حاصل خود را از صحرا جمع ك ي جمع را در آخر سال وقتدي، و عياشته اكه در مزرعه كد حصاد نوبر غالت خود را ي و ع16
.هوه حاضر شونديورانت به حضور خداوند ك ذة در هر سال سه مرتبه هم17



. نمانديد من تا صبح باقيه عيه دار مگذران و پيرماي مرا با نان خمي خون قربان18
. ر مادرش مپزي، و بزغاله را در شاوري خود بيهوه خداي ةن خود را به خانين زمي نوبر نخست19
.رده ام برساندكا يه مهك يانك فرستم تا تو را در راه محافظت نموده، بدان مي تو ميش روي پي من فرشته اكني ا20
.ه نام  من در اوستكد، چونيرا گناهان شما را نخواهد آمرزي از او با حذر باش و آواز او را بشنو و از او تَمرُّد منما  ز21
نه دشمن دشمنانت و مخالف مخالفانت خواهم بود،       ي، هر آي و به آنچه گفتم عمل نموديدي و اگرقول او را شن22
.  خواهم ساختكشان هاليد و ايان خواهد رسانيبوسيان و يان و حوينعانكان و يان و فرزيان و حتي رود و تو را به اَموري تو ميش روي من پةرا فرشتي ز23
.نكشان را بشي اين، البته آنها را منهدم ساز و بتهاكشان مي ايارهاكن و موافق كشان سجده منما و آنها را عبادت مياان ي خدا24
رد،كان تو دور خواهم ي را از ميماريت دهد و بكد تا آب و نان تو را بريي خود را عبادت نمايهوه، خداي و 25
.ردكت را تمام خواهم ي  روزهاةننده و نازاد نخواهد بود و شماركنت سقط ي و زم26
.ش تو روگردان خواهم ساختيع دشمنانت را پير خواهم ساخت و جمي متحيشان برسيه بدك را ي تو خواهم فرستاد و هر قوميش روي و خوف خود  را پ27
.ان را از حضورت براننديان و حتينعانكان و ي تو خواهم  فرستاد تا حويش روي و زنبورها پ28
.       اده شونديوانات صحرا بر تو زيران گردد و حين وي سال از حضور تو نخواهم راند، مبادا زمكيرا در شان ي ا29
.ين را متصرف گردي و زمير شويثكج خواهم راند تا ي تو به تدريش رويشان را از پي ا30
. راندي خود خواهيش رويشان را از پين را بدست شما خواهم سپرد و ايآن زمنانكا سارياز صحرا تا نهر فرات قرار دهم زن، وي و حدود تو را از بحر قلزم تا بحر فلسط31
.شان عهد مبنديان ايشان و با خداي با ا32
.  تو باشدي براي و دامينكشان را عبادت يان اي گردانند و خداين نشوند، مبادا تو را بر من عاصكن تو ساي در زم33


24 خروج باب
.دينكل و از دور سجده يخ اسرائيهو و هفتاد نفر از مشايا، تو و هارون و ناداب و اَبِيزد خداوند باال بن:  گفتي و به موس1
.نديايند و قوم همراه او باال نياي نكيشان نزديد و اياي خداوند بكي تنها نزدي و موس2
م ي بجا خواه ه خداوند گفته است،ك ي سخنانةهم:  زبان در جواب گفتندكيقوم به  يام را به قوم باز گفت و تمامكن احي اة سخنان خداوند و همة آمده، همي پس موس3

.آورد
.ل بنا نهاديوه و دوازده ستون، موافق دوازده سبط اسرائك ي در پايو بامدادان برخاسته، مذبح.  سخنان خداوند را نوشتي تمامي و موس4
.ردندك خداوند ذبح ي از گاوان براي سالمتي هايدند و قرباني گذرانيسوختن ي هايل را فرستاد و قرباني اسرائي از جوانان بني  بعض5
  د،يخت و نصف خون را بر مذبح پاشي نصف خون را گرفته، در لگنها ري و موس6
.م گرفتيرد و گوش خواهكم يهرآنچه خداوند گفته است، خواه: پس گفتند. تاب عهد را گرفته، به سمع قوم خواندك و 7
.ن سخنان با شما بسته استيع ايه خداوند بر جمك ي خون آن عهدكنيا: ده، گفتين را گرفت و بر قوم پاش خوي و موس8
.ل باال رفتيخ اسرائيهو و هفتاد نفر از مشاي با هارون و ناداب و ابي و موس9

. در صفابود شفاف و مانند ذات آسمان كاقوت ي از يش مثل صنعتيرا پاهايدند، و زيل را دي اسرائي و خدا10
. دنديدند و خوردند و آشاميل دست خود را نگذارد، پس خدا را دي اسرائي و بر سروان بن11
. به تو دهم ،ييم نمايشان را تعليه نوشته ام تا اك را يامك و تورات و احي سنگيا، و آنجا باش تا لوحهايوه باال بكنزد من به :  گفتي و خداوند به موس12
.وه خدا باال آمدك به يوشع برخاست، و موسيود  با خادم خي پس موس13
.شان برودي دارد ، نزد ايه امركپس هر .  باشنديم ، همانا هارون و حور با شما ميد، تا نزد شما برگردينكنجا توقف ي ما در ايبرا: خ گفتي و به مشا14
.وه را فرو گرفتكوه برآمد، ابر ك به فراز ي و چون موس15
.ان ابر ندا دردادي را از مين، موسي و روز هفتم د،ينا قرار گرفت، و شش روز ابر آن را پوشانيوه سكر  و جالل خداوند ب16
.وه بودك  ةل بر قلي اسرائي و منظر جالل خداوند، مثل آتش سوزننده در نظر بن17
. ندوه ماك چهل روز و چهل شب در يو موس. وه برآمدك به فراز  ان ابر داخل شده،ي به مي و موس18


25خروج باب 
: رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
.ديريا مرا بگياورد، هدايلِ دل بيه به مكاورند، از هريا بي من هدايه براكل بگو ي اسرائي به بن2
طال و نقره و برنج، : ديري گيشان ميه از اكا ين است هداي و ا3
 و پشم بز،كتان نازك و الجورد و ارغوان و قرمز و 4
 م،ي و پوست قوچ سرخ شده و پست خز و چوب شط5
 بخور معطر،ي روغن مسح، و برايه براي چراغها، و ادوي و روغن برا6
.نه بنديفود و سي اي براي مرصعيق و سنگهاي عقي و سنگها7
.ن شومكشان سايان اي من بسازند تا درمي براي و مقدسي و مقام8
.دين بسازيع اسبابش، همچني جم ةن و نمونك مس ةن موافق هرآنچه به تو نشان دهم از نمو9

.م باشدي ذارع و نكيش يم و بلندي ذارع و نكيم، و عرضش يه طولش دو ذارع و نكم بسازند ي از چوب شطي و تابوت10
.ن بسازي زريرون بپوشان، و بر زبرش به هر طرف تاجيآن را از درون و ب.  خالص بپوشاني و آن را به طال11
.گري طرفش و دو حلقه بر طرف دكيمه اش بگذار، دو حلقه بر يز، و آنها را بر چهار قاين بري زرةش چهار حلقي و برا12
.م بساز، و آنها را به طال بپوشاني و دو عصا از چوب شط13
.ن تابوت باشد بگذران،  تا تابوت را به آن بردارنديه بر طرفك يي و آن عصاها را در حلقه ها14



. تابوت بماند و از آنها برداشته نشودير حلقه ها و عصاها د15
.  دهم، در تابوت بگذاريه به تو مك را ي و آن شهادت16
.مي ذارع و نكيم، و عرضش يطولش دو ذارع و ن.  خالص بسازي و تخت رحمت را از طال17
. از هر دو طرف تخت رحمت بسازيارك از طال بساز، آنها را از چرخيروبك و دو 18
.ان از تخت رحمت بر هر دو طرفش بسازيروبك. گر در آن سر بسازي ديروبكن سر و ي در ايروبك كي و 19
ان بطرف تخت رحمت يروبك يهايگر باشد، و رويدكي يشان بسوي ايهايو رو.  خود بپوشانندينند، و تخت رحمت را به بالهاك خود را بر زِبر آن پهن يان بالهايروبك و 20

.باشد
.  دهم در تابوت بنهيه به تو مك را ي تابوت بگذار و شهادتيت را بر رو و تخت رحم21
 يه بجهت بنك ي امورة همة باشند، با تو سخن خواهم گفت، درباريه بر تابوت شهادت مك يروبكان دو ي تخت رحمت از ميرد و از باالك و آنجا با تو مالقات خواهم 22

.ل تو را امر خواهم فرمودياسرائ
.م باشدي ذارع و نكيش ي ذارع،  و بلندكيه طولش دو ذارع، و عرضش كم بساز ي از چوب شطي و خوان23
. از طال به هر طرفش بسازي خالص بپوشان، و تاجي و آن را به طال24
.ن از هر طرف بسازي زريه اش تاجي حاشي به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز، و برايه اي و حاش25
.مه اش بگذاريش بساز، و حلقه ها را بر چهار گوشه قايان بري زرة و چهار حلق26
. برداشتن خوانيه باشد، تا خانه ها باشد بجهت عصاها براي و حلقه ها در برابر حاش27
.م بساز، و آن را به طال بپوشان تا خوان را بدانها بردارندي و عصاها را از چوب شط28
. خالص بسازيزند بساز، آنها را از طالي ري ميختني ريايه به آنها هداكا ش رياله هاياسه ها و جامها و پك و صحنها و 29
. شه به حضور من بگذاري و نانِ تَقْدِمِه را بر خوان، هم30
.ش از همان باشديش و گلهايبهايش و سياله هايه اش و پي چراغدان ساخته شود؛ قاعده اش و پايارك خالص بساز، و از چرخي از طالي و چراغدان31
.گري چراغدان از طرف دة طرف و سه شاخكي چراغدان از ة سه شاخيعنيد، يرون آينش بي و شش شاخه از طرف32
.دي آيرون ميه ازچراغدان بك ين درشش شاخه ايگر و هم چني دة در شاخي و گليبي با سياله بادامي شاخه و سه پكي در ي و گليبي با سي بادامةالي و سه پ33
. آنها باشديبها با گلهاي با سي بادامةالير پ و در چراغدان چها34
. دي آيرون ميه از چراغدان بك ي آن بر شش شاخه اةر دو شاخي زيبي آن و س ةر دو شاخي زيبي آن و سةر دو شاخي زيبي و س35
. خالصي طاليارك چرخكي از يعنيش از همان باشد، يبها و شاخه هاي و س36
. دهنديي آن را روشنايش روي آن بگذار تا پيش را بر باالياغها آن بساز، و چري و هفت چراغ برا37
.  خالص باشديش از طاليهاينيرها و سي و گُل گ38
. خالص ساخته شودي طالة وزنكي اسبابش از ة خودش با هم39
.يوه به تو نشان داده شد بسازكه در ك آنها ةه آنها را موافق نمونك و آگاه باش 40


26خروج باب 
.ب نمايان از صنعت نساج ماهر آنها را ترتيروبكبا . ده، و الجورد و ارغوان و قرمز بسازي تابكتان نازك ةن را از ده پردكو مس 1
. اندازه باشدكي پرده ها را ة پرده چهار ذراع، و همكي و عرض  ست و هشت ذراع،ي پرده بكي طول 2
وسته باشد،يگر پيدكيوسته باشد، و پنج پرده با يگر پيدكي پنج پرده با 3
.ن بسازي دوم چنيوستگي در پيروني بةنار پردك اش بساز، و بر يوستگي بر لب پينار هر پرده اك الجورد بر يهاي و مادگ4
.گر باشديدكيها مقابل يه مادگك ي دوم است بساز، به قسميوستگيه در پك ينار پرده اك در ي پرده بساز، و پنجاه مادگكي در ي پنجاه مادگ5
. باشدكين كوسته ساز، تا مسيگر پيدكيمه ها را كن بساز و پرده ها را به تي زر ةمك پنجاه ت و6
.نكازده پرده درست ي آن ي پشم بز بساز، و براين را از پرده هاك مسي باالةمي و خ7
. باشدكيازده پرده ي هر  ة پرده چهار ذراع، و اندازكي ذراع، و عرض ي پرده سكي طول 8
.نكمه دوال ي خيش روي ششم را پ ةوسته ساز، و پرديرا جدا و شش را پرده را جدا، پ پنج پرده 9

. دوم استيوستگيه در پك ينار پرده اك بر يرون است بساز، و پنجاه مادگي بيوستگيه در پك ينار پرده اك بر ي و پنجاه مادگ10
. باشدكيوسته ساز تا يمه را با هم پيخها بگذران، و يمه ها را در مادگكن بساز، و تيمه برنجك و پنجاه ت11
.زان شوديمه آوياده است، از پشت خيه زك نصف پرده يعني باشد، يه باقكمه ي خي پرده هايادتي و ز12
.شدران شود تا آن را بپوين از هر دو جانب آوكن مسياده باشد، بر طرفيمه زي خيه در طول پرده هاك از آن طرف ين طرف و ذراعي از اي و ذراع13
.  از پوست خزبر زبر آنيمه از پوست قوچ سرخ شده بساز، و پوششي خي براي و پوشش14
.ن بسازك مسيم برايم از چوب شطي قاي و تخته ها15
.مي ذارع و نكي طول هر تخته ده ذراع و عرض هر تخته 16
.زن بساين را چنك مسي تخته هاةگر باشند، و هميدكي ةني و در هر تخته دو زبانه قر17
.يمانيست تخته از طرف جنوب به سمت ي بيعنين بساز، ك مسي و تخته ها برا18
. دو زبانه اشي تخته براكير يه زي دو پايعنيست تخته بساز، ير آن بيه نقره در زي و چهل پا19
.ست تخته باشدين، از طرف شمال بكگر مسي جانب دي و برا20
. گري دةر تختيه زي تخته و دوپاكي ريه زي دو پايعني آنها، ة نقرةي و چهل پا21
 شش تخته بساز،ين از جانب غربكخر مسو مي و برا22
خرش دو تخته بساز، ون در مك مسي گوشه هاي و برا23
وسته شود،ي حلقه با هم پكيز در يرده شود، و تا باال نكر وصل ي و از ز24



.گري دةر تختيه زي تخته و دو پاكير يه زي دو پايعني  د،ه باشي آنها از نقره شانزده پايه هاي و هشت تخته باشد و پا25
ن،ك طرف مسكي ي تخته هايم بساز، پنج از براي و پشت بندها از چوب شط26
.خرش به سمت مغربون در مك طرف مسي تخته هاين، و پنج پشت بند براكگر مسي طرف دي تخته هاي و پنج پشت بند برا27
.ن سر تا آن سر بگذردي هاست، از اان تختهيه مك ي و پشت بند وسط28
. پشت بندها باشد و پشت بندها را به طال بپوشاني آنها را از طال بساز تا خانه هاي و تخته ها را به طال بپوشان و حلقه ها29
.وه به تو نشان داده شدكه در ك ين موافق نمونه اكن را برپا ك پس مس30
.ان ساخته شوديروبكده شده بساز، از صنعت نساج ماهر با ي تابكتان نازك  از الجورد و ارغوان و قرمز وي و حجاب31
.م شودي نقره قاةي آنها از طال باشد و بر چهار پاي به طال بگذار، و قالبهاةده شديم پوشي و آن را بر چهار ستون چوب شط32
.ردك شما از قدس االقداس جدا خواهد ياور، و حجاب، قدس را براياب بن، و تابوت شهادت را در آنجا به اندرون حجكزان يمه ها آوكر تي و حجاب را ز33
. و تخت رحمت را بر تابوت شهادت در قدس االقداس بگذار34
.  نك آن برپا ين بگذار، و خوان را به طرف شمالك مسيرون حجاب و چراغدان را برابر خوان به طرف جنوبي و خوان را ب35
.ده شده از صنعت طراز بسازي تابكتان نازكن از الجورد و ارغوان و قرمز و ك مسة دروازي براي و پرده ا36
.زين بري برنجةي آنها پنج پاي آنها از طال باشد، و برايم بساز، و آنها را به طال بپوشان، قالبهاي پرده پنج ستون از چوب شطي و برا37


27خروج باب 
. اش سه ذراعيو بلند. و مذبح مربع باشد.  عرضش پنج ذراعم بساز،  طولش پنج ذراع وي و مذبح را از چوب شط1
.ش از همان باشد و آن را به برنج بپوشانيش را بر چهار گوشه اش بساز و شاخه هاي و شاخه ها2
.نج بساز اسبابش را از برةش و هميش و مِجمرهايش و چنگالهايش و جامهاي اندازهاكو خا. سترش بسازك برداشتن خايش را براي و لگنها3
.ن بر چهار گوشه اش بسازي برنجةه چهار حلقكن بساز و بر آن شبي برنجةه چهار حلقكن بساز و بر آن شبي برنجك مشبيش آتش داني و برا4
.ه به نصف مذبح برسدكنار مذبح بگذار تا شبكر، ي و آن را در ز5
.رنج بپوشانم باشد و آنها را به بيعصاها از چوب شط.  مذبح بسازي و دو عصا برا6
. و عصاها را درحلقه ها بگذرانند، و عصاها بر هر دو طرف مذبح باشد تا آن را بردارند7
.ن طورساخته شوديوه به تو نشان داده شد، به اكه در ك و آن را مجوف از تخته ها بساز، همچنان8
. طرفكيده شده باشد، و طولش صد ذراع به ي تابكازتان نك صحن از يپرده ها. يمانين را بساز به طرف جنوب به سمت ك و صحن مس9

. آنها از نقره باشدي ستونها و پشت بندهايست، از برنج باشد و قالبهاي آنها بيه هايست و پايش بي و ستونها10
 آنها ي ستونها و پشت بندهايو قالبها. برنج باشد آنها از ةيست پايست ستون آن و بيه طول آنها صد ذراع باشد و بكن به طرف شمال، در طولش پرده ها باشد ي و همچن11

.از نقره باشد
.  آنها دهيه هاي آنها ده و پايو ستونها.  باشدي پنجاه ذراعي پرده ها  عرض صحن به سمت مغرب،ي و برا12
. و عرض صحن به جانب مشرق از سمت طلوع پنجاه ذراع باشد13
.  آنها سهيه هاي آنها سه و پاي ستونها طرفِ دروازه، پانزده ذراع وكي ي و پرده ها14
. آنها سهيه هاي آنها سه و پاي و ستونهايگر پانزده ذراعي طرف دي و پرده ها15
ش چهار،يه هايش چهار و پايو ستونها. ده شده از صنعت طراز باشدي تابكتان نازك از الجورد و ارغوان و قرمز و يست ذراعي بة صحن، پردة دروازي و برا16
. آنها از برنج باشديه هاي آنها از نقره و پايوسته شود، و قالبهاي نقره پي گرداگرد صحن با پشت بندهاي ستونهاةم ه17
.ش از برنج باشديه هايده شده و پاي تابكتان نازك و بلند اش پنچ ذراع از   طول صحن صد ذراع، و عرضش درهرجا پنجاه ذراع،18
. صحن از برنج باشديخهاي مةش، و هميخهاي مة، و همي هر خدمتين براك اسباب مسةهم و19
.اورند تا چراغها دائماً روشن شودي نزد تو بيي روشنايده شده برايوبك و يتون مصفيه روغن زكل را امر فرما ي اسرائي و تو بن20
ل نسالً بعد نسل ي اسرائي بنين برايو ا. نندك حضور خداوند آن را درست ه در برابر شهادت است، هارون و پسرانش از شام تا صبح، بهك يرون پرده اي ب  اجتماع،ةمي در خ21
. باشدي ابد ةضيفر


28خروج باب 
. ، پسران هارونتاماريهو و العازار و اي هارون و ناداب و ابيعنيند، كهانت بك من ياور تا برايل نزد خود بي اسرائيان بني از مي هارون و پسرانش را با و ،              و تو برادرخود1
.نت بسازي برادرت، هارون، بجهت عزت و زي مقدس براي و رختها2
.ندكهانت ك من يردن او تا براكس ي تقدي هارون را بسازند برايه رختهاكمت پر ساخته ام، بگو كشان را به روح حيه اك يع داناداالني و تو به جم3
 برادرت هارون و پسرانش بسازند تا بجهت من ي مقدس را براين رختهايا. مربندكراهن مطَرَّز و عمامه و يد و ردا و پفوينه بند و ايس: ن استي سازند ايه مك يي و رختها4
.نندكهانت ك
. رنندي را بگكتان نازكشان طال و الجورد و ارغوان و قرمز و ي و ا5
. صنعت نساج ماهر بسازندده شده، ازي تابكتانِ نازكفود را از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و ي و ا6
.وسته شوديودند تا پيناره اش بپكتفش را بر دو ك و دو 7
.ده شدهي تابكتان نازك از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و يعنيه برآن است، از همان صنعت و از همان پارچه باشد، كفود ي و زنّارا8
.نكش ل را بر آنها نقي اسرائي بنير و نامهاي و دو سنگ جزع بگ9

.شانيگر موافق تولد ايشان را بر سنگ دي اي سنگ و شش نام باقكيشان را بر ي شش نام ا10
.نك طال نسب يل را بر هردو سنگ نقش نما و آنها را در طوقهاي اسرائي بني از صنعتِ نقاشِ سنگ مثل نقش خاتم نامها11
. بردارديادگاري يتف خود، به حضور خداوند براكشان را بر دو ي ايل باشد، و هارون نامهاي اسرائي بنيرا بيادگاري يفود بگذار تا سنگهاي ايتفهاك و آن دو سنگ را بر 12



. و دو طوق از طال بساز13
.ده شده را در طوقها بگذاريچير بهم پيده شده، و آن دو زنجيچي خالص بساز مثل طناب بهم پير از طالي و دو زنج14
.ده شده بسازي تابكتان نازكفود بساز و آن را از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و يار اكت نساج ماهر، موافق نه بند عدالت را از صنعي و س15
. وجبكي وجب و عرضش كي و مربع و دوال باشد، طولش 16
اشد،اقوت اصفر و زمرد بيق احمر و ي اول عقةه رستكن ك به  چهار رسته از سنگها مرصع يعنيع سنگها، ي و آن را ترص17
د،  يق سفيبود و عقكاقوت ي دوم بهرمان و ة و رست18
شم و جمشت،ين الحر و ي سوم عة و رست19
.  خود با طال نشانده شوديو آنها در رسته ها. شبي چهارم زبر جد و جزع و  ة و رست20
. دوازده سبط موافق اسمش باشدي براكير شان، دوازده باشد، مثل نقش خاتم، و هي ايل مطابق اسامي اسرائي بني و سنگها موافق نامها21
. خالص بسازي مثل طناب از طال ده شده،يچي بهم پيرهاينه بند، زنجي و بر س22
.نه بند بگذارينه بند، دو حلقه از طال بساز و آن دو حلقه را بر دو طرف سي و بر س23
.ارنه بند است بگذيه بر سر سك ير طال را بر آن دو حلقه اي و آن دو زنج24
.ش بگذاريفود بطرف پيتف اكر را در آن دو طوق ببند و بر دو يگر آن دو زنجي و دو سر د25
.فود است، بگذاريه بطرف اندرون اكنار آن ك به  نه بند،ين بساز و آنها را بر دو سر سي زرة و دو حلق26
. فود بگذاري آن، بر زبر زنار ايوستگي، در برابر پشين بجانب پييفود از پايتف اكن بساز و آنها را بر دو يگر زري دة و دو حلق27
.فود جدا نشودينه بند از ايفود باشد و تا سي زنار ايفود به نوارالجورد بندند تا باالي ايش بر حلقه هاينه بند را به حلقه هاي و س28
. دائماً بردارديادگاري شود، به حضور خداوند بجهت ه به قدس داخلك ينه بند عدالت بر دل خود، وقتيل را بر سي اسرائي بني و هارون نامها29
ل را بر دل خود بحضور خداوند دائماً متحمل ي اسرائيد، و عدالت بنيايه به حضور خداوند بك ينه بند عدالت بگذار تا بر دل هارون باشد، وقتيم را در سيم و تُمي و اور30
.شود
.فود را تماماً از الجورد بسازي اي و ردا31
.ده نشوديبان زره، تا دريار نساج مثل گركافش از ك گرداگرد شةي سر، در وسطش باشد، و حاشي برايافكو ش 32
.       ان آنها به هر طرفين درمي زري و در دامنش انارها بساز از الجورد و ارغوان و قرمز، گرداگرد دامنش، و زنگولها33
.رداگرد دامن ردا گين و اناري زرة و زنگولين و اناري زرة زنگول34
.    رديد تا نمي آيرون ميه بك ي شود و هنگاميه در قدس بحضور خداوند داخل مك يده شود، هنگاميند، تا آواز آنها شنك يه خدمت مك ي و در بر هارون باشد، هنگام35
.نكهوه نقش ي يت برايي خالص بساز و بر آن مثل نقش خاتم قدوسي از طاليه اك و تن36
. عمامه خواهد بوديشاني ببند تا به عمامه باشد، بر پي به نوار الجورد و آن را37
 او باشد تا بحضور يشانيشان متحمل شود و آن دائماً بر پي مقدس اياي هداةند، در همي نمايل وقف مي اسرائيه بنك ي هارون باشد تا هارون گناه موقوفاتيشاني و بر پ38

.خداوند مقبول شوند
. از صنعت طراز بسازيمربندك بساز و كتان نازك از ي را بباف و عمامه اكنازتان كراهن ي و پ39
.نتيشان عمامه ها بساز بجهت عزت و زي ايمربندها بساز و براكشان يراهنها بساز و بجهت اي پسران هارون پي و برا40
. نندكهانت ك من يس نما تا برايص و تقديشان را تخصيو ان كشان را مسح ين، و اك و برادرخود هارون و پسرانش را همراه او به آنها آراسته 41
مربند تا ران برسد،كه از كشان بساز ي ستر عورت ايتان براك ير جامه هاي و ز42
 و بعد ي وين برايا. رنديمند، مبادا متحمل گناه شوند و بيند تا در قدس خدمت نمايا نزد مذبح آي اجتماع داخل شوند ةميه به خك ي و بر هارون و پسرانش باشد، هنگام43

.  استيضه ابديتش فري ذرياز او برا


29خروج باب 
ر،يب بگي عي گوساله و دو قوچ بكي: نندكهانت كشان تا بجهت من يس نمودن اي تقدي، براينك يشان ميه بدك ياركن است ي و ا1
.آنها را از آرد نرم گندم بساز. ر مسح شده به روغني فطيقهاير سرشته به روغن و رقي فطير و قرصهاي و نان فط2
. سبد بگذار و آنها را در سبد با گوساله و دو قوچ بگذرانكي و آنها را در 3
شان را به آنها غسل ده،ي اجتماع آورده، اةمي خ ة و هارون و پسرانش را نزد درواز4
. ببنديفو را بر وين و زنار اكآراسته نه بند يفود و سيفود و اي ايراهن و رداي و آن رختها را گرفته، هارون را به پ5
ت را بر عمامه بگذار،ي و عمامه را بر سرش بنه و افسر قدوس6
.نكز و او را مسح ي و روغن مسح را گرفته، بر سرش بر7
.راهنها بپوشانيشان را به پي آورده، اكي و پسرانش را نزد8
.ص نمايپس هارون، و پسرانش را تخص.  خواهد بودي ابد ةضيشان فري ايهانت براكشان بگذار و ي ها را بر امربندها ببند و عمامهك هارون و پسرانش يعنيشان، ي و بر ا9

. خود را بر سر گوساله بگذارندي هارون و پسرانش دستها  اجتماع برسان،ةميش خي و گوساله را پ10
.نك اجتماع ذبح ةمي و گوساله را به حضور خداوند نزد در خ11
. زيان مذبح بري خون را بر بني مذبح به انگشت خود بگذار، و باقيگوساله گرفته، بر شاخها و از خون 12
.ه بر آنهاست، گرفته، بر مذبح بسوزانك يهيه بر جگراست، و دو گُرده را با پك يدي پوشاند، و سفيه احشا را مكه را ي پ ة و هم13
. گناه استيرا قربانيدو به آتش بسوزان، زرون از ارينش را بي اما گوشت گوساله را و پوست و سرگ14
.  خود را بر سر قوچ بگذارندير و هارون و پسرانش، دستهاي قوچ بگكي و 15
.ر و گرداگرد مذبح بپاشيش را بگيرده، خوك و قوچ را ذبح 16
.، و آنها را بر قطعه ها و سرش بنهيش را بشويش ببر، و احشا و پاچه هاي و قوچ را به قطعه ها17
. خداوند استين براي آتشي است، و عطر خوشبو، و قرباني سوختني خداوند قربانيرا براي و تمام قوچ را بر مذبح بسوزان، ز18



. خود را بر سر قوچ بگذارندير و هارون و پسرانش دستهاي پس قوچ دوم را بگ19
 يشان، بگذار، و باقي راست ايشان، و به شست پايگوش پسرانش، و به شست دست راست ا ة گوش راست هارون، و به نرمةر و به نرميرده، از خونش بگك و قوچ را ذبح 20

.خون را گرداگرد مذبح بپاش
 بپاش، تا او و رختش و پسرانش و رخت پسرانش با ي و بر پسرانش و رخت پسرانش با ويه بر مذبح است، و از روغن مسح گرفته، آن را بر هارون و رخت وك ي و از خون21
.س شونديد تقيو

.ص استي تخصيه قوچ، قربانكرا ير، زيه بر آنهاست، و ساق راست را بگك يهي جگر، و دو گُرده و پيدي پوشاند، و سفيه احشا را مك يهيه قوچ را، و دنبه و پي پس پ22
ه به حضور خداوند است،كر را يق از سبد نان فطي رقكي، و ي قرص نان روغنكي نان و ة گِردكي و 23
. به حضور خداوند بجنبانيدني جنبان ةي هدين همه را به دست هارون و به دست پسرانش بنه، و آنها را براي و ا24
.ن خداوند استي آتشين قربانيه اكرا ي خداوند عطر خوشبو باشد، زي بر مذبح بسوزان، تا براي سوختني قربانيشان گرفته، براي و آنها را از دست ا25
. باشدي تو مةو آن حص.  به حضور خداوند بجنبانيدني جنبانةي هدي هارون است گرفته، آن را برايه براكص را يتخص ي قوچِ قربانةني و س26
.يس نمايده، و برداشته شد، تقديصِ هارون و پسرانش جنباني تخصيه از قوچ قربانكعه را ي و ساق رفيدني جنبان ةني و س27
شان ي اي سالمتي هايل از قرباني اسرائيعه از جانب بني رفةيعه است و هدي رفةيه هدكراي خواهد بود، زي ابدةضيل به فري اسرائي و آن از آنِ هارون و پسرانش از جانب بن28
. خداوند خواهد بوديبرا

.ص شوندي و رخت مقدس هارون بعد از او، از آن پسرانش خواهد بود، تا در آنها مسح و تخص29
.ند، آنها را بپوشدك ي اجتماع داخل شده، خدمت قدس را مةمياز پسرانش و به خ.  باشديمن او يه جانشكاهن ك هفت روز، آن 30
.نكص را گرفته، گوشتش را در قدس آب پز ي تخصي و قوچ قربان31
. اجتماع بخورندةميه در سبد است، به در خك ي و هارون و پسرانش گوشت قوچ را با نان32
.ه مقدس استكرا ي نخورد زين شخص اجنبكيرده شدند، آنها را بخورند، لكفاره كزها ين چي بدس خوديص و تقدي تخصيه براك ي و آنان33
.ه مقدس استكرا ي را به آتش بسوزان، و آن را نخورند، زي ماند، آن باقيص و از نان، تا صبح باقي تخص ةي  از گوشت هديزي و اگر چ34
.ص نمايشان را تخصي تو امر فرموده ام، هفت روز ا همچنان به هارون و پسرانش عل نما، موافق آنچه به35
.نكفاره ذبح ك گناه را هر روز بجهت ي قربانة و گوسال36
. ن تا مقدس شودك، و آن را مسح ينك يه بر آن مك يفاره اك و مذبح را طاهر ساز به 37
.ند، مقدس باشدكه مذبح را لمس كهر. دن، و آن را مقدس ساز، و مذبح، قدس اقداس خواهد بوكفاره ك مذبح ي هفت روز برا38
وستهيهر روز پ. سالهكي ةدو بر: ديد گذرانيه بر مذبح باك يي هاين است قرباني و ا39
.گر را در عصر ذبح نماي دةن، و برك بره را در صبح ذبح كي 40
.  هر بره خواهد بودين شراب برايربع ه كي، يختني رةي هديده، و برايوبكن روغن ي ربع هكي از آرد نرم سرشته شده با كي و ده 41
. خداوند باشدين براي آتشي آن بگذران، تا عطر خوشبو و قربانيختني رةي صبح و موافق هدةي آن موافق هدين و براكگر را در عصر ذبح ي دة و بر42
. مينم تا آنجا به تو سخن گوك يه با شما مالقات مك يياوند، در جا اجتماع خواهد بود، به حضور خدةمي خة شما نزد دروازي، در نسلهاي دائمي سوختنين قرباني ا43
.نم، تا از جالل من مقدس شودك يل مالقات مي اسرائي و در آنجا با بن44
.نندكهانت ك من ينم تا براك يس مينم، و هارون و پسرانش را تقدك ي اجتماع و مذبح را مقدس مةمي و خ45
. باشميشان مي ايده، خدان شكل ساي اسرائيان بني و درم46
. شان هستمي ايهوه خدايمن . ن شومكشان سايان ايرون آورده ام، تا درمين مصر بيشان را از زميه اكشان هستم، ي ايهوه، خدايه من ك و خواهند دانست 47


30خروج باب 
. م بسازيآن را از چوب شط. دن بخور بسازي سوزاني براي و مذبح1
.ش از خودش باشدي و شاخها  اش دو ذارع،ي مربع باشد، و بلنديعني، ي عرضش ذارع باشد، وي طولش ذارع2
. از طال گرداگردش بسازيش را و تاجيش به هر طرف و شاخهايسطحش و جانبها.  خالص بپوشاني و آن را به طال3
. تا آن را بدانها بردارند  عصاها،يو آنها خانه ها باشد برا. زر تاجش بساز، بر دو گوشه اش، بر هر دو طرفش، آنها را بسايش در زين براي زر ة و دو حلق4
.م بساز و آنها را به طال بپوشاني و عصاها را از چوب شط5
. نم، بگذارك يه با تو مالقات مك ييه بر زبر شهادت است، در جاك رحمت يرسك در مقابل   تابوت شهادت است،يه روبروك يش حجابي و آن را پ6
. آن را بسوزاند د،ي آرايه چراغها را مك ي آن بسوزاند، وقتيد هارون بخور معطر بر رو و هر بامدا7
.  شما باشدي به حضور خداوند در نسلهايند، آن را بسوزاند تا بخور دائمك ي و در عصر چون هارون چراغها را روشن م8
.ديزي بر آن مريختني رةيد، و هدي بر آن مگذرانيه اي و هدي سوختنيب و قربانيچ بخور غري ه9

 خداوند يه آن براكرا ي شما، زيند در نسلهاكفاره ك مرتبه بر آن كي يفاره است، سالك يه براك گناه ي به خون قربان ند،كفاره كش ي مرتبه بر شاخهاكي ي و هارون سال10
 .قدس اقداس است

:   رده، گفتك خطاب ي و خداوند به موس11
، مبادا ي شماريشان را ميه اك ي هنگام  جان خود را به خداوند دهد،ةيس فدك، آنگاه هريري گيشان مي را بر حسب شمرده شدگان الي اسرائي بنةه شمارك ي وقت12
.شان حادث شودي در اييشان، وباين شمردن ايدرح
. خداوند استةيم مثقال هدين ني و ا راط است،يت قسي مثقال بكيه كم مثقال موافق مثقال قدس، ي نيعنين را بدهد، ي گذرد، اي شمرده شدگان ميه به سوك هر13
. خداوند را بدهدةي هد  شمرده شدگان بگذرد،يه بسوكست ساله و باالتر يس از بك هر14
. دهندي خود به خداوند مي جانهاةفارك ي برايه ايه هدك يمتر ندهد، هنگامكر ياده ندهد، و فقيم مثقال زي دولتمند از ن15
. ندكفاره كشان ي اي به حضور خداوند باشد، و بجهت جانهايادگاريل ي اسرائي بني اجتماع بده، تا براةمي خدمت خيل گرفته، آن را براي اسرائي از بنفاره راك و نقد 16
:   رده، گفتك خطاب ي و خداوند به موس17
. زي و مذبح بگذار، و آب در آن بر اجتماعةميان خيه اش از برنج و آن را درمي شستن از برنج بساز، و پايز براي ني حوض18



.   ندي خود را از آن بشوي و هارون و پسرانش دست و پا19
 كين بجهت خداوند به مذبح نزدي آتشي هايدن قربانيردن و سوزانك خدمت يه براك يو وقت. رنديند، مبادا بمي اجتماع داخل شوند، به آب بشوةميه به خك ي هنگام20
ند،يآ

. باشدي ابدةضيتش، نسالً بعد نسل فري او و ذري برايعنيشان، ي اين برايو ا. رنديند، مبادا بمي خود را بشوي آنگاه دست و پا21
:  رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس22
.ست و پنجاه مثقاليه، دوريست و پنجاه مثقال، و از قصب الذري معطر، نصف آن، دوينيده پانصد مثقال، و از دارچيكر، از مرّ چيات خالص بگي و تو عطر23
.ني هكيتون يخه پانصد مثقال موافق مثقال قدس، و از روغن زي و از سل24
.ه از صنعت عطار ساخته شود، تا روغن مسح مقدس باشدك ي و از آنها روغن مسح مقدس بساز، عطر25
.نك اجتماع و تابوت شهادت را بدان مسح  ةمي و خ26
چراغدان را با اسبابش، و مذبح بخور را، اسبابش، و ي و خوان با تمام27
.ه اشي اسبابش، و حوض را با پاة را با همي سوختني و مذبح قربان28
.د مقدس باشديه آنها را لمس نماكهر. س نما، تا قدس اقداس باشدي و آنها را تقد29
.نندكهانت ك من ي تا برا س نما،يشان را تقدي و هارون و پسرانش را مسح نموده، ا30
.  شماي من در نسلهاين است روغن مسح مقدس برايا: رده، بگوكل را خطاب ي اسرائي و بن31
. ه مقدس است و نزد شما مقدس خواهد بودكرا يد، زيبش مسازيكخته نشود، و مثل آن موافق تري و بر بدن انسان ر32
.از قوم خود منقطع شودگانه بمالد، ي بي از آن بر شخصيزيه چكد، و هريب نمايكه مثل آن ترك هر33
. باشديات با ندرساف حصه ها مساوين عطريعه و اظفار و قِنّه و از اي ميعنير، يات بگيعطر«:  گفتي و خداوند به موس34
. و مقدسين و مصفيك از صنعت عطار نمينها بخور بساز، عطري و از ا35
.نم بگذار، و نزد شما قدس اقداس باشدك يه با تو مالقات مك يي جا اع ، اجتمةميش شهادت در خيوب، و آن را پك از آن را نرم بي و قدر36
. خداوند مقدس باشديد، نزد تو   براي خود مسازي برايگري دي سازيه بخور مكن يب ايك و موافق تر37
.  از قوم خود منقطع شود دن بسازد،يي بويه مثل آن را براك هر38


31خروج باب 
:رده، گفتك  را خطابي و خداوند موس1
.هودا به نام خوانده امي بن ور را از سرط يل بن اوري آگاه باش بصلْت2
،يمت و فهم و معرفت و هر هنرك و او را به روح خدا پرساخته ام، و به ح3
.ندكار ك اختراع مخْتَرَعات، تا در طال و نقره و برنج ي برا4
.دي اشتغال نمايتا در هر صنعت چوب، يع آن و درودگريدن سنگ و ترصي تراشي و برا5
.ده ام، تا آنچه را به تو امر فرموده ام، بسازنديمت بخشك دانا دالن حة را از سبط دان، انباز او ساخته ام، و در دل همكسامياب بن اخي من، اُهولكني و ا6
مه،ي اسباب خيه بر آن است، و تمامك رحمت يرسك اجتماع و تابوت شهادت و ةمي خ7
 اسبابش و مذبح بخور، ةان و اسبابش، و چراغدان طاهر و هم و خو8
ه اش،ي اسبابش، و حوض وپاة و همي سوختني و مذبح قربان9

هانت، ك و لباس پسرانش بجهت  اهن،ك هارون ي و لباس خدمت و لباس مقدس برا10
. و روغن مسح و بخور معطر بجهت قدس، موافق آنچه به تو امر فرموده ام، بسازند11
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس12
ه كهوه هستم يه من كد ي خواهد بود تا بدانيتي شما آيان من و شما در نسلهاين درميه اكرا يز. دي مرا نگاه داريالبته سبت ها: ل را مخاطب ساخته، بگوي اسرائي و تو بن13

.   نمك يس ميشما را تقد
ان قوم خود منقطع يند، آن شخص از مكار كه در آن كشته شود، و هركنه ي هر آ ند،ك حرمت يه آن را بك شما مقدس است، هري براهكرا يد، زي پس سبت را نگاه دار14
. شود
.شته شودكنه يند، هر آكار كه در روز سبت كهر. رده شود، و در روز هفتم سبت آرام و مقدس خداوند استكارك شش روز 15
. دارندي مرعيت را نگاه بدارند، نسالً بعد نسل سبت را به عهد ابدل سبي اسرائي پس بن16
.افتين آرام فرموده، استراحت ين را ساخت و در روز هفتميه در شش روز، خداوند آسمان و زمكراي است، زي ابديتيل آي اسرائيان من و بنين درمي ا17
. دادي دو لوح سنگ مرقوم به انگشت خدا را به ويعنيلوح شهادت، ان برد، دو ينا بپايوه سك در ي و چون گفتگو را با موس18


32خروج باب 
ن يرا اي ما بخرامند، زيش رويه پكان بساز ي ما خدايز و برايبرخ:  را گفتندير نمود، قوم نزد هارون جمع شده، ويوه تأخك در فرود آمدن از يه موسكدند ي و چون قوم د1

. م او را چه شده استي دانيرون آورد، نميمصر بن يه ما را از زمك، ي موس مرد،
.دياوريرده، نزد من بكرون يه درگوش زنان و پسران و دختران شماست، بك طال را يگوشواره ها: شان گفتي هارون بد2
.رده، نزد هارون آوردندكرون يشان بود بي ايه در گوشهاكن را ي زري قوم گوشواره هاي پس تمام3
ن مصر يه تو را از زمك باشند، يان تو مين خدايل اي اسرائيا: شان گفتنديخته شده ساخت، و اي رةرد، و از آن گوسالكشان گرفته، آن را با قلم نقش يت ا و آنها را از دس4
.رون آوردنديب

. باشديهوه ميد يفردا ع:  گفت رد و هارون ندا در داده،كش آن بنا ي پيد، مذبحين را بدي و چون هارون ا5
.دن نشستند، و بجهت لعب بر پا شدندي خوردن و نوشي آوردند، و قوم براي سالمتيايدند، و هداي گذراني سوختني هايامدادان برخاسته، قربان و ب6



.، فاسد شده انديرون آورده اين مصر بيه از زمكن قوم تو يه اكرا ير برو، زيروانه شده، بز«:  گفتي و خداوند به موس7
ه كند ي گويده، مي گذرانيرده، و قربانكشتن ساخته اند، و نزد آن سجده ي خويخته شده براي رةده، گوساليشان امر فرموده ام، انحراف ورزيه بدك يقير از آن طي و به زود8
.رون آورده اندين مصر بيه تو را از زمك باشند يان تو مين خدايل اي اسرائيا

. باشنديش مك قوم گردنكنيده ام و اين قوم را ديا:  گفتي و خداوند به موس9
.م خواهم ساختينم و تو را قوم عظك كشان را هاليشان مشتعل شده، اينون مرا بگذار تا خشم من بر اك و ا10
مشتعل شده ، يرون آورده اين مصر بيم و دست زورآور از زميه با قوت عظك خداوند چرا خشم تو بر قوم خود يا«: رده، گفتك خود تضرع يهوه، خداي نزد ي پس موس11

است؟
.      ش رجوع فرماي قوم خوين قصد بديند؟ پس از شدت خشم خود برگرد، و از اكن تلف ي زميشد، و از روكوهها بكشان را در يه اكند ين سخن گويان اي چرا مصر12
 ير گردانم، و تماميثكت شما را مثل ستارگان آسمان يه ذرك يگفتشان يشان به ذات خود قسم خورده، بدي ايه براكاد آور يل را بيم و اسحاق و اسرائي بندگان خود ابراه13

. تا آن را متصرف شوند تا ابداآلباد ت شما بخشم،ي آن سخن گفته ام به ذرةه درباركن را ين زميا
.ه به قوم خود برساند، رجوع فرمودكه گفته بود ك ي پس خداوند از آن بد14
.ن طرف و بدان طرف مرقوم بودي بود، و لوحها به هر دو طرف نوشته بود، بديد، و دو لوح شهادت به دست ور آميوه به زك برگشته، از ي آنگاه موس15
. خدا بود، منقوش بر لوح هاة و لوح ها صنعت خدا بود، و نوشته، نوشت16
.   جنگ استيدر اردو صدا:  گفتيد، به موسيدند شني خروشيه مكوشع آواز قوم را ي و چون 17
. شنوميان را من ميه آواز مغَنّكست، بليست نك خروش شيست، و صداي خروش ظفر نيداص:  گفت18
.ستكوه شكر ينده، آنها را زك مشتعل شد، و لوحها را از دست خود افيد، خشم موسينندگان را دك به اردو رسد، و گوساله و رقص كيه چون نزدك و واقع شد 19
.ديل را نوشاني اسرائيده، بني آب پاشيرده، نرم ساخت، و بر روك و آن را خرد  د،ي، به آتش سوزانه ساخته بودند گرفتهك را ي و گوساله ا20
؟يشان آوردي بر ايميه گناه عظكرده بودند كن قوم به تو چه يا:  به هارون گفتي و موس21
.د باشني ميل به بديه ماك ي شناسين قوم را ميم افروخته نشود، تو ايخشم آقا:  هارون گفت22
.م او را چه شدهي دانيرون آورده است، نمين مصر بيه ما را از زمك ين مرد، موسيه اكرا ي ما بخرامند، زيش رويه پكان بساز ي ما خداي برا  و به من گفتند،23
. آمدرونين گوساله بيند، پس به من دادند، و آن را در آتش انداختم و اكرون يه را طال باشد آن را بكشان گفتم هري بد24
   لگام ساخته بود،        يشان بيان دشمنان ايشان درمي ايي رسوايشان را برايه هارون اكرا ي ز  لگام شده اند،يه بكد ي قوم را دي و چون موس25
. جمع شدندي نزد وي الويع بنيپس جم. ديه به طرف خداوند باشد، نزد من آكهر:  گفت ستاده،ي اردو اة به دروازي آنگاه موس26
س برادر خود و كند، و هرك اردو آمد و رفت ةش بگذارد، و از دروازه تا دروازير خود را بر ران خويس شمشكهر: دي گوين ميل، چني اسرائيهوه، خداي: شان گفتي او بد27

.شدك خود را ب ةيش و همسايدوست خو
.فتادندب سه هزار نفر از قوم ايو در آن روز قر. ردندك ي موافق سخن موسي الوي و بن28
.ت دهدكش؛ تا امروز شما را بريس به پسر خود و به برادرخوك هريد حتييص نماي خداوند تخصيشتن را برايامروز خو:  گفتي و موس29
.نمكفاره كد گناه شما را ي روم، شاينون نزد خداوند باال مكا. ديرده اكم ي عظيشما گناه:  به قوم گفتيه موسك و بامدادان واقع شد 30
.شتن ساخته اندي خويان طال برايرده، و خداكم ي عظين قوم گناهيآه، ا:  به حضور خداوند برگشت و گفتيس موس پ31
.، محو سازيه نوشته اك و اگر نه مرا از دفترت ي آمرزيشان را مي اآلن هرگاه گناه ا32
.رده است، او را از دفتر خود محو سازمكه گناه كهر:  گفتي خداوند به موس33
شان يشان را از اي گناه ا وم تفقد من،ين در كيد، لي تو خواهد خراميش روي من پة فرشتكنين، اك ييه به تو گفته ام، راهنماك يين قوم را بدانجاينون برو و اك ا و34

.ردكبازخواست خواهم 
.ه هارون ساخته بود، ساخته بودندك را يرا گوساله اي و خداوند قوم را مبتال ساخت ز35


33اب خروج ب
عقوب قسم خورده، گفته ام آن يم، اسحاق و ي ابراهيه براك يني، بدان زمين مصر برآورده ايه از زمكن قوم ين، تو و اكوچ كنجا يروانه شده، از ا:  گفتي و خداوند به موس1

.ردكت تو عطا خواهم يرا به ذر
رد كرون خواهم يان را بيبوسيان و يان و حوي فرزان ويان و حتيان و اَمورينعانك فرستم، و ي تو ميش روي پي و فرشته ا2
. سازمكن راه هالي، مبادا تو را در بيش هستكه قوم گردن كم، چوني آيان شما نميه درمكرا ي است ؛ زير و شهد جاريه به شك يني به زم3
.ور خود را بر خود ننهاديس زكچيدند، ماتم گرفتند، و هين سخنان بد را شني و چون قوم ا4
رون يور خود را از خود بينون زكپس ا.  سازمكم، همانا تو را هاليان تو آي  در ميد؛ اگر لحظه ايش هستكشما قوم گردن : ل را بگوي اسرائيبن«:  گفتي خداوند به موس و5
.نمكن تا بدانم با تو چه ك
.ردندكرون يب از خود بي خود را از جبل حوريورهايل   زي اسرائي پس بن6
ه خارج ك اجتماع ةمي به خ  بود،يهوه ميه طالب كه هركو واقع شد . دينام»  اجتماعةميخ«رگاه، دور از اردو زد، و آن را كرون لشي خود را برداشته، آن را بةمي خي و موس7
. رفتيرون ميرگاه بود، بكلش
. شديمه ميست تا داخل خي نگري ميستاد، و در عقب موسي ايد م خوةمي به در خيكي قوم برخاسته، هري رفت، تماميرون ميمه بي خي به سويه موسك ي و هنگام8
. گفتي سخن ميستاد، و خدا با موسي ايمه مي شد، ستون ابر نازل شده، به در خيمه داخل مي به خي و چون موس9

.ردك يسجده م خود ةميس به در خك هر  قوم برخاسته،ةدند، همي ديستاده ميمه اي قوم، ستون ابر را بر در خي و چون تمام10
مه يان خيوشع بن نونِ جوان، از مياما خادم او .  گشتيپس به اردو بر م. دي گويه با دوست خود سخن مك ي گفت، مثل شخصي روبرو سخن مي و خداوند با موس11

. آمديرون نميب
ضاً در ي شناسم، و اي، تو را به نام ميو تو گفته ا. ي فرستيه مك همراه من هك ي دهيو تو مرا خبر نم. ن قوم را ببريا: يي گوي تو به من مكنيا:  به خداوند گفتي و موس12

. يافته ايض يحضور من ف
. باشنديفه، قوم تو مين طايه اكابم، و مالحظه بفرما يض ي و در حضور تو ف اموز تا تو را بشناسم،يق خود را به من بيقه منظور نظر تو شده ام، طري الحقي اآلن اگر ف13



.دي خواهم بخشي من خواهد آمد و تو را آراميرو:  گفت14
.نجا مبريد، ما را از اياي تو نيهرگاه رو: ردك عرض ي به و15
م يممتاز خواه. نندي زميه بر روك ييع قومهايا نه از آمدن تو با ما؟ پس من و قوم تو از جميم؟ آيه من و قوم تو منظور نظر تو شده اك شود يز معلوم ميرا به چه چي ز16
.شد
. شناسمي و تو را بنام ميافته ايض يه در نظر من فكرا يرد، زك خواهم يه گفته اكز يار نكن يا:  گفتي خداوند به موس17
.ييه جالل خود را به من بنماك آنيمستدع: ردك عرض 18
ه كرد بر هر كه رئوف هستم و رحمت خواهم كنم بر هرك يو رأفت منم، ك ي تو ندا ميش رويهوه را پي گذرانم و نام ي تو ميش روي احسان خود را پيمن تمام:  گفت19
.م هستميرح
.ند و زنده بماندي تواند مرا ببيرا انسان نميد، زي دي تواني مرا نميرو:  و گفت20
.ستيپس بر صخره با.  نزد من استي مقامكنيا:  و خداوند گفت21
.نمكد تا عبور ي گذارم، و تو را به دست خود خواهم پوشانياف صخره مك گذرد، تو را در شيه چون جالل من مك شود ي و واقع م22
.  شوديده نمي من دي، اما رويني مرا ببي پس دست خود را خواهم برداشت تا قفا23


34خروج باب 
.ن لوح ها خواهم نوشتيبر ا يستك اول بود و شيه بر لوح هاك را ي خود بتراش و سخنانين براي مثل اوليدو لوح سنگ:  گفتي و خداوند به موس1
.ستيوه باكا، و در آنجا نزد من بر قله ينا باال بيوه سك و بامدادان حاضر شو و صبحگاهان به 2
. ندكوه چرا نكن يز به طرف ايده نشود، و گله و رمه نيوه، دك يز در تماميس نكچيد، و هيايس را تو باال نكچي و ه3
. را به دست خود برداشتهيه خداوند او را امر فرموده بود، و دو لوح سنگكنا باال آمد، چنانيوه سكد و بامدادان برخاسته، به ياشن تري مثل اولي دو لوح سنگي پس موس4
.ستاد، و به نام خداوند ندا در دادي باي و خداوند در ابر نازل شده، در آنجا با و5
ر احسان و رفا؛ يثكر خشم و يم و رئوف و دي رحي خدا ه،هويهوه، ي ه كرده، ندا در داد ك عبور ي ويش روي و خداوند پ6
شان تا ي پردان را بر پسران و پسران پسران ايايه خطاك سزا نخواهد گذاشت، بلين گناه را هرگز بكان و گناه؛ لي خطا و عصة هزاران، و آمرزندي رحمت براة نگاه دارند7

.پشت سوم و چهارم خواهد گرفت
.ردكن نهاده، سجده يزم رو به ي به زودي و موس8
امرز و ما ي باشند، پس خطا و گناه ما را بيش مكن قوم گردن يه اكرا يد، زيايان ما بيه خداوند درمك آنيقه منظور نظر تو شده ام، مستدعي الحقي خداوند اگر فيا:  و گفت9

.راث خود بسازيرا م
ان يه تو درمكن قوم ي ايرده نشده باشد، و تمامكع امتها ي جهان و در جميه در تمامكنم، ك ي مبي عجيارهاك قوم تو ي بندم و درنظر تمامي مي عهدكنيا:  گفت10

. استكرد، هولناكه با تو خواهم ك ياركن يه اكرا يد، زيار خداوند را خواهند دك، يشان هستيا
.ان را خواهم رانديبوسيان و يان و حويان و فرزيان و حتينعانك ان وي تو اموريش روي من از پكنيا. م، نگاه داري فرماي آنچه را من امروز به تو امر م11
. باشديان شما دامي، مبادا درمي، عهد نبندي رويه تو بدانجا مكن ينان آن زمكه با ساك با حذر باش 12
.دييشان را قطع نمايم ايريد و اشينكشان را بشي ايد، و بتهايشان را منهدم سازي ايه مذبحهاك بل13
.وراستي غيور است، خدايه نام او غكهوه يرا ير را عبادت منما، زي غيخدا زنهار 14
شان ي اي هايند و از قرباني نماي گذرانند، و تو را دعوت مي ميشان قربانيان اينند، و نزد خداك يشان زنا ميان اين عهد مبند، و االّ از عقب خداينان آن زمك زنهار با سا15
.ي خوريم

ب زنا خواهند كان خود مرتي خدايروينند، آنگاه پسران شما را در پكان خود زنا يشان از عقب خداي، و چون دختران ايري گي پسران خود مين براشاي و از دختران ا16
.نمود
.شتن مسازي خويخته شده برايان ري خدا17
.يرون آمديب از مصر بيه در ماه ابكرايب بخور، زي ماه اَبن دريه تو را امر فرمودم، در وقت معكر چنانير را نگاه دار، و هفت روز نان فطيد فطي ع18
 تو، چه از گاو چه از گوسفند؛يور از مواشك ذةد، از آن من است و هر نخست زاديه رحم را گشاك هر19
 دست حاضر يس به حضور من تهكچيو ه. ه بدهي از پسرانت را فديو هر نخست زاده ا. نك، گردنش را بشيه ندهيه بده، و اگر فدي فدي االغ، بره اة نخست زادي و برا20

.نشود
.ار و در حصاد، سبت را نگاه داريدر وقت ش. ن، سبت را نگاه داري شش روز مشغول باش، و روز هفتم21
.ل ساليد جمع در تحويد نوبر حصاد گندم و عي عيعنيد هفته ها را نگاه دار، ي و ع22
.ل، حاضر شوندي اسرائيهوه، خداير خداوند ورانت به حضوك ذة سه مرتبه همي سال23
، ي خود حاضر شويهوه، خداي تا به حضور يي آيه در هر سال سه مرتبه مك يو هنگام. ديع خواهم گرداني تو خواهم راند، و حدود تو را وسيش رويه امتها را از پكرا ي ز24
.ردكن تو را طمع نخواهد يس زمكچيه

.د فِصح تا صبح نماندي عيمگذران، و قربانه يرماي مرا با خمي خون قربان25
.ر مادرش مپزيو بزغاله را در ش. اوري خود، بيهوه، خداي ةن خود را به خانين نوبر زمي نخست26
.ل بسته امين سخنان، عهد با تو و با اسرائيه به حسب اكرايس، زين سخنان را تو بنويا«:  گفتي و خداوند به موس27
.الم را بر لوحها نوشتك ده يعنيد و او سخنان عهد، ي آنجا نزد خداوند بوده، نان نخورد و آب ننوش و چهل روز و چهل شب28
 با او يه به سبب گفتگوك ندانست يه موسك آمد، واقع شد ير ميوه بزكه از ك ي بود، هنگامي در دست موسي آمد، و دو لوح سنگير مينا بزيوه سك از ي و چون موس29

. ديخش دري مي وةپوست چهر
. ندياي او بكيه نزدكدند يپس ترس.  درخشدي پوست چهره او مكنيه اكدند ي را ديل موسي اسرائيع بني اما هارون و جم30
.شان سخن گفتي بدي سرداران جماعت نزد او برگشتند، و موسةشان را خواند، و هارون و همي اي و موس31
.شان امر فرمودينا بدو گفته بود، بديوه سكنچه خداوند در  آمدند، و آكيل نزدي اسرائي بنة و بعد از آن هم32



.ديشك خود ي بر رويشان فارغ شد، نقابي از سخن گفتن با اي و چون موس33
ل ي اسرائي، به بن امر شده بودي آنچه به و رون آمده،يپس ب. رون آمدن اوي داشت تا بينقاب را برم. ندك گفتگو يه با وك شد ي به حضور خداوند داخل مي و چون موس34
. گفتيم

. رفتي او مي گفتگويه براك ي تا وقت د،يشك ي خود باز مي نقاب را به رويپس موس.  درخشدي او مةه پوست چهركدند ي دي را مي موسيل روي اسرائي و بن35


35خروج باب 
:ينكه آنها را بكد امر فرموده است ه خداونك ين است سخنانيا: شان گفتيرد، بدكل را جمع ي اسرائي تمام جماعت بني و موس1
شته شود، كند، ك ياركه در آن ك شماست؛ هري مقدس خداوند براين، سبتِ آراميرده شود، و در روز هفتمكار ك شش روز 2
.ديفروزي خود مينهاك مسة در روز سبت آتش در هم3
:ه خداوند فرموده، و گفته استك يرن است اميا: رده، گفتكل را خطاب ي اسرائي جماعت بني تمامي و موس4
اورد،ي خداوند را از طال و نقره و برنج بةيه از دل راغب است، هدكهر. ديري خداوند بگي برايه اي از خودتان هد5
   و پشم بز،كتان نازك و از الجورد و ارغوان و قرمز و 6
م،ي و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شط7
 بخور معطر،ي روغن مسح و برايات برايو عطر، يي روشناي و روغن برا8
.نه بنديفود و سي ايع براي ترصي جزع و سنگهاي و سنگها9

. ند و آنچه را خداوند امر فرموده است، بسازندياي دانادالن از شما بة و هم10
،شيه هايش و پايش و ستونهايش و پشت بندهايش و تخته هايمه هاكمه اش و پوشش آن و تين و خك مس11
 رحمت و حجاب ستر،  يرسكش و ي و تابوت و عصاها12
ل اسبابش و نانِ تَقْدِمِه،كش و ي و خوان و عصاها13
،يي روشنايش و روغن براي و اسبابش و چراغهايي روشناي و چراغدان برا14
ن،ك درگاه مسي دروازه براةش و روغن مسح و بخور معطر، پردي و مذبح بخور و عصاها15
ه اش،يل اسبابش و حوض و پاكش و ين آن، و عصاهاي برنجةك و شبي سوختنيبان و مذبح قر16
  صحن،ة دروازة آنها و پرديه هايش و پاي صحن و ستونهاي و پرده ها17
 آنها،ي صحن و طنابهايخهاين و مك مسيخهاي و م18
».نديهانت نماكنش را تا  پسراياهن، و رختهاك رخت مقدس هارون يعني خدمت قدس، ي بافته شده براي و رختها19
. رون شدندي بيل ازحضور موسي اسرائي جماعت بني پس تمام20
 مقدس ي رختهاي تمام خدمتش و براي اجتماع، و براةميار خك ي خداوند را براةيد، آمدند و هديه روحش او را با اراده گردانكرد، و هركب يه دلش او را ترغك و هر21

.   آوردند
 خداوند ي طال براةيه هدكها و گردن بندها و هر قسم آالت طال آوردند، و هري و گوشواره ها و انگشتريني بيه از دل راغب بود، و حلقه هاكمدند، هر مردان و زنان آ22

. ده بوديگذران
.ا را آوردافت شد، آنهي و پشم بز و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز نزد او كتان نازكه الجورد و ارغوان و قرمز و ك يسك و هر23
. افت شد، آن را آورديار خدمت نزد او ك هر يم برايه چوب شطك خداوند را آورد، و هر ةياورد، هدي نقره و برنج ب ةيه خواست هدك هر24
.  آوردند ،كتان نازكشتند، و رشته شده را از الجورد و ارغوان و قرمز و ي ري خود مي زنان دانادل به دستهاة و هم25
. رشتندي پشم بز م ل بود،يمت ماكشان به حيه دل اك ين زناة و هم26
. نه بند آوردنديفود و سي ايع براي ترصي جزع و سنگهاي و سروران، سنگها27
. بخور معطري مسح و براي و برايي روشنايات و روغن براي و عطر28
 ي ساخته شود، براي موسةليه به وسكه خداوند امر فرموده بود ك يارك هر يبرا يزيه چكشان را راغب ساخت يشان، ايه دل اكل ي اسرائي مردان و زنان بنة و هم29

. دل آوردند ةخداوند به اراد
رده است،كهودا به نام دعوت ي بن حور را از سبط يل بن اوريه خداوند بصلئكد يآگاه باش: ل را گفتي اسرائي بني و موس30
 پر ساخته،يو هر هنرمت و فطانت و علم ك و او را به روح خدا از ح31
ردن در طال و نقره و برنج،كار ك ي اختراع  مختراعات و براي و برا32
.ندك را بي چوب تا هر صنعت هنري درودگريدن و مرصع ساختن سنگها، و براي تراشي و برا33
 را از سبط دان،كسامياب بن اخين اُهوليم دادن را القا نمود، و همچني و در دل او  تعل34
 و مخترع  يار نساج تا صانع هر صنعتك و در هر  ،كتان نازك هر عمل نقاش و نساج ماهر و طراز و الجورد و ارغوان و قرمز و ي پر ساخت، برايمت دلكشان را به حي ا و35

. مخترعات بشوند


36خروج باب 
ردن هر صنعت خدمتِ قدس، ماهر باشند، موافق آنچه خداوند امر فرموده ك ي تا برا شان داده است،يمت و فطانت بدكه خداوند حك ي دانا دالن ةاب و هميل و اهوليو بصلئ 1

.نندكار بك  است،
 كيار نزدكردن ك يه براكشان را راغب ساخته بود يشان، ايمت داده بود، و آن را در دل اكشان حيه خداوند در دل اك ي دانادالنةاب و هميل و اهولي، بصلئي پس موس2
.دركند، دعوت يايب

. آورندي ميگر نزد وي دي تبرعياي برداشتند، و هر بامداد هدايار خدمت قدس آورده بودند، از حضور موسك بجا آوردن يل براي اسرائيه بنك را يياي هداة و هم3
. بود، آمدنديه در آن مشغول مكار خود ك از كي ساختند، هر يار قدس را مكه هرگونه ك ياني داناة و هم4



. آورنديه ساخته شود، مكه خداوند فرموده است ك يارك عمل آن ياده از آنچه الزم است برايقوم ز: رده، گفتندكعرض  را ي و موس5
.پس قوم از آوردن باز داشته شدند. نندك قدس نياي هدايگر براي دياركچ يمردان و زنان ه«ه كند يرده، گوك فرمود تا در اردو ندا ي و موس6
.اده بوديه زك، بليافك  ار،كمام  انجام تي و اسباب برا7
ان از صنعت نساج ماهر يروبكده شده و الجورد و ارغوان و قرمز، و آنها را با ي تابكتان نازكن را ساختند، از ك مسةار اشتغال داشتند، ده پردكه در ك ي دانا دالنة پس هم8
.ب دادنديترت
. اندازه بودكي پرده ها را ةهم. اع و عرض هر پرده چهار ذر ست و هشت ذراع،ي طول هر پرده ب9

وست،يگر بپيدكيوست، و پنج پرده را با يگر بپيدكي و پنج پرده را با 10
.   دوم ساختيوستگي در پيروني بةن در لب پردي الجورد ساخت، و همچنيهاي اش مادگيوستگينار پك پرده در كي و بر لب 11
. گر بوديدكيها مقابل ي ساخت و مادگين بود، پنجاه مادگي دوميوستگيه در پك يپرده انار ك ساخت، و در ي پرده، پنجاه مادگكي و در 12
. باشدكين ك تا مس وست،يگر بپيدكيمه ها با كن ساخت، و پرده ها را به تيمه زرك و پنجاه ت13
.ن بود، آنها را پانزده پرده ساختك مسيه باالك يمه اي و پرده ها از پشم بز ساخت بجهت خ14
. اندازه بودكيازده پرده را ي ذراع، و عرض هر پرده چهار ذراع، و يول هر پرده س ط15
.وست، و شش پرده را جداي و پنج پرده را جدا پ16
. دوميوستگي در پةنار پردك در ي بود ساخت، و پنجاه مادگيروني بيوستگيه در پك ينار پرده اك بري و پنجاه مادگ17
. باشدكيمه بساخت تا يوستن خي پي براي برنجةمك و پنجاه ت18
. بر زبر آن از پوست خزيمه ساخت، و پوششي خي از پوست قوچ سرخ شده براي و پوشش19
.ن ساختك مسيم برايم از چوب شطي قاي و تختها20
.مي ذراع و نكي طول هر تخته ده ذراع، و عرض هر تخته 21
ن را ساخت،ك مسي تخته هاةب هميكن تريگر، و بديدكي هر تخته را دو زبانه بود مقرون 22
،يمانيست تخته به جانب جنوب به طرف ين را ساخت، بك مسي و تخته ها23
. دو زبانه اشيگر براي دةر تختيه زي دو زبانه اش، و دو پاي براير تخته اي زةي دو پايعنيست تخته ساخت، ير بي نقره زةي و چهل پا24
.ست تخته ساختيبن به طرف شمال، كگر مسي جانب دي و برا25
. گري دةر تختي زةي و دو پاي تخته اكير ي زةي دو پايعني آنها را ة نقرةي و چهل پا26
. ن به طرف مغرب، شش تخته ساختكخر مسو مي و برا27
.ن در هر دو جانبش ساختك مسي گوشه هاي و دو تخته برا28
.ردك هر دو در هر دو گوشه ين برايو همچن. قه تمام شد حلكيوسته شد، و تا سر آن با هم در يگر پيدكير با ي و از ز29
.ر تختهيه زي دو پايعنيه، ي آنها از نقره  شانزده پايه هاي پس هشت تخته بود، و پا30
ن، ك جانب مسكي ي تخته هاي پنج برايعنيم ساخت، ي و پشت بندها از چوب شط31
. نك مسيخر جانب غربو مي تخته هايپشت بند بران، و پنج كگر مسي جانب دي تخته هاي و پنج پشت بند برا32
. ان تخته ها از سرتاسر بگذردي را ساخت تا درمي و پشت بند وسط33
.دي پشت بندها، خانه ها باشد، و پشت بندها را به طال پوشاني آنها را از طال ساخت تا برايد، و حلقه هاي تخته ها را به طال پوشان34
.ب داديان از صنعت نسا ماهر ترتيروبكده شده ساخت، و آن را با ي تابكتان نازكارغوان و قرمز و  و حجاب را از الجورد و 35
.ختي نقره رةي آنها چهار پاي آن از طال بود، و برايد و قالبهايش ساخت، و آنها را به طال پوشانيم براي و چهار ستون از چوب شط36
.ده شده از صنعت طراز بساختي تابكتان نازكغوان و قرمز و مه از الجورد و اري خة دروازي براي و پرده ا37
. آنها از برنج بودةيد و پنج پاي آنها را به طال پوشاني آنها را ساخت و سرها و عصاهاي و پنج ستون آن و قالبها38


37خروج باب 
.مي ذراع و نكيش ي، و بلندمي ذراع و نكيم، و عرضش يم ساخت، طولش دو ذراع و نيل، تابوت را از چوب شطيو بصلئ 1
.  از طال بر طرفش ساختي آن تاجيو برا. ديرون پوشاني خالص از درون و بي و آن را به طال2
.گري طرفش و دو حلقه بر طرف دكي دو حلقه بر يعني  خت،يمه اش بري چهار قاين براي زرة و چهار حلق3
.ديم ساخته، آنها را به طال پوشاني و دو عصا از چوب شط4
. برداشتن تابوتي برا د،ي و عصاها را در حلقه ها بر دو جانب تابوت گذران5
.مي ذراع و نكيم، و عرضش يطولش دو ذراع و ن.  خالص ساختي رحمت را از طاليرسك و 6
. ساختيارك رحمت از چرخيرسكو آنها را بر هر دو طرف .  از طال ساختيروبك و دو 7
.ان را بر هر دو طرفش ساختيروبك رحمت، يرسكگر بر آن طرف، و از ي ديروبكن طرف و ي بر ايروبك كي 8
ان يروبك يهاي رويعني بود، يگر ميدكي يشان به سوي ايهايدند، و روي پوشاني رحمت را ميرسكش ي خويردند، و به بالهاك ير آن پهن مي خود را بر زيان بالهايروبك و 9

. بودي رحمت ميرسكبه جانب 
.مي ذراع و نكيش ي ذراع، و بلندكيم ساخت، طولش دو ذراع، و عرضش ي چوب شط و خوان را از10
.ن گرداگردش ساختي زريد، و تاجي خالص پوشاني و آن را به طال11
.ه ساختين گرداگرد حاشي زري به مقدار چهار انگشت گرداگردش ساخت، و تاجيه اي و حاش12
.مه اش بود گذاشتيه برچهار قاك يبر چهار گوشه اخت، و حلقه ها را يش رين براي زرة و چهار حلق13
. برداشتن خواني عصاها باشد، برايه بود، تا خانه هاي و حلقه ها مقابل حاش14
. برداشتن خوانيد، برايم ساخته، آنها را به طال پوشاني و دو عصا را از چوب شط15
. خالص ساختيختند، از طالي ري ميختني ريايه بدانها هداكش يا و جامهااله هياسه ها و پك بود از صحنها و يه بر خوان مك را ي و ظروف16



.ن بوديش از هميش و گلهايبهايش و سياله هايش و پيه اش و شاخه هاي، چراغدان را ساخت، و پاياركاز چرخ.  خالص ساختي و چراغدان را از طال17
.گري چراغدان از طرف دة طرف، و سه شاخكي چراغدان از ة سه شاخيعنيرون آمد، ي و از دو طرفش شش شاخه ب18
. آمديرون ميه از چراغدان بك ي شش شاخه اين برايگر، و همچني دة بر شاخي و گليبي و سي بادامةالي شاخه، و سه پكي در ي و گليبي با سي بادامةالي و سه پ19
. آنيبها و گلهاي با شي بادامةالي و بر چراغدان چهار پ20
. آمديرون ميه از آن بك ي شش شاخه اي آن، براةر دو شاخي زيبي آن، و سةر دو شاخي زيبي آن، و سةشاخر دو ي زيبي و س21
. خالصي طاليارك چرخكي همه از يعنين بود، ي آنها از همي آنها و شاخه هايبهاي س22
. خالص ساختيش را از طاليهاينيش و سيرهاي و هفت چراغش و گلگ23
. اسبابش ساختةآن را با هم خالص ي وزنه طالكي از 24
.ش از همان بوديش دو ذراع، و شاخهاي ذراع مربع، و بلندكي ذراع، و عرضش كيم ساخت، طولش ي و مذبح بخور را از چوب شط25
. خالص ساختي گرداگردش از طاليش، و تاجي گرداگردش، و شاخهاي سطحش و طرفهايعنيد، ي خالص پوشاني و آن را به طال26
.  برداشتنش به آنهاي عصاها باشد براير تاج بر دو گوشه اش بر دو طرفش ساخت، تا خانه هايش زين براي زرةق و دو حل27
.ديم ساخته، آنها را به طال پوشاني و عصاها را از چوب شط28
.  و روغن مسح مقدس و بخور معطر طاهر را از صنعت عطار ساخت29


38خروج باب 
.ش سه ذراعيطولش پنج ذراع، و عرضش پنج ذراع مربع، و بلند. م ساختيز چوب شط را اي سوختني و مذبح قربان1
.ديش از همان بود و آن را از برنج پوشانيشاخها. ش را بر چهار گوشه اش ساختي و شاخها2
.ز برنج ساخت ظروفش را اةاسه ها و چنگالها و مِجمرها و همك اندازها و كگها و خايد: يعني اسباب مذبح را ساخت، ة و هم3
. ن تا نصفش برسدييه اش بطرف پاير حاشيه زك از برنج ساخت، ك مشبي مذبح، آتش داني و برا4
. عصاها باشديخت، تا خانه هاين ري چهار سر آتش دان برنجي و چهار حلقه برا5
.ديم ساخته، آنها را به برنج بپوشاني و عصاها را از چوب شط6
. برداشتنش به آنها، و مذبح را از چوبها مجوف ساختيد، برايو طرف مذبح گذران و عصاها را در حلقه ها بر د7
.  شدندي خدمت جمع مي اجتماع براةمي خةه نزد دروازك ي زنانينه هايه اش را از برنج از آي و پا  و حوض را از برنج ساخت،8
. بوديده شده صد ذراعي تابك نازتانك صحن از ي، پرده هايماني به سمت ي سرف جنوبيه براك و صحن را ساخت 9

. از نقرهي آنها و پشت بندهايست بود، از برنج و قالبهاي آنها بيه هايست بود، و پاي آنها بي ستونها10
. آنها از نقره بودي بود، و ستونها و پشت بندهاي صد ذراعي طرف شمالي و برا11
. ستونها از نقره بودي آنها ده، و قالبها و پشت بندهايه هاي آنها ده و پاي بود، و ستونهاي پنجاه ذراعي، پرده هاي طرف غربي و برا12
. بودي به سمت طلوع، پنجاه ذراعي طرف شرقي و برا13
. آنها سهيه هاي آنها سه و پاي بود، ستونهاي طرف دروازه پانزده ذراعكي ي و پرده ها14
. آنها سهيه هاي آنها سه و پاي بود، ستونهايپرده ها پانزده ذراعن طرف و از آن طرف ي صحن از اةگر دروازي طرف دي و برا15
.ده شده بودي تابكتان نازك صحن به هر طرف از ي پرده هاة هم16
. وسته شده بوديه پ نقري صحن به پشت بندهايع ستونهاي آنها از نقره، و جمي ستونها از نقره، و پوشش سرهاي ستونها از برنج بود، و قالبها و پشت بندهايه هاي و پا17
. صحنيش به عرض پنج ذراع موافق پرده هايست ذراع، و بلنديصولش ب. ده شده بودي تابكتان نازك صحن از صنعت طراز از الجورد و ارغوان و قرمز و ة دروازة و پرد18
. آنها از نقره بودي آنها و پشت بندهاي آنها از نقره، و پوشش سرهاين آنها چهار، و قالبهاي برنجيه هاي آنها چهار، و پاي و ستونها19
.ن و صحن، به هر طرف از برنج بودك مسيخهاي مة و هم20
.اهن حساب آن گرفته شدكتاماربن هارون يان، به توسط اي به خدمت الويه حسب فرمان موسكن شهادت، چنانك مسيعنين، كن است مسي ا21
. امر فرموده بود بساختيه خداوند به موسك هودا، آنچه راي بن حور از سبط يل بن اوري و سصلئ22
. كتان نازك از سبط دان بود، نقاش و مخترع و طراز در الجورد و ارغوان و قرمز و كسامياب بن اخي اُهولِي و با و23
. ق مثقال قدس بود مثقال موافيست و نه وزنه و هفتصد و سيا بي هدايار قدس، از طالك در همه يعنيارصرف شد، كه در ك يي و تمام طال24
. شمرده شدگان جماعت صد وزنه و هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال بود، موافق مثقال قدس ة و نقر25
و ه ششصد و سه هزار و پانصد كست ساله و باالتر، ي شمرده شدگان گذشتند، از بيه به سوك ي از آناني هر نفريم مثقال موافق مثقال قدس، براي نيعني درهم كي 26

.پنجاه نفر بودند
.هي پاكي ي وزنه براكي يعنيه از صد وزنه يصد پا.  پرده بوديه هاي قدس و پايه هايختن پاي ري نقره براة و اما آن صد وزن27
.  آنها ساختيد، و پشت بندها براي آنها را پوشاني ستونها ساخت و سرهاي و از آن هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال قالبها برا28
.ا هفتاد وزنه و دو هزار و چهار صد مثقال بودي و برنج هدا29
. اسباب مذبح را ساختةن آن و همي برنجةكن، و شبي اجتماع و مذبح برنجةمي خة دروازيه هاي و از آن پا30
. گرداگرد صحن رايخهاي مةن و همك مسيخهاي مة صحن و همة دروازيه هاي و پا31


39خروج باب 
. امر نموده بوديه خداوند به موسك هارون ساختند، چناني مقدس برايردن در قدس، و رختهاك خدمت ي بافته شده ساختند، براي ارغوان و قرمز رختها و از الجورد و1
.ده شده، ساختي تابكتان نازكو فود را از طال و الجورد و ارغون و قرمزي و  ا2
. به صنعت نساج ماهر ببافندكتان نازكان الجورد و ارغون و قرمز و يا آنها را درمدند تيشك از طال ساختند و تارها ك نازي و تنگه ها3
.   وسته شدينار پكه بر دو كش ساختند، يوسته  شده براي پيتفهاك و 4



 امر فرموده يه خداوند به موسكده شده، چنانيب تاكتان نازكه بر آن بود از همان پارچه و از همان صنعت بود، از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و ك ي و زنار بسته شده ا5
.بود

.ردندكل درست ي    اسرائي بني موافق نامها  جزع مرصع در دو طوق طال، و منقوش به نقش خاتم،ي و سنگها6
.د امر فرموده بويه خداوند به موسكل باشد، چناني اسرائي بني برايادگاري يرد، تا سنگهاكفود نصب ي ايتفهاك آنها را بر 7
.ده شدهي تابكتان نازكفود از صنعت نساج ماهر ساخت، از طال و الجورد و ارغوان و قرمز و يار اكنه بند را موافق ي و س8
. وچپ دوالكي وجب و عرضش كينه بند را دوال ساختند طولش ي و آن مربع بود و س9

. اولةن بود رستيا.  و زمرداقوت زرديق سرخ و ي از عقيردند، رسته اك و در آن چهار رسته سنگ نصب 10
. ديق سفيبود و عقكاقوت ي دوم از بهرمان و ة و رست11
. شم و جمستين الهر و ي سوم از ع ة و رست12
. طال احاطه شده بوديوارهايه به دك خود ةعيشب در ترصي چهارم از زبرجد و جزع و ة و رست13
. خالص ساختنديار طنابها از طالكشان، مثل ي ايبق اسامل دوازده بود، مطاي اسرائي بني و سنگها موافق نامها14
.نه بند گذاشتندين ساختند و دو حلقه را بر دو سر سي زرةن و دو حلقي و دو طوق زر16
.نه بند بود، گذاشتندي سيه بر سرهاك ين را در دو حلقه اي زر ةده شدير تابي و آن دو زنج17
.  ردندكش نصب يفود در پيتف اكق گذاشتند، و آنها را بر دو ر را بر دو طويگر آن دو زنجي و دو سر د18
.فود بودي ايه بر طرف    اندرونك يناركنه بند گذاشتند، بر ين ساختند، آنها را بر دو سر سي زرة و دو حلق19
 امر يه خداوند به موسكفود جدا نشود، چناني زنار ايش بااليگوستيش، مقابل پين، از جانب پييفود، به طرف پايتف اك و آنها را بر دو  گر ساختند،ين دي زرة و دو حلق20

.فرموده بود
. ساختيفود را از صنعت نساج، تماماً الجوردي اي و ردا22
.ده نشودي گرداگرد دهنه تا دريه اي زره با حاشة در وسط ردا بود، مثل دهني و دهنه ا23
.ده شده ساختنديتان تابكو  و بر دامن ردا، انارها از الجورد و ارغوان و قرمز 24
.ان انارهايان انارها بر دامن ردا گذاشتند، گرداگردش در ميو زنگوله ها را درم.  خالص ساختندي و زنگوله ها از طال25
. امر فرموده بوديه خداوند به موسكردن، چنانك خدمت ي گرداگرد دامن ردا براي و اناري، و زنگوله اي و اناري و زنگوله ا26
. از صنعت نساج ساختندكتان نازك هارون و پسرانش از يراهنها را براي پ و27
.ده شدهي تابكتان نازك را از يتانك ير جامه هاي و ز ،كتان نازكبا را از ي زي و دستارهاكتان نازك و عمامه را از 28
.  امر فرموده بوديه خداوند به موسكچنانده شده، و الجورد و ارغوان و قرمز از صنعت طراز، ي تابكتان نازكمربند را از ك و 29
.هوهي يت برايقدوس:  مثل نقش خاتم مرقوم داشتنديتابتك خالص ساختند، و بر آن ي افسر مقدس را از طالة و تنگ30
. امرفرموده بوديه خداوند به موسك عمامه ببندند، چناني بستند تا آن را باالي الجوردي و بر آن نوار31
. امر فرموده بود، عمل نمودنديموافق آنچه خداوند به موس. ل ساختندي اسرائي اجتماع تمام شد، و بنةمين خكار مسك ة پس هم32
.شيه هايمه ها و تخته ها و پشت بندها و ستونها و پاك اسبابش و تة آوردند، با هميمه را نزد موسين خك و مس33
.ب ستر و پوشش از پوست قوچ سرخ شده و پوشش از پوست خز و حجا34
.   رحمتيرسكش و ي و تابوت شهادت و عصاها35
. اسبابش و نانِ تَقْدِمِهة و خوان و هم36
.يي روشناي اسبابش، و روغن براة آراسته شده و هميش، چراغهاي و چراغدان طاهر و چراغها37
.مهي خة دروازين و روغن مسح و بخور معطر و پرده براي و مذبح زر38
.ه اشي اسبابش و حوض و پاةش و همين آن، و عصاهاي برنجةكشبن و ي و مذبح برنج39
. اجتماعةمي خين براك اسباب خدمت مسةش و هميخهايش و مي صحن، و طنابهاة دروازةش و پرديه هاي صحن و ستونها و پاي و پرده ها40
. نديهانت نماكانش تا  پسرياهن، و رختها براك هارون  ي خدمت قدس، و رخت مقدس براي بافته شده براي ورختها41
.         ار را ساختندكن تمام يل همچني اسرائي بن  امر فرموده بود،ي موافق آنچه خداوند به موس42
.ت دادكشان را بري ايو موس. رده بودندكن ي موافق آنچه خداوند امر فرموده بود ساخته بودند، همچنكنيرد، و اكارها را مالحظه ك تمام ي و موس43


40باب خروج 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
. اجتماع را برپا نماةمين خك در غُرّه  ماه اول مس2
. نكش تابوت پهن يو حجاب را پ.  و تابوت شهادت را در آن بگذار3
.نكش را آراسته يو چراغدان را درآور و چراغها. ب نمايد، بر آن ترتي بايه مك را ييزهاي و خوان را درآورده، چ4
.زياوين بك دروازه را بر مسةش تابوت شهادت بگذار، و پردي بخور پين را براي و مذبح زر5
. اجتماع بگذارةمين خك مسةش دروازي را پي سوختني و مذبح قربان6
. زي اجتماع و مذبح بگذار، و آب در آن برةميان خي و حوض را درم7
.زياويا ب صحن رة دروازةو پرد. نك و صحن را گرداگرد برپا 8
.س نما تا مقدس شودي اسبابش تقدةن، و آن را با همكن را با آنچه در آن است مسح ك و روغن مسح را گرفته، مس9

.مذبح، قدس اقداس خواهد بود. س نمايرده، مذبح را تقدك اسبابش مسح ة را با همي سوختني و مذبح قربان10
.نكس يه اش مسح نموده، تقدي و حوض را با پا11
. شان را به آب غسل دهي اجتماع آورده، اةمي خةو هارون و پسرانش را نزد درواز 12
. ندكهانت ك من يس نما، تا برايرده، تقدك و هارون را به رخت مقدس بپوشان، و او را مسح 13



.راهنها بپوشانيشان را به پي آورده، اكي و پسرانش را نزد14
.شان خواهد بودي اي در نسلهايهانت ابدك ينه برايشان هر آيو مسح ا. ديهانت نماك من ي تا برايردكرا مسح شان يه پدر اكن، چنانكشان را مسح ي و ا15
.ن به عمل آورديرد، و همچنك موافق آنچه خداوند او را امر فرموده بود ي پس موس16
ن برپاشد،كه مسك ماه اول از سال دوم  ة و واقع شد در غُر17ّ
ش را برپا نمود،يش را گذاشت، و ستونهايرد،  و پشت بندهاكم يش را قايش را بنهاد و تخته هايه هاي  و پا  نمود،ن را برپاك مسي و موس18
. امر نموده بوديه خداوند به موسكد، چنانيمه را بر زبر آن گسترانيد، و پوشش خيشكن ك مسيمه را باالي و خ19
. تابوت گذاشتي رحمت را بااليرسك و  ا را بر تابوت گذارد، و عصاه  و شهادت را گرفته، آن را در تابوت نهاد،20
. امر فرموده بوديه خداوند به موسكچنان. ديشكش تابوت شهادت يخته، آن را پين درآورد، و حجاب ستر را آوك و تابوت را به مس21
. رون حجاب نهادين، بك مسي اجتماع به طرف شمالةمي و خوان را در خ22
. امر فرموده بوديه خداوند به موسكب داد، چنانيور خداوند بر آن ترت و نان را به حض23
.ن نهادك مسي مقابل خوان به طرف جنوب  اجتماع،ةمي و چراغدان را در خ24
. امر فرموده بوديه خداوند به موسك و چراغها را به حضور خداوند گذاشت، چنان25
. ش حجاب نهادي اجتماع ، پةمين را در خي و مذبح زر26
. امر فرموده بوديه خداوند به موسك چنان د،ي و بخور معطر بر آن سوزان27
.ختين را آوك مسة دروازة و پرد28
.  امر فرموده بوديه خداوند به موسكد، چنانيه را بر آن گذراني و هدي سوختنيرد، و قربانك اجتماع وضع ةمين خك مس ةش دروازي را پي سوختني و مذبح قربان29
. ختي شستن در آن بريرده، آب براك اجتماع و مذبح وضع  ةميان خيض را درم و حو30
.  خود را در آن شستندي و هارون و پسرانش دست و پاي و موس31
.  امر فرموده بوديه خداوند به موسك چنان ردند،ك اجتماع داخل شدند و نزد مذبح آمدند شست و شو ةميه به خك ي وقت32
.ديار را به انجام رسانك يپس موس. ختي صحن را آوة دروازة و پرد ن و مذبح برپا نمود،كمس و صحن را گرداگرد 33
.ن را پر ساختكد و جالل خداوند مسي اجتماع را پوشانةمي آنگاه ابر، خ34
.ودن را پر ساخته بك و جالل خداوند مس ن بود،كه ابر بر آن ساكرا ي اجتماع داخل شود، زةمي نتوانست به خي و موس35
. ردندك يوچ مك مراحل خود ةل در همي اسرائي بن  خاست،ين برمك مسي و چون ابر از باال36
. .شاني منازل اة در هم ل،ي خاندان اسرائي بود، درنظر تمامين و در شب آتش بر آن مك خاست، تا روز، ابر خداوند بر مسي و هرگاه ابر برنم37
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  انيتاب الوك
***************  

  
1الويان باب 

  :رده، گفتك اجتماع خطاب ةمي را خواند، و او را از خي و خداوند موس1
  .ديا از گوسفند بگذراني از گاو يعنيم ي خود را از بهاي نزد خداوند بگذراند، پس قرباني از شما قربانيسكهرگاه : شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن2
  .اورد تا به حضور خداوند مقبول شودي اجتماع بةميب بگذارند، و آن را نزد در خي عي از گاو باشد، آن را نر بي سوختني او قرباني اگر قربان3
  .ندكفاره كش مقبول خواهد شد تا بجهت او ي و برا  بگذارد،ي سوختني و دست خود را بر قربان4
  . اجتماع است بپاشندةميه نزد در خكاورند، و خون را بر اطراف مذبح ي بكيهنه خون را نزدك  و پسران هارون د،ي پس گاو را به حضور خداوند ذبح نما5
  .ندكنَد و آن را قطعه قطعه ك را بي سوختني و پوست قربان6
  .ننديزم بر آتش بچياهن آتش بر مذبح بگذارند، هك و پسران هارونِ 7
.ن و عطر خوشبو بجهت خداوندي آتش ةي و هدي سوختني قربانياهن همه را بر مذبح بسوزاند، براك د، ونيش را به آب بشويش و پاچه هاي و احشا8

.ب بگذراندي عي، آن را نر بي سوختني او از گله باشد خواه از گوسفند خواه از بز بجهت قرباني و اگر قربان10
.ش را به اطراف مذبح بپاشنديهنه خوك هارون د، و پسراني مذبح به حضور خداوند ذبح نماي و آن را به طرف شمال11
.ندي مذبح است بچيه بر آتش روك يزمياهن آنها را بر هك و  ند،كه اش قطعه قطعه ي و آن را با سرش و پ12
. و عطر خوشبو بجهت خداوند استني آتشةي و هدي سوختنيه آن قربانكاورد و برمذبح بسوزاند، ي بكياهن همه را نزدكد، و يش را به آب بشويش و پاچه هاي و احشا13
.بوتر بگذراندك يا از جوجه هاي خود را از فاخته ها ي از مرغان باشد، پس قرباني سوختني او بجهت خداوند قرباني و اگر قربان14
. مذبح افشرده شوديچد و بر مذبح بسوزاند، و خونش بر پهلوياورد و سرش را بپياهن آن را نزد مذبح بك و 15
. ندازديستر بك خاي مذبح در جايرده، آن را بر جانب شرقكرون يه دانش را با فضالت آن بني و چ16
ن و عطر خوشبو ي آتشةي و هدي سوختنيه آن قربانكه بر آتش است بسوزاند، ك يزمياهن آن را بر مذبح بر هك  ند،كند و از هم جدا نك كش چايان بالهاي و آن را از م17

.بجهت خداوند است


2 باب الويان
.ندر بر آن بنهدكزد و ي او از آرد نرم باشد، و روغن بر آن بري بجهت خداوند بگذراند، پس قرباني آرد ةي هدي قربانيسكو هرگاه  1
ن و عطر ي آتش ةيزاند، تا هد بسويادگاري ياهنان را براكندرش و ك ي از آرد نرمش و روغنش با تماميعنيرد ي مشت از آن بگكياورد، و يهنه بك و آن را نزد پسران هارون 2

.خوشبو بجهت خداوند باشد
.ن خداوند قدس اقداس استي آتشياين از هدايا.  از آن هارون و پسرانش باشدي آردةي هدةي و بق3
.ده شده به روغن باشدير مالي فطيا گِرده هاير از آرد نرم سرشته شده به روغن، ي فطي، پس قرصهاي در تنور بگذراني پخته شده اي آردةي هدي و هرگاه قربان4
.ر سرشته شده به روغن باشدي بر ساج باشد، پس از آرد نرم فطي آرد ةي تو هدي و اگر قربان5
. استي آرد ةين هديا. زيرده، روغن بر آن برك و آن را پاره پاره 6
. تابه باشد از آرد نرم با روغن ساخته شودي آردةي تو هدي و اگر قربان7
.اهن بگذار، و او آن را نزد مذبح خواهد آوردكش ياور، و آن را پيزها ساخته شود نزد خداوند بين چيه از اك را ي آردةي و هد8
.  آن را بردارد و بر مذبح بسوزانديادگاري ي آردةياهن از هدك و 9

.ن خداوند قدس اقداس استي آتشياين از هدايا.  از آن هارون و پسرانش باشدي آردةي هدةي و بق10
.ديد سوزانين بجهت خداوند نباي آتشةي هديه و عسل را براير مايچ خميه هكرا يه ساخته نشود، زيرمايد با خمي گذرانيه بجهت خداوند مك ي آردةيچ هدي و ه11
.ارندي عطر خوشبو به مذبح برنين براكيد، لي نوبرها بجهت خداوند بگذراني قرباني آنها را برا12
. بگذرانك خود نمي خود باز مدار، با هر قرباني آردةي خود را از هدي عهد خداكن، و نمكن يك نمك خود را به نمي آردةي هدي و هر قربان13
. خود بگذراني نوبرهاي آردةيو بجهت هدكي بلغور حاصل نيعني به آتش، ة برشته شدي، پس خوشه هاي نوبرها بجهت خداوند بگذراني آردةي و اگر هد14
. استي آرد ةين هديا. ندر بر آن بنهكز و ي و روغن بر آن بر15
. ن بجهت خداوند استي آتش ةين هديا. ندرش بسوزاندك ي از بلغور آن و از روغنش با تمامي قدريعني آن را ياگارياهن ك و 16


3الويان باب 
.ب به حضورخداوند بگذراندي عيب باشد، اگر از رمه بگذراند خواه نر و خواه ماده باشد، آن را ي سالمتةحي او ذبيو اگر قربان 1
.هنه خون را به اطراف مذبح بپاشندكد، و پسران هارون ي اجتماع ذبح نماةميش بنهد، و آن را نزد در خي خوي و دست خود را بر سر قربان2
. بر احشاستهكه را ي پ ة پوشاند و هميه احشا را مك يهي پيعنين بجهت خداوند بگذراند، ي آتشةي، هدي سالمتةحي و از ذب3
.ندكه بر جگر است، با گُرده ها جدا ك را يديو سف. گاه استيه بر دو تهكه بر آنهاست كه ي و دو گُرده و پ4
.ن و عطر خوشبو بجهت خداوند استي آتش ةين هديا. ه بر آتش است بسوزانندك يزمي بر هي سوختني و پسران هارون آن را بر مذبح با قربان5
.ب بگذراندي عي بةا مادي بجهت خداوند از گله باشد، آن را نر ي سالمتةحي ذبيرا او بي و اگر قربان6
.اوردي بكي خود بگذراند، آن را به حضور خداوند نزدي قرباني براي اگر بره ا7
. مذبح بپاشندد، و پسران هارون خونش را به اطرافي اجتماع ذبح نما ةمي و آن را نزد در خ  خود بنهد،ي و دست خود را بر سر قربان8



ه كه را ي پة پوشاند و هميه احشا را مك يهيند، و پك دنبه را و آن را از نزد عصعص جدا يه اش و تمامي پيعنين بجهت خداوند بگذراند، ي آتشةي هدي سالمت ةحي و از ذب9
.براحشاست

.ندك با گُرده ها جدا ه بر جگر استك را يديگاه است و سفيه بر دو تهكه بر آنهاست ك يهي و دو گُرده و پ10
. ن بجهت خداوند استي آتش ةين طعام هديا. اهن آن را بر مذبح بسوزاندك و 11
.اوردي بكي او بز باشد پس آن را به حضور خداوند نزدي و اگر قربان12
.ح بپاشندو پسران هارون خونش را به اطراف مذب. دي اجتماع ذبح نماةميش خي و دست خود را بر سرش بنهد و آن را پ13
.ه بر احشاستك يهي پي پوشاند و تماميه احشا را مك يهي بجهت خداوند از آن بگذراند، پ ن را،ي آتشةي هديعني خود، ي و قربان14
.ندكه بر جگر است با گُرده ها جدا ك را يديگاه است و سفيه بر دو تهكه بر آنهاست ك يهي و دو گُرده و پ15
.ه از آن خداوند استي پيتمام.  عطر خوشبو استين براي آتش ةين طعام هديا. انداهن آن را بر مذبح بسوزك و 16
.ديه را نخوريچ خون و پيه هك شما خواهد بود ينهاكع مسي شما در جمي پشتهاة در همين قانون ابدي ا17


4الويان باب 
: گفت رده،ك را خطاب ي و خداوند موس1
ند، ك از آنها عمل كيرد، و به خالف هر كد يه نباك خداوند يدام از نواهك در هر ند،ك سهواً گناه يسكاگر : رده، بگوكل را خطاب ي اسرائي بن2
. گناه نزد خداوند بگذراندي قربانيب از رمه براي عي بيرده است، گوساله اكه ك ي گناهي ورزد و قوم را مجرم سازد، پس برايه مسح شده است گناهكاهن ك اگر 3
.دياورد، و دست خود را بر سر گوساله بنهد و گوساله را به حضورخداوند ذبح نماي اجتماع به حضور خداوند ب ةميدر خ و گوساله را به 4
. اجتماع آوردةمياهن مسح شده از خون گوساله گرفته، آن را به خك و 5
.فت مرتبه بپاشد از خون را هيش حجاب قدس قدرياهن انگشت خود را در خون فرو برد، و به حضور خداوند پك و 6
ه به ك ي سوختنيان مذبح قرباني خون گوساله را بر بنة به حضور خداوند بپاشد، و هم  اجتماع است،ةميه در خك مذبح بخور معطر ي از خون را بر شاخه هاياهن قدرك و 7

.زدي اجتماع است برةميدر خ
.ه بر احشاست از آن برداردكه را ي پةد و هم پوشانيه احشا را مك يهي پيعني گناه، ي قربانةه گوسالي پي و تمام8
.ندكه بر جگر است با گُرده ها جدا ك را يديگاه است و سفيه بر دو تهكه بر آنهاست ك يهي و دو گُرده و پ9

.  بسوزاندي سوختنياهن آنها را بر مذبح قربانك شود و ي برداشته مي سالمتةحيه از گاو ذبك چنان10
 نش،يش و سرگيش و احشاي گوشتش با سرش و پاچه هاي و پوست گوساله و تمام11
زند سوخته ي ريستر را  مكه خاك ييدر جا. زم به آتش بسوزانديزند ببرد، و آن را بر هي ريستر را مكه خاك يي جاكان پاكرگاه در مكرون لشي گوساله را بي تماميعني 12
.شود
رده، مجرم شده باشند،ك خداوند يع نواهيرد از جمكد يه نباك را يارك باشد، و يامر از چشمان جماعت مخفنند و آن كل سهواً گناه ي جماعت اسرائي و هرگاه تمام13
.اورندي اجتماع بةميش خي گناه بگذرانند و آن را پي قرباني از رمه برايردند معلوم شود، آنگاه جماعت گوساله اكه ك ي چون گناه14
.ساله به حضور خداوند بنهند، و گوساله به حضور خداوند ذبح شود خود را بر سر گويخ جماعت دستهاي و مشا15
. اجتماع درآوردةمي از خون گوساله را به خياهن مسح شده، قدرك و 16
.ش حجاب هفت مرتبه بپاشدياهن انگشت خود را درخون فرو برد و آن را به حضور خداوند پك و 17
 اجتماع است ةميه نزد در خك ي سوختنيان مذبح قرباني خون را بر بنة و هم  اجتماع است بگذارد،ةميخداوند در خه به حضور ك مذبح ي از خون را بر شاخهاي و قدر18
.زديبر

. بر مذبح بسوزاند  آن را از آن برداشته،ةي پة و هم19
.ده خواهند شديند، و آمرزكفاره كشان ي اياهن براكند و كن بيرد، همچنان با اك گناه عمل ي قربانةه با گوسالكد چناني و با گوساله عمل نما20
. گناه جماعت استين قربانيا. دي اول را سوزانةه گوسالكرگاه برده، آن را بسوزاند چنانكرون لشي و گوساله را ب21
ند و مجرم شود،ك خود سهواً بيهوه خداي يع نواهيرد از جمكد يه نباك را ياركند، و كس گناه ي و هرگاه رئ22
.اوردي خود بي قربانيب براي عيرده است بر او معلوم شود، آنگاه بز نر بكه ك ي چون گناه23
. گناه استين قربانيا. دينند به حضور خداوند ذبح نماك را ذبح ي سوختنيه قربانك يي و دست خود را بر سر بز بنهد و آن را در جا24
.زدي بريان مذبح و سوختني بگذارد، و خونش را بر بني سوختني مذبح قربانيخها گناه را به انگشت خود گرفته، بر شاي از خون قربانياهن قدرك و 25
. ده خواهد شديرد و آمرزكفاره خواهد ك او گناهش را ياهن براك بر مذبح بسوزاند، و ي سالمتةحيه ذبيه آن را مثل پي پ ة و هم26
ند و مجرم شود،ك خداوند بي نواه ة از همردكد يه نباك را ياركن سهواً گناه ورزد و ي از اهل زميسك و هرگاه 27
.اورديرده است بكه ك يب بجهت گناهي عي بة خود بز مادي قربانيرده است بر او معلوم شود، آنگاه براكه ك ي چون گناه28
.دي ذبح نماي سوختني قرباني گناه را درجاي گناه بنهد و قرباني و دست خود را بر سر قربان29
.زديان مذبح بري خونش را بر بنة و هم  بگذارد،ي سوختني مذبح قربانينش را به انگشت خود گرفته، آن را بر شاخها از خوياهن قدرك و 30
د ركفاره خواهد ك او ياهن براك عطر خوشبو بجهت خداوند و ياهن آن را بر مذبح بسوزاند براك شود، و ي جدا مي سالمتةحيه از ذبيه پكند چنانكه آن را جدا ي پة و هم31

.ده خواهد شديو آمرز
.اورديب بي عي بةاورد آن را مادي گناه بي بجهت قرباني خود بره اي قرباني و اگر برا32
. دي شود ذبح نماي ذبح مي سوختنيه قربانك يي گناه در جاي قرباني گناه بنهد و آن را براي و دست خود را بر سر قربان33
.زديان مذبح بري خونش را بنة بگذارد و همي سوختني مذبح قربانيانگشت خود گرفته، بر شاخها گناه را به ي از خون قربانياهن قدرك و 34
ه ك ي او بجهت گناهياهن براكن خداوند بسوزاند، و ي آتشياياهن آن را بر مذبح بر هداك شود، و ي جدا مي سالمت ةحي ذبةه بريه پكند، چنانكه آن را جدا ي پ ة و هم35
. ده خواهد شديرد و آمرزكد فاره خواهكرده است ك




5الويان باب 
. ده و خواه دانسته، اگر اطالع ندهد گناه او را متحمل خواهد بودي گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد خواه ديسكو اگر  1
. باشدي باشد، پس نجس و مجرم ميشرات نجس، و از او مخف نجس، خواه الشِ حةميند، خوده الشِ وحشِ نجس، خواه الشِ بهكز نجس را لمس يه هر چك  يسكا ي 2
. باشد، چون معلوم شد آنگاه مجرم خواهد بودي مخفي شود، و از ويه به آن نجس مكند، از هرنجاست او ك را لمس يا اگر نجاست آدمي 3
 باشد، چون بر او معلوم شود آنگاه ي غفلتاً قسم خورد، و از او مخفيه آدمك يزي در هر چيعني، كيار نكا يار بد كردن ك ي خود قسم خورد راي غفلتاً به لبهايسك و اگر 4

.ه باشد مجرم خواهد بودكدام كدر هر
د  يرده است اعتراف بنماكه در آن گناه ك يزينها مجرم شد، آنگاه به آن چيدام از اك و چون در هر5
.ردكفاره خواهد ك گناهش را ي وياهن براك گناه، و ي بجهت قربانيا بزي ي از گله بره اي ماده ايعنياورد، يبرده است نزد خداوند كه ك ي گناهي جرم خود را براي و قربان6
 يگري گناه و دي قرباني برايكياورد، يبوتر نزد خداوند بك ةا دو جوجيرده است دو فاخته كه ك ي گناهي جرم خود را برايمت بره نرسد، پس قرباني و اگر دست او به ق7
.ي سوختني قربانيبرا
ند،كند و آن را دو پاره نك گناه است، اول بگذراند و سرش را از گردنش بي قربانيه براكاورد، و او آن را ياهن بك و آنها را نزد 8
. گناه استين قربانيا. ان مذبح افشرده شودي خون بر بني مذبح بپاشد، و باقي گناه را بر پهلوي از خون قرباني و قدر9

.ده خواهد شديرد و آمرزكفاره خواهد كرده است كه ك گناهش را ي وياهن براك موافق قانون بگذراند، و ي سوختني قرباني را برايرگي و د10
روغن بر آن ننهد و اورد، و ي گناه بي آرد نرم بجهت قربانةفي اكيرده است، ده كه ك ي گناهي خود را برايبوتر نرسد، آنگاه قربانك ة و اگر دستش به دو فاخته با دو وج11
.  گناه استيرا قربانيندر بر آن نگذارد زك

. گناه استين قربانيا. ن خداوند بر مذبح بسوزاندي آتشياي گرفته، بر هدايادگاري ي مشت از آن را براكياهن كاورد و ياهن بك و آن را نزد 12
. اهن خواهد بودك از آن ي آردةيد، خواهد شد، و مثل هديرد، و آمرزكواهد فاره خكرده است كنها يدام از اكه در هر ك گناهش را ي وياهن براك و 13
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس14
 نقره يب از گله نزد خداوند موافق برآورد و به مثقالهاي عي بي جرم خود را قوچيند، آنگاه قربانك مقدس خداوند سهواً گناه يزهاي چةانت ورزد، و درباري خيسك اگر 15

. جرم استين قربانياورد، و ايمطابق مثقال قدس ب
.ده خواهد شديرد، و آمرزكفاره خواهد ك جرم ي به قوچ قرباني وياهن براكده است، عوض بدهد و يز مقدس رسانيه در چك ي و به عوض نقصان16
. نداند، پس مجرم است و متحمل گناه خود خواهد بودند، و آن راكرد بكد يه نباك خداوند يع نواهي از جمياركند و ك گناه يسك و اگر 17
.ده خواهد شديرد، و آمرزكفاره خواهد كرده است كه ك غفلت او را ي وياهن براكاورد، و ياهن بكب از گله موافقِ بر آورد و نزد ي عي بي و قوچ18
. باشدي جرم است البته نزد خداوند مجرم مين قرباني ا19


6الويان باب 
:  رده، گفتك را خطاب يوند موس و خدا1
د،يه خود را غصب نمايا مال همساي  ده شده،يز دزديا چيا رهن ي امانت ةد، درباريه خود دروغ گويانت به خداوند ورزد، و به همسايند، و خك گناه يسك اگر 2
.ندك در آنها گناه يه شخصك ييارهاكدام از كد، و قسم دروغ بخورد، در هر يافته، درباره آن دروغ گويز گمشده را يا چي 3
.ديافته است، رد بنمايه كز گم شده را يا آن چيا آنچه نزد او به امانت سپرده شده يا آنچه را غصب نموده يده يه دزدكده، مجرم شود، آنچه را ي پس چون گناه ورز4
ه جرم او ثابت شده ك يش بدهد، در روزكرده، آن را به مالك آن را بر آن اضافه كيج د، و هم پنيه درباره آن قسم دروغ خورده، هم اصل مال را رد بنماكا هر آنچه را ي 5

.باشد
. اهنك جرم نزد ي قربانيب از گله موافق برآورد تو براي عي قوچ بيعنياورد، ي جرم خود را نزد خداوند بي و قربان6
» .رده، و در آن مجرم شده استكه ك يارك، از هر ده خواهد شديرد و آمرزكفاره خواهد ك به حضور خداوند ي وياهن براك و 7
:      رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس8
. شب تا صبح بر آتشدان مذبح باشد، و آتش مذبح بر آن افروخته بماندي تمامي سوختنيه قربانك: ي سوختنين است قانون قربانيا:  بگو  هارون و پسرانش را امر فرموده،9

 طرف كيه بر مذبح به آتش سوخته شده، بردارد و آن را به ك را ي سوختنيستر قربانكتان بر بدن خود بپوشد، و خاكر جامه يتان خود را بپوشد، و زكاهن لباس ك و 10
.مذبح بگذارد

. ببردك پايرگاه به جاكرون لشيستر بكگر بپوشد، و خايرده، لباس دكرون ي و لباس خود را ب11
 را بر آن يحه سالمتيه ذبي را بر آن مرتب سازد، و پي سوختنيزم بر آن بسوزاند، و قربانياهن هكافروخته باشد، و خاموش نشود و هر بامداد ه بر مذبح است ك ي و آتش12

بسوزاند،
. وسته افروخته باشد، و خاموش نشودي و آتش بر مذبح پ13
. مذبح بگذرانندپسران هارون آن را به حضور خداوند بر : يه آردين است قانون هدي و ا14
. آن نزد خداونديادگاري عطر خوشبو و ي است بردارد، و بر مذبح بسوزاند، براي آردةيه بر هدكندر ك ي و از روغنش با تمامي آردةي مشت از آرد نرم هدكي و از آن 15
.ماع آن را بخورندمه اجتيان قدس خورده شود، در صحن خكه در ميرماي خميب.  آن را هارون و پسرانش بخورندي و باق16
. جرمي گناه و مثل قربانين قدس اقداس است مثل قربانيشان داده ام، اي قسمت اين براي آتشيايه پخته نشود، آن را از هداير ماي با خم17
.ند مقدس خواهد بودكرا لمس ه آنها كن خداوند است، هر ي آتشياي شما از هداي در نسلهاي ابدةضين فريا. وران از پسران هارون آن را بخورندكع ذي جم18
:  رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس19
، نصفش در صبح و نصفش در شام،ي دائمي آرد ةي هدي آرد نرم براةفي اكيردن او نزد خداوند بگذرانند، ده كه در روز مسح ك هارون و پسرانش ين است قرباني ا20
.  بجهت عطر خوشبو نزد خداوند بگذرانيه آردي هدي برشته شده براياور و آن را به  پاره هايآن را بخته شد ي و بر ساج با روغن ساخته شود و چون آم21
.ه تمامش نزد خداوند سوخته شودك يضه ابدين است فريا.  او خواهد بود آن را بگذرانديه از پسرانش در جاكاهن مسح شده ك و 22
. نشوداهن تماماً سوخته شود و خرده ك يه آردي و هر هد23
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس24
. ن قدس اقداس استيا. ز به حضور خداوند ذبح شودي گناه ني شود، قرباني ذبح مي سوختنيه قربانك يي هارون گناه، در جا25



   . مه اجتماع خورده شوديان مقدس، در صحن خك گذراند آن را بخورد، در مي گناه ميه آن را براك ياهنك و 26
.  يان مقدس بشوكدر م. ده شده استيه بر آن پاشكده شود آنچه را ي پاشيند مقدس شود، و اگر خونش بر جامه اكه گوشتش را لمس ك هر 27
.ن پخته شود زدوده، و به آب شسته شوديه در آن پخته شود شسته شود و اگر در ظرف مسكن ي و ظرف سفال28
.ن قدس اقداس استيورد، ااهنان آن را بخك از يورك و هر ذ29
.    فاره خورده نشود، به آتش سوخته شودكمه اجتماع درآورده شود تا در قدس يه از خون آن به خك گناه يچ قرباني و ه30
  

7الويان باب 
  .ن قدس اقداس استي جرم؛ اين است قانون قربانيو ا 1
  .نند، و خونش را به اطراف مذبح بپاشندكذبح بز ي جرم را نينند، قربانك را ذبح ي سوختنيه قربانك يي در جا2
  . پوشانديه احشا را مكه يه اش را بگذارند، دنبه و پي و از آن همه پ3
  .ندكه بر جگر است، با گُرده ها جدا ك را يديگاه است، و سفيه بر دو تهكه بر آنهاست ك يهي و دو گرده و پ4
  . جرم استين قربانيا. وزاندن بجهت خداوند بسي آتشةي هدياهن آنها را براك و 5
. ن قدس اقداس استيا. ان مقدس خورده شودكاهنان آن را بخورد، در مك از يورك و هر ذ6
  .ند از آنِ او خواهد بودكفاره كه به آن ك ياهنك.  قانون استكيآنها را .  گناه استي جرم مانند قرباني قربان7
  . خود نگاه دارديد برايه گذرانك را ي سوختنياهن پوست قربانك  را گذراند، آنيسك ي سوختنيه قربانك ياهنك و 8
  .د خواهد بوديه آن را گذرانكاهن كا ساج ساخته شود از آن يه در تنور پخته شود و هرچه بر تابه ك ي آردةي و هر هد9

.گر خواهد بوديدكي تفاوت ي پسران هارون بة از آنِ هم ،ك خواه به روغن سرشته شده، خواه خش ،ي آردةي و هرهد10
  . نزد خداوند بگذرانديسكه ك ي سالمت ةحين است قانون ذبي  و ا11
 يخته شده، قرصهاي و از آرد نرم آم ده شده به روغن،ير مالي فطيهاكر سرشته شده به روغن، و نازي فطير، قرصهاك تش ةحير بگذراند پس با ذبك تشي اگر آن را برا12

  .سرشته شده به روغن را بگذراند
  .  خود بگذراندير سالمتكحه تشي خود را همراه ذبيه دار قربانير ماي نان خمي با قرصها13
  . پاشد خواهد بودي را مي سالمتةحيه خون ذبكاهن ك نزد خداوند بگذراند، و از آنِ آن ي افراشتنةي هدي را برايكي ي و از آن از هر قربان14
  . از آن را تا صبح نگذارديزي خورده شود، چيو ي او در روز قربانير سالمتك تشةحي و گوشت ذب15
  .  آن روز خورده شودي آن در فرداي گذراند خورده شود، و باقي خود را مةحيه ذبك ي باشد، در روزيا تبرعي ي او نذري قربانةحي و اگر ذب16
  .حه در روز سوم به آتش سوخته شود ي گوشت ذبي و باق17
ه ك يسكو . د محسوب نخواهد شد، نجس خواهد بوديه آن را گذرانك يسك ي او در روز سوم خورده شود مقبول نخواهد شد و براي سالمتةحي از گوشت ذبيزي و اگر چ18

  .آن را بخورد گناه خود را متحمل خواهد شد
  .ه طاهر باشد از آن گوشت بخوردك به آتش سوخته شود، و هر   خورده نشود، ز نجس برخورد،يه به هر چك ي و گوشت19
  .س از قوم خود منقطع خواهد شدك خداوند است بخورد و نجاست او بر او باشد، آن يه براك ي سالمتةحيه از گوشت ذبك يسكن كي ل20
  خداوند است بخورد،يه براك ي سالمتةحيند، و از گوشت ذبكروه نجس را لمس كز ميمه نجس، خواه هر چي، خواه بهيز نجس را خواه نجاست آدميه هر چك يسك و 21
. س از قوم خود منقطع خواهد شدكآن 
  : رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس22
  .ديه گاو و گوسفند و بز را مخوريچ پيه: رده، بگوكل راخطاب ي اسرائي بن23
  .ن هرگز خورده نشودكي شود، ليار استعمال مك هر يده شده برايوان دريه حيه مردار و پي اما پ24
  .ه خورد، از قوم خود منقطع شودكس ك گذرانند بخورد، آن ي خداوند  مين براي آتشةيه از آن هدك يه جانوريه پكرا هر ي ز25
  .  دي خود مخورينهاك مسةم در هميچ خون را خواه از مرغ خواه از بهاي و ه26
.س از قوم خود منقطع خواهد شدكه از هر قسم خون بخورد، آن ك يسك هر 27
  :    گفترده،ك را خطاب ي و خداوند موس28
  .اوردي خود نزد خداوند بي سالمتةحي خود را از ذبي خداوند بگذراند، قرباني خود را براي سالمتةحيه ذبكهر: رده، بگوكل را خطاب ي اسرائي بن29
  .ده شوديجنبان به حضور خداوند يدني جنبان ةينه بجهت هدياورد تا سينه بيه را با سياورد، پين خداوند را بي آتشياي خود هداي به دستها30
  . نه از آن هارون و پسرانش خواهد بوديه را بر مذبح بسوزاند، و سياهن پك و 31
  .دياهن بدهك خود به يح سالمتي از ذباي افراشتنةي هدي و ران راست را برا32
  . خواهد بودي وةد، ران راست حِصِّيه را گذراني و پي سالمت ةحيه خون ذبكس از پسران هارون ك آن 33
  .ل دادمي اسرائي از جانب بني ابدةضياهن و پسرانش به فركشان گرفتم، و آنها را به هارون ي ايح سالمتيل از ذباي اسرائي را از بني و ران افراشتنيدني جنبان ةنيرا سي ز34
  .نندكهانت ك خداوند ي برا آورد تاكيشان را نزديه اك ين خداوند، در روزي آتشياي مسح پسرانش از هداة مسح هارون و حص ةن است حصي ا35
  .شان استي اي در نسلهاي ابد ةضين فريرد، اكل مسح ي اسرائيان بنيشان را از ميه اك ي در روز شان داده شود،يه به اكه خداوند امر فرمود ك 36
   ،يت سالم ةحيس و ذبي تقدي جرم و قرباني گناه و قرباني و قرباني آرد ةي و هدي سوختنين است قانون قرباني ا37
. ناي سي خود را نزد خداوند بگذرانند در صحراي هايل را مأمور فرمود تا قرباني اسرائيه بنك ي در روز نا امر فرموده بود،يوه سك در يه خداوند به موسك 38
  

8الويان باب 
  : رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
  .رير را بگي گناه و دو قوچ و سبد نان فطيربان ق ة هارون و پسرانش را با او و رختها و روغن مسح و گوسال2
  .نكمه اجتماع جمع ي جماعت را به در خي و تمام3
  .مه اجتماع جمع شدندي امر فرموده بود به عمل آورد، و جماعت به در خيه خداوند به وك چناني پس موس4



  .رده شودكه كن است آنچه خداوند فرموده است يا:  به جماعت گفتي و موس5
  .شان را به آب غسل دادي و ا  آورد،كي هارون و پسرانش را نزديوس پس م6
  . استوار ساختيفود را بر او بسته، آن را بر ويفود را بر او گذاشت و زنّار اي و او را به ردا ملبس ساخت، و ا مربند را بر او بست،كد و يراهن را بر او پوشاني و پ7
  .نه بند بگذارديم را در سيمم و تُينه بند را بر او گذاشت و اوري و س8
.  را امر فرموده بوديه خداوند موسك افسر مقدس را نهاد، چنانيعني  ن،يه زركش آن تَنْي و عمامه را بر سرش نهاد، و بر عمامه در پ9

  . س نموديرده، آنها را تقدكه در آن بود مسح كن و آنچه را ك روغن مسح را گرفته، مسي و موس10
  . ديس نمايرد، تا آنها را تقدكه اش را مسح يد، و مذبح و همه اسبابش و حوض و پايرا بر مذبح هفت مرتبه پاش از آن ي و قدر11
  . ديس نمايرد تا او را تقدك او را مسح  خته،ي از روغن مسح را بر سر هارون ري و قدر12
. را امر فرموده بوديه خداوند موسكشان نهاد، چنانيالهها را بر اكشان بست و يند ها را بر امربكد و يراهنها را پوشانيشان پي آورده، بر اكي پسران هارون را نزدي و موس13
  . گناه نهادندي قربانة خود را بر سر گوسالي و هارون و پسرانش دستها  گناه را آورد،ي قربانة پس گوسال14
س يخته، آن را تقديان مذبح ري و خون را بر بن د، و مذبح را طاهر ساخت،ي انگشت خود مال مذبح به هر طرف بهي بر شاخها  خون را گرفته،ي و موس رد،ك و آن را ذبح 15

  .ديفاره نماكش ينمود تا برا
  .دي آنها را بر مذبح سوزانيه آنها را گرفت، و موسي و پة جگر و دو گُرديديه بر احشا بود و سفكه را يو همه پ16
  . را امر فرموده بوديه خداوند موسكد، چنانيرگاه به آتش سوزانكرون از لشينش را بي و گوساله و پوستش و گوشتش و سرگ17
  . خود را بر سر قوچ نهادندي آورد، و هارون و پسرانش دستهاكي را نزدي سوختني پس قوچ قربان18
  .دي خون را به اطراف مذبح پاشيرد، و موسك و آن را ذبح 19
  .دي را سوزانيها و چرب سر و قطعه يرد، و موسك و قوچ را قطعه قطعه 20
ه خداوند ك خداوند بود، چنانين براي آتشةي بجهت عطر خوشبو و هدي سوختنين قربانيا. دي قوچ را بر مذبح سوزاني تمامي و احشا و پاچه ها را به آب شست و موس21
  . را امر فرموده بوديموس
  .  خود را بر سر قوچ نهادنديستها آورد، و هارون و پسرانش دكيص را نزدي قوچ تخصيعنيگر ي پس قوچ د22
  .دي راست و مالي از خونش را گرفته، بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پاي قدريرد، و موسك و آن را ذبح 23
 خون يد، و موسيشان مالي راست ايو بر شست پاشان، يشان، و بر شست دست راست اي از خون را بر نرمه گوش راست اي قدري آورد، و موسكي و پسران هارون را نزد24

  .ديرا به اطراف مذبح پاش
  .ه آنها و ران راست را گرفتي جگر و دو گُرده و پيديه بر احشاست، و سفكه را يه و دنبه و همه پي و پ25
  . ه و بر ران راست نهادي آنها را بر پ و  گرفت،ك نازكي و ي قرص نان روغنكير و ي قرص فطكيه به حضور خداوند بود، كر ي و از سبد نان فط26
  .دي به حضور خداوند بجنبانيدني جنبان ةي هديو آنها را برا.  پسرانش نهادي و همه را بر دست هارون و بر دستها27
  .ن بجهت خداوند بودي آتشيان عطر خوشبو و قربيص براي تخصةين هديا. دي سوزاني سوختني قربانيشان گرفته، بر مذبح باالي اي آنها را از دستهاي و موس28
. را امر فرموده بوديه خداوند موسك بود چناني موسةن حصيص، ايد، و از قوچ تخصي جنبانيدنيه جنباني هدينه را گرفته، آن را به حضور خداوند براي سي و موس29
ش و يد و هارون و رختهاي پاشي پسرانش با وي و بر پسرانش و رختهاشيه بر مذبح بود گرفته، آن را بر هارون و رختهاك ي از روغن مسح و از خوني قدري و موس30

  .س نمودي تقدي پسرانش را با ويپسرانش و رختها
ه هارون كه امر فرموده، گفتم كد، چنانيص است در آنجا بخوريه در سبد تخصك يد و آن را با ناني اجتماع بپزةميگوشت را نزد در خ:  هارون و پسرانش را گفتي و موس31

   و پسرانش آن را بخورند،
  . دي گوشت و نان را به آتش بسوزاني و باق32
  .ردكص خواهد يه در هفت روز شما را تخصكرا يص شما تمام شود، زيام تخصيه اك يد تا روزيرون مرويمه اجتماع هفت روز بي و از در خ33
  . فاره گرددك شما يبراه بشود تا كه خداوند امر فرموده كرده شده است، همچنانكه امروز ك چنان34
  .ن مأمور شده اميرا همچنيد، زيريد مبادا بميد، و امر خداوند را نگاه داريمه اجتماع روز و شب بماني پس هفت روز نزد در خ35
.  امر فرموده بود بجا آوردنديه خداوند به دست موسك را ييارهاك ة و هارون و پسرانش هم36
  

9الويان باب 
  . ل را خوانديخ اسرائي هارون و پسرانش و مشايوز هشتم، موسه دررك و واقع شد 1
  .ر، و به حضور خداوند بگذرانيب بگي عي، هر دو را بي سوختني بجهت قرباني گناه، و قوچي قربانينه براي نريگوساله ا  : و هارون را گفت2
  .ديري بگي سوختني قربانيب براي عي ساله و بكي و هر دو يله و بره ا گناه، و گوساي قربانينه براي نر ةبزغال: رده، بگوكل را خطاب ي اسرائي و بن3
  .ه امروز خداوند بر شما ظاهر خواهد شدكرا ي ز  به روغن را،ة سرشته شديه آردي و هد ، تا به حضور خداوند ذبح شود،ي سالمتةحي ذبي براي و قوچي و گاو4
  .ستادندي شده، به حضور خداوند اكي جماعت نزديو تمام.  آوردندمه اجتماعيش خي امر فرموده بود پيه موسك پس آنچه را 5
  . و جالل خداوند برشما ظاهر خواهد شد د،ينكه بكه خداوند امر فرموده است ك ياركن است يا:  گفتي و موس6
شان ي قوم را بگذران و بجهت اين، و قربانكفاره ك قوم ي برا خود وي خود را بگذران، و براي سوختني گناه خود و قربانيا و قرباني مذبح بكينزد:  هارون را گفتي و موس7
. ه خداوند امر فرموده استكن، چنانكفاره ك
  .ردك خودش بود ذبح يه براك گناه را ي قربانة گوسال  آمده،كي و هارون به مذبح نزد8
  .ختيان مذبح ريد و خون را بر بني مذبح ماليخها و پسران هارون خون را نزد او آوردند و انگشت خود را به خون فرو برده، آن را بر شا9

  . ديرگاه به آتش سوزانكرون لشي را بيه خداوند موسكد، چناني گناه را بر مذبح سوزاني جگر از قربانيديه و گُرده ها و سفي و پ10
  .ديشرد، و پسران هارون خون را به او سپردند، و آن را به اطرافت مذبح پاك را ذبح ي سوختني و قربان12
  .ديش و سرش به او سپردند، و آن را بر مذبح سوزاني را به قطعه هاي و قربان13
  . دي بر مذبح سوزاني سوختني و احشا و پاچه ها را شست و آنها را بر قربان14
  .دي گناه گذرانيبران يرد و آن را مثل اولكآن را ذبح   قوم بود گرفته،يه براك گناه را ي آورد، و بز قربانكي قوم را نزدي و قربان15



  .دي آورده، آن را به حسب قانون گذرانكي را نزدي سوختني و قربان16
  . دي صبح بر مذبح سوزاني سوختني از آن برداشت، و آن را عالوه بر قرباني آورده، مشتكي را نزدي آردةي و هد17
  .ديون را به او سپردند و آن را به اطراف مذبح پاشرد، و پسران هارون خك قوم بود ذبح يه براك را يحه سالمتي و گاو و قوچ ذب18
  . جگر رايدي پوشاند و گُرده ها و سفيه گاو و دنبه قوچ و آنچه احشا را مي و پ19
  .ديه را بر مذبح سوزاني و پ نه ها نهادند،يه را بر سي و پ20
  .  امر فرموده بوديه موسكد، چناني به حضور خداوند جنبانيدني جنبانةي هدينه ها و ران راست را براي و هارون س21
  .ر آمدي بزيح سالمتي و ذباي سوختني گناه و قربانيدن قربانيت داد، و از گذرانكشان را بري قوم برافراشته، اي خود را به سوي پس هارون دستها22
  .ع قوم ظاهر شدير جمت دادند و جالل خداوند بكرون آمده، قوم رابريمه اجتماع داخل شدند، و بي و هارون به خي و موس23
.  در افتادنديرده، به روك بلند يدند، صداين را دي قوم ايد و چون تماميه را بر مذبح بلعي و پي سوختنيرون آمده، قرباني و آتش از حضورخداوند ب24
  

10الويان باب 
 كيشان را نفرموده بود، به حضور خداوند نزديه اك يبيور بر آن گذارده، آتش غرو بخ.  خود را گرفته، آتش بر آنها نهادند ة مجمريكيهو پسران هارون، هر ي و ناداب و اب1

  .آوردند
  .د، و به حضور خداوند مردنديشان را بلعي و آتش از حضور خداوند به در شده، ا2
 قوم جالل خواهم يرده خواهم شد، و در نظر تمامكس يند تقدي آكيه به من نزدك يه از آنانكن است آنچه خداوند فرموده، و گفته است يا:  به هارون گفتي پس موس3
  .پس هارون خاموش شد. افتي

  .ديرگاه ببركرون لشيش قدس بي آمده، برادران خود را از پكينزد: شان گفتي هارون را خوانده، به ايل عمويئيل و الصافان، پسران عزّيثائي مي و موس4
.  گفته بوديه موسكرگاه بردند، چنانكرون لشيشان بي ايراهنهايشان را در پي ا  آمده،كي پس نزد5
اما برادران .  جماعت بشوديو غضب بر تمام. ديريد مبادا بمي مزنكبان خود را چايد و گرينك سر خود را باز ميهايمو: تامار را گفتي هارون و پسرانش العازار و ايموس  و6

  .ردكست ماتم خواهند ه خداوند افروخته اك يل بجهت آتشي تمام خاندان اسرائيعنيشما 
.ردندك گفت، يپس به حسب آنچه موس. را روغن مسح خداوند بر شماستي زد،يريد مبادا بميرون مرويمه اجتماع بي و از در خ7
  :رده، گفتك و خداوند هارون را خطاب 8
  . شماي در نسلهاي ابدةضين است فريا. ديريد مبادا بمي منوشيركد، شراب و مسيمه اجتماع داخل شويتو و پسرانت با تو چون به خ  9

  د،يز دهير مقدس و نجس و طاهر و تميان مقدس و غي و تا درم10
.ديم دهيشان گفته است، تعلي اي برايه خداوند به دست موسك را يضي فراةل همي اسرائي و تا به بن11
د يه نزد مذبح بخوريرماي خميد، و آن را بيرين خداوند مانده است بگي آتشيايه از هداك ي آردةيهد:  بودند گفتيه باقكتامار ي به هارون و پسرانش العازار و اي و موس12
  .را قدس اقداس استيز

  .ه مأمور شده امك پسران توست چنانة تو و حصةن حصين خداوند اي آتشيايه از هداكرا يد زيان مقدس بخورك و آن را در م13
 پسرانت داده شده ة تو و حص ة حصيل براي اسرائي بنيح سالمتينها از ذبايرا ايد، زي بخورك پاي پسرانت و اخترانت با تو در جا را تو وي و ران افراشتنيدني جنبانةني و س14

  .است
  .فرموده استه خداوند امر ك چناني ابد ةضي به فر ده شود، و از آن تو و از آن پسرانت خواهخد بود،ي به حضور خداوند جنبانيدني جنبانةني و سي ران افراشتن15
  : گفت  بودند خشم نموده، يه باقكتامار پسران هارون ي سوخته شده بود، پس بر العازار و اكنيد و اي گناه را طلبي بز قرباني و موس16
  .دينكفاره كشان به حضور خداوند ي ايه آن قدس اقداس است، و به شما داده شده بود تا گناه جماعت را برداشته، براكرايد؟ زيان مقدس نخوردك گناه را در مي چرا قربان17
  .رده بودكه امر كد، چنانيست آن را در قدس خورده باشي باي خون آن به اندرون قدس آورده نشد، البته مكني ا18
 ياقع شده است، پس اگر امروز قربانزها بر من و ين چيدند، و چني خود را به حضور خداوند گذراني سوختني گناه خود و قرباني امروز قربانكنيا:  گفتي هارون به موس19

   شد؟    يا منظور نظر خداوند مي خوردم آيگناه را م
.د، درنظرش پسند آمدين را شني اي چون موس20


11الويان باب 
  :شان گفتيرده، به اك و هارون را خطاب ي و خداوند موس1
  . ن اندي زميه بر روك يميد بخورد، از همه بهايبا يه  مك هستند يواناتينها حيا: دييبگو رده، كل را خطاب ي اسرائي بن2
  . دي آن را بخور م،ي از بهايننده اكاف تمام دارد و نشخوار كه شكافته سم ك هر ش3
  . شما نجس استيست، آن برايافته سم نكن شكيند لك يرا نشخوار مي شتر، زيعنيد، ينها را مخوريافتگان سم اكنندگان و شك اما از نشخوار 4
5شما نجس استين براي ا ست،يافته سم نكند اما شك يرا نشخوار مي زكنَ و و .  
  .  شما نجس استين برايست، ايافته سم نك شيند ولك يرا نشخوار مي و خرگوش، ز6
  . شما نجس استين براي ا ند،ك ين نشخوار نمكياف تمام دارد لكافته سم است و شكرا شي، زك و خو7
  . شما نجس اندينها برايد، اينكآنها را لمس مد و الش ي از گوشت آنها مخور8
  .ديا خواه در نهرها، آنها را بخوريد، هر چه پر و فلس دارد در آب خواه در درينها را بخوري آنچه در آب است اة از هم9

  .روه باشندكا نزد شما منهي باشند، ايه در آب مك ي جانوران ة حشرات آب و هم ةا در نهرها، از هميا ي و هرچه پر و فلس ندارد در در10
  .ديروه دارك آنها را ميد و الشهاي از گوشت آنها مخور روه اند،ك البته نزد شما م11
  . روه خواهد بودك هر چه در آبها پر و  فلس ندارد نزد شما م12
  .حرروه اند، عقاب و استخوان خوار و نَسرِبكرا ميد، خورده نشوند، زيروه داركنها را مي و از مرغان ا13
  .س و الشخوار به اجناس آنكرك و 14
  . و غُراب به اجناس آن15



  . و باز به اجناس آنيياي و شترمرغ و جغد و مرغ در16
  .ماري و بوم و غواص و بوت17
  . و قاز و مرغ سقا و رخم18
  . لنگ به اجناس آن و هدهد و شبپرهك و لقلق و19
  .روه اندك شما ميا روند بريه بر چهار پا  مك حشرات بالدار ة و هم20
  .ن دارندي جستن بر زمي خود ساقها برايهايه بر پاكدام ك روند، هر يه بر چهار پا مك حشرات بالدار ةد از همينها را بخورين اكي ل21
  .  ملخ به اجناس آن و دبا به اجناس آن و حرجوان به اجناس آن و حدب به اجناس آن. دينها را بخوري از آن قسم ا22
  .روه اندك شما ميه چهار پا دارند براكر حشرات بالدار ي سا و23
  .ند تا شام نجس باشدكه الش آنها را لمس كد، هر ي شوي از آنها نجس م24
  .د و تا شام نجس باشدي از الش آنها را بر دارد، رخت خود را بشويزيه چك و هر25
  .ند نجس استكه آنها را لمس ك شما نجسند، و هرينها برايند اكنشخوار ناف تمام ندارد و كن شكيافته سم باشد لكه شك يمه اي و هر به26
  .ند تا شام نجس باشدكه الش آنها را لمس ك شما نجس اند، هرينها براي روند، ايه بر چهار پا مك ي جانورانةف پا رود از همك و هرچه بر 27
.  شما نجس اندينها برايا. شدد و تا شام نجس بايه الش آنها را بردارد، رخت خود را بشوك و هر28
  ور و موش و سوسمار به اجناس آن،كموش :  شما نجس اندينها براي خزند اين ميه بر زمك ي و از حشرات29
  .رباسه و بوقلمونك و دله و ورل و چلپاسه و 30
  ند تا شام نجس  باشد،كه الش آنها را لمس كهر:  شما نجس اندينها برايع حشرات اي از جم31
رده شود در آب كار كه در آن ك ي، خواه رخت، خواه چرم، خواه جوال؛ هر ظرفيفتد نجس باشد، خواه هر ظرف چوبينها بعد از موتش بي از ايكيه ك يزي و بر هرچ32

  .گذاشته شود و تا شام نجس باشد، پس طاهر خواهد بود
  .  دينك باشد و آن را بشفتد آنچه در آن است نجسينها در آن بي از ايكيه كن ي و هر ظرف سفال33
  .ن ظرف است نجس باشديه در چنكده شود يه آشامك يخته شد نجس باشد، و هر مشروبيه خورده شود، اگر آب بر آن رك در آن ك هر خورا34
  .نجس خواهند بودنها نجس اند و نزد شما يسته شود؛ اكفتد نجس باشد، خواه تنور، خواه اجاق، شي از الش آنها بيه پاره اك يزي و بر هر چ35
  .ند نجس خواهد بودكه الش آنها را لمس كن هر كيه مجمع آب باشد طاهر است لك و چشمه و حوض 36
  .فتد طاهر استياشته شود بكد يه باك ياشتنك از الش آنها بر تخم ي و اگر پاره ا37
  .شما نجس باشد ين برايفتد، اي از الش آنها بر آن بيخته شود و پاره اين اگر آب بر تخم ركي ل38
  .   ند تا شام نجس باشدكه الش آن را لمس كرد، هري است بمي شما خوردنيه براك يمي از بهايكي و اگر 39
. د و تا شام نجس باشديه الش آن را بردارد، رخت خود را بشوكو هر. د و تا شام نجس باشديه الش آن را بخورد رخت خود را بشوك و هر40
  .روه است؛ خورده نشودك خزد مين ميه بر زمك ي و هرحشرات41
  . روه اندكه مكرا يد زي خزند، آنها را مخورين ميه برزمك ي حشراتة هميعنياده دارد، ي زيهايم راه رود و هرچه بر چهار پا راه رود و هر چه پاك و هر چه بر ش42
  . دي شوكد، مبادا از آنها نا پايد، و خود را به آن نجس مسازيروه مسازك خزد ميه مك يشتن را به هر حشراتي خو43
 خزند نجس ين ميه بر زمك ي حشراتةشتن را به هميرا من قدوس هستم پس خويد، زيد و مقدس باشييس نماي شما هستم، پس خود را تقديهوه خدايرا من ي ز44

  .ديمساز
  .را من قدوس هستميد زيباش شما باشم، پس مقدس يرون آوردم تا خداين مصر بيه شما را از زمكهوه هستم يرا من ي ز45
  . خزدين ميه بر زمك يوانيند و هر حك يت مكه در آبها حرك يوانيم و مرغان و هر حين است قانون بهاي ا46
» .از بشوديه خورده نشوند امتك يواناتيه خورده شوند و حك يواناتيان حيان نجس و طاهر و در مي تا درم47
  

12الويان باب 
  :رده، گفتكاب  را خطي و خداوند موس1
  .ضش نجس باشديام طَمث حيد، آنگاه هفت روز نجس باشد، موافق اي بزاينه اي آبستن شده، پسر نريچو زن: رده، بگوكل را خطاب ي اسرائي بن2
  . او مختون شودة و در روز هشتم گوشت غُلف3
  .ام طُهرش تمام شوديان مقدس داخل نشود، تا اكد، و به ميز مقدس را لمس ننمايچ چير خود بماند، و هي وسه روز درخون تطهي و س4
  .ر خود بمانديد، دو هفته برحسب مدت طَمث خود نجس باشد، و شصت و شش روز در خون تطهي بزاي و اگر دختر5
  .اوردياهن بكمه اجتماع نزد يگناه به در خ ي قرباني برايا فاخته ايبوتر ك ة و جوجي سوختني قرباني ساله براكي يا دختر تمام شود، بره اي پسر يام طهرش براي و چون ا6
  .د، خواه پسر خواه دختريه بزاكن است قانون آن يا. رد، تا از چشمه خون خود طاهر شودكفاره خواهد كش يد، و براي و او آن را به حضور خداوند خواهد گذران7
رد، و كفاره خواهد ك ي وياهن براكو .  گناهي قرباني برايگري و دي سوختني قرباني برايكيرد، يبوتر بگك ةا دو جوجيمت بره نرسد، آنگاه دو فاخته ي و اگر دست او به ق8

. طاهر خواهد شد
  

13الويان باب 
  :رده، گفتك و هارون را خطاب ي و خداوند موس1
ه ك از پسرانش يكيا نزد ياهن ك، پس او را نزد هارون  برص باشدي براق بشود، و آن در پوست بدنش مانند باليه اكا ليا قوبا ي را در پوست بدنش آماس ي چون شخص 2
  .اورنديهنه باشند بك
اهن او را ك برص است، پس يش بال از پوست بدنش گودتر باشد، باليده است، و نمايد گردياگر مو در بال سف. ديه در پوست بدنش باشد مالحظه نماكاهن آن بال را ك و 3
  .م به نجاست او بدهدكند و حيبب
  .اهن آن مبتال را هفت روز نگاه داردك آنگاه  ده،يد نگردي آن سفيد، و مويد باشد، و از پوست گودتر ننماي براق در پوست بدنش سفةكر آن ل و اگ4
  . داردگر نگاهياهن او را هفت روز دك پس  ستاده باشد، و بال در پوست پهن نشده،يد، و اگر آن بال درنظرش اياهن او را مالحظه نماك و روز هفتم 5



د و طاهر يرخت خود را بشو. آن قوبا است. م به طهارتش بدهدكاهن حكم رنگ شده، و در پوست پهن نگشته است، كند، و اگر بال كاهن او را باز مالحظه ك و در روز هفتم 6
  .باشد

  . دياهن بنماكا به گر خود رير نمود، پس بار دي تطهياهن براكه خود را به ك و اگر قوبا در پوست پهن شود بعد از آن 7
. ن برص استيا. م به نجاست او بدهدكد و هرگاه قوبا در پوست پهن شده باشد، حياهن مالحظه نماك و 8
  .اورندياهن بك باشد او را نزد يسك برص در ي و چون بال9

  اماس باشد، و گوشت خام زنده در  رده،كد ي را سفيد در پوست باشد، و مويد اگر اماس سفياهن مالحظه نماك و 10
  .ه نجس استكرا يم دهد و او را زنده نگاه ندارد زكاهن به نجاستش حك. ن در پوست بدنش برص مزمن استي ا11
  ده باشد،ياهن بنگرد، پوشانكه ك يي پوست آن مبتال را از سر تا پا هر جايار پهن شده باشد و برص، تمامي و اگر برص در پوست بس12
  . د شده است، طاهر استي بدنش سفةه همكچون. م دهدكرآن مبتال حي برص تمام بدن را فرو گرفته است، به تطهد اگرياهن مالحظه نماك پس 13
  .ه گوشت زنده در او ظاهر شود نجس خواهد بودك ين هر وقتكي ل14
  .ه برص استكراين گوشت زنده نجس است زيا. م به نجاست او بدهدكند و حياهن گوشت زنده را ببك و 15
  .دياياهن بك برگردد نزد يدي گوشت زنده به سف و اگر16
. را طاهر استيم دهد زكاهن به طهارت آن مبتال حك مبدل شده است، پس يديند و اگر آن بال به سفكاهن او را مالحظه ك و 17
   ابد،يه در پوست آن دمل باشد و شفا ك ي و گوشت18
  .دياهن بنماك آن را به  د،يد آي پديخل به سريد ماي براق سفةكا ليد ي دمل اماس سفي و در جا19
  . ه از دمل درآمده استك برص است ين باليا. م دهدكاهن به نجاست او حكد شده، پس ي آن سفيد و مويد و اگر از پوست گودتر بنماياهن آن را مالحظه نماك و 20
  . اهن او را هفت روز نگاه داردكم رنگ باشد، پس كشد و د در آن نباشد و گودتر از پوست هم نباي سفي موكنيند و اياهن آن را ببك و اگر 21
  . باشدين بال ميا. م دهدكاهن به نجاست او حك و اگر در پوست پهن شده، 22
  .م دهدك حياهن به طهارت وكپس .  دمل استين گري خود مانده، پهن نشده باشد، اي براق در جاةك و اگر آن ل23
  د،يد آيد پديا سفي يل به سرخيد ماي براق سفةك آن داغ، لة باشد و از گوشت زنده در پوست آن داغ آتشك يا گوشتي و 24
م كاهن به نجاست او حكپس . ه از داغ در آمده استكن برص است يد ايده، و گودتر از پوست بنمايد گردي براق سفةك در لياگر مو. دياهن آن را مالحظه نماك و پس 25

  .  برص استيرا باليدهد ز
  .اهن او را هفت روز نگه داردكم رنگ باشد، كد نباشد و گودتر از پوست نباشد و ي سفي براق موةك در لكنيد و اياهن آن را مالحظه نماك و اگر 26
  .  برص استين باليا. م دهدك حياهن به نجاست وكاگر در پوست پهن شده، . دياهن او را مالحظه نماك و در روز هفتم 27
  . داغ استين گريا. م دهدك حياهن به طهارت وكپس . ن اماس داغ استيم رنگ باشد، اكخود مانده، در پوست پهن نشده باشد و  ي براق در جاةك و اگر ل28
  ا در زنخ داشته باشد،ي در سر و ييا زن، بالي و چون مرد و 29
  .ا زنخ استي برص سر يعنين سعفَه يا. م دهدكاهن به نجاست او حك  درآن باشد، پسكي زرد باريد و موياگر گودتر از پوست بنما. دياهن آن بال را مالحظه نماك 30
  .  سعفه را هفت روز نگاه داردياهن بالك و چون 31
  د،ي زرد در آن نباشد و سعفه گودتر از پوست ننماياگر سعفه پهن نشده، و مو. دياهن آن بال را مالحظه نماك و در روز هفتم 32
  . سعفه را باز هفت روز نگاه داردياهن آن مبتالكن سعفه را نتراشد و كي خود را بتراشد لي آنگاه مو33
د و ي دهد و او رخت خود را بشويم به طهارت وكاهن حكد، پس ياگر سعفه در پوست پهن نشده، و از پوست گودتر ننما. دياهن سعفه را مالحظه نماك و در روز هفتم 34

  .طاهر باشد
  سعفه در پوست پهن شود،م به طاهرتش كن اگر بعد از حكي ل35
  .د، او نجس استي زرد را نجوياهن موكاگر سعفه در پوست پهن شده باشد، . دياهن او را مالحظه نماك پس 36
.  بدهديم به طهارت وكاهن حكاو طاهر است و . افته استياه از آن درآمده، پس سعفه شفا ي سيستاده باشد، موي اما اگر درنظرش سعفه ا37
  د داشته باشد،ي براق سفيه هاك ليعني براق يه هاكا زن در پوست بدن خود   ليد و چون مر  38
  .او طاهر است. ه از پوست درآمدهكن بهق است يد باشد، ايم رنگ و سفكشان يه ها در پوست بدن اكاگر ل. دياهن مالحظه نماك 39
  . باشديخته باشد، او اقرع است، و طاهر  مي سر او ريه موك يسك و 40
  . باشديخته باشد، او اصلع است، و طاهر مي ريشاني سر او از طرف پيه موك يسكو  41
  . ل او درآمده استك يشانيا پيل او كه از سر ك باشد، آن برص است، يل به سرخيد ماي سفيل بالك يشانيا پيل و ك و اگر در سر 42
   مانند برص در پوست بدن باشد،  ،يل به سرخيد مايل او سفك ينشايا پيل او كاگر اماس آن بال در سر . ندكاهن او را مالحظه ك پس 43
  . در سرش استي ويبال.  بدهديم به نجاست وكاهن البته حك.  باشدي و نجس م  او مبروص است،44
  . نجسند نجسكده شود، و ندا ي او پوشي سر او گشاده، و شاربهاي و مو  شده،كبان او چاين بال را دارد، گريه اك و اما مبروص 45
.رگاه باشدكرون لشين او بكه بال دارد، البته نجس خواهد بود، و تنها بماند و مسك يي روزها ة و هم46
  ،ي خواه رخت پنبه اي برص داشته باشد، خواه رخت پشميه بالك ي و رخت47
  رم ساخته شود،  ه از چك يزيا از هر چي خواه در تار و خواه در پود، چه از پشم و چه از پنبه و چه از چرم، و 48
  .اهن نشان داده شودكبه .  برص استين بالي، ايا در هر ظرف چرميا در چرم، خواه در تار خواه در پود ي باشد، در رخت يا به سرخي يل به سبزي اگر آن بال ما49
  .ه بال دارد هفت روز نگاه داردك را يزيد و آن چياهن آن بال را مالحظه نماك و 50
 آن استعمال يه چرم براك ياركا در چرم در هر ياگر آن بال در رخت پهن شده باشد، خواه در تار خواه در پود، . ندكه بال دارد، در روز هفتم مالحظه ك را يزي و آن چ51
  .  باشديز نجس مين برص مفسد است و آن چي شود، ايم

  .به آتش سوخته شود. را برص مفسد استيه بال در آن باشد، زك يا در هر ظرف چرمي پس آن رخت را بسوزاند، چه تار و چه پود، خواه در پشم خواه در پنبه، و 52
   پهن نشده باشد،يا در هر ظرف چرميند، اگر بال دررخت، خواه در تار خواه در پود، كاهن آن را مالحظه ك اما چون 53
  .اه داردگر نگيند، و آن را هفت روز ديه بال دارد بشوكد تا آنچه را ياهن امر فرماك پس 54



ن يا. آن را به آتش بسوزان. ن نجس استيل نشده، هر چند بال هم پهن نشده باشد، اياگر رنگ آن بال تبد. دياهن مالحظه نماكه بال دارد كز ي و بعد از شستن آن چ55
  .رونيا در بي آن در درون باشد يخوره است، خواه فرسودگ

  .ندكا از چرم خواه از تار خواه از پود، پاده يمرنگ شده باشد، پس آن را از رخت كن آن د، اگر بال بعد از شستياهن مالحظه نماك و چون 56
  .ه بال دارد به آتش بسوزانكآنچه را . ن بر آمدن برص استي ظاهر شود، ايا در هر ظرف چرمي و اگر باز در آن رخت خواه در تار خواه در پود، 57
  . و بال از آن رفع شده باشد، دوباره شسته شود و طاهر خواهد بوديه شسته اك را يرف چرما هر ظي و آن رخت خواه تار و خواه پود، و 58
. ا نجاست آنيم به طهارت ك حي برايا در هر ظرف چرمي خواه در تار خواه در پود، و يا پنبه اي ي برص در رخت پشمين است قانون بالي ا59
  

14الويان باب 
  :رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
  .اهن آورده شودكرش نزد يدر روز تطه: ن است قانون مبروصي ا2
  .  برص از مبروص رفع شده باشدياگر بال. ندكاهن مالحظه كرگاه برود و كرون لشياهن بك و 3
  . رندي طاهر، و چوب ارز و قرمز و زوفا بگة زندكر شود، دو گنجشيد تطهيه باك يسك آن يه براكم بدهد كاهن حك 4
  .شندك آب روان بين بر باالي را در ظرف سفالك گنجشكيه كند كمر اهن اك و 5
  .شته شده، فرو بردكه بر آب روان ك يك زنده به خون گنجشكرد و آنها را با گنجشي زنده را با چوب ارز و قرمز و زوفا بگك و اما گنجش6
  . ندك صحرا رها ي زنده را بسوكو گنجش. دم به طهارتش بدهكر شود هفت مرتبه بپاشد، و حيد تطهيه از برص باك يسك و بر 7
ن تا كيرگاه داخل شود، لكو بعد از آن به لش. ند، و طاهر خواهد شدك خود را بتراشد، و به آب غسل ي مويد، و تمامير شود رخت خود را بشويد تطهيه باكس ك و آن 8

  . خود بماند ةميرون خيهفت روز ب
پس طاهر . د و بدن خود را به آب غسل دهدي خود را بتراشد و رخت خود را بشوي موي تماميعني خود، يش و آبرويد از سر و ر خود را بتراشي موي و در روز هفتم تمام9

. خواهد بود
  .ردي بگ لج روغنكي، و ي آردةي هديب، و سه عشر آرد نرم سرشته شده به روغن، براي عي بة سالكي ة مادة بركيب، و ي عي ب ةني نرة و در روز هشتم دو بر10
  .ندك اجتماع حاضر ةميزها به حضو ر خداوند نزد در خين چير شود، با ايد تطهيه باكس را كند، آن ك ير ميه او را تطهكاهن ك و آن 11
 به يدني جنبانةي هديو آنها را برا.  جرم بگذراندي قربانينه را گرفته، آن را با آن لج روغن براي نري از بره هايكياهن ك و 12

  .داوند بجنباندحضور خ
ن قدس اقداس يا. اهن استك گناه از آن ي جرم مثل قربانيرا قربانيند، زكان مقدس ذبح ك در م نند،ك ي را ذبح مي سوختني گناه و قربانيه قربانك يي و بره را در جا13

  .است
  .  بمالدي راست ويود، و بر شست دست راست و بر شست پار شيد تطهيه باك يسك گوش راست ةاهن آن را بر نرمكرد، و ي جرم بگياهن از خون قربانك و 14
  .زديف دست چپ خود برك از لج روغن گرفته، آن را در ياهن قدرك و 15
  .ف چپ خود دارد فرو برد، و هفت مرتبه روغن را به حضور خداوند بپاشدكه در ك ياهن انگشت راست خود را به روغنك و 16
  . جرم بمالدي خون قربانير شود، بااليد تطهيه باكس ك راست آن ي گوش راست و بر شست دست راست و شست پاة است بر نرميف وكه در ك روغن ياهن از باقك و 17
  .فاره خواهد نمودك به حضور خداوند ي وياهن براكر شود بمالد و يد تطهيه باكس كاهن است بر سر آن كف كه در ك روغن را ةي و بق18
  .ندك را ذبح ي سوختنيو بعد از آن قربان. ديفاره نماكر شود نجاست او را يد تطهيه باكس ك آن ي و برا ذراند، گناه را بگياهن قربانك و 19
  .رد، و طاهر خواهد بودكفاره خواهد ك ي وي را بر مذبح بگذراند، و براي آردةي و هدي سوختنياهن قربانك و 20
 عشر از آرد نرم سرشته شده به كيرد و يند، بگكفاره ك ي ويده شود و براي جرم تا جنباني قرباني براةني نرة بركينها نرسد، پس ير باشد و دستش به اي و اگر او فق21

   لج روغن،كي و ي آردةي هديروغن برا
. بشودي سوختني قربانيگري گناه و دي قربانيكيبوتر، آنچه دستش به آن برسد، و كا دو جوجه ي و دو فاخته 22
  .اوردي طهارت خود به حضور خداوند بي اجتماع براةمياهن و به در خكا نزد  و در روز هشتم آنها ر23
  . به حضور خداوند بجنبانديدني جنبانةي هدياهن آنها را براكرد و ي جرم و لج روغن را بگي قربانةاهن برك و 24
  . شود بمالدير ميه تطهك يسك راست يت دست راست و شست پا گوش راست و شسة جرم گرفته، و بر نرمياهن از خون قربانكد و ي جرم را ذبح نماي و قربان25
  .زديف دست چپ خود برك از روغن را به ياهن قدرك و 26
  .ه در دست چپ خود دارد، به انگشت راست خود هفت مرتبه به حضور خداوند بپاشدك ياهن از روغنك و 27
  . جرم بمالدي خون قرباني شود، بر جاير ميه تطهك يسك راست يست راست و بر شست پا گوش راست و بر شست دةه در دست دارد بر نرمك ياهن از روغنك و 28
  .ندكفاره ك به حضور خداوند ي وي شود بمالد تا براير ميه تطهك يسكاهن است آن را بر سر كه در دست ك ي روغنةي و بق29
  .اشد بگذراندده بيبوتر را از آنچه دستش به آن رسك ةا از دو جوجي از دو فاخته يكي و 30
 شود به حضور خداوند ير ميه تطهك يسك ياهن براكو . ي آرد ةي با هدي سوختني قرباني را برايگري گناه و دي قرباني را برايكي به آن برسد، ي هر آنچه دست ويعني 31
  .ردكفاره خواهد ك

. رسدير خود نمي به تطهي برص دارد، و دست ويه بالك يسكن است قانون ي ا32
  :رده، گفتك و هارون را خطاب يخداوند موس و 33
   شما عارض گردانم، كن ملي از زمي برص را در خانه ايد، و بالي دهم داخل شويت ميكه من آن را به شما به ملكنعان كن ي چون به زم34
  .ته مثل بال در خانه اسكد ي آيه مرا به نظر مكد ي بگو اهن را اطالع داده،ك   آنگاه صاحب خانه آمده،35
  دن خانه داخل شود،ي دياهن براكنند، مبادا آنچه در خانه است نجس شود، و بعد از آن ك يدن بال، خانه را خالي دياهن براكد تا قبل از داخل شدن ياهن امر فرماك و 36
  د،يوار گودتر بنماي باشد، و از سطح ديا سرخي يل به سبزي ماي خانه و از خطهايوارهاياگر بال در د. دي و بال را مالحظه نما37
  .رون رود و خانه را هفت روز ببندياهن از خانه نزد در بك پس 38
   خانه پهن شده باشد،يوارهايد اگر بال در ديد و مالحظه نماياي و در روز هفتم باز ب39
  .ندازندايرون شهر بي بك ناپاي آنها را به جا نده،كه بال در آنهاست ك را ييد تا سنگهاياهن امر فرماك آنگاه 40



  .زنديرون شهر بري بك ناپايده باشد به جايه تراشك را يك و اندرون خانه را از هر طرف بتراشند و خا41
  .نندكگر گرفته، خانه را اندود ي دك آن سنگها بگذارند و خايگر گرفته، بجاي دي و سنگها42
  ند،كاز در خانه بروز ردن خانه بكدن و اندود يندن سنگها و تراشك و اگر بال برگردد و بعد از 43
  . ن برص مفسد در خانه است و آن نجس استياگر بال در خانه پهن شده باشد ا. ديد و مالحظه نماياياهن بك پس 44
  .اندازنديرون شهر بي بك ناپاي خانه و بجاك خايش و چوبش و تماميند با سنگهاك پس خانه را خراب 45
  .ه بسته باشد تا شام نجس خواهد بودك ييه داخل خانه شود و در تمام روزهاك و هر 46
  .دي خورد، رخت خود را بشويزيه در خانه چكد و هر يه در خانه بخوابد رخت خود را بشوك و هر47
  . فع شده استرا بال ريم به طهارت خانه بدهد، زكاهن حكردن خانه بال در خانه پهن نشده باشد، پس كد اگر بعد از اندود يد و مالحظه نماياياهن بك  و چون 48
  .ردي و چوب ارز و قرمز و زوفا بگكر خانه دو گنجشي تطهي و برا49
  د،ي آب روان ذبح نماين براي را در ظرف سفالك گنجشكي و 50
  . ذبح شده و آب روان فرو برد، و هفت مرتبه بر خانه بپاشدك زنده را گرفته، آنها را به خون گنجشك و چوب ارز و زوفا و قرمز و گنجش51
  .دير نماي زنده و به چوب ارز و زوفا و قرمز تطهك و به آب روان و به گنجشك و خانه را به خون گنجش52
  .د و طاهر خواهد بوديفاره نماكند، و خانه را ك صحرا رها يرون شهر به سوي زنده را بك و گنجش53
   سعفه، ي برص و براي هر بالين است قانون، براي ا54
  ،  برص رخت و خانهي و برا55
  . براقةك آماس و قوبا و لي  و برا56
. ن قانون برص استيا.  باشد و چه وقت طاهريه چه وقت نجس مكم دادن ي تعلي و برا57
  

15الويان باب 
  : رده، گفتك و هارون را خطاب ي و خداوند موس1
  .انش نجس استيسبب جران از بدن خود دارد او به يه جرك يمرد: دييشان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن2
  .ن نجاست اوستيا. انش از گوشتش بسته باشديانش از گوشتش روان باشد خواه جريان او، خواه جرين است نجاستش، به سبب جري و ا3
  .ند نجس استيان بر آن بخوابد نجس است، و هر چه بر آن بنشيه صاحب جرك ي هر بستر4
  .ند، و تا شام نجس باشدكد، و به آب غسل يبشود، رخت خود را يه بستر او را لمس نماك و هر 5
  .ند، و تا شام نجس باشدكد و به آب غسل يان بر آن نشسته بود، رخت خود را بشويند بر هر چه صاحب جريه بنشك و هر 6
  .ند و تا شام نجس باشدكد و به آب غسل ي رخت خود را بشو د،يان را لمس نمايه بدن صاحب جرك و هر 7
  .ند، و تا شام نجس باشدكد، و به آب غسل يس رخت خود را بشوكان، بر شخص طاهر آب دهن اندازد، آن ير و اگر صاحب ج8
  .ان بر آن سوار شود، نجس باشديه صاحب جرك يني و هر ز9

  .د تا شام نجس باشدير او بوده باشد لمس نمايه زك را يزيه چك و هر10
  .ند و تا شام نجس باشدكد، و به آب غسل يخود را به آب نشسته باشد، رخت خود را بشود، و دست يان لمس نمايه صاحب جرك را يسك و هر 11
.بن به آب شسته شوديسته شود، و هر ظرف چوكد، شيان آن را لمس نمايه صاحب جركن ي و ظرف سفال12
  .د و بدن خود را به آب غسل دهد و طاهر باشديت خود را بشور خود بشمارد، و رخي تطهيان خود طاهر شده باشد، آنگاه هفت روز برايان از جري و چون صاحب جر13
  .اهن بدهدك آنها را به  مه اجتماع آمده،يرد، و به حضور خداوند به در خيبوتر بگكا دو جوجه ي و در روز هشتم دو فاخته 14
. ردكفاره خواهد كانش را ي به حضور خداوند جري وياهن براك، و ي سوختني قرباني برايگري گناه و دي قرباني برايكياهن آنها را بگذراند، ك و 15
  . بدن خود را به آب غسل دهد، و تا شام نجس باشديد تمامي درآيسك از ي و چون من16
  .  بر آن باشد به آب شسته شود، و تا شام نجس باشديه منك ي و هر رخت و هر چرم17
.نند و تا شام نجس باشندكند، به آب غسل كه مرد با او بخوابد و انزال ك ي و هر زن18
  .د، تا شام نجس باشديه او را لمس نماكو هر. ض خود بماندي هفت روز در ح ه در بدنش است خون باشد،ك يانيان دارد، و جري جري و اگر زن19
  .ند نجس باشديه بنشك يزيض خود بخوابد نجس باشد، و بر هر چيه در حك يزي و بر هر چ20
  .ند و تا شام نجس باشدكد، و به آب غسل يند، رخت خود را بشوكه بستر او را لمس ك و هر21
  .ند، و تا شام نجس باشدك و به آب غسل  د،يد رخت خود را بشويه او بر آن نشسته بود لمس نماك را يزيه چك و هر 22
  .جس باشدند تا شام نكز را لمس يه او بر آن نشسته بود، چون آن چك يزيا بر هر چي و اگر آن بر بستر باشد 23
.ه بر آن بخوابد نجس خواهد بودك يو هر بستر.  باشد تا هفت روز نجس خواهد بوديض او بر وي با او هم بستر شود و حي و اگر مرد24
ضش ي حيثل روزهاان نجاستش مي جري روزهايان دارد، تماميض خود جرياده از زمان حيا زي  ان خون دارد،يض خود جريراز زمان حي غ ار،ي بسيه روزهاك ي و زن25

  .او نجس است. خواهد بود
  .ضش نجس خواهد بوديند مثل نجاست حيه بر آن بنشك يزيو هر چ.  خواهد بودي ويضش براي مثل بستر ح ان خود بر آن بخوابد،ي جريه در روزهاك ي و هر بستر26
. ند و تا شام نجس باشدكل د و به آب غسيپس رخت خود را بشو.  باشديد نجس ميزها را لمس نماين چيه اك و هر 27
  . خود بشمارد، و بعد از آن طاهر خواهد بوديان خود طاهر شده باشد، هفت روز براي و اگر از جر28
  .اورديمه اجتماع بياهن به در خكرد، و آنها را نزد يبوتر بگك ةا دو جوجي و در روز هشتم دو فاخته 29
  .ندكفاره كانش را به حضور خداوند ي نجاست جري وياهن براكو .  بگذراندي سوختني قربانيبرا را يگري گناه و دي قرباني را برايكياهن ك و 30
.رنديشان است نجس سازند و در نجاست خود بميان ايه در مكن مرا كرد، مبادا مسكد يشان جدا خواهيل را از نجاست اي اسرائي پس بن31
  .د و از آن نجس شده باشدي درآيز و ايه منك يسكان دارد، و يه جرك يسكن است قانون ي ا32
. ه با زن نجس همبستر شودك يان دارد خواه مرد خواه زن، و مرديه جركضش و هر يض در حي و حا33
  



16الويان باب 
  :رده، گفتكه نزد خداوند آمدند و مردند خطاب ك ي وقت  را بعد از مردن دو پسر هارون،ي و خداوند موس1
ه در ابر بر كرا يرد، زيه بر تابوت است همه وقت داخل نشود، مبادا بمك رحمت يرسكش يه به قدس درون حجاب پكبرادر خود هارون را بگو :  گفتي پس خداوند به موس2
  . رحمت ظاهر خواهم شديرسك
  .ي سوختني قرباني براي گناه، وقوچي قرباني برايزها هارون داخل قدس بشود، با گوساله اين چي و با ا3
پس بدن خود را . نها درخت مقدس استيا. تان معمم باشدك  ةتان بسته شود، و به عمامكمربند كتان بر بدنش باشد، و به ك ةر جاميان مقدس را بپوشد، و زتكراهن ي و پ4

  .  آنها را بپوشد به آب غسل داده،
  .ردي بگي سوختني قرباني قوچ براكي گناه، و ي قربانينه برايل دو بز نري اسرائي و از جماعت بن5
مه اجتماع يرد و آنها را به حضور خداوند به در خي و دو بز را بگ7. ديفاره نماك خود ة خود اهل خاني و برا  خود اوست بگذراند،يه براك گناه را ي قربانة و هارون گوسال6

  .حاضر سازد
  .لي عزازي قرعه براكي خداوند و ي قرعه براكي و هارون برآن دو بز قرعه اندازد، 8
  . گناه بگذراندي و بجهت قربان اورد،ي بكي خداوند بر آن برآمد نزديه قرعه براك را يارون بز و ه9

. ل به صحرا بفرستدي عزازيد و آن را برايفاره نماكل بر آن برآمد به حضور خداوند زنده حاضر شود، و بر آن ي عزازيه قرعه براك ي و بز10
  .ندك خود اوست ذبح يه براك گناه را يد، و گاو قربانيفاره نماك خود ة خود و اهل خانياورد، و براي بكي اوست نزد خوديه براك گناه را ي و هارون گاو قربان11
  .اورديده شده برداشته، به اندرون حجاب بيوبكه به حضور خداوند است و دو مشت از بخور معطر ك پر از زغال آتش از روز مذبح ي و مجمر12
  .رديه بر تابوت شهادت است بپوشاند، مبادا بمك رحمت را يرسكور خداوند بنهد تا ابر بخور  و بخور را بر آتش به حض13
  . رحمت هفت مرتبه بپاشديرسك يش روي از خون را پي رحمت به انگشت خود به طرف مشرق بپاشد، و قدريرسك و از خون گاو گرفته، بر 14
 يرسكند، و آن را بر كرده بود عمل كه با خون گاو عمل كاورد، و با خونش چناني خونش را به اندرون حجاب بد، وي قوم است ذبح نمايه براك گناه را ي پس بز قربان15

  . رحمت بپاشديرسك يش رويرحمت و پ
شان يان نجاست ايشان در مياه با ك اجتماع ةمي خيشان، و براي گناهان ايشان با تمامي ايرهاي و به سبب تقص ل،ي اسرائيد به سبب نجاسات بنيفاره نماك قدس ي و برا16
  .ندكن بين است، همچنكسا
 ي تمامي خود و براة اهل خاني خود و برايد، پس برايرون آيه بك يفاره داخل قدس بشود تا وقتك ردنك يه براك ي اجتماع نباشد، و از وقت ةميس در خكچي و ه17

  . ردكفاره خواهد كل يجماعت اسرائ
  . مذبح به هر طرف بپاشديد، و از خون گاو  و از خون بز گرفته، آن را بر شاخه هايفاره نماك آن يد، و برايرون آيد است به به حضور خداونك پس نزد مذبح 18
.ديس نمايل تقدي اسرائيند، و آن را از نجاسات بنكر ي از خون را به انگشت خود هفت مرتبه بر آن بپاشد و آن را تطهي و قدر19
  .اوردي بكي مذبح فارغ شود، آنگاه بز زنده نزدي اجتماع و براةمي خي قدس و برايافاره نمودن برك و چون از 20
د، و آنها را بر سر بز بگذارد و آن يشان اعتراف نماي گناهان اةشان را با همي ايرهاي تقصةل و همي اسرائي بني خطاهاة و هارون دو دست خود را بر سر بز زنده بنهد، و هم21

  .حرا بفرستدرا بدست شخص حاضر به ص
  .ندكپس بز را به صحرا رها . ران بر خود خواهد بردين ويشان را به زمي گناهان ا ة و بز هم22
  .رده، آنها را در آنجا بگذاردكرون يده بود بيتان را در وقت داخل شده به قدس پوشك اجتماع داخل شود، و رخت  ةمي و هارون به خ23
 قوم ي خود و براي قوم را گذراند، و براي سوختني خود و قرباني سوختنيد، و قربانيرون آيده، بيل دهد، و رخت خود را پوش مقدس به آب غسي و بدن خود را در جا24
  .ديفاره نماك

  . گناه را بر مذبح بسوزانديه قرباني و پ25
  .  رگاه داخل شودكآن به لشد و بدن خود را به آب غسل دهد، و بعد از يرد رخت خود را بشوكل رها ي عزازيه بز را براك و آن26
  .ن آنها را به آتش بسوزاننديرگاه برده شود، و پوست و گوشت و سرگكرون لشي ب فاره آورده شد،كردن ك يه خون آنها به قدس براك گناه را ي گناه و بز قرباني و گاو قربان27
.رگاه داخل شودك بعد از آن به لشد و بدن خود را به آب غسل دهد، ويد رخت خود را بشويه آنها را سوزانك و آن28
  .ده باشديان مأوا گزيه درمك يبيد، خواه متوطن خواه غرينكيار مكچ يد، و هيل سازي خود را ذليه در روز دهم از ماه هفتم جانهاك باشد، ي دائمةضي شما فرين براي و ا29
  . د شدياه خود به حضور خداوند طاهر خواهع گنيرده خواهد شد، و از جمكر شما ي تطهيفاره براكه در آن روز كرا ي ز30
  . ي دائمةضين است فريا. ديل سازي خود را ذلي شماست، پس جانهاي براين سبت آرامي ا31
  .  مقدس بپوشدي رختهايعنيتان ك يو رختها. ديفاره را بنماكد ياهنت نماك پدر خود يص شده باشد، تا در جاي و تخص ه مسح شده،ك ياهنك و 32
  .ديفاره نماك جماعت قوم يهنه و تمامك يد، و برايفاره نماك اجتماع و مذبح ةمي خيد، و برايفاره نماك قدس مقدس يرا و ب33
  ، را امر فرمودهيه خداوند موسكپس چنان. فاره شودك مرتبه هر سال كيشان ي گناهان ايل از تمامي اسرائي بني خواهد بود تا براي دائمةضي شما فرين است براي و ا34

. همچنان بعمل آورد
  

17الويان باب 
  :رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
  :   دي گويد و مي فرمايه خداوند مك ياركن است يا: شان بگوي به ا رده،كل را خطاب ي اسرائيع بني هارون و پسرانش و چم2
  د،يرگاه ذبح نماكرون لشيه بكا آني د،يرگاه ذبح نماكا بز در لشيا گوسفند يه گاو كل ي از خاندان اسرائي هر شخص3
خته است و آن شخص از قوم ياو خون ر.  بر آن شخص خون محسوب خواهد شد ن خداوند بگذراند،كش مسي خداوند پي براياورد، تا قرباني اجتماع ن ةمي و آن را به در خ4

  .خود منقطع خواهد شد
 يح سالمتياورند، و آنها را بجهت ذباياهن آنها را بك كي اجتماع نزدةمي خداوند به در خي برايعنياورند، ينند بك يه در صحرا ذبح مكح خود را يل ذباي اسرائيه بنك تا آن5
  .ندي خداوند ذبح نمايبرا
  . خداوند شوديه را بسوزاند تا عطر خوشبو براي اجتماع بپاشد، و پ ةمياهن خون را بر مذبح خداوند نزد در خك و 6
.  خواهد بودي دائم ةضيشان فري ايشان در پشتهاي اين برايا. نديگر ذبح ننماينند دك يه در عقب آنها زنا مك ييوهاي ديود را براح خين، ذباي و بعد از ا7



  حه بگذراند، يا ذبي ي سوختنيه قربانكنند يان شما مأوا گزيه درمك يبانيل و از غريس از خاندان اسرائكهر : شان را بگوي و ا8
  .آن شخص از قوم خود منقطع خواهد شد.  خداوند بگذراندياورد، تا آن را براي اجتماع نةمي و آن را به در خ9

 گردانم، و او يه خون خورده باشد برمك يه هر قسم خون را بخورد، من روز خود را برآن شخصكنند يان شما مأوا گزيه در مك يبانيا از غريل يس از خاندان اسرائك و هر 10
  . خواهم ساختان قومش منقطعيرا از م

  .ندك يفاره مك جان يه براكرا خون است يند، زكفاره ك شما ي جانهايه جان جسد در خون است، و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا براكرا ي ز11
  .ند خون نخورديشما مأوا گز انيه در مك يبيس از شما خون نخورد و غركچيه: ل را گفته امي اسرائين بني بنابرا12
  . بپوشاندكزد و به خايند، پس خون آن را بركد ي شود صيه خورده مك را يا مرغيه هر جانور ك  نند،يان شما مأوا گزيه درمك يبانيا از غريل ي اسرائي از بنيهر شخص و 13
ه آن را ك هر   جسد خون آن است،يان هر ذرا جيد، زي جسد را مخوريچ ذيل را گفته ام خون هي اسرائي پس بن  است،يكي جسد خون آن و جان آن يرا جان هر ذي ز14

.بخورد منقطع خواهد شد
.پس طاهر خواهد شد. ند و تا شام نجس باشدكد، و به آب غسل ي بخورد، رخت خود را بشويده شده ايا دريته يه مك يباني از متوطنان را از غريسك و هر15
 . خواهد بودد و بدن خود را غسل ندهد، متحمل گناه خودي و اگر آن را نشو16


18الويان باب 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
. شما هستميهوه خدايمن : شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن2
شان يض اي و برحسب فراد،ييرد عمل منماكه من شما را به آنجا داخل خواهم كنعان كن ي و مثل اعمال زم د،ييد عمل منماي بودين مكه درآن ساكن مصر ي مثل اعمال زم3

.دينكرفتار م
. شما هستميهوه خدايد، من ييد تا در آنها رفتار نمايض مرا نگاه داريد و فرايام مرا بجا آورك اح4
.هوه هستميرد، من كست خواهد يه آنها را بجا آورد در آنها زك يه هر آدمكد، يام مرا نگاه داركض و احي پس فرا5
.    هوه هستميمن . ندكشف عورت بكد تا ي ننمايكيش نزدي خوي از اقربايس به احدكچ ي ه6
.نكشف عورت او مك. شف منما؛ او مادر توستك عورت مادر خود را يعني عورت پدر خود 7
.آن عورت پدر توست. نكشف مك عورت زن پدر خود را 8
عورت دختر پسرت و دختر دخترت، عورت . شف منماكشان را ي عورت ا رون،يولود ب چه م  عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت چه مولود در خانه،9
.نها عورت تو استيه اكرا ين، زكشف مكشان را يا

.نكشف عورت او مكده باشد، او خواهر تو است ييه از پدر تو زاك عورت دختر زن پدرت 11
. پدر تو استين، او از اقرباكشف مك عورت خواهر پدر خود را 12
. مادر تو استين، او از اقرباكشف مك عورت خواهر مادر خود را 13
.     تو است ة عمةاو به منزل.  منمايكين، و به زن او نزدكشف مك عورت برادر پدر خود را 14
.نكشف مكعورت او را .  او زن پسر تو است ن،كشف مك عورت عروس خود را 15
.برادر تو استآن عورت . نكشف مك عورت زن برادر خود را 16
. ن فجور استي باشند و اي او مينان از اقربايا. ينكشف كر، تا عورت او را يا دختر دختر او را مگيو دختر پسر او . نكشف مك را با دخترش ي عورت زن17
. ييشف نماكه او زنده است، ك ي مادامي و تا عورت او را با و  او بشود، ةيوي تا ه ر،ي را با خواهرش مگي و زن18
.ينكشف ك منما، تا عورت او را يكيضش نزدي در نجاست حي و به زن19
.ي نجس سازي خود همبستر مشو، تا خود را با و ةي و با زن همسا20
.هوه هستميمن .  حرمت مسازي خود را بي از آتش مگذران و نام خداك موليت خود را براي از ذريسك و 21
.ن فجور استيه اكرا ين، زكور مثل زن جماع مك و با ذ22
. ن فجور استيه اكرا يند، زكستد تا با آن جماع ي نايمه ايش بهي پي، و زني تا خود را به آن نجس ساز ن،ك جماع ميمه ايچ بهي و با ه23
.نم، نجس شده اندك يرون مي شما بيش رويه پك يينها امتهاي اةرا به هميد، زيشتن را نجس مسازينها خويدام از اكچ ي به ه24
.  خواهد نمودينان خود را قكن سايد، و زميشكن نجس شده است، و انتقام گناهش را از آن خواهد ي و زم25
.     نديان شما مأوا گزيه درمك يبيد، نه متوطن نه غرياورينها فجور را به عمل نيدام از اكچ يد، و هيام مرا نگاه داركض و احي پس شما فرا26
.ن نجس شده استي و زم ردند،كن فجور را يع ايقبل ازشما بودند، جمه كن يرا مردمان آن زمي ز27
.رده استك يه قبل از شما بودند، قك را ييه امتهاكد، چنانيند، اگر آن را نجس سازك يز قين شما را ني مبادا زم28
. خواهند شدان قوم خود منقطعيرده باشند، از مكه كيسانك ةند، همكن فجور را بي از ايكيه ك يسكرا هر ي ز29
. شما هستميهوه خدايمن . ديي و خود را به آنها نجس مساز د،ييه قبل از شما به عمل آورده شده است عمل منماكد، و از رسوم زشت يت مرا نگاه داري پس وص30


19الويان باب 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
. شما قدوس هستميهوه خدايه من كرا يد، زيمقدس باش: گوشان بيرده، به اكل را خطاب ي اسرائي جماعت بني  تمام2
. شما هستميهوه خداي من  د،ي مرا نگاه داريد و سبت هاي از شما مادر و پدر خود را احترام نمايكي هر3
. شما هستميهوه خدايمن . دي خود مسازيخته شده برايان ريد، و خداينكل مي بتها مي به سو4
د،يد تا مقبول شويد، آن را بگذراني نزد خداوند بگذراني سالمت ةحي  و چون ذب5
. از آن تا روز سوم بماند به آتش سوخته شوديزي و اگر چ  آن روز خورده شود،يو در فردا. دييه آن را ذبح نماك ي در روز6
. باشد، مقبول بخواهد شديروه مك و اگر در روز سوم خورده شود، م7



. س از قوم خود متقطع خواهد شدكرده است، آن ك حرمت يز مقدس خداوند را بيرا چيگناه خود خواهد بود، زه آن را بخورد، متحمل ك و هر8
.دينك مينيد، و محصول خود را خوشه چينك خود را تمام ن ة مزرعيد، گوشه هاينكن خود را درو ي و چون حاصل زم9

.  شما هستميهوه خدايب بگذار، من ير و غري فقي آنها را برا ن،يستان خود را بر مچك تاةخته شدي ري منما و خوشه هاينيستان خود را دانه چك و تا10
. دييگر دروغ مگويدكيد، و با يير منماكد، و مينك مي دزد11
. هوه هستميد، من ي حرمت نموده باشي خود را بيه نام خداكد، ي و به نام من قسم دروغ مخور12
. و مزد مزدور نزد تو تا صبح نماند ن،كستم م خود را غصب منما، و  ةي مال همسا13
.هوه هستمي خود بترس، من ي و از خدا ور سنگ لغزش مگذار،ك يش روين، و پكر را لعنت مك 14
. نك بي خود به انصاف داورةي همساة منما و بزرگ را محترم بدار، و در بارير را طرفدارين، و فقك مي انصافي بي در داور15
.هوه هستميمن . ستي خود ماةي و بر خون همسا ن،ك گردش ميني سخن چيخود براان قوم ي در م16
.ن ، و به سبب او متحمل گناه مباشكه ي خود را تنب ةي البته همسا  برادر خود را در دل خود بغض منما،17
.وه هستمهيمن . شتن محبت نماي خود را مثل خوةينه مورز، و همسايكر، و ي قوم خود انتقام مگي از ابنا18
.نكار؛ و رخت از دو قسم بافته شده در بر خود مكر جنس آن به جماع وامدار؛ و مزرعه خود را به دو قسم تخم مي خود را با غةميبه. ديض مرا نگاه داري فرا19
ه كرا يشته نشوند زكن كيرد، لكد ياست بايشان را سيده، ايش به او بخيه نداده شده،  و نه آزادي اما فد  باشد،يسكز و نامزد ينك همبستر شود و آن زن يه با زنك ي و مرد20

.او آزاد نبود
.اورديمه اجتماع بي جرم را نزد خداوند به در خي جرم خود قوچ قرباني قرباني و مرد برا21
.ده خواهد شديرده است آمرزكه ك يرد، و او از گناهكفاره خواهد كرده است كه ك جرم نزد خداوند گناهش را ي به قوچ قرباني وياهن براك و 22
. شما نامختون باشد؛ خورده نشوديد، سه سال براي آن بشماري آن را مثل نامختونةويد، پس مي نشاندك خورايد و هرقسم درخت را براين داخل شدي و چون به آن زم23
.د خداوند مقدس خواهد بودي تمجي آن براةوي م ة و در سال چهارم هم24
. شما هستميهوه خدايمن . ندكاده ي شما زيد تا محصول خود را براي آن را  بخور ةوي و در سال پنجم م25
.دينكد و شگون ميد و تفأل مزنيز را با خون مخوريچ چي ه26
.دينيش خود را مچي ريد، و گوشه هاي سر خود را متراشي گوشه ها27
.هوه هستميمن . دينكچ نشان بر خود داغ ميد، و هي بدن خود را بجهت مرده مجروح مساز28
.ن پر از فجور گردديب زنا شود و زمكن مرتي وامدار، مبادا زمي عصمت مساز، و او را به فاحشگي دختر خود را ب29
. هوه هستميمن . ديان مقدس مرا محترم داركد، و مي مرا نگاه داري سبت ها30
. هوه هستميمن . ديشان نجس سازي خود را به اد، تاييد، و از جادوگران پرسش منماينك به اصحاب اجنه توجه م31
.هوه هستميمن .  خود بترسير را محترم دار، و از خداي مرد پيز، و رويد برخيش سفيش ري در پ32
.ديازاريند، او را مين شما مأوا گزي با تو در زميبي و چون غر33
. شما هستميهوه خدايمن . ديب بودين غريه شما در زمكرا يا مثل خود محبت نما، زو او ر. ند، مثل متوطن از شما باشديان شما مأوا گزيه درمك يبي غر34
. مانهيا در پيا در وزن يش يماي در پيعنيد، ينك مي انصافيچ بي در عدل ه35
. ن آوردمروين مصر بيه شما را از زمك شما هستم يهوه خدايمن . دين راست بداري راست و هةفي راست و اي راست و سنگهاي ترازوها36
.هوه هستميمن . ديد و آنها را بجا آوريام مرا نگاه داركض مرا و احيع فراي پس جم37


20الويان باب 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
ن او را با سنگ سنگسار يشته شود؛ قوم زمكبته  بدهد، الكت خود به مولَيه از ذركنند، يل مأوا گزيه در اسرائك يبانيا از غريل ي اسرائي از بنيسكهر : ل را بگوي اسرائي بن2
.نندك
ان مقدس مرا نجس ك داده است، تا مكت خود به موليه از ذركرا يان قومش منقطع خواهم ساخت، زيد، و او را از مي خود را به ضد آن شخص خواهم گرداني و من رو3

.ندك حرمت يسازد، و نام قدوس مرا ب
شند،ك داده باشد، و او را نكت خود به موليه از ذرك ي تا وقت  از آن شخص بپوشانند،ن چشمان خود راي و اگر قوم زم4
شان يان قوم ايرده اند، از مك زنا ك موليرويار شده، در پكه در عقب او زنا ك را يسانك ةد، و او را و همي خود را به ضد آن شخص و خاندانش خواهم گرداني آنگاه من رو5

.منقطع خواهم ساخت
ان قومش منقطع يد، و او را از مي خود را به ضد آن شخص خواهم گردانيند، من روكشان زنا يد، تا در عقب اي صاحبان اجنه و جادوگران توجه نمايه به سوك يسك و 6

.خواهم ساخت
. شما هستميهوه خدايرا من يد، زيد و مقدس باشييس نماي پس خود را تقد7
.مي نمايس ميه شما را تقدكهوه هستم يمن . ديبجا آورض مرا نگاه داشته، آنها را ي و فرا8
.رده است، خونش بر خود او خواهد بودكه پدر و مادر خود را لعنت كشته شود، چونكند، البته كا مادر خود را لعنت يه پدر ك يسك و هر9

.شته شوندك البته هي و زانيد، زاني خود زنا نماةيه با زن همساك هر يعنيند ك زنا يگريه با زن دك يسك و 10
.شان استيشان بر خود ايخون ا. شته شوندكد، هر دو البته يشف نماكه با زن پدر خود بخوابد، و عورت پدر خود را ك يسك و 11
.شان استيشان بر خود ايخون ا. رده اندك يفاحشگ. شته شوندكشان البته ي با عروس بخوابد هر دو ايسك و اگر 12
.شان استيشان بر خود ايخون ا. شته شوندكشان البته يهر دو ا. رده اندكمثل با زن بخوابد هر دو فجور  ي با مردي و اگر مرد13
. نباشديان شما قباحتيشان به آتش سوخته شوند، تا درمياو و ا. ن قباحت استيرد، اي و مادرش را بگي زنيسك و اگر 14
.ديشكز بيه را نين بهمشته شود و آكند، البته ك جماع يمه ايه با بهك ي و مرد15
.شته شوند خون آنها بر خود آنهاستكالبته . شكمه را بيند، آن زن و بهك شود تا با آن جماع كي نزديمه ايه به بهك ي و زن16



ش چشمان پسران قوم يدر پ.  استيين رسواي ا ند،ي را ببيند و او عورت ويرد، و عورت او را ببيه خواهر خود را خواه دختر پدرش خواه دختر مادرش باشد بگك يسك و 17
. متحمل گناه خود خواهد بود. رده استكشف كه عورت خواهر خود را كخود منقطع شوند، چون 

ود ان قوم خيشان از مي ايشف نموده است، هر دوك خون خود را ةرده است و او چشمكشف ك او را ةد، او چشميشف نماكض بخوابد و عورت او را يه با زن حاك يسك و 18
. منقطع خواهند شد

.شان متحمل گناه خود خواهند بوديا. ان ساخته استيش خود را عريس خوكن؛ آن كشف مكا خواهر پدرت را ي و عورت خواهر مادرت 19
.س خواهند بودك يب. متحمل گناه خود خواهند بود. رده استكشف ك خود را ي خود بخوابد، عورت عمويه با زن عموك يسك و 20
.س خواهند بودك يب. رده استكشف كعورت برادر خود را . ن نجاست استي ا رد،يه زن برادر خود را بگك يسك و 21
.ندك نيد، شما را قين شوك آورم تا در آن سايه من شما را به آنجا مك ينيد، تا زميام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آوركع احيض مرا و جميع فراي پس جم22
.روه داشتمكشان را ميردند پس اكارها را كن يع ايه جمكرا يد، زيينم رفتار ننماك يرون ميش شما بيه من آنها را از پك يي و به رسوم قومها23
ه ك  شما هستميهوه خدايمن .  استير و شهد جاريه به شك ينيد، زمييد بود و من آن را به شما خواهم داد و وارث آن بشوين خواهين زمي و به شما گفتم شما وارث ا24

.رده امكاز يشما را از امتها امت
د، يروه مسازك خزد مين ميه بر زمك يزيچ چيا به هيا مرغ يمه ي خود را به بهيد، و جانهاينكاز يان مرغان نجس و طاهر امتيم طاهر و نجس، و درميان بهاي پس در م25
.رده ام تا نجس باشندك شما جدا يه آنها را براك

.ديرده ام تا از آن من باشكاز يهوه قدوس هستم، و شما را از امتها امتيه من كرا يزد ي من مقدس باشي و برا26
. شان استيشان بر خود ايخون ا. دينكشان را به سنگ سنگسار يشته شوند، اكا جادوگر باشد، البته يه صاحب اجنه ك ي مرد و زن27


21الويان باب 
 مردگان، خود را نجس نسازد،ي از شما برايسك: شان بگويرده، به اكهارون خطاب  پسران يعنياهنان كبه :  گفتي و خداوند به موس1
. مادرش و پدرش و پسرش و دخترش و برادرشي برايعنيشاوندان خود، ي خوي جز برا2
.ردك او خود را نجس تواند يب او باشد و شوهر ندارد، برايه قركره خود ك خواهر باي و برا3
.   دي عصمت نمايشتن را بياست، خود را نجس نسازد، تا خوس يه در قوم خود رئك چون4
.  نديش خود را نتراشند، و بدن خود را مجروح ننماي ري مو نسازند، و گوشه هاي سر خود را ب5
. پس مقدس باشند.  گذارندي مشاني خود را اين خداوند و طعام خداي آتشيايه هداكرا يز. ندي حرمت ننماي خود را بي خود مقدس باشند، و نام خداي خداي برا6
. خود مقدس استي خدايرا او برايرند، زيند، و زن مطلقّه از شوهرش را نگياح ننماك عصمت را نيا بيه ي زن زان7
.    هستمنم، قدوس ك يس ميه شما را تقدكهوه يرا من ي تو مقدس باشد، زيپس برا.  گذراندي خود را ميه او طعام خداكرا يس نما، زي پس او را تقد8
.به آتش سوخته شود. رده استك عصمت ي عصمت ساخته باشد، پدر خود را بي بيه خود را به فاحشگك ياهنك و دختر هر 9

ان خود را بيد و گري سر خود را نگشايده باشد تا لباس را بپوشد، مويص گرديخته شده، و تخصيه بر سر او روغن مسح رك  هنه باشد،كس يان برادرانش رئيه از مك و آن10
ند،ك نكچا
.شتن را نجس نسازدي پدر خود و مادر خود خويچ شخص مرده نرود، و براي و نزد ه11 
.هوه هستميمن .  باشدي مي او بر ويه تاج روغن مسح خداكرا ي عصمت نسازد، زي خود را بيان مقدس خداكرون نرود، و ميان مقدس بك و از م12
.ندكاح ك نيره اك و او زن با13
.ردي بگي از قوم خود به زنيره اكرد، فقط باينها را نگيه، اي عصمت و زانيوه و مطلقه و بيو ب 14
.  سازميه او را مقدس مكهوه هستم يمن .  عصمت نسازديان قوم خود بيت خود را درمي و ذر15
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس16
. خود را بگذرانديد تا طعام خداياي نكيب داشته باشد نزديه عكشان ي در طبقات اس از اوالد توكهر : رده، بگوك هارون را خطاب 17
داالعضا، ي و نه زاينيور و نه لنگ و نه پهن بك نه مرد  د،ياي نكيب دارد نزديه عكس ك پس هر 18
سته دست باشد،كا شيسته پا كه شك يسك و نه 19
.ضهيسته بك دارد و نه شيه گرك يسكه دارد، و نه صاحب جرَب و نه كخود له در چشم ك يسكوتاه قد و نه ك و نه گوژپشت و نه 20
.دياي نكي خود نزديدن طعام خداي گذرانيوب است، برايه معكن خداوند را بگذراند، چوني آتشيايد، تا هداياي نكيب داشته باشد نزديه عكاهن كس از اوالد هارون ك هر21
. اقداس است و خواه از آنچه مقدس است، بخورد خود را خواه از آنچه قدسي طعام خدا22
.نمك يس ميشان را تقديه اكهوه هستم يمن .  حرمت نسازديان مقدس مرا  بكوب است، تا ميه معكد، چونياي نكين به حجاب داخل نشود و به مذبح نزدكي ل23
.ن گفتيل را چني اسرائي بني هارون و پسرانش و تمامي پس موس24


22الويان باب 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
.هوه هستميمن .  حرمت نسازنديند، و نام قدوس مرا بينند احتراز نماك ي من وقف ميه براكل ي اسرائيه از موقوفات بنك هارون و پسرانش را بگو 2
س از ك باشد، آن يد، و نجاست او بر وياي بكيند نزدياوند وقف نما خديل براي اسرائيه بنك يه به موقوفاتك شما يت شما در نسلهاي ذرةس از همكهر : شان بگوي به ا3

.هوه هستميمن . حضور من منقطع خواهد شد
 يسك و  د،يت نجس شود لمس نمايه از مك را يزيه هر چك يسك مقدس نخورد، و يزهايان باشد تا طاهر نشود، از چيا صاحب جريه مبروص كت هارون يس از ذرك هر4
د،ي درآي از ويه منك
.ه داردك ي شوند از هر نجاستيه از او نجس مك را يا آدميد، ي شوند لمس نمايه از آن نجس مكه هر حشرات را ك يسك و 5
. مقدس نخورديزهايد تا شام نجس باشد، و تا بدن خود را به آب غسل ندهد از چينها را لمس نماي از ايكيه ك يسك پس 6
. استي وكه خوراك مقدس بخورد چونيزهاي خواهد بود، و بعد از آن از چ آنگاه طاهر ند،ك و چون آفتاب غروب 7



.هوه هستميمن . ده شده را نخورد تا از آن نجس شوديا دريته ي م8ِ
.ميا نميس ميشان را تقديه اكهوه هستم يمن . رنديند بمي حرمت نمايو اگر آن را ب. ت مرا نگاه دارند مبادا به سبب آن متحمل گناه شوندي پس وص9

. ز مقدس نخوردياهن و مزدور او چكز مقدس نخورد، و مهمان ي چيبيچ غري ه10
.  او را بخورندكهر دو خورا. زياو آن را بخورد و خانه زاد او ن.  باشديد او مي را بخرد، زرخريسكاهن ك اما اگر 11
. مقدس نخرديايب باشد، از هداي مرد غر ةوحكاهن اگر منك و دختر 12
.ب از آن نخورديچ غرين هكي پدر خود را بخورد، لكتش برگردد، خوراي پدر خود مثل طفولة به خان ا مطلقه بشود و اوالد نداشته،يوه يه بكاهن ك  و دختر13
.اهن بدهدكز مقدس را به يرده، آن چك بر آن اضافه كيز مقدس را بخورد، پنج ي سهواً چيسك و اگر 14
. حرمت نسازندي گذرانند، بي خداوند ميه براكل را ي اسرائي مقدس بنيزهاي و چ15
.مي نمايس ميشان را تقديه اكهوه هستم يرا من يشان را متحمل جرم گناه نسازند، زي ا شان،ي مقدس ايزهاي و به خوردن چ16
:    رده، گفتك را خطاب ي خداوند موس17
 يكي خود را بگذراند، خواه يه قربانكل باشند يه در اسرائك يبانيل و از غريس از خاندان اسرائكهر : وشان بگي به ا رده،كل را خطاب ي اسرائيع بني هارون و پسرانش و جم18

 گذارند، ي نزد خداوند مي سوختني قربانيه آن را براكشان، ي از نوافل ايكيشان، خواه ي اياز نذرها
.ديگذرانا از بز بيا از گوسفند يب از گاو ي عيآن را نر ب. دي تا شما مقبول شو19
. شما مقبول نخواهد شديد، برايب دارد مگذرانيه عك هرچه را 20
ب در آن يچ عيب باشد تا مقبول بشود، البته هي عي نافله، چه از رمه چه از گله، آن بي نذر، خواه براي وفاي خداوند بگذراند، خواه براي براي سالمتةحي ذبيسك و اگر 21

.نباشد
. دي خداوند بر مذبح مگذارين براي آتش ةينها هديد، و از اي خداوند مگذرانينها را براي، ايا گريا صاحب جرَب يا آبله دار يا مجروح يسته كا شيور ك 22
. نذر قبول نخواهد شدين براكي نوافل بگذران، ليا ناقص اعضا باشد، آن را برايد يه زاك اما گاو و گوسفند 23
.دي مگذرانين خود قربانيد، و در زمياوري مكي خداوند نزديده باشد، برايا بريسته كا شيه ا فشرديوفته ك آن ةضيه بك و آنچه را 24
.  شما مقبول نخواهند شدي برا ب دارند،يه عكرا فساد آنها درآنهاست چونيد، زينها مگذراني از اكيچ ي خود را از هيز طعام خدايب ني و از دست غر25
  :رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس26
.ن نزد خداوند مقبول خواهد شدي آتشةي هديده شود، هفت روز نزد مادر خود بماند و در روز هشتم و بعد از قربانييا بز زايا گوسفند يچون گاو   27
. ديي روز ذبح منماكيا گوسفند آن را با بچه اش در ي اما گاو 28
.ديد تا مقبول شوينكد، آن را ذبح يي خداوند ذبح نماير براك تش ةحي و چون ذب29
.هوه هستميمن . دي از آن را تا صبح نگاه نداريزي در همان روز خورده شود و چ30
. هوه هستميمن . دي پس اوامر مرا نگاه داشته، آنها را بجا آور31
.مي نمايس ميه شما را تقدكهوه هستم يمن . س خواهم شديل تقدي اسرائيان بنيد و درمي حرمت مسازي و نام قدوس مرا ب32
» .هوه هستميمن .  شما باشميرون آوردم تا خداين مصر بي و شما را از زم33


23الويان باب 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
.  باشندي من مينها موسمهاي ا د خواند،ي مقدس خواهيه آنها را محفلهاك خداوند يموسمها: شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن2
.  خداوند استي شما سبت براينهاك مسةآن در هم. دينكار مكچ يه.  و محفل مقدس باشديرده شود و در روز هفتم سبت آرامكار ك روز  شش3
. ردكد ي آنها اعالن بايه آنها در وقتهاك باشد، ي مقدس مي خداوند و محفلهاينها موسمهاي ا4
. فصح خداوند است ن،ين العصري در روز چهاردهم ماه ب  در ماه اول،5
.دير بخوري خداوند است، هفت روز فطير برايد فطين ماه عي و در روز پانزدهم ا6
.دينكار از شغل مكچ ي شما باشد، هي در روز اول محفل مقدس برا7
. دينكار از شغل مكچ يد، و در روز هفتم، محفل مقدس باشد، هي خداوند بگذرانين براي آتشةي هفت روز هد8
:      رده، گفتك را خطاب يداوند موس و خ9

.دياورياهن بك نوبر خود را نزد ةد، آنگاه بافينكد، و محصول آن را درو يشو دهم داخليه من به شما مك ينيچون به زم: شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن10
. اهن آن را بجنباندكاز سبت  بعد يد، در فرداي و بافه را به حضور خداوند بجنباند تا شما مقبول شو11
. دي به حضور خداوند بگذراني سوختني قربانيب براي عي بة سالكي ةد، بري جنبانيه شما بافه را مك ي و در روز12
ن شراب خواهد ي هكي آن چهار يختني ر ةي خداوند باشد، و هدين و عطر خوشبو براي آتش ةي تا هد  آن دو عشر آرد نرم سرشته شده به روغن خواهد بود،ي آردةي و هد13
.بود
 يضه اي شما فرينهاك مسة شما در همي پشتهاين برايا. دي خود را بگذراني خدايه قربانك ي تا همان روز د،ي تازه مخوري برشته شده و خوشه هاي و نان و خوشه ها14
. خواهد بوديابد
.د تا هفت هفته تمام بشودي خود بشماريد، برايه باش را آورديدني جنبان ةه فافك ي آن سبت، از روزي و از فردا15
.دي خداوند بگذراني تازه براي آردةيد، و هدي بعد از سبت هفتم، پنجاه روز بشماري تا فردا16
.  خداوند باشديه پخته شود تا نوبر برايرمايد از آرد نرم باشد، و با خمياوري از دو عشر بيدني خود دو نان جنبانينهاك از مس17
ن و ي آتشةي خداوند خواهد بود، و هدي براي سوختني آنها قربانيختني رةي و هدي آرد ةي و آنها با هد  گوساله و دو قوچ،كيب و ي عي بة سالكي ة و همراه نان، هفت بر18

. خداونديعطر خوشبو برا
.   دين بگذراي سالمتةحي ذبي ساله براكي نر  ة گناه، و دو بري قرباني بز نر براكي و 19
.اهن مقدس باشدك خداوند بجهت ي به حضور خداوند با آن دو بره بجنباند، تا برايدني جنبانةياهن آنها را با نان نوبر به جهت هدك و 20
.اشد بي ابدةضي شما فري شما بر پشتهاينهاك مسةدرهم. دينكار از شغل مكچ يو ه.  شما محفل مقدس باشديه براكد ينك ي و درهمان روز مناد21



 يهوه خدايمن . ب بگذارير و غري فقي منما، آنها را براينين، و حصاد خود را خوشه چك خود را تماماً درو مة مزرعيد، گوشه هاينكن خود را درو ي و چون محصول زم22
. شما هستم

:    رده، گفتك راخطاب ي و خداوند موس23
.رِنّاها و محفل مقدسك نواختن يادگاري يعني شما خواهد بود، ي سبت براي اول ماه، آرامدرماه هفتم در روز: رده، بگوكل را خطاب ي اسرائي بن24
.دي خداوند بگذرانين براي آتشةيد و هدينكار از شغل مكچ ي ه25
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس26
. دي خداوند بگذرانين براي آتش ةيد، و هديل سازي خود را ذليجانها.  شما محفل مقدس باشدين برايا. فاره استكن ماه هفتم، روز ي در دهم ا27
.فاره بشودك شما يهوه خداي شما به حضور يفاره است تا براكه روز كرا ي ز د،ينكار مكچ ي و درهمان روز ه28
.ل نسازد، از قوم خود منقطع خواهد شديه درهمان روز خود را ذلك يسك و هر29
.ان قوم او منقطع خواهم ساختيند، آن شخص را از مك بياركگونه ه درهمان روز هرك يسك و هر30
.  استي ابديضه اي شما فرينهاك مسة شما در همي پشتهايبرا. دينكار مكچ ي ه31
».ديد، در شام روز نهم، از شام تا شام سبت خود را نگاه داريل سازي خود را ذلي خواهد بود، پس جانهاي شما سبت آرامين براي ا32
:  رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس33
. خداوند خواهد بوديمه ها، هفت روز برايد خين ماه هفتم، عيدر روز پانزدهم ا:  بگو رده،كل را خطاب ي اسرائي بن34
.دينكار از شغل مكچ ي در روز اول، محفل مقدس باشد، ه35
ار از كچ يد است، هيل عيمكن تيا. دي خداوند بگذرانين براي آتشةي شما باشد، و هديتم جشن مقدس براد، و در روز هشي خداوند بگذرانين براي آتشةي هفت روز هد36

.دينكشغل م
 يايحه و هداي و ذبي آردةي و هدي سوختني قربانيعنيد، ي خداوند بگذرانين براي آتشةيد تا هدينك مقدس را اعالن بيه در آنها محفلهاك خداوند است ين موسمهاي ا37
مال هر روز را در روزش،. ينختير

.دي دهي خداوند ميه براك نوافل خود ة همي خود و سوايع نذرهاي جمي خود و سواياي عطاي خداوند و سواي سبت هاي سوا38
 ي سبت خواهد بود، و در روز هشتم آرامي آرام د، در روز اول،يد خداوند را هفت روز نگاه داريد، عيرده باشكن را جمع ي در روز پانزدهم ماه هفتم چون شما محصول زم39

.سبت
.ديي نماي خود هفت روز شاديهوه خداي نهر، و به حضور يدهاي درختان پر برگ، و بيشاخه ها خرما ويد، و شاخه هايري خود بگيو براكي درختان نةوي و در روز اول م40
.ديد نگاه داريه در ماه هفتم آن را عك است ي ابديضه اي شما فري پشتهايد، برايد نگاه داري خداوند عي و آن را هر سال هفت روز برا41
.ن شوندكمه ها سايل در خي متوطنان در اسرائ ةد، همين باشكمه ها ساي هفت روز در خ42
. شما هستميهوه خدايمن . دمين گردانكمه ها سايرون آوردم در خين مصر بيشان را از زميه اك يل را وقتي اسرائيه من بنك تا طبقات شما بدانند 43
.  خداوند خبر داديل را از موسمهاي اسرائي بني پس موس44


  
24الويان باب 

  رده،    ك را خطاب ي و خداوند موس1
.نندكرند، تا چراغ را دائماً روشن ي بگيي روشنايده شده برايوبكتون صاف يل را امر بفرما تا روغن زي اسرائيه بنك 2
 چراغها را بر چراغدان 4.         استي ابدةضي شما فريدر پشتها. ديĤرايوسته بي اجتماع از شام تا صبح به حضور خداوند پةمين حجاب شهادت در خروي هارون آن را ب3

  .دييارآيوسته بيطاهر، به حضور خداوند پ
  . هر گرده دو عشر باشدير و از آن دوازده گرده بپز، براي و آرد نرم بگ5
  .ز طاهر به حضور خداوند بگذاري صف، در هر صف شش، بر م و آنها را به دو6
  . خداوندين باشد براي آتشةي نان و هدي برايادگاري و بر هر صف بخور صاف بنه، تا بجهت 7
  . خواهد بوديل عهد ابدي اسرائياز جانب بن. دييارآيشه به حضور خداوند بي در هر روز سبت آن را هم8
.  قدس اقداس خواهد بودي وي براي ابدةضين خداوند به فري آتشياين از هدايرا ايان مقدس بخورند، زكخواهد بود تا آن را در م و از آن هارون و پسرانش 9

  .ردندكرگاه جنگ كل در لشي اسرائيان بني بود در ميه پدرش مرد مصرك يلي و پسر زن اسرائ10
  . از سبط دان بوديت دختر دبري آوردند و نام مادر او شلومي نزد موسپس او را. ردكفر گفت و لعنت ك اسم را يلي و پسر زن اسرائ11
  .ابندي و او را در زندان انداختند تا از دهن خداوند اطالع 12
  :رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس13
  .نندك جماعت او را سنگسار يد و تمام بنهني خود را بر سر ويدند دستهايه شنك ي آنانةرگاه ببر و همكرون لشيرده است، بكه لعنت كس را ك آن 14
  .ند متحمل گناه خود خواهد بودك خود را لعنت يه خداك يسكهر : رده، بگوكل را خطاب ي اسرائي و بن15
. شته شودك است فر گفتهكه اسم را كب خواه متوطن چونينند، خواه غرك جماعت او را البته سنگسار يشته شود، تمامكنه يد هر آيفر گوكهوه را يه اسم ك و هر16
  .شته شودكرد، البته يه بمك را بزند يه آدمك يسك و 17
  .رد عوض آن را بدهد، جان به عوض جانيه بمك را بزند يمه ايه بهك يسك و 18
  .رده خواهد شدكرده باشد، به او كه او كده باشد چنانيب رساني خود را عةيه همساك يسك و 19
  .ده شوديده، همچنان به او رسانيب رسانيه به آن شخص عك دندان عوض دندان، چنان، چشم عوض چشم،يستگك عوض شيستگك ش20
  .شته شودكشت، كه انسان را ك يسكشت، عوض آن را بدهد، اما ك را يمه ايه بهك يسك و 21
. شما هستميهوه خدايه من كرا يب خواه متوطن، زيم خواهد بود، خواه غرك حكي شما را 22
 امر يه خداوند به موسكل چنان ي اسرائيپس بن. ردندك و او را به سنگ سنگسار  رگاه بردند،كرون لشيرده بود، بكه لعنت ك را خبر داد، و آن را لي اسرائي بني و موس23

.فرموده بود به عمل آوردند



  
25الويان باب 

  : رده، گفتكنا خطاب يوه سك را در ي و خداوند موس1
  .دين، سبت خداوند را نگاه بداريد، آنگاه زمي دهم، داخل شويه من به شما مك ينيچون شما به زم: ن بگوشايرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن2
  .نكن، و محصولش را جمع كستان خود را پازش بكار، و شش سال تاك خود را بة شش سال مزرع3
  .ستان خود را پازش منماكار و تاكخود را م  ة خداوند مزرعي سبت برايعنين باشد، ي زمي براي و در سال هفتم سبت آرام4
  .ن باشدي زمي براين، سال آرامي خود را مچةردك مو پازش ناين، و انگورهاك تو خودرو باشد، درو م ة آنچه از مزرع5
  . نديه نزد تو مأوا گزك يبيزت و مزدورت و غرينك تو و غالمت و ي بجهت شما خواهد بود، براكن، خوراي و سبت زم6
. خواهد بودك محصولش خوراةن تو باشند، هميه در زمك ي جانورانيمت و براي بهاي برا و7
  . تو چهل نه سال خواهد بودي هفت در هفت سال و مدت هفت سبت سالها برايعني خود هفت سبت سالها بشمار، ي و برا8
  .    رِنّا را بگردانكن خود ي زمي در تمام بلند آواز را بگردان،يرِنّاكفاره، ك و در روز دهم از ماه هفتم درروز 9

س ك  خود برگردد، و هركس از شما به ملكل خواهد بود، و هريوبي شما ين برايا. دينك را اعالن ينانش آزادكع ساي جمين برايد، و در زمييس نماي سال پنجاهم را تقد10
  .  خود برگرددةلياز شما به قب

  . دينيرده آن را مچك مو پازش نايد و انگورهايني آن را مچيد و حاصل خودروينكزراعت م. اهد بودل خويوبي شما ين سال پنجاهم براي ا11
  . دي شما مقدس خواهد بود، محصول آن را در مزرعه بخوريل است، برايوبيه ك چون12
  . خود برگرددكس از شما به ملكل هر يوبي در سال 13
  .ديگر را مغبون مسازيدكي يه ات بخريز دست همسا ايزيا چي ي خود بفروشةي به همسايزي و اگر چ14
  . محصولش به تو بفروشدي خود بخر و برحسب سالها ةيل، از همسايوبي بعد از ي سالهاة به حسب شمار15
  . روخت حاصل ها را به تو خواهم فةه شماركرا ي ز م نما،كمتش را ي سالها قيمك و بر حسب  ن،كاده يمت آن را زي سالها قيادتي برحسب ز16
  . شما هستميهوه خدايمن .  خود بترسيد، و از خدايگر را مغبون مسازيدكي و 17
. دين شوكت ساين به امنيد، تا در زميام مرا نگاه داشته، آنها را بعمل آوركد و احيض مرا بجا آوري پس فرا18
  . د بودي خواهنكت در آن سايد خورد، و به امني خواهيرين بار خود را خواهد داد و به سي و زم19
  م، ينك يم و حاصل خود را جمع نميارك ي نمكنيرا ايم، زيد در سال هفتم چه بخوريي و اگر گو20
  .ت خود را بر شما خواهم فرمود و محصول سه سال خواهد دادك پس در سال ششم بر21
  .ديا بخورهنه ركد تا حاصل آن برسد، يهنه تا سال نهم بخوركد و از محصول يارك و در سال هشتم ب22
  .ديب و مهمان هستين از آن من است، و شما نزد من غريرا زمي نرود زين به فروش ابدي و زم23
  .دي بدهكاكن في زمي خود براكن ملي زمي و در تمام24
  .دي نماكاك فروشد، انفيرت مه برادكد، و آنچه را ياي او باشد بكيش نزديه خوك او ي خود را بفروشد، آنگاه ولك از ملير شده، بعضي اگر برادر تو فق25
  .ديدا نماي آن را پكاك ندارد و برخوردار شده، قدر في وليسك و اگر 26
  . خود برگرددكد، و او به مليه فروخته بود، رد نماكس كاده است به آن يه زك فروش آن را بشمارد و آنچه را ي آنگاه سالها27
. خود خواهد برگشتكل رها خواهد شد، و او به مليوبيل بماند، و دريوبيدار آن تا سال يروخته است بدست خر آنچه ف رد، آنگاهي خود پس بگي و اگر نتواند برا28
  . سال خواهد بودكي آن كاك آن را خواهد داشت، مدت انفكاك سال تمام بعد از فروختن آن حق انفكي در شهر حصاردار بفروشد، تا يونتك سة خانيسكو اگر   29
  .ل رها نشوديوبيدار آن نسالً بعد نسل برقرار باشد، در ي خري برا ه در شهر حصاردار است،ك يد، پس آن خانه اي ننماكاك سال تمام آن را انفكي و اگر در مدت 30
  .ل رها خواهد شديوبي هست و در كاك آنها حق انفيبرا. ن شمرده شودي آن زميه حصار گرد خود ندارد، با مزرعه هاك دهات يين خانه هاكي ل31
  .ان استي الويشه براي آنها همكاكشان، حق انفي اك ملي شهرهايان، خانه هاي الوي و اما شهرها32
 كل، ملي اسرائيان بنيان درمي الوي شهرهايرا خانه هايل رها خواهد شد، زيوبي او در كا از شهر مليان بخرد، پس آنچه فروخته شده است از خانه ي از الويسك و اگر 33

  .شان استيا
.  استي ابدكشان ملي اين برايه اكرايشان فروخته نشود، زي اي شهرهاي حوالي و مزرعه ها34
  . دي نماي نما تا با تو زندگيريب و مهمان دستگي دست باشد، او را مثل غرير شده، نزد تو تهي و اگر برادرت فق35
  .دي نماي خود بترس، تا برادرت با تو زندگير و از خداي از او ربا و سود مگ36
  . خود را به او به سود مدهك نقد خود را به او به ربا مده و خورا37
  . شما باشمينعان را به شما دهم و خداكن يرون آوردم تا زمين مصر بيه شما را از زمك شما هستم يهوه خداي من 38
  .رشده، خود را به تو بفروشد، بر او مثل غالم خدمت مگذاري و اگر برادرت نزد تو فق39
  .ديل نزد تو خدمت نمايوبيثل مزدور و مهمان نزد تو باشد و تا سال  م40
  .دي پدران خود رجعت نماك، و به خاندان خود برگردد و به مليرون رود، خود او و پسرانش همراه وي آنگاه از نزد تو ب41
  . نشوند مثل غالمان فروخته رون آوردم،ين مصر بيشان را از زميه اكشان بندگان منند يه اكراي ز42
  . خود بترسي منما و از خدايم رانك حي بر او به سخت43
  .ديزان بخرينكشان غالمان و ي باشند از ايه به اطراف تو مك يي تو خواهند بود، از امتهايه براكزانت ينك و اما غالمانت و 44
  . شما خواهند بودكد و مملويد نمودند، بخرين شما توليشان را در زميه اكما باشند، ه نزد شكشان ي ايله هاينند، و از قبيه نزد شما مأوا گزك يهماناني و هم از پسران م45
س بر برادر خود به كچيل هي اسرائيو اما برادران شما از بن. دي سازكشان را تا به ابد مملوي باشند و اي مورثكد، تا ملي پسران خود واگذاريشان را بعد از خود براي و ا46

. ندك نيمرانك حيسخت
  ب، خود را بفروشد،يا به نسل خاندان آن غريا مهمان تو يب ير شده، به آن غري نزد شما برخوردار گردد، و برادرت نزد او فقيا مهمانيب ي و اگر غر47
  .دي نماكاك از برادرانش او را انفيكي.  باشدي مكاك حق انفي وي بعد از فروخته شدنش برا48
  .دي نماكاكشتن را انفيا خود او اگر برخوردارگردد، خويد، ي نماكاكشاوندان او از خاندانش او را انفي از خويكيا يد، ي نماكاكش او را انفيا پسر عمويش يا عموي 49



  . و باشد مزدور نزد اي سالها باشد، موافق روزهاةند، و نقد فروش او برحسب شماركل حساب يوبيه خود را فروخت تا سال ك يد از ساليه او را خرك يسك و با آن 50
  .   خود را از نقد فروش خود، پس بدهدكاك باشد، بر حسب آنها نقد انفيار باقي بسي اگر سالها51
  .دي خود را رد نماكاكش نقد انفيند، و برحسب سالهاك حساب بي باشد با ويم باقك يل، سالهايوبي و اگر تا سال 52
  .ندك نيمرانك حي بر ويدرنظر تو به سختر باشد نزد او بماند، و يه سال به سال اجك ي مثل مزدور53
  .يل رها شود، هم خود او و پسرانش همراه ويوبي نشود پس در سال كاكنها انفي و اگر به ا54
. شما هستميهوه خدايمن . رون آوردمين مصر بيشان را از زميه اك باشند يشان غالم من ميل غالم اند، اي اسرائي من بنيرا براي ز55
  

26الويان باب 
 شما يهوه خدايه من كرا يد، زينكد تا به آن سجده ين خود مگذاري مصور در زميد، و سنگيي به جهت خود برپا منمايده و ستونيد، و تمثال تراشي خود بتها مسازيبرا 1

  .هستم
  .هوه هستميمن . دييان مقدس مرا احترام نماكد، و مي مرا نگاه داري سبت ها2
  د،يد و اوامر مرا نگاه داشته، آنها را بجا آورييا نمكض من سلوي اگر در فرا3
  . خود را خواهد داد ةوين محصول خود را خواهد آورد، و درختان صحرا مي شما را در موسم آنها خواهم داد، و زمي آنگاه بارانها4
د يونت خواهكت سين خود به امني خورده، در زميريخود را به س و نان  د،ياشتن تخم خواهد رسكدن انگور تا يد، و چيدن انگور خواهد رسيوفتن خرمن شما تا چك و 5
  .ردك
  .ردكن شما گذر نخواهد ير از زمي و شمش ن نابود خواهم ساخت،ي را از زميوانات موذي نخواهد بود، و حيد و ترساننده ايد خوابي خواهم و خواهين، سالمتي و به زم6
  .ر خواهند افتادي شما از شمشيش رويشان پيرد، و اكد ي و دشمنان خود را تعاقب خواه7
  .ر خواهند افتادي شما از شمشيش رويرد، و صد از شما ده هزار را خواهند راند و دشمنان شما پك و پنج نفر از شما صد را تعاقب خواهند 8
  .استوار خواهم نمودر خواهم ساخت و عهد خود را با شما يثكده، شما را يرد، و شما را بارور گردانك و بر شما التفات خواهم 9

  .د آورديرون خواهي نو بيهنه را براكد خورد، و ينه را خواهي پارةهنك ة غَل10
.روه نخواهد داشتكرد و جانم شما را مكان شما بر پا خواهم ي خود را درمينهاك و مس11
  .د بودي شما خواهم بود و شما قوم من خواهيد و خدايان شما خواهم خرامي و درم12
. ستم، و شما را راست روان ساختمكوغ شما را شي يد، و بندهايشان را غالم نباشيرون آوردم تا اين مصر بيه شما را از زمك شما هستم يه خداهوي من 13
  د،ياورين اوامر را به جا نيع ايد و جمي و اگر مرا نشنو14
  د،ينكاوره، عهد مرا بشيمر مرا بجا ن اوايروه دارد، تا تمامكام مرا مكد و دل شما احييض مرا رد نماي و اگر فرا15
اشت و كد يده خواهي فاي و تخم را ب ند، بر شما مسلط خواهم ساخت،كه چشمان را فنا سازد، و جان را تلف كه خوف و سل و تب را كرد كن را به شما خواهم ي من ا16

  .دشمنان شما آن را خواهند خورد
رد، و بدون تعاقب ك خواهند يمرانكه از شما نفرت دارند، بر شما حك يد شد، و آناني دشمنان خود منهزم خواهيروش ي خود را به ضد شما خواهم داشت، و پي و رو17
. د نمودي فر خواهيننده اك

  .ردكاست خواهم ياده سي گناهان شما هفت مرتبه زيد، آنگاه شما را براين همه، مرا نشنوي و اگر با وجود ا18
  .ن شما را مثل مس خواهم ساختيست، و آسمان شما را مثل آهن و زمك و فخر قوت شما را خواهم ش19
  . خود را نخواهند آوردةوين مين شما حاصل خود را نخواهد داد، و درختان زميرا زمي و قوت شما در بطالت صرف خواهد شد، ز20
. اده بر شما عارض گردانمي زيايچندان بالد، آنگاه برحسب گناهانتان هفت ييدن من ابا نماي و اگر به خالف من رفتا نموده، از شن21
. ران خواهد شدي شما ويم سازند، و شاهراههاك و شما را در شماره  نند،ك كم شما را هالي اوالد سازند، و بهاي و وحوش صحرا را بر شما فرستم تا شما را  ب22
  د،ينكن همه از من متنبه نشده، به خالف من رفتار ي و اگر با ا23
  . گناهانتان هفت چندان سزا خواهم داديرد و شما را براكز به خالف شما رفتار خواهم يمن ن آنگاه 24
  . د شديم خواهيان شما خواهم فرستاد و به دست دشمن تسليد، وبا درمي خود جمع شويو چون به شهرها. رديه انتقام عهد مرا بگك خواهم آورد يري و بر شما شمش25
. د شدير نخواهيد سي تنور خواهند پخت، و نان شما را به شما به وزن پس خواهند داد، و چون بخوركينم، ده زن نان شما را در ك نان شما را بشي و چون عصا26
  د،ييد و به خالف من رفتا نماين، مرا نشنوي و اگر با وجود ا27
  .ردكاست خواهم ي چندان س گناهانتان، شما را هفتيز برايرد، و من نك آنگاه به غضب به خالف شما رفتار خواهم 28
  . د خورديد خورد، و گوشت دختران خود را خواهي و گوشت پسران خود را خواه29
روه كند، و جان من شما را مك شما خواهم افي بت هاي شما را بر الشه هاي و الشه ها رد،ك بلند شما را خراب خواهم ساخت و اصنام شما را قطع خواهم يانهاك و م30

  .خواهد داشت
  .ديي شما را نخواهم بوي خوشبوي عطرهايرد، و بوكران خواهم ي مقدس شما را ويانهاك شما را خراب خواهم ساخت، و مي و شهرها31
  .ر خواهند شدين باشند، متحكه در آن ساكه دشمنان شما ك يران خواهم ساخت، به حدين را وي و من زم32
  . شما خراب خواهد شديران و شهرهاين شما ويد، و زميشكر را در عقب شما خواهم يمشنده خواهم ساخت، و شكان امتها پراي و شما را درم33
افت و از سبت ي خواهد ين آراميپس زم. د بردي خود تمتع خواهيد، از سبت هاين دشمنان خود باشيه شما در زمك يني اش، حيراني وي روزهاين در تمامي آنگاه زم34
  . خود تمتع خواهد برديها

.افته بوديد، ني بودين مكه در آن ساك يني شما حيه در سبت هاك ي آن آراميعنيافت، ي خواهد ي اش آراميراني وي روزهايام تم35
ر يه از شمشك يسك مثل يننده اكد، و بدون تعاقب يزانيشان را خواهد گرين دشمنان شما ضعف خواهم فرستاد، و آواز برگ رانده شده، اي شما در زمةي بقي واما در دلها36

  . خت و خواهند افتاديند، خواهند گركفرار 
  . مقاومت با دشمنان خود نخواهد بوديارايند، و شما را ك تعاقب نيسكه كخت، با آنير خواهند ريگر مثل از دم شمشيدكي ي و به رو37
  .ن دشمنان شما، شما را خواهد خورديد شد و زمي خواهكان امتها هالي و درم38
. خواهند شديز فاني خواهند شد، و در گناهان پدران خود نين دشمنان خود در گناهان خود فاني در زم شما ةي و بق39



  . ردكه به خالف من نموده اند، اعتراف خواهند ك يكده، و سلويه به من ورزك يانتي پس به گناهان خود و به گناهان پدران خود در خ40
  رند،ي گناهان خود را بپذيشان متواضع شود و سزايپس اگر دل نامختون ا. شان آوردمين دشمنان ايشان را به زميمودم، و اشان رفتار نيز به خالف اين سبب من ني از ا41
  .اد خواهم آوردين را بياد خواهم آورد، و آن زميز بيم نيز و عهد خود را با ابراهياد خواهم آورد، و عهد خود را با اسحاق نيعقوب بي آنگاه عهد خود را با 42
ام مرا كه احكنيرفت، به سبب اي گناه خود را خواهند پذيشان سزاي خود تمتع خواهد برد، و ايران باشد از سبت هايشان وي خواهد شد و چون از اكشان ترين از اي و زم43
  . روه داشتكض مرا ميشان فرايردند، و دل اكرد 
شان ينم، و عهد خود را با اك كشان را هاليروه نخواهم داشت تا اكشان را ميرد، و اكشان را رد نخواهم ين ان دشمنان خود باشند، ميز چون در زمين همه ني و با وجود ا44
  . شان هستمي  ايهوه خدايه من كرا ينم، زكبش
. هوه هستميمن . ن باشم شاي ايرون آوردم، تا خداين مصر بيشان را در نظر امتها از زميه اكاد خواهم آورد يشان را بيشان عهد اجدا اي ايه براك بل45
. قرار دادينا به دست موسيوه سكل در ي اسرائيان خود و بنيه خداوند درمك يعيام و شراكض و احين است فراي ا46


27الويان باب 
  :رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
  .  برآورد تو، از آن خداوند باشندد، نفوس برحسب ي نماي نذر مخصوصيسكچون : شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن2
  .ست ساله تا شصت ساله باشد، برآورد تو پنجاه مثقال نقره برحسب مثقال قدس خواهد بوديور، از بك اگر برآورد تو به جهت ذ3
  . مثقال خواهد بودي و اگر اُناث باشد برآورد تو س4
  .ست مثقال و به جهت اناث ده مثقال خواهد بودي، بوركست ساله باشد، برآورد تو به جهت ذي و اگر از پنج ساله تا ب5
  . ور پنج مثقال نقره، و بجهت اناث برآورد تو سه مثقال نقره خواهد بودك ماه تا پنج ساله باشد، برآورد تو بجهت ذكي و اگر از 6
  . ده مثقال خواهد بود اناثيور باشد آنگاه برآورد تو پانزده مثقال و براك و اگر از شصت ساله و باالتر باشد، اگر ذ7
. دي برآورد نماي ويرده براكه نذر ك آنةاهن به مقدار قوكند و كش برآورد ياهن براكنند، و كاهن حاضر كرتر باشد، پس او را به حضور ي و اگر از برآورد تو فق8
  .آنها به خداوند بدهد، مقدس خواهد بود از يسكه ك گذرانند، هر آنچه را ي مي خداوند قربانيه براك يي باشد از آنهايمه اي و اگر به9

ند، هم آن و آنچه به عوض آن داده شود، هر دو مقدس خواهد ك مبادله يمه اي را به بهيمه ايو اگر به. ندكا بد را به خوب عوض نيد و خوب را به بد يي آن را مبادله ننما10
  .بود
  .ندكاهن حاضركش يمه را پي گذرانند، آن بهيد نم خداوني برايه از آن قربانكمه نجس باشد ي و اگر هر قسم به11
  . ن باشدي چن اهن،ك يند و برحسب برآورد تو اكمت ياهن آن را چه خوب و چه بد، قك و 12
  .اده دهدي بر برآورد تو زكيه دهد، پنج ي و اگر آن را فد13
  . رده باشد، همچنان بماندكاهن آن را برآورد كه ك يند، و بطوركخوب و چه بد برآورد اهن آن را چه ك خداوند مقدس شود، يد تا براي خود را وقف نماة خانيسك و اگر 14
.ند و از آن او خواهد بودكاده ي بر نقد برآورد تو زكيه دهد، پس پنج ي خود را فد ةننده بخواهد خانك و اگر وقف 15
برآورد تو موافق د، آنگاه ي خداوند وقف نماي خود را براكن ملي از زمي قطعه ايسك و اگر 16

  . حومر جو به پنجاه مثقال نقره باشدكيزراعت آن باشد، زراعت 
  .د، موافق برآورد تو بر قرار باشديل وقف نمايوبين خود را از سال ي و اگر زم17
  .ف شودي بشمارد، و از برآورد تو تخفي وياشد برا بي ميل باقيوبيه تا سال ك يياهن نقد آن را موافق سالهاك آنگاه  د،يل وقف نمايوبين خود را بعد از ي و اگر زم18
  . برقرار شودي ويد و برايفزاي از نقد برآورد تو را بر آن بكيه دهد، پس پنج يرد بخواهد آن را فدكن را وقف يه زمك و اگر آن19
  .نخواهد شده داده ي فروخته باشد، بعد از آن فديگرين را به ديا اگر زميه دهد، ين را فدي و اگر نخواهد زم20
  .اهن استك يت آن برايك خداوند، مقدس خواهد بود، ملين وقف برايل رها شود مثل زميوبين چون در ي و آن زم21
  د، ي خداوند وقف نماي او نبود براكن مليه از زمكده باشد يه خرك را يني و اگر زم22
  . بدهديآن روز برآورد تو را مثل وقف خداوند به و بشمارد ، و دري ويل برايوبياهن مبلغ برآورد تو را تا سال ك آنگاه 23
  . بودي وي مورثكن مليه آن زمك يسك به يعني خواهد برگشت،  ده شده بوديه از او خرك يسكل به يوبين در سال ي و آن زم24
.  مثقال استكيره يست جيه بك هر برآورد تو موافق مثقال قدس باشد 25
  .د، خواه گاو خواه گوسفند، از آن خداوند استيس آن را وقف ننماكچي خداوند نخست زاده باشد، هيبراه كم ي از بهاين نخست زاده اكي ل26
  .ه داده نشود پس موافق برآورد تو فروخته شوديد، و اگر فديفزاي بر آن بكيه دهد، و پنج يم نجس باشد، آنگاه آن را برحسب برآورد تو فدي و اگر از بها27
را هرچه يه داده شود، زي خود، نه فروخته شود و نه فدكن مليم چه از زمي خود، چه از انسان چه از بهاكمليل ماكد، از ي خداوند وقف نمايبرا يسكه ك يزي اما هر چ28

  .     خداوند قدس اقداس استيوقف باشد برا
.شته شودكالبته . ه داده نشوديه از انسان وقف شده باشد، فدك ي هر وقف29
  . باشدي خداوند مقدس ميوه درخت از آن خداوند است، و براين چه از مين چه از تخم زميم زكي ده ي و تمام30
  .ديفزاي آن را بر آن بكيه دهد پنج ي فديزي خود چكي از ده يسك و اگر 31
  .  خداوند مقدس خواهد بودي بگذرد، دهم برايرا عصي هرچه زيعني گاو و گوسفند كي ده ي و تمام32
.ه داده نشوديند هم آن و هم بدل آن مقدس خواهد بود و فدكند، و اگر آن را مبادله كد و آن را مبادله نيين تفحص ننما آي و بدي در خوب33
 .نا امر فرموديوه سكل در ي اسرائي بني برايه خداوند به موسك ين است عوامري ا34
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:رده، گفتك را خطاب ي اجتماع موسةمينا درخيابان سين مصر، خداوند در بيشان از زميرون آمدن اي ماه دوم از سال دوم از ب و در روز اول 1
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.شان خواندندي ايسرها
.بشمردنا يابان سيشان را در بي را امر فرموده بود، ايه خداوند موسك چنان19
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  . رفتنديرون ميجنگ ب
.ن، چهل و شش هزار و پانصد نفر بودنديبوشان از سبط ري شمرده شدگان ا21
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.م، چهل هزار و پانصد نفر بودنديشان از سبت افراي شمرده شدگان ا33
 شمرده شدگان 35.           رفتيرون مي جنگ بيه براكست ساله و باالتر، هري اسم ها، از بةشان، موافق شماري ايل و خاندان آباي برحسب قباي منَسي و انساب بن34

.ست نفربودندي و دو هزار و دوي، سيشان از سبط منسيا
.  رفتيرون مي جنگ بيه براكه و باالتر، هرست سالي اسمها، از بةشان، موافق شماري ايل و خاندان آباين بر حسب قبايامي بني و انساب بن36
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. رفتي جنگ ميه براكست ساله و باالتر، هري اسم ها از بةشان، موافق شماري ايل و خاندان آباي دان برحسب قباي و انساب بن38
.ان، شصت و دو هزار و هفتصد نفر بودندشان از سبط دي شمرده شدگان ا39
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. هزار و پانصد نفر بودندكير، چهل و ياز سبط اَش



 شمرده شدگان 43.           رفتيرون مي جنگ بيه براكست ساله و باالتر، هري اسم ها از بةشان، موافق شماري ايل و خاندان آباي برحسب قبايتال نفي و انساب بن42
.، پنجاه و سه هزار و پانصد نفر بودنديشان از سبط نفتاليا
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. رفتيرون مي جنگ بيه براكل يس از اسرائكست ساله و باالتر، هريشان، از بي ايل برحسب خاندان آباي اسرائي شمرده شدگان بني و تمام45
. شمرده شدگان، ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودندة هم46
.ان آنها شمرده نشدنديشان درمي ايبرحسب سبط آباان ي اما الو47
: رده، گفتك را خطاب يرا خداوند موسي ز48
.گريل مي اسرائيان بنيشان را درمي را مشمار و حساب اي اما سبط الو49
ند و به يشان آن را خدمت نمايسبابش را بردارند، و ا اين و تمامكشان مسي اسبابش و بر هرچه عالقه به آن دارد بگمارد، و اين شهادت و تمامكان را بر مسين الوكي ل50

. مه زنندين خكاطراف مس
.شته شودكد، ي آن آكيه نزدك يبيند، و غريان آن را برپا نماين افراشته شود الوكاورند، و چون مسين بييان آن را پاين روانه شود الوك و چون مس51
.مه زننديش برحسب افواج خود، خيم خوس نزد علَك خود و هرةس در محلكل هري اسرائي و بن52
».ن شهادت را نگاه دارندكان شعائر مسيل بشود، و الوي اسرائيمه زنند، مبادا غضب بر جماعت بنين شهادت خكان به اطراف مسي و الو53
. را امر فرموده بود، به عمل آوردنديردند، و برحسب آنچه خداوند موسكن يل چني اسرائي پس بن54
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:رده، گفتك و هارون را خطاب يو خداوند موس 1
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.نندكوچ كشان اول يو ا. شان صد و هشتاد و شش هزار و چهار صد نفر بودند يهودا بر حسب افواج اي ةع شمرده شدگان محلي جم9

.ئُور باشديصور بن شَدين اَليبو ريس بنيشان باشد، و رئين بر حسب افواج ايبو رة، عضلَم محل و بر جانب جنوب10
.شان شمرده شدند چهل و شش هزار و پانصد نفر بودنديه از اك و فوج او 11
. باشديشَدايل بن صور يئي شَمعون شلوميس بنيمه زنند و رئي او سبط شَمعون خي و در پهلو12
.صد نفر بودنديشان شمرده شدند، پنجاه و نه هزار و سي از اهك و فوج او 13
.ل باشدياساف بن رعوئي جاد اَليس بني و سبط جاد و رئ14
.شان شمرده شدند، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودنديه از اك و فوج او 15
. نندكوچ كشان دوم يار و چهار صد و پنجاه نفر بودند و ا هزكيشان صد و پنجاه و ين برحسب افواج ايبو رةع شمرده شدگان محلي جم16
.نندكوچ كش ي خوي خود نزد علَمهايس در جاك زنند، همچنان هريمه ميه خكند، چنانكوچ كان محله ها يان درمي الوة اجتماع با محلةمي و بعد از آن خ17
. هود باشديشَمع بن عميم، الي اَفرايس بنيشان و رئيم برحسب افواج اي اَفراة و به طرف مغرب، علَم محل18
.شان شمرده شدند، چهل هزار و پانصد نفر  بودنديه از اك و فوج او 19
.ل بن فَدهصور باشديئي جملي منَسيس بني، و رئي او سبط منَسي و در پهلو20
.ست نفر بودندي و داو هزار و دويشان شمرده شدند، سيه از اك و فوج او 21
. باشديدان بن جِدعونين، اَبيامي بنيس بنين و رئياميسبط بن و 22
. و پنج هزار و چهارصد نفر بودنديشان شمرده شدند، سيه از اك و فوج او 23
.نندكوچ كشان سوم يصد نفر بودند، و اكيشان، صد و هشت هزار و يم بر حسب افواج اي اَفراةع شمرده شدگان محلي جم24
. باشديشَدايعزَربن عمي دان اَخيس بنيشان، و رئيدان، برحسب افواج ا ةم محل و به طرف شمال، عل25َ
.شان شمرده شدند، شصت و دو هزار و هفت صد نفر بودنديه از اك و فوج او 26
.ران باشدكل بن عيئير فَجعي اَشيس بنيمه زنند، و رئير خيشان سبط اَشي اي و در پهلو27
. هزار و پانصد نفر بودندكيرده شدند، چهل و شان شميه از اك و فوج او 28
.نان باشديرَع بن عِي اَخي نَفْتاليس بني و رئي و سبط نَفْتال29
.شان شمرده شدند، پنجاه و سه هزار و چهار صد نفر  بودنديه از اك و فوج او 30
.نندكوچ ك خود در عقب ينزد عضلَمهاشان يا.  دان، صد و پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بودند ةع شمرده شدگان محلي جم31
. شان شش صد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بودنديع شمرده شدگان محله ها موافق افواج ايشان، جمي ايل برحسب خاندان آباي اسرائينانند شمرده شدگان بني ا32
.ه نشدندل شمردي اسرائيان بني امر فرموده بود، درميه خداوند به موسكان چناني اما الو33
ل خود با يس برحسب قباكنطور هر ي زدند و به ايمه مي خود خينطور نزد علمهاي امر فرموده بود، عمل نمودند، به ايل موافق هرچه خداوند به موسي اسرائي و بن34

.ردندك يوچ مك خود يخاندان آبا


3اعداد باب 



.لم شدك تيا با موسنيوه سكه خداوند در ك ي در روزين است اَنساب هارون و موسي ا1
.تاماريهو و اَلْعازار و اينخست زاده اش ناداب و اَب: ن استي پسران هارون اي و نامها2
.ص نموديهانت تخصك يشان را برايه اكه مسح شده بودند كهنه ك پسران هارون ين است نامهاي ا3
تامار به حضور پدر ي نبود و اَلعازار و ايشان را پسريدند، و ايب به حضور خداوند گذرانينا آتش غريابان سيشان در بيه اك يهو درحضور خداوند مردند، هنگامي اما ناداب و اب4

. نمودنديهانت مكخود هارون، 
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس5
. ندين تا او را خدمت نماكاهن حاضر كش هارون يشان را پي آورده اكي را نزديسبط الو «6
. جماعت را بجا آورندي او و شعائر تمامشان شعائري و ا7
.ن را بجا آوردندكل را نگاه داشته، خدمت مسي اسرائي اجتماع و شعائر بنةميع اسباب خي و جم8
. داده شده انديل به وكل بالي اسرائيشان از جانب بنيه اكرا يان را به هارون و پسرانش بده، زي و الو9

».شته شودكد، ي آكيه نزدك يبياورند، و غريهانت خود را بجا بك ن نما تاي و هارون و پسرانش را تع10
رده گفت   ك را خطاب ي و خداوند موس11
.  باشنديان از آن من ميد گرفته ام، پس الويه رحِم را بگشاكل ي اسرائي از بنيل به عوض هر نخستزاده اي اسرائيان بنيان را از مي من الوكنيه اك 12
 خود يم برايل را خواه از انسان و خواه از بهايع نخست زادگان اسرائيشتم، جمكن مصر را ي نخست زادگان زم ةه همك يادگان از آن منند، و در روزع نخست زيرا جمي ز13
».هوه هستميمن .  باشنديس نمودم، پس از آن من ميتقد
:رده، گفتكنا خطاب يابان سي را در بي و خداوند موس14
».اده بشماري ماه و زكيشان را از يور اكشان بشمار، هر ذيل اي خاندان ابا و قبا را بر حسبي الويبن «15
.شان را شمرديه مأمور شد، اك برحسب قول خداوند چناني پس موس16
.يجرشون قَهات و مرار: ناننديشان اي اي موافق نامهاي و پسران الو17
.ي و شِمعيلِبن: شان استيل اي جرْشون برحسب قباي بني و نامها18
.ليئيصهار و حبرون و عزّيعمرام و : شانيل اي و پسران قَهات برحسب قبا19
. شاني ايان برحسب خاندان آبايل الوينانند قبايا.  بودندي و موشيمحل: شان يل اي برحسب قباي و پسران مرار20
.انيل جرشونينانند قبايا. ي شِمع ةلي و قبي لِبنةلي و ازجرشون، قب21
.شان هفت هزار و پانصد نفر بودندي ماهه و باالتر، شمرده شدگان اكيوران از ك ذة همةشان به شماري و شمرده شدگان ا22
.مه زنندين، به طرف مغرب خكان در عقب مسيل جرشوني و قبا23
.ل باشدياساف بن الي اَل ان،ي جرشوني و سرور خاندان آبا24
. اجتماع باشد ةمي خ ة درواز ةمه و پوشش آن و پردين و خك مس  اجتماع،ةمي جرشون در خيعت بني و ود25
.ش با هر خدمت آنهاين و به اطراف مذبح است و طنابهاك مسيش رويه پك صحن ة دروازة صحن و پرديرهاي و تج26
. انيل قَهاتينانند قباين، اايليئي عزّ ةليان و قبي حبرونةليان و قبيصهاري ةليان و قبي عمرامةلي و از قَهات ، قب27
. داشتنديعت قدس را نگاه ميه ودك هشت هزار و شش صد نفر بودند   ماهه و باالتر،كيوران از ك ذ ة همة به شمار28
.مه بزنندين، خك قَهات به طرف جنوب مسيل بني و قبا29
.ل باشديئياصافان بن عزّي اَل ان،يل قَهاتي قباي و سرور خاندان آبا30
.نند، و حجاب و هر خدمت آن باشدك يه با آنها خدمت مكز و شمعدان و مذبح ها و اسباب قدس يشان تابوت و ميعت اي و ود31
.اهن باشد، و نظارتِ  نگهبانانِ خدمتِ قدس، او را خواهد بودك اَلعازار بن هارونِ  ان،ي و سرور سروران الو32
.يل مرارينانند قبايان؛ اي موشةليان و قبي محلةلي قب ،ي و از مرار33
.ست نفر بودندي ماهه و باالتر، شش هزار و دوكيوران از ك ذة همةشان و شماري و شمرده شدگان ا34
.مه بزنندي خ ن،ك مسيشان به طرف شماليل باشد و ايحايل بن ابيئي، صوريل مراري قباي و سرور خاندان آبا35
. خدمتش باشدي اسبابش با تماميش و تماميه هايش و پايش و ستونهاي و پشت بندهانك مسي، تختهاي مرارين بنيعت معي و ود36
. آنهايخها و طنابهاي آنها و ميه هاي اطراف صحن و پاي و ستونها37
ل را ي اسرائي بنيگاهبان قدس را و نيمه بزنند و نگاهباني و هارون و پسرانش خي اجتماع به طرف طلوع شمس، موسةمي خيش روين به طرف مشرق و پكش مسي و پ38

. شته شودك  د،ي آكيه نزدك يبيو هر غر. بدارند
.ست و دو هزار نفر بودندي ب  ماهه و باالتر،كيوران از ك ذةشان و فرمان خداوند شمردند، هميل ايشان را برحسب قباي و هارون ايه موسكان يع شمرده شدگان الوي و جم39
.ريشان را بگي اي ماهه و باالتر بشمار، و حساب نامهاكيل را از ي اسرائي بنةنيت زادگان نرع نخسيجم«:  گفتي و خداوند به موس40
. لي اسرائيم بني نخست زادگان بها ةان را به عوض همي و الو41
.ل را شمردي اسرائي نخست زادگان بنة هم ه خداوند او را امر فرموده بود،ك چناني پس موس42
.ست و هفتاد و سه نفر بودنديست و دو هزار و دوي ماهه و باالتر، بكيشان از ي شمرده شدگان اي اسم هاة برحسب شمار ه،نيع نخست زادگان نري و جم43
:    رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس44
.هوه هستميمن . از آن من خواهند بودان ير، و الويشان بگيم ايان را به عوض بهايم الويل، و بهاي اسرائيع نخستزادگان بنيع جميان را به عوض جمي الو45
 اده اند،يان زيه بر الوكل ي اسرائيست و هفتاد و سه نفر از نخست زادگان بني دو ةي فدة و اما در بار46
.ري مثقال باشد، بگكيره يست جيه بك آن را موافق مثقال قدس  ر،ي بگي هر سري پنج مثقال برا47
.اده اند به هارون و پسرانش بدهيشان زيه از اك ي آنان ةي و نقد فد48
. گرفت  آنها شده بودند، ةيان فديه الوك يسانكاده بودند، بر يه زك يه را از آناني نقد فدي پس موس49
.صد و شصت و پنج مثقال موافق مثقال قدس باشد، گرفتيه هزار و سكل نقد را ي اسرائي و از نخست زادگان بن50
.  را امر فرموده بود، به هارون و پسرانش داديه خداوند موسكقول خداوند چنانه را برحسب ي نقد فري و موس51




4اعداد باب 

:رده، گفتك و هارون را خطاب ي و خداوند موس1
.ريشان بگي ايل و خاندان آباي برحسب قباي الويان بني قَهات را از مي حساب بن2
.ار قدس االقداس باشدك اجتماع، ةميشود تا در خه داخل خدمت ك ساله و باالتر تا پنجاه ساله، هري از س3
. اورند، و تابوت شهادت را به آن بپوشانندين بييند هارون و پسرانش داخل شده، پوشش حجاب را پاك يوچ مكه اردو ك ي و هنگام5
. ش را بگذراننديب دستها آن پهن نموده، چوي باشد بااليه تمام آن الجوردك ي بگذارند و جامه اي و بر آن پوششِ پوستِ خزِ آب6
. بر آن باشدي را بگذرانند و نان دائميختني رياله هاياسه ها و پك بگسترانند و بر آن، بشقابها و قاشقها و ي الجوردةز نانِ تَقْدِمِه، جامي و بر م7
.ش را بگذراننديده، آن را به پوشش پوست خز بپوشانند و چوبدستهاي قرمز بر آنها گسترانة و جام8
نند بپوشانند،ك يه به آنها خدمتش مك ظروف روغنش را يش و تمامي هاينيش و سيرهايش و گُلگي و چراغهايي گرفته، شمعدان روشناي الجوردة و جام9

. بگذارندي اسبابش را در پوشش پوست خز گذارده، بر چوب دستة و آن را و هم10
.ش را بگذراننديوشش پوست خز بپوشانند، و چوبدستهاده، آن را به پي گستراني الجوردةن، جامي و بر مذبح زر11
.ده، بر چوبدست بنهندي و آنها را به پوشش پوست خز پوشان  بگذارند،ي الجوردةنند گرفته، آنها را در جامك يه به آنها در قدس خدمت مك اسباب خدمت را ي و تمام12
.انند بر آن بگستري ارغوانةرده، جامك يستر خالك و مذبح را از خا13
 آن بنهند، و بر آن پوشش، پوست ي اسباب مذبح را بر روةاسه ها، همك اندازها و ك مِجمرها و چنگالها و مايعنينند ك يه به آنها خدمت آن را مكع اسبابش را ي و جم14

.ش را بگذارننديده، چوب دستهايخز گستران
ند، اما قدس را ياي برداشتن آن بي اسباب قدس فارغ شوند، بعد از آن پسران قَهات برايدن قدس و تماميردن اردو، از پوشانكوچ ك و چون هارون و پسرانش در هنگام 15

.  باشدي قهات مي اجتماع حمل بنةميزها از خين چيرند، ايند مبادا بميلمس ننما
 باشد، با هرآنچه در آن است؛ ين    مك مسين مسح و نظارت تمام و روغي دائمي آردةي و بخور خوشبو و هديياهن، روغن بجهت روشناكعت اَلعازار بن هارون ي و ود16

».خواه از قدس و خواه از اسبابش
: رده، گفتك و هارون را خطاب ي و خداوند موس17
.ديان منقطع مسازيان الويان را از ميل قَهاتي سبط قبا18
شان را به خدمت و حمل ي از اكي آن بشوند، هر هارون و پسرانش داخل. رندي زنده بمانند و نمند،ي آكيد تا چون به قدس االقداس نزديين رفتار نمايشان چنيه با اك بل19

. خود بگمارند
».رندي هم داخل نشوند، مبادا بميدن قدس لحظه ايشان بجهت دي و اما ا20
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس21
.ريشان بگيال يز برحسب خاندان آبا و قباي جرشون را ني حساب بن22
. دي اجتماع به شغل بپردازد و خدمت بنماةميه داخل شود تا در خكشان را بشمار، هري ساله و باالتر تا پنجاه ساله اي از س23
 و حمل،ي جرشون در خدمت گذاريل بنين است خدمت قباي ا24
. اجتماع را بردارندةمي خة دروازةن است، و پرد آيه بر باالك اجتماع را با پوشش آن و پوشش پوست خز ةمين و خك مسيرهايه تجك 25
شان يرده شود، اكد ي اسباب خدمت آنها و هرچه به آنها باة آنها و همين و به اطراف مذبح است، طنابهاكش مسيه پك صحن، ة مدخل درواز ة صحن و پرديرهاي و تج26
. نندكب

.ديعت گذاريشان وديشان را بر اي ايع حملهاين هارون و پسران او بشود، و جمشان، به فرماي جرشون در هر حمل و خدمت اي و تمام خدمت بن27
. اهن باشدكتامار بن هارون يشان به دست ايو نظارت ا.  اجتماعةمي جرشون در خيل بنين است خدمت قباي ا28
ي مراريبن

. شان بشماري ايل و خاندان آباي را بر حسب قباي مراري و بن29
.شان را بشماريا. دي اجتماع را بنماةميار خكه به خدمت داخل شود، تا كباالتر تا پنجاه ساله هر ساله و ي از س30
.شيه هايش و پايش و ستونهاين و پشت بندهاك مسي اجتماع، تختهاةميشان در خي خدمت اي در تمام شان،يعت حمل اين است ودي ا31
.دينكشان را به نامها حساب يعت حمل اي خدمت آنها، پس اسباب ودي و تمام  اسباب آنها،ة آنها با هميا و طنابها آنهيخهاي آنها و ميه هاي اطراف سحن و پاي و ستونها32
. اهنكتامار بن هارونِ ير دست اي اجتماع، زةميشان در خي خدمت اي در تمامي مراريل بنين است خدمت قباي ا33
.شان شمردندي ايل و خاندان آبايسب قبا قهات را برحي جماعت، بن  و هارون و سروراني و موس34
. اجتماع مشغول شودةمي شد تا در خيه به خدمت داخل مك ساله و باالتر تا پنجاه ساله هري از س35
.شان، دو هزار و هفتصد و پنجاه نفر بودنديل ايشان برحسب قباي و شمرده شدگان ا36
. فرموده بود، شمردندي موس ةشان را برحسب آنچه خداوند به واسطي و هارون ايه موسكرد ك يار مك اجتماع ةميه در خكنان، هريل قَهاتينانند شمرده شدگان قباي ا37
شان،ي ايل و خاندان آباي جرشون برحسب قباي و شمرده شدگان بن38
.ندكار ك اجتماع ةمي شد تا در خيه به خدمت داخل مك ساله و باالتر تا پنجاه ساله، هري از س39
. نفر بودندي دو هزار و ششصد و س شان،ي ايل و خاندان آبايشان برحسب قباي شدگان ا وشمرده40
. شان را برحسب فرمان خداوند شمردندي و هارون ايه موسكرد ك يار مك اجتماع ةميه در خك جرشون، هريل بنينانند شمرده شدگان قباي ا41
شان،ي اين آبال و خانداي برحسب قباي مراريل بني و شمرده شدگان قبا42
.ندكار ك اجتماع ةمي شد تا در خيه به خدمت داخل مك هر  ساله و باالتر تا پنجاه ساله،ي از س43
. ست نفر بودنديشان سه هزار و دويل ايشان برحسب قباي و شمرده شدگان ا44
.  فرموده بود شمردندي موسةه واسطشان را برحسب آنچه خداوند بي و هارون ايه موسك ي مراريل بنينانند شمرده شدگان قباي ا45
شان شمردند،ي ايل و خاندان آبايشان را برحسب قبايل اي و هارون و سروران اسرائيه موسكان يع شمرده شدگان الوي جم46
.       ندك اجتماع بةميار خدمت و حملها را در خك شد تا يه داخل مك ساله و باالتر تا پنجاه ساله هري از س47



شان هشت هزار و پانصد و هشتاد نفر بودند، يدگان ا شمرده ش48
. شان را شمردي را امر فرموده بود، او ايه خداوند موسكو چنان.س موافق خدمتش و حملش شمرده شدك، هري برحسب فرمان خداوند به توسط موس49


5اعداد باب 
:  رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
.نندك از اردو اخراج  ته نجس شود،يه از مكان دارد و هريه جركمبروص را و هره كل را امر فرما ي اسرائي بن2
.ن هستم، نجس نسازندكشان سايان ايه من درمك يي خود را جايد، تا اردوييشان را اخراج نمايرون از اردو ايد، بييشان را اخراج نماي ا  خواه مرد و خواه زن،3
.ل به آنطور عمل نمودنندي اسرائي گفته بود، بنيه خداوند به موسكچنان. ردندكرون از اردو اخراج يرا بسان كردند و آن كن يل چني اسرائي و بن4
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس5
  انت ورزد، و آن شخص مجرم شود،يب شده، به خداوند خكع گناهان انسان مرتيدام از جمك به هريا زني يهرگاه مرد: ل را بگوي اسرائي بن6
.ه بر او جرم نموده است، بدهدك يسكرده، به كد يد، و خمس آن را بر آن مزيد،  و اصل جرم خود را رد نمايرده است اعتراف بنماكه ك را ي آنگاه گناه7
. شوديفاره  مك ي وةه به آن درباركفاره كاهن خواهد بود، عالوه بر قوچ ك جرم به او داده شود، از آن ةيه دك نباشد ي ايس را ولك و اگر آن 8
. آوردند، از آن او باشدياهن مكه نزد كل ي اسرائي موقوفات بنة از همي افراشتنةي و هر هد9

».اهن بدهد، از آن او باشدك به يسكه كس از آن او خواهد بود، و هرچه ك و موقوفات هر10
:    رده، گفتك راخطاب ي و خداوند موس11
انت ورزد، ي خي از او برگشته، به ويسكهرگاه زن : شان بگويارده، به كل را خطاب ي اسرائي بن12
 گرفتار نشود، ن فعلي نباشد و در عيو اگر بر او شاهد.  باشديده و مستور باشد، آن زن نجس مين از چشمان شوهرش پوشيگر با او همبستر شود، و اي دي و مرد13
ور شود، و آن زن نجس نشده باشد، يد و به زن خود غيايرت بر او بيا روح غين نجس شده باشد، ور شود، و آن زيد و به زن خود غيايرت بر او بي و روح غ14
رت است و ي غةيه هدكراي ز ندر بر آن ننهد،ك و  زد،ياورد، و روغن بر آن نرين بي آرد جو ةفي عشر اكيه، ي هدياورد، و بجهت او براياهن بك پس آن مرد زن خود را نزد 15
.  آوردياد ميه گناه را بكادگار، ي  ةيهد
. آورده، به حضور خداوند برپا داردكياهن او را نزدك و 16
.ن باشد گرفته، بر آب بپاشدكن مسيه بر زمك ي از غبارياهن قدركرد، و ين بگياهن آب مقدس در ظرف سفالك و 17
.اهن باشدكرت باشد بر دست آن زن بگذارد، و آب تلخ لعنت بر دست ي غةيه هدكگار را ادي ةيند و هدك سر او را باز ياهن زن را به حضور خداوند بر پا داشته، موك و 18
.ين آب تلخ لعنت مبرا شوي، پس از اير از شوهر خود برنگشته اي غيسك نجاست به ي با تو همبستر نشده، و اگر بسويسكاگر : دي بگوياهن به زن قسم داده، به وك و 19
ر از شوهرت با تو همبستر شده است،ي غيسك، و يخود برگشته، نجس شده ار از شوهر ين اگر به غكي ول20
م تو را منْتَفَخ كه خداوند ران تو را ساقط و شكنيان قومت مورد لعنت و قسم بسازد به ايخداوند تو را درم: دياهن به زن بگوكاهن زن را قسم لعنت بدهد و ك آنگاه 21

.گرداند
.نين آميآم: ديو آن زن بگو. م تو را منتفخ و ران تو را ساقط بسازدكداخل شده، ش تو ين آب لعنت در احشاي و ا22
.ندكسد، و آنها را در آب تلخ محو ي بنوين لعنتها در طومارياهن اك و 23
. و آن آب لعنت تلخ را به زن بنوشاند، و آن آب لعنت در او داخل شده، تلخ خواهد شد24
.اورديه را به حضور خداوند بجنباند، و آن را نزد مذبح بي آن هد ن گرفته،رت را از دست زي غةياهن هدك و 25
. آن گرفته، آن را بر مذبح بسوزاند و بعد از آن، آن آب را به زن بنوشانديادگاري يه براي از هدياهن مشتك و 26
م او منْتَفَخ و ران او ساقط خواهد ك لعنت داخل او شده، تلخ خواهد شد، و شده باشد، آن آبيانت ورزي خود خ د، اگر نجس شده و به شوهري و چون آب را به او نوشان27
. ان قوم خود مورد لعنت خواهد بوديد، و آن زن درميگرد
.ديي و اگر آن زن نجس نشده، طاهر باشد، آنگاه مبرا شده، اوالد خواهد زا28
.شده باشده زن از شوهر خود برگشته، نجس ك  يرت، هنگامين است قانون غي ا29
. او اجرا داردةن قانون را درباري اي تمام اهنكور شود، آنگاه زن را به حضور خداوند برپا بدارد، و يد، و بر زنش غيايرت بر مرد بيه روح غك يا هنگامي 30
. پس آن مرد از گناه مبرا شود، و زن گناه خود را متحمل خواهد بود31


6اعداد باب 
:  رده، گفتك  را خطابي و خداوند موس1
د،   يص نماي خداوند تخصيند، و خود را براكره بي نذر نذيعنيا زن نذر خاص، يچون مرد : شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن2
. نخوردكا خشير انگور ننوشد، و انگور تازه يچ عصيرات را ننوشد، و هك مسةك شراب و سرةكزد و سريرات بپرهك آنگاه از شراب و مس3
. انگور ساخته شود، از هسته تا پوست نخوردكه از تاك يزيام از هر چي و تمام ا4
.  سر خود را بلند داردي مويسهاي مقدس شده، گ ص نموده است،ي خداوند تخصيه خود را براك يي روزهايد، و تا انقضايايص او، اُستُره بر سر او نيام نذر تخصي و تمام ا5
.    ديايت ني بدن مكيص نموده است، نزدي خداوند تخصيا براه خود رك يي و تمام روزها6
.  باشدي ميش بر سر ويص خدايه تخصكرايشتن را نجس نسازد، زيرند خويه بمك ي پدر و مادر و برادر و خواهرخود، هنگامي برا7
. خداوند مقدس خواهد بوديصش براي تخصي روزهاي تمام8
. در روز هفتم آن را بتراشديعنيش بتراشد، يرد، پس سر خود را در روز طهارت خوي دفعتاً ناگهان نزد او بميسك و اگر 9

.اوردي اجتماع  بةمياهن به در خكبوتر نزد ك ةا دو جوجي و در روز هشتم دو فاخته 10
س يرده است؛ و سر او را در آن روز تقدكت، گناه يبه سبب مد، از آنچه يفاره نماك ي ويده، براي گذراني سوختني قرباني را برايگري گناه و دي قرباني را برايكياهن ك و 11
.دينما



صش يه تخصك اول ساقط خواهد بود، چونين روزهاكيل. اوردي جرم بي قرباني ساله براكي ةني نر ةد، و بريص نماي خداوند از نو تخصيص خود را براي تخصي و روزها12
.نجس شده است

.اورندي اجتماع بةمي خةص او تمام شود، آنگاه او را نزد دروازيخص تيره، چون روزهاين است قانون نذي ا13
 ي قوچ بكي گناه، و يب بجهت قرباني عي بة سالكي ماده ة بركي، و ي سوختنيب بجهت قرباني عي ب ة سالكي ةني نرة بركي يعني خداوند بگذراند، ي خود را براي و قربان14
.ي سالمتةحيب بجهت ذبيع

. آنهايختني رةي آنها و هدي آردةير مسح شده با روغن، و هدي فطي با روغن، و قرصهاة آرد نرم سرشته شدي گِرده هايعنير ي سبد نان فطكي و 15
. او را بگذراندي سوختني گناه و قرباني آورده، قربانكياهن آنها را به حضور خداوند نزدك و 16
.  او را بگذرانديختني رةي و هدي آردةياهن هدكوند بگذراند، و  خداي براي سالمتةحير بجهت ذبي و قوچ را با سبد نان فط17
. است بگذراندي سالمتةحير ذبيه زك يص خود را گرفته، آن را بر آتشي سر تخصي اجتماع بتراشد، و موةميص خود را نزد در خيره سر تخصي و آن نذ18
.صش بگذارديدن سر تخصيره، بعد از تراشير گرفته، آن را بر دست نذيقرص فط كير از سبد و ي گِرده فطكي قوچ را با ةان شدياهن سردست برك و 19
.ره شراب بنوشديو بعد از آن نذ. اهن، مقدس استك ي براي و ران افراشتنيدني جنبانةنين با سي به حضور خداوند بجنباند، ايدني جنبانةياهن آنها را بجهت هدك و 20
رده كه ك ي رسد موافق نذريد بگذراند، عالوه بر آنچه دستش به آن مي خداوند بايص خود برايه بجهت تخصك ي و قانون قربانندكه نذر بك يره اين است قانون نذي ا21

» .ندكد بيص خود، باين برحسب قانون تخصيباشد، همچن
:  رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس22
: دييشان بگويد و به ايت دهك را برلي اسرائينطور بنيبه ا: رده، بگوك هارون و پسرانش را خطاب 23
.ديت دهد و تو را محافظت نماكهوه تو را بري 24
.ندك خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت يهوه روي 25
.  بخشدي خود را بر تو برافرازد و تو را سالمتيهوه روي 26
. ت خواهم دادكشان را بريل بگذارند، و من اي اسرائي و نام مرا بر بن27


7اعداد باب 
س نموده بود،  يرده و تقدك اسبابش مسح ي اسبابش را و مذبح را با تماميرده و تمامكس ين فارغ شده و آن را مسح نموده و تقدك از برپا داشتن مسيه موسك ي و در روز1
.ر شمرده شدگان گماشته شدنده بك اسباط بودند يساونها ريو ا. دنديه گذرانيشان هدي اي خاندان آبايساول و ري سروران اسرائ2
 يش روي گاو، و آنها را پكي ي هر نفري دو سرور، و براي ارابه براكي يعنيده و دوازده گاو آوردند، ي سر پوشة خود، به حضور خداوند شش ارابةيشان بجهت هدي پس ا3

.ن آوردندكمس
:    رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس4
.م نماي خدمتش تسلةس به اندازكان به هر يد، و به الويار آك اجتماع به ةمي بجا آوردن خدمت خي برار تايشان بگينها را از اي ا5
.م نموديان تسلي ارابه ها و گاوها را گرفته، آنها را به الوي پس موس6
.م نموديشان تسلي خدمت اة جرشون، به اندازي دو ارابه و چهار گاو به بن7
.م نمودياهن تسلكتامار بن هارون يشان، به دست اي خدمت اة، به اندازي مراريبه بن ارابه و هشت گاو   و چهار8
.  داشتنديشان بود و آن را بر دوش خود برميرا خدمت قدس متعلق به ايچ نداد، زي قَهات هي اما بهع بن9

.ش مذبح آوردنديرا پ خود ةيو سروران هد. دنديه گذرانيردن آن، هدك مذبح، در روز مسح ك و سروران بجهت تبر10
.  مذبح بگذراندكش را بجهت تبري خوةي خود هدةه هر سرور در روز نوبك گفت ي و خداوند به موس11
.دي خود را گذرانةيهودا هديناداب از سبط ي نَحشون بن عم  و در روز اول،12
 آنها پر از آرد نرم مخلوط شده با روغن بود بجهت يه هر دوك هفتاد مثقال به مثقال قدس   لگن نقره،كي مثقال بود، و يه وزنش صد و سك طَبقِ نقره بود كي او ةي و هد13
. ي آردةيهد
.  قاشق طال ده مثقال پر از بخوركي و 14
.ي سوختني ساله بجهت قربانكي ةني نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 15
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 16
.نادابي نَحشون بن عمةي هد ن بودي ساله، اكي ةني نرة، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بري سالمت ةحي و بجهت ذب17
. ديه گذرانيار هدكسايل بن صوغر، سرورِ ي و در روز دوم نتنائ18
 آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن يافق مثقال قدس، هر دو مو  لگن نقره هفتاد مثقال،كي مثقال بود، و يه وزنش صد وسك طبق نقره بود كيد يه او گذرانك يه اي و هد19

.ي آردةيبجهت هد
. قاشق طال ده مثقال پر از بخوركي و 20
.ي سوختني ساله، بجهت قربانكي ةني نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 21
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 22
.ل بن صوغري نَتَنائةين بود هدي ساله، اكي ةني نرةپنج بز نر و پنج بر دو گاو و پنج قوچ و  ،ي سالمت ةحي و بجهت ذب23
 زبولون،يلون سرور بنياَب بن حي و در روز سوم، اَل24
.ي آردةيهت هد آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجي موافق مثقال قدس، هر دو  لگن نقره هفتاد مثقال،كي و   مثقال بود،يه وزنش صد و سك طبق نقره كي او ةي هد25
 قاشق طال ده مثقال پر از بخور،كي و 26
.ي سوختني ساله بجهت قربانكينه ي نرة قوچ و بركي گاو جوان و كي و 27
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 28
.لوني حاَب بني اَل ةين بود هديا.  سالهكينه ي نر ةنه و پنج بري، دو گاو و پنج قوچ و پنچ بز نري سالمتةحي و بجهت ذب29
.نيبو ريئور سرور بنيصور بن شَدي و در روز چهارم، اَل30



.ي آرد ةي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدي موافق مثقال قدس، هر دو  لگن نقره هفتاد مثقال،كي مثقال بود، و يه وزنش صد و سك طبق نقره كي او ةي هد31
. قاشق طال ده مثقال پر از بخوركي و 32
.ي سوختني ساله بجهت قربانكينه ي نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كيو  33
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 34
.ئوريصور بن شضدي اَلةين بود هديا.  سالهكي ةني نر ة، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بري سالمتةحي و بجهت ذب35
. شمعونيور بن سريشدايل بن صور يئي شَلوم  و در روز پنجم،36
.ي آرد ةي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدي لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هردوكي و   مثقال بود،يه وزنش صد و سك طبق نقره كي او  ةي هد37
.  قاشق طال ده مثقال پر از بخوركي و 38
. ي سوختنيهت قربان ساله بجكينه ي نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 39
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 40
. يشدايل بن صور يئي شَلومةين بود هديا.  سالهكي ةني نر ة، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بري سالمتةحي و بجهت ذب41
 جاد،يل سرور بنياساف بن دعوئي و در روز ششم، اَل42
.ي آردةي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدي لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوكي مثقال بود، و يسه وزنش صد و ك طبق نقره كي او ةي هد43
. قاشق طال ده مثقال پر از بخوركي و 44
.ي سوختني ساله بجهت قربانكينه ي نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 45
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 46
. لياساف بن دعوئي اَلةين بود هديا.  سالهكي ةني نرة، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بري سالمتةحي بجهت ذب و47
.مي افرايهود سرور بنيشَمع بن عمي و در روز هفتم، اَل48
.ي آردةي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هديدس، هردو لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قكي مثقال بود، و يه وزنش صد و سك طبق نقره كي او ةي هد49
. قاشق طال ده مثقال پر از بخوركي و 50
.ي سوختني ساله بجهت قربانكينه ي نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 51
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 52
. هوديشَمع بن عمي اَلةين بود هديا.  سالهكي ةني نرةج بر، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پني سالمت ةحي و بجهت ذب53
.ي منَسيل بن فَدهصور سرور بنيئي و در روز هشتم، جمل54
.ي آردةيد آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هي لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هردوكي مثقال بود، و يه وزنش صد و سك طبق نقره كي او ةي هد55
. قاشق طال ده مثقال پر از بخوركي و 56
. ي سوختني ساله بجهت قربانكي ةني نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 57
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 58
. هصورل بن فَديئي جمل ةين بود هديا.  سالهكي ةني نرة، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بري سالمتةحي و بجهت ذب59
.نيامي بني سرور بنيدان بن جِدعوني و در روز نهم، اَب60
.ي آردةي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن، بجهت هدي لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوكي مثقال بود و يه وزنش صد و سك طبق نقره كي او ةي هد61
. قاشق طال ده مثقال پر از بخوركي و 62
.ي سوختني ساله بجهت قربانكي ةني نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 63
 گناه ي بز نر بجهت قربانكي و 64
.يدان بن جِدعوني اَب ةين بود هدي ساله اكي ةني نرة دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بري سالمتةحي و بجهت ذب65
. داني سرور بنيشدايعزَربن عمي و در روز دهم، اَخ66
.ي آردةي آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدي لگن نقره، هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوكي مثقال بود، و يه وزنش صد و سك طبق نقره كي او  ةي هد67
. قاشق طال، ده مثقال پر از بخوركي و 68
.يتن سوخي ساله بجهت قربانكي ةني نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 69
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 70
.يشدايعزَربن عمي اَخةين بود هدي ساله، اكي ةني نرة، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بري سالمتةحي و بجهت ذب71
.ري اشيران سرور بنكل بن عيئيازدهم، فَجعي و در روز 72
.ي آردةي لگن نقره، هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دو آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدكيو مثقال بود، يه وزنش صد و سك طبق نقره كي او ةي هد73
. قاشق طال ده مثقال پر از بخوركي و 74
.ي سوختني ساله بجهت قربانكي ةني نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 75
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 76
.رانكل بن عيئي فَجعةين بود هديا.  سالهكي ةني نرة، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بريمت سالةحي و بجهت ذب77
.ي نفتالي سرور بن نان،يرَع بن عي و در روز دوازدهم، اَخ78
.ي آرد ةي پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هد آنهاي لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هردوكي مثقال بود، و يه وزنش صد و سك طبق نقره كي او ةي هد79
 قاشق طال، ده مثقال پر از بخوركي و 80
. ي سوختني ساله بجهت قربانكي ةني نرة بركي قوچ و كي گاو جوان و كي و 81
. گناهي بز نر بجهت قربانكي و 82
. نانيرَع بن عي اَخةين بود هديا.  سالهكي ةني نرة، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بري سالمتةحي و بجهت ذب83
.ل دوازده طبق نقره و دوازده لگن نقره و دوازده قاشق طاليه مسح شده بود، از جانب سروران اسرائك ي مذبح در روزكن بود تبري ا84



.مثقال قدس بود ظروف، دو هزار و چهار صد مثقال موافق ة نقريه تمامك مثقال و هر لگن هفتاد، ي هر طبق نقره صد و س85
.    ست مثقال بودي قاشقها صد و بي طاليه تمامكدام ده مثقال موافق مثقال قدس، ك و دوازده قاشق طال پر از بخور هر 86
. گناهيان آنها و دوازده بز نر بجهت قربي آردةيبا هد.  سالهكي ةني نرة دوازده گاو و دوازده قوچ و دوازده بر ،ي سوختني گاوان بجهت قرباني تمام87
.ه مسح شده بودك مذبح بعد از آنكن بود تبريا.  سالهكي ةني نر ةست و چهار گاو و شصت قوچ و شصت بز نر و شصت بري ب ،ي سالمتةحي گاوان بجهت ذبي و تمام88
 سخن ي به ويروبكان دو يتابوت شهادت بود، از مه بر ك رحمت يرسك يه باالكد ي شنيد، آنگاه قول را مي سخن گوي اجتماع داخل شد تا با وةمي به خي و چون موس89
.  نموديلم مك گفت، پس با او تيم


8اعداد باب 
: رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
. بدهدييش شمعدان روشناي، هفت چراغ پيه چراغها را برافرازك يهنگام:  بگويرده، به وك هارون را خطاب 2
. را امر فرموده بوديه خداوند موسك بدهد، چنانييش شمعدان روشنايرافراشت تا پرد، و چراغها را بكن ي پس هارون چن3
. ن طور شمعدان را ساختي نشان داده بود، به هميش به موسي طال از ساق تا گُلهاياركاز چرخ: ن بودي و صنعت شمعدان ا4
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس5
.ر نمايشان را تطهيفته، ال گري اسرائيان بنيان را از مي الو6
.ديير نماي خود را تطه شان بپاش و بر تمام بدن خود اُستُره بگذرانند، و رخت خود را شسته،ي گناه را بر اةفاركآن : ن عمل نمايشان چنيشان، به اير اي و بجهت تطه7
.ري گناه بگيگر بجهت قربانيرند، و گاو جوان دي آرد نرم مخلوط با روغن بگيعني آن، ي آردةي جوان و هدي و گاو8
.نكل را جمع ي اسرائي جماعت بنياور، و تمامي بكي اجتماع نزدةميش خيان را پي و الو9

. ان بگذارندي خود را بر الويل دستهاي اسرائياور، و بني بكيان را به حضورخداوند نزدي و الو10
.اورندي بگذراند، تا خدمت خداوند را بجا بهيل به حضور خداوند هدي اسرائيان را از جانب بني و هارون الو11
.فاره شودكبگذران، تا بجهت گاوان  خداوندي براي سوختني را بجهت قربانيگري گناه و دي را بجهت قربانيكي خود را بر سر گاوان بنهند، و تو يان دستهاي و الو12
.ه بگذرانيد هد خداونيشان را برايش هارون و پسرانش برپا بدار، و ايان را پي و الو13
.ان از آن من خواهند بودي و الو ل جدا نماي اسرائيان بنيان را از مي و الو14
.ه بگذرانيشان را هديرده، اكر يشان را تطهي اجتماع را بجا آورند، و تو اةميان داخل شوند تا خدمت خي و بعد از آن الو15
 خود گرفته يشان را برايل، اي اسرائي نخست زادگان بنة به عوض هميعني رحم، ةنديشده اند، و به عوض هر گشال داده كل به من بالي اسرائيان بنيشان از ميه اكراي ز16
.ام

 خود يشان را براين مصر زدم، ايع نخست زادگان را در زميه جمك يدر روز. م، از آن من انديل خواه از انسان و خواه از بهاي اسرائيع نخست زادگان بنيه جمكراي ز17
.س نمودميتقد
.ل گرفتمي اسرائي نخست زادگان بنةان را به عوض همي پس الو18
ند، و چون يفاره نماكل ي اسرائي اجتماع به جا آورند، و بجهت بنةميل را در خي اسرائيش دادم تا خدمت بنكشيل به هارون و پسرانش پي اسرائيان بنيان را از مي و الو19
.ل عارض نشودي اسرائيا به بنند، و بي آكيل به قدس نزدي اسرائيبن

شان يل به اي اسرائيان امر فرمود، همچنان بني الوة را درباريردند، برحسب هر آنچه خداوند موسكن يان چنيل به الوي اسرائي جماعت بني و هارون و تمامي پس موس20
. عمل نمودند

.ردكر يشان را تطهيفاره نمود، اكشان ي ايد، و هارون برايه گذرانيشان را به حضور خداوند هديرده، رخت خود را شستند، و هارون اكفاره ك گناه خود يان براي و الو21
ان امر فرمود، همچنان به ي الوة را درباريه خداوند موسك اجتماع به حضور هارون و پسرانش به خدمت خود بپردازند، و چنانةميان داخل شدند تا در خي و بعد از آن الو22

.دشان عمل نمودنيا
:  رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس23
. مشغول خدمت بشوند  اجتماعةميار خكست و پنج ساله و باالتر داخل شوند تا در يه از بكان ين است قانون الوي ا24
.    نندكستند، و بعد از آن خدمت نيار خدمت باز اك و از پنجاه ساله از 25
.شان عمل نمايعت اي ودةان دربارينطور با الويبد. نندكگر ني دي نمودن مشغول شوند، و خدمتيبه نگهبان اجتماع ةمين با برادران خود در خكي ل26


9اعداد باب 
:رده، گفتكنا خطاب ي سي را در صحراين مصر، خداوند موسيشان از زميرون آمدن اي و در ماه اول سال دوم بعد از ب1
.دد فصح را در موسمش بجا آورنيل عي اسرائيبن «2
.ديامش آن را معمول دارك احةضش و همي فراةد، برحسب همين ماه آن را در وقت عصر در موسمش بجا آوري در روز چهاردهم ا3
.ه فصح را بجا آورندكل گفت ي اسرائي به بني پس موس4
.ل چنان عمل نمودندي اسرائي امر فرموده بود بنيموسنا بجا آورند، برحسب هرچه خداوند به ي سي و فصح را در روز چهاردهم ماه اول، در وقت عصر در صحرا5
  و هارون آمدند،ي نجس شده، فصح را در آن روز نتوانستند بجا آورند، پس در آن روز نزد موسيت آدميه از مِك اشخاص بودند ي اما بعض6
م؟ يل ممنوع شوي اسرائيان بنيوند در موسمش درم خدايدن قربانيم، پس چرا از گذراني نجس هستيت آدميه ما از مك را گفتند ي و آن اشخاص و7
.د، بشنوميد تا آنچه خداوند در حق شما امر فرمايستيبا: شان را گفتي اي موس8
    :رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس9

. خداوند بجا آورديشد، مع هذا فصح را براا در سفَر دور بايت نجس شود، يا از اعقاب شما از مي از شما يسكاگر : رده، بگوكل را خطاب ي اسرائي بن10
. تلخ بخورندير و سبزي آن را در وقت عصر بجا آورند، و آن را با نان فط  در روز چهاردهم ماه دوم،11
.ض فصح آن را معمول دارنديع فراينند، برحسب جمك نشي از آن تا صبح نگذارند و از آن استخوانيزي چ12



ده است، آن ي خداوند را در موسمش نگذرانيه قربانكس از قوم خود منقطع شود، چونكستد، آن ير سفر نباشد و از بجا آوردن فصح باز اه طاهر باشد و دك يسك اما 13
. شخص گناه خود را متحمل خواهد شد

 ي باشد خواه برايضه   مي فركي شما ي برا د،يمام فصح عمل نكضه و حي خداوند بجا آورد، برحسب فريه فصح را براكند و بخواهد يان شما مأوا گزي درميبي اگر غر14
. متوطنيب خواه برايغر
. بودين مكد، و از شب تا صبح مثل منظر آتش بر مسي شهادت را پوشانةمين خكن برپا شد، ابر مسكه مسك ي و در روز15
. د و منظر آتش در شبي پوشانيه ابر آن را مكن بود يشه چني هم16
.  زدنديل اردو مي اسرائي شد، آنجا بنين مكه ابر ساك ييردند و در هرجاك يوچ مكل ي اسرائي خواست، بعد از آن بني برممهي و هرگاه ابر از خ17
. ماندندي بود، در اردو مين مكن ساكه ابر بر مسك يي روزهاة زدند، هميردند و به فرمان خداوند اردو مك يوچ مكل ي اسرائي به فرمان خداوند بن18
.ردندك يوچ نمك داشتند و يعت خداوند را نگاه ميل ودي اسرائي نمود، بنين توقف مكار بر مسي بسيبر، روزها و چون ا19
.ردندك يوچ مك ماندند و به فرمان خداوند ي ماند، آنگاه به فرمان خداوند در اردو مين مك بر مسيليام قلي اوقات ابر اي و بعض20
.دنديوچك ي خواست، مي برم  ماند چون ابريا اگر روز و شب ميردند، ك يوچ مك خواست، آنگاه ي ماند و در وقت صبح ابر برمي اوقات، ابر از شام تا صبح مي و بعض21
 يرمردند و چون بك يوچ نمك ماندند، و يل در اردو مي اسرائي بود، بنين مكن توقف نموده، بر آن ساك سال، هر قدر بر مسكي ماه و خواه كي خواه دو روز و خواه 22

.دنديوچك ي م خواست،
.  داشتندي فرموده بود، نگاه مي موسةعت خداوند را برحسب آنچه خداوند به واسطيردند، و ودك يوچ مك زدند، و به فرمان خداوند ي به فرمان خداوند اردو م23


10اعداد باب 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
. ار ببركدن اردو بيوچكن، و آنها را بجهت خواندن جماعت و ك درست ياركرا از چرخ آنها   نقره بساز،يرنّاك خود دو يبرا «2
. اجتماع جمع شوندةمي جماعت نزد تو به در خي و چو آنها را بنوازند تمام3
.ل نزد تو جمع شوندي اسرائي هزاره هايساو را بنوازند، سروران و ريكي و چون 4
.نندكوچ بك  ه به طرف مشرق جا دارند،ك ييد محله هايز آهنگ بنوازي و چون ت5
.ز آهنگ بنوازنديشان تيوچ دادن اكنند، بجهت كوچ كه به طرف جنوب جا دارند ك ييد، محله هايزآهنگ بنوازي دوم تة و چون مرتب6
. ديزآهنگ منوازين تكيد، ليردن جماعت بنوازك و بجهت جمع 7
.      باشدي ابدةضي شما فري شما در نسلهايران بيا. رِنّاها را بنوازندكهنه، ك هارون ي و بن8
د شد، و از ياد آورده خواهي خود بيهوه خدايد، پس به حضور يز آهنگ بنوازيرِنّاها را تكد، ي روي م د،ي نماي ميه بر شما تعددك ي مقاتله با دشمنين خود براي چون در زم9

.افتيد يدشمنان خود نجات خواه
.  باشديادگاري شما ي شما به حضورخدايد، تا براي خود بنوازيح سالمتي و ذباي سوختني هايرِنّاها را بر قربانك خود يدها و در اول ماه هايع خود و در ي و در روز شاد10

» . شما هستميهوه خدايمن 
 شهادت برداشته شد،ةمي خيه ابر از باالكست ماه دوم سال دوم ي و واقع شد در روز ب11
ن شد،ك فاران سايردند، و ابر در صحراكوچ كنا ي سيراحل خود از صحرال به مي اسرائي و بن12
. ردندكوچ ك ي موسةشان اول به فرمان خداوند به واسطي و ا13
.ناداب بودي و بر فوج او نَحشون بن عم شان روانه شد،يهودا، اول با افواج اي ي بن ة و علَم محل14
. بن صوغرليار، نَتَنائكساي ي و بر فوج سبط بن15
.لونياَب بن حي زبولون، اَلي و بر فرج سبط بن16
. ردندكوچ كن بودند، كه حامالن مسك ي مراري جرشون و بنين آوردند و بنيين را پاك پس مس17
.ئور بوديصور بن شَديشان روانه شد، و بر فوج او اَلين با افواج ايبو ر ة و علَم محل18
.يشَدايل بن صورِيئيشَلوم شمعون، ي و بر فوج سبط بن19
.لياساف بن دعوئي جاد، اَلي و بر فوج سبط بن20
. ن را برپا داشتندكشان، آنها مسيدن ايش از رسيردند و پكوچ كه حامالن قدس بودند، كان ي پس قهات21
.هود بوديشَمع بن عميشان روانه شد و فوج او اَليم با افواج اي افراي بن ة پس علَم محل22
. ل بن فَدهصوريئي، جملي منَسي و بر فوج سبط بن23
.يدان بن حِدعونين، اَبيامي بني و بر فوج سبط بن24
. بوديشَدايعزَربن عميشان روانه شد، و بر فوج او اَخي محله ها بود با افواج اةخرهموه مك دان ي بنة پس علم محل25
. رانكل بن عيئير، فَجعي اشي و بر فوج سبط بن26
. نانيرَع بن عي، اَخي نفتالي و بر فوج بن27
.ردندكوچ كشان پس يل با افواج اي اسرائين بود مراحل بني ا28
م، همراه ينك يوچ مكد يه آن را به شما خواهم بخشك آن گفته است ةه خداوند دربارك يانكما به م:  بود، گفتيه برادرزن موسك يانيل مدي به حوباب بن رعوئي و موس29
.و گفته استكيل ني اسرائةه خداوند درباركم نمود، چونيا و به تو احسان خواهي بما

.ن و به خاندان خود خواهم رفتيه به زمكم، بلي آينم:  را گفتي او و30
. بودي، بجهت ما مثل چشم خواهي دانيه تو منازل ما را در صحرا مكرا چونين زك مكما را تر:  گفت31
.م نموديد، همان را بر تو خواهيه خداوند بر ما بنماك ي، هر احسانيياي و اگر همراه ما ب32
.شان بطلبدي اي برايشان رفت تا آرامگاهي ايش رويردند، و تابوت عهد خداوند سفر سه روزه پكوچ كوه خداوند سفر سه روزك و از 33
.د شدنيرگاه روانه مكه از لشك يشان بود، وقتي سر اي و ابر خداوند در روز باال34
.نده شوند و مبغِضانت از حضور تو منهزم گردندكز و دشمنانت پراي خداوند برخيا:  گفتي مي شد، موسي و چون تابوت روانه م35



.ل رجوع نماي خداوند نزد هزاران هزار اسرائيا:  گفتي آمد، مي و چون فرود م36


11اعداد باب 
.شان مشتعل شده، در اطراف اردو بسوختيان ايده، غضبش افروخته شد، و آتش خداوند درمين را شنيوند ا و خدا نان در گوش خداوند بد گفتند،كت ياك و قوم ش1
. نزد خداوند دعا نمود و آتش خاموش شدياد برآورده، موسي فري و قوم نزد موس2
.شان مشتعل شديان ايه آتش خداوند درمكرا ي ز ره نام نهادند،يان را تَبعك پس آن م3
! ه ما را گوشت بخوراندكست يك«: ان شده، گفتنديل باز گري اسرائيشان بودند، شهوت پرست شدند، و بنيان ايه درمكتلف  و گروه مخ4
.مي آورياد مير را بياز و سيار و خربوزه و تره و پيم و خي خورديه در مصر مفت مك را ي اي ماه5
»!دي آيچ نميدر نظر ما هن منّ، ير از ايست و غي نيزي و چ  شده،ك ما خشي و آالن جا6
.ل مقُلكل آن مثل شكز بود و شيشنك و منّ مثل تخم 7
و طعم آن مثل .  ساختنديگها پخته، گرده ها از آن ميدند، و در ديوبك يا در هاون ميردند ك ياب خورد مي نمودند، و آن را در آسيرده، آن را جمع مك و قوم گردش 8

. بودي روغنيطعم قرصها
.ختي ريز بر آن ميد، منّ ني بارينم در وقت شب بر اردو م و چون شب9

.ح آمديز قبي نيستند، و خشم خداوند به شدت افروخته شد، و در نظر موسي گريش مي خوةمي به در خكي خود هر ةه با اهل خانكد ي قوم را شني و موس10
؟    ين قوم را بر من نهاديع ايه بار جمكافتم ي التفات ن؟ و چرا درنظر توي نمودي خود بدةچرا به بند«:  به خداوند گفتي و موس11
ه ك مثل الال يشان قسم خوردي پدران ايه براكن ي به زم شان را در آغوش خود بردار،ي ايي گويه به من مكده ام ييشان را زايا من اين قوم حامله شده، يا من به تمام اي آ12

 دارد؟ يرخواره را برميطفل ش
.ميند ما را گوشت بده تا بخوري گويان شده، ميرا نزد من گري ز ن قوم بدهم؟ي ا ةنم تا به همكدا يپجا ك گوشت از 13
.ن استياد سنگيرا بر من زيم زين قوم را بنماي اي توانم تحمل تمامي نميي من به تنها14
».نمي خود را نبيساز تا بدبختشته، نابود كافتم مرا ي، پس هرگاه در نظر تو التفات يين رفتار نماي و اگر با من چن15
شان را ين، و اك باشند نزد من جمع يخ قوم و سروران آنها ميه مشاك ي دانيشان را ميه اكل ي اسرائيخ بنيهفتاد نفر از مشا«: رده، گفتك را خطاب ي پس خداوند موس16

.ستندياور تا درآنجا با تو باي اجتماع بةميبه خ
 متحمل آن يين قوم باشند و تو به تنهايشان خواهم نهاد تا با تو متحمل بار ايه بر توست گرفته، بر اك يو سخن خواهم گفت، و از روح و من نازل شده، در آنجا با ت17
.ينباش
 خداوند شما را گوشت پس!  گذشتيه در مصر خوش مكرايز! ه ما را گوشت بخوراندكست يكد، يان شده، گفتيد تا گرييس نماي فردا خود را تقديه براك و قوم را بگو 18

.ديخواهد داد تا بخور
ست روز،يد خورد، و نه پنج روز و نه ده روز و نه بي روز و نه دو روز خواهكي نه 19
د، چرا از مصر يان شده، گفتي گريد، و به حضور ويان شماست رد نموديه در مكه خداوند را كروه شود، چونكد و نزد شما ميرون آي شما بيني ماه تمام تا از بكيه ك بل20

».ميرون آمديب
. ماه تمام بخورندكيشان را گوشت خواهم داد تا ي اياده اند و تو گفتيشانم، ششصد هزار پيان ايه من درمك يقوم:  گفتي موس21
ند؟ كت يفاكشان ي ايراشان جمع شوند تا بي ايا برايان دري ماهةا هميند؟ كت يفاكشان ي ايشته شود تا براكشان ي ايا گله ها و رمه ها براي آ22
.ا نهي شود يالم من بر تو واقع مكه كد ي ديوتاه شده است؟ اآلن خواهكا دست خداوند يآ:  را گفتي خداوند موس23
.مه برپا داشتيشان را به اطراف خيرده، اكخ قوم را جمع يرون آمده، سخنان خداوند را به قوم گفت، و هفتاد نفر از مشاي بي پس موس24
د ين مزكيردند، لكشان قرارگرفت، نبوت يخ نهاد و چون روح بر اي بود، گرفته، بر آن هفتاد نفر مشايه بر وك يلم نمود، و از روحك تياوند در ابر نازل شده، با و و خد25

.ردندكن
رگاه كامده، در لشيمه نين نزد خكيشان در ثبت بود، لي اي و نامهاشان نازل شديداد، و روح بر اي ميگري لضلْداد بود و نام دكيه نام ك ماندند يرگاه باقك اما دو نفر در لش26

.      ردندكنبوت 
.نندك يرگاه نبوت مكداد در لشيالداد و م:  خبر داده، گفتيد و به موسي دوي آنگاه جوان27
!اشان را منع نمي ايم موسي آقايا: دگان او بود، در جواب گفتيه از برگزك يوشع بن نون خادم موسي و 28
! نموديشان افاضه مي بودند و خداوند روح خود را بر اي مي قوم خداوند نبيه تمامكاشك برد؟ ي من حسد ميا تو برايآ  : را گفتي وي موس29
.رگاه آمدندكل به لشيخ اسرائي با مشاي پس موس30
ب به دو ينده ساخت، و قرك روز به آن طرف پراكين طرف و ي روز راه به اكيناً ياه تخمرگكا برآورد و آنها را به اطراف لشي را از دريده، سلوي از جانب خداوند وزي و باد31

.ن باال بودندي زميذراع از رو
 خود يارده بود، و آنها را به اطراف اردو بركافته بود، ده حومر جمع يمتر كه كردند و آنك را جمع يگر سلوي و قوم برخاسته تمام آن روز و تمام آن شب و تمام روز د32

.ردندكپهن 
.ار سخت مبتال ساختي بسيشان افروخته شده، خداوند قوم را به باليه غضب خداوند بر اكده شود، ييه خاكش از آني بود پيشان ميان دندان اي و گوشت هنوز درم33
. ردندكه شهوت پرست شدند، درآنجا دفن ك را يرا قوميدند، زيان را قِبوت هنّاوه نامك و آن م34
.روت توقف نمودنديرده، در حضكوچ كروت ي و قوم از قِبروت به حض35


12اعداد باب 
.را زن حبش گرفته بوديت آوردند، زياك گرفته بود، بر او شيه موسك زن حبش ةم و هارون درباري و مر1
.دين را شنيداوند الم ننموده؟ و خكز تي مگر به ما ن لم نموده است،ك تيي به تنهايا خداوند با موسيآ:  و گفتند2
.ن اندي زميه بر روك يع مردمانيشتر از جميم بود، بيار حلي مرد بسي و موس3



.رون آمدنديو هر سه ب. دييرون آي اجتماع بةميشما هر سه نزد خ«: م گفتي و هارون و مري در ساعت خداوند به موس4
.رون آمدنديشان هر دو بيم را خوانده، اي مرستاد، و هارون ويمه اي و خداوند در ستون ابر نازل شده، به در خ5
. مي گوينم و در خواب به او سخن مك يا بر او ظاهر ميوهوه هستم، خود را در ريه ك باشد، من ي ايان شما نبياگر درم: دياآلن سخنان مرا بشنو:  و او گفت6
.ن استي من ام ة خانياو در تمام. ستين ني چني من موسة اما بند7
د؟ يت آوردياك شي من موسةه بر بندكد يديپس چرا نترس. ندي بينه ميه خداوند را معايم، و شبي گويارا و نه در رمزها سخن مكبرو و آش روي با و8
.شان افروخته شده، برفتي و غضب خداوند بر ا9

. مبروص بودكنيرد و اكم نگاه يم مثل برف مبروص بود، و هارون بر مري مركنيمه برخاست، اي خي و چون ابر از رو10
ميده ايرده، گناه ورزكه حماقت كرا ين گناه را بر ما مگذار زيم، بار اي آقاي ايوا:  گفتي و هارون به موس11
.ده باشديد، نصف بدنش پوسيرون آيه چون از رحم مادرش بك نباشد يته اي و او مثل م12
!ه خدا او را شفا بديا: رده، گفتك نزد خداوند استغاثه ي پس موس13
رگاه محبوس بشود، و بعد از آن كرون لشي شد؟ پس هفت روز بيا هفت روز خجل نمي انداخت، آي فقط آب دهان مي وياگر پدرش به رو«:  گفتي خداوند به موس14 

.داخل شود
. ردندكوچ نكم، قوم يرگاه محبوس ماند، و تا داخل شدن مركرون لشيم هفت روز بي پس مر15
.  فاران اردو زدندي در صحرا رده،كوچ كروت يز حض و بعد از آن، قوم ا16


13اعداد باب 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
.دي بفرست شان سرور باشد،يان ايدام درمكه هركشان ي اي نفر را از هر سبط آباكينند؛ ك يل دادم، جاسوسي اسرائيه به بنكنعان را كن يسان بفرست تا زمك 2
. ل بودندي اسرائي بنيساوشان ري اة فرستاد، و هم  فارانيشان را از صحراي خداوند، ا به فرماني پس موس3
.وركن، شَموع بن زيبواز سبط ر: نهاستيشان اي اي و نامها4
.ي شافاط بن حور  از سبط شمعون،5
.فُنَّهيب بن يالكهودا، ي از سبط 6
  .وسفيحاَل بن ي  ار،كساي از سبط 7
.وشَع بن نونم، هي از سبط افرا8
. بن رافوين، فَلطيامي از سبط بن9

10 ديل بن سوديئي از سبط زبولون، ج.
.ي بن سوسي، جديوسف از سبط منَسي از سبط 11
.يل بن جملّيئي عم  از سبط دان،12
.ليائكير، ستوربن مي از سبط اش13
.ي بن وفْسي، نَحبي از سبط نفتال14
.يكل بن مايئو جا  از سبط جاد ،15
. هوشوع نام نهادي هوشع بن نون را ين فرستاد، و موسي زمي جاسوسي برايه موسك يسانك ين است نامهاي ا16
.دييوهستان برآك به  نجا به جنوب رفته،ياز ا: شان گفتي به ا نعان فرستاده،كن ي و زمي جاسوسيشان را براي اي و موس17
.ريثكا يل اند ي قل ف،يا ضعي اند يه قوكنند كه در آن ساكدم را ه چگونه است و مركد ينين را ببي و زم18
ا در قلعه ها؟ينند، در چادرها ك و در چه قسم شهرها سا ا بد؟ي كينند چگونه است، نكه در آن ساكن ي و زم19
. وقت موسم نوبر انگور بودو آن . دياورين بي زمةوي دل شده، از مي پس قو ا نه؟يا الغر؟ درخت دارد ي چرب  ن،ي و چگونه است زم20
.ردندك ين تا رحوب نزد مدخل حمات جاسوسيابان سين را از بي زم  پس رفته،21
. عناق درآنجا بودند، اما حبرون هفت سال قبل از صوعنِ مصر بنا شده بودي بني و تلمايشايمان و شيدند، اَخي و به جنوب رفته، به حبرون رس22
.ر برداشته، آوردندي از انار و انجيان دو نفر با قدري، ميده، آن را بر چوب دستي انگور برة خوشكي با ي، و شاخه اول آمدندك اَشْي و به واد23
.ده شديول نامك اَشيده بودند، به واديل از آنجا بري اسرائيه بنك انگور ةان به سبب خوشك و آن م24
.ن برگشتندي زمي و بعد از چهل روز، از جاسوس25
ن را به ي زمةوي جماعت خبر آوردند، و مي تماميشان و براي ايدند و براي فاران رس ابانيل به قادش در بي اسرائي جماعت بني و هارون و تمامي شده، نزد موس و روانه26
.شان نشان دادنديا

.ن استيوه اش اي است، و ميارر و شهد جيه به شك يم، و به درستي رفتيه ما را فرستادك ينيبه زم«:  گفتند رده،كت ياك او حي و برا27
.   ميديز در آنجا دي عناق را نيم، و بنيار عظيش حصاردار و بسينند زور آورند، و شهرهاكن سايه در زمك ين مردمانكي ل28
. نندك اردن ساةناركا و بر يان نزد درينعانكو . ونت دارندكوهستان سكان در يان و اموريبوسيان و ينند، حِتّكن جنوب ساي و عمالقه در زم29
.ميم بر آن غالب شوي توانيه مكرا يم، زيم و آن را در تصرف آري الفور برويف:  خاموش ساخته، گفتيش موسيب قوم را پيالك و 30
. ترنديشان از ما قويه اكرايم زيين قوم مقابله نمايم با اي توانينم:  رفته بودند، گفتنديه با وك يسانك اما آن 31
 ينان خود را مكه ساك است ينيم زمي آن از آن گذشتي جاسوسيه براك ينيزم: ل آورده، گفتندي اسرائيرده بودند، خبر بد نزد بنك يه آن را جاسوسكن ي زمة و دربار32

.م، مردان بلند قد بودنديديه در آن دك ي قوميخورد، و تمام
» .مي نموديشان مين در نظر ايم و همچنيظر خود مثل ملخ بوده اوالد جبارانند، و ما درنكم يدي عناق را دي جباران بن  و درآنجا33


14اعداد باب 



.ستندي گريو قوم را آن شب م. اد نمودنديرده، فرك جماعت آواز خود را بلند يو تمام1 
!ميافتي ين صحرا وفات ميا در ايم ي مرديم ن مصر يه در زمكاش ك: شان گفتندي جماعت به ايردند، و تمامك و هارون همهمه يل بر موسي اسرائيع بني و جم2
ست؟ي ما بهتر نيا برگشتن به مصر برايغما برده شوند؟ آيم، و زنان و اطفال ما به يفتير بي تا به دم شمش  آوردين مين زمي و چرا خداوند ما را به ا3
. مي برگرد رده، به مصرك خود مقرري برايسردار: گر گفتنديدكي و به 4
.ل به رو افتادندي اسرائي گروه جماعت بنيبه حضور تمام و هارون ي پس موس5
.دندين بودند، رخت خود را دريه از جاسوسان زمكفُنَّه يب بن يالكوشع بن نون و ي و 6
. استيار خوبيار بسين بسيم، زمي آن از آن عبور نمودي جاسوسيه براك ينيزم: رده، گفتندكل را خطاب ي اسرائي جماعت بني و تمام7
.      استير و شهد جاريه به شك ينيد، زمي آن را به ما خواهد بخش ن آورده،ين زمي است ما را به اي خداوند از ما راض اگر8
.دين مترسشايشان گذشته است، و خداوند با ماست، از ايشان از اي اةي ما هستند، سا كشان خورايه اكرايد، زين ترسان مباشيد، و از اهل زمي زنهار از خداوند متمرد مشو9

.ل ظاهر شدي اسرائي بني اجتماع بر تمام ةميآنگاه جالل خداوند در خ. نندك  شان را سنگساريد ايه باك جماعت گفتند ين تمامكي ل10
شان را به وبا ي ا12اورند؟       يمان نيشان نمودم، به من ايان ايه درمك ياتي آة با وجود هميكند؟ و تا به ين قوم مرا اهانت نماي ايكتا به :  گفتي و خداوند به موس11

.شان خواهم ساختيم تر از اي بزرگ و عظينم و از تو قومك ي مكمبتال ساخته، هال
.يرون آورديشان بيان اين قوم را به قدرت خود از ميه اكرايد، زيان خواهند شنيآنگاه مصر : به خداوند گفتي موس13
شان ي، و ابر تو بر اي شويده مينه دي خداوند، معايه تو اكراي، زين قوم هستي ا اني خداوند، درميه تو اكده اند يشان شنين خبر خواهند داد و اين زمينان اك و به سا14
.ي خراميشان روز در ستون ابر و شب در ستون آتش مي ايش رويم است، و تو پيقا

: خواهند گفتده اند،ي تو را شنةه آوازك يفي، طوايشكن قوم را مثل شخص واحد بي پس اگر ا15
.شتكشان را در صحرا ين سبب ايشان قسم خورده بود درآورد، از اي ايه براك ينين قوم را به زميه خداوند نتوانست اك چون 16
يه گفته بودكم بشود، چناني پس اآلن قدرت خداوند عظ17
ه عقوبت گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم ك بل  سزا نخواهد گذاشتيبن مجرم را هرگز كيان است، لي گناه و عصةم و آمرزنديار رحير خشم و بسيهوه ديه ك 18
. رسانديم

.يده اينجا آمرزين قوم را از مصر تا ايه اكامرز، چنانين قوم را بر حسب عظمتِ رحمت خود بي پس گناه ا19
. دميالم تو آمرزكبر حسب :  خداوند گفت20
.هوه پر خواهد شدين از جالل يزم يه تمامكات خودم قسم ين به حكي ل21
.دنديرده، آواز مرا نشنكدند، مرا ده مرتبه امتحان يابان نمودم دي و ب ه در مصركات مرا يه جالل و آك يع مردانيه جمك چون22
.دي نخواهد درده باشد، آن راكه مرا اهانت كد، و هري نخواهند د شان قسم خوردم،ي پدران ايه براك را ينيشان زميه اك ي به درست23
.ت او وارث آن خواهند شديه رفته بود داخل خواهم ساخت، و ذرك ينيگر داشت و مرا تماماً اطاعت نمود، او را به زميه روح دكب چونيالك من ةن بندكي ل24
.دينكوچ كده، از راه بحر قلزم به صحرا ينند، فردا رو گردانك سايان در وادينعانكان و يقيه عمالك و چون25
:رده، گفتك و هارون را خطاب يو خداوند موس 26
.    دمينند، شنك يه بر من همهمه مكل را ي اسرائي بنةنند متحمل بشوم؟ همهمك يه بر من همهمه مكر را ين جماعت شري ايك تا به 27
.عمل خواهم نمودد، همچنان با شما يه شما در گوش من گفتكه چنانكات خودم قسم يبه ح: دي گويشان بگو خداوند مي به ا28
.ديرده اكه بر من همهمه كست ساله و باالتر ي عدد شما، از بيع شمرده شدگان شما بر حسب تمامين صحرا خواهد افتاد، و جمي شما در اي الشه ها29
.وشع بن نونيفُنَّه و يب بن يلاكد شد، مگر ين گردانم، هرگز داخل نخواهكه شما را در آن ساكردم ك آن دست خود را بلند ةه دربارك يني شما به زم30
. د، خواهند دانستيردكه شما رد ك را ينيشان زميرد و اكشان را داخل خواهم يغما برده خواهند شد، ايه به كد ي آنها گفتةه دربارك اما اطفال شما 31
.ن صحرا خواهد افتادي شما در اين الشه هاكي ل32
.  شما در صحرا تلف شودي شما را متحمل خواهند شد، تا الشه هاياركوده، بار زنان صحرا چهل سال آواره بي و پسران شما در ا33
د شد، و مخالفت مرا ي سال به عوض هر روز، بار گناهان خود را چهل سال متحمل خواهكي.  چهل روزيعنيد، يردك ي مين را جاسوسيه زمك يي روزهاة برحسب شمار34

.د دانستيخواه
. نجا خواهند مردين صحرا تلف شده، در ايرد، و در اكه به ضد من جمع شده اند خواهم كر ين جماعت شري اين را به تماميه البته اك هوه هستم، گفتميه ك من 35
د،ن آورده، تمام جماعت را از او گله مند ساختني زمةشان چون برگشتند خبر بد دربارين فرستاده بود، و اي زمي جاسوسي برايه موسك يسانك و اما آن 36
. به حضور خداوند از وبا مردند ن او داده بودند،ي زمةن خبر بد را درباريه اك يسانك آن 37
. ن رفته بودند، زنده ماندندي زمي جاسوسيه براك ي آنانةفُنَّه از جمليب بن يالكوشع بن نون و ي اما 38
.دستنيار گري قوم بس ل گفت،ي اسرائيع بنين سخنان را به جمي اي و چون موس39
.ميرده اكرا گناه يم، زي رويه خداوند وعده داده است مك يانكم و به مي حاضركنيا: وه برآمده، گفتندك برخاسته، به سر ي و بامدادان به زود40
!   ام نخواهد شدكار به كن ين اكيد؟ ليي نمايچرا از فرمان خداوند تجاوز م:  گفتي موس41
. ديش دشمنان خود منهزم شوي مبادا از پست،يان شما نيرا خداوند درميد زي مرو42
.د، لهذا خداوند با شما نخواهد بوديده اي خداوند روگرانيرويه از پكد افتاد؛ و چونير خواهي پس به شمش  شما هستند،يش رويان آنجا پينعانكان و يقيرا عمالي ز43
.رون نرفتنديرگاه بكان لشي از ميسوه رفتند، اما تابوت عهد خداوند و موكبر به سر كشان از راه تين اكي ل44
.شان را زدند و تا حرما منهزم ساختندين بودند فرود آمده، اكوهستان ساكه در آن كان ينعانكان و يقي آنگاه عمال45


15اعداد باب 
: رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
د،ي دهم داخل شويه من آن را به شما مكونت خود كن سيچون به زم: شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن2
 خوشبو بجهت ةيدن هدي گذراني خود، برايدهايا در عي نافله يا براي   نذر،ي وفاةحي و چه ذبي سوختنيد، چه قرباني خداوند بگذرانين براي آتشةيد هدي خواهي و م3

خداوند، خواه از رمه و خواه از گله،    



.ن روغن بجهت خداوند بگذراندي ربع هكي آرد نرم مخلوط شده با ةفي عشر اكي ي آردةي هدياند، برا گذري خود را مةيه هدك يسك آنگاه 4
.نكحه بجهت هر بره حاضر ي ذبيا براي ي سوختنين شراب با قرباني ربع هكي يختني رةي هدي و برا5
.نكن حاضر نِ روغي ثلث هكي آرد نرم مخلوط شده با ةفي دو عشر اي آردةي هديا بجهت قوچ براي 6
. نك بجهت خداوند حاضر يي خوشبوين شراب براي ثلث هكي يختني رةي و بجهت هد7
،ينك ي بجهت خداوند حاضر مي سالمتةحي ذبيا براي نذر ي اداي برايحه ايا ذبي ي سوختني قرباني براي و چون گاو8
.او بگذراندن روغن با گي، سه عشر آرد نرم مخلوط شده با نصف هي آردةي آنگاه بجهت هد9

.  خداوند بشودين خوشبو براي آتشةين شراب بگذران تا هدي نصف هيختني رةي هدي و برا10
.        رده شودكنه و هر بزغاله ي نرة هر بري هر قوچ و براي هر گاو و براين براي همچن11
. ديي آنها عمل نماة موافق شماركي هر ين قسم برايد بدينكه حاضر ك ي برحسب شماره ا12
.اوردينطور بجا بين اوامر را به اي ا  گذراند،ي خداوند مين خوشبو براي آتشةي هر متوطن چون هد13
 يه شما عمل مك ي به نوع  خداوند بگذراند،ين خوشبو براي آتش ةي خواهد هديان شما باشد، مي شما درميه در قرنهاك هر ند،يان شما مأوا گزيه در مك يبي و اگر غر14
.ديز عمل نماي ند، اويينما
.ب استي شما؛ مثَل غري در نسلهايابد  ةضيضه باشد، فري فركيند يه نزد شما مأوا گزك يبي غريد و برايه اهل جماعت هستك شما ي برا15
.ند، خواهد بوديان شما مأوا گزيه درمك يبي غري شما و برايم براك حكي قانون و كي 16
 : رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس17
د،ي آورم داخل شويه من شما را در آن در مك ينيچون به زم: شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن18
.دي خداوند بگذراني براي افراشتن ةيد، آنگاه هدين بخوري و از محصول زم19
.دين آن را بگذران همچنا  خرمن،ي افراشتنةيد؛ مثل هدي بگذراني افراشتنةي بجهت هدير اول خود گِرده اي از خم20
.دي خداوند بگذراني خود براي در قرنهاي افراشتنةيهد ر اول خود، ي از خم21
  د،ياورده باشي گفته است، بجا نيه خداوند به موسكن اوامر را يع اي جم رده،ك و هرگاه سهواً خطا 22
. شماير فرمود و از آن به بعد در قرنهاه خداوند امك ي شما را امر فرمود، از روزي موسة هرچه خداوند به واسطيعني 23
  ةي و هدي آرد ةي بجهت خداوند با هديي و خوشبوي سوختني قرباني گاو جوان براكي جماعت يرده شد، آنگاه تمامكار سهواً و بدون اطالع جماعت كن ي پس اگر ا24
. گناهي بز نر بجهت قربانكي موافق رسم بگذرانند، و   آن،يختنير

ن خداوند ي آتشةي خود را بجهت هديشان قربانيار سهواً شده است؛ و اكه آن كرا يده خواهند شد، زيشان آمرزيد، و ايفاره نماكل ي اسرائي جماعت بني تماميااهن برك و 25
.      ده اندي به حضور خداوند گذران ش،ي گناه خود را بجهت سهو خويو قربان

.  جماعت سهواً شده بوديه به تمامكراي ز ده خواهند شد،ين باشد، آمرزكشان سايان ايمه درك يبيل و غري اسرائي جماعت بني و تمام26
. گناه بگذراندي قرباني ساله براكي  ة بز ماد رده باشد، آنگاهك نفر سهواً خطا كي و اگر 27
.ده خواهد شديفاره بشود و آمرزك يند تا بجهت وكره فاك به حضور خداوند   بود،ي او از نادانستگيه خطاكرده است چونكه سهو ك يسكاهن بجهت آن ك و 28
.  قانون خواهد بودكي  ن باشد،كشان سايان ايه درمك يبيل و خواه غري اسرائي از بنيند، خواه متوطنكه سهواً خطا ك يسك بجهت 29
. ان قوم خود منقطع خواهد شدي از م س آن شخصپ. رده باشدكفر كب، او به خداوند يد، چه متوطن و چه غريه به دست بلند عمل نماك يسك و اما 30
.  خواهد بوديس البته منقطع شود و گناهش بر وكسته است، آن كم او را شكر شمرده، حيالم خداوند را حقكه ك چون31
.ردك يزم جمع ميه در روز سبت هكافتند ي را يسكل در صحرا بودند، ي اسرائي و چون بن32
. جماعت آوردندي و تمام  و هارونيرد، او را نزد موسك يزم جمع ميه هكند افتيه او را ك يسانك و 33
.ردكد ي چه بايه با وكه اعالم نشده بود كرا ي ز  و او را حبس نگاه داشتند،34
. نندكرگاه با سنگها  سنگسار كرون از لشي جماعت او را بيشته شود، تمامكن شخص البته يا «:  گفتي و خداوند به موس35
.رده بودك امر يه خداوند به موسكردند و بمرد، چنانك آورده، او را سنگسار  رگاهكرون از لشي جماعت او را  بيپس تمام 36
: رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس37
.ت بگذارنديصي صة بر هر گوشي الجوردةت بسازند و رشتيصي خود صيش در قرنهاي خو  رختي خود برگوشه هايه براكشان بگو يرده، به اكل را خطاب ي اسرائيبن  38
 منحرف  د،ينك ي آنها زنا ميه شما در پك دلها و چشمان خود ي و در پ د،ياد آورده، بجا آوريد و تمام اوامر خداوند را بيت خواهد بود تا بر آن بنگريصي و بجهت شما ص39
.دينشو
. دي خود مقدس باشيد، و بجهت خداي آور  بجا اد آورده،ي اوامر مرا  بي تا تمام40
»   . شما هستميهوه خدايمن .  شما باشميرون آوردم تا خداين مصر بيه شما را از زمك شما هستم يهوه خداي من 41


16اعداد باب 
گرفته،) سانك(ن يبواَب و اُون بن فالِت پسران ريرام پسران اَلي و داتان و اَبيصهار بن قَهات بن الوي و قورح بن 1
. برخاستنديدگان شورا و مردان معروف بودند، به حضور موسيه برگزكست و پنجاه نفر از سروران جماعت ي دويعنيل، ي اسرائي از بني با بعض2
. شان استيان ايشان مقدس اند، و خداوند درمي از اكي جماعت هر يرا تماميد، زيي نمايشما از حد خود تجاوز م: شان گفتندي به ا  و هارون جمع شده،ي و به مقابل موس3

د؟ ي افرازيشتن را بر جماعتِ خداوند بر ميپس چرا خو
 خود درافتاديد، به روين را شني اي و چون موس4
س مقدس است، و او را نزد خود خواهد آورد؛ و ك و چه ي از آن ويسكه چه كبامدادان خداوند نشان خواهد داد «: رده، و گفتكت او را خطاب ي جمعي و قورح و تمام5
. او را نزد خود خواهد آورد ده است،ي خود برگزيه را براكره
.ت توي جمعي قورح و تماميد، ايري خود بگيه مِجمرها براكد ينكن را بي ا6
 ياز حد خود تجاوز م شما ي پسران الويا. ده است، مقدس خواهد شديه خداوند برگزكس كد، و آن يزي و آتش در آنها گذارده، فردا به حضور خداوند بخور در آنها بر7

! ديينما



!دي بشنوي الوي بنيا:  به قورح گفتي و موس8
د، و به حضور جماعت يين خداوند خدمت نماكاورد تا در مسيرده است، تا شما را نزد خود بكل ممتاز يل شما را از جماعت اسرائي اسرائيه خداكم است كا نزد شما ي آ9
د؟يستيشان باي خدمت ايبرا

د؟ي طلبيز ميهانت را نكا ي آورد، و آكي را با تو نزدي الويع برادرانت بني جم و تو را و10
» د؟ينك يه بر او همهمه مكست يو اما هارون چ. ديت تو به ضد خداوند جمع شده اي جمعين جهت تو و تمامي از ا11
! ميي آينم: شان گفتندياب را بخواند، و ايرام پسران الي فرستاد تا داتان و ابي و موس12
؟ يمران سازك خود را بر ما حي خواهيه مك ي سازكز هالي تا ما را در صحرا نيرون آوردي است بير و شهد جاريه به شك ينيه ما را از زمكم است كا ي آ13
! م آمدي؟ نخواهينك ين مردمان را ميان اا چشميآ. يستانها به ما ندادك از مزرعه ها و تايتيك و ملياوردي است در نير و شهد جاريه به شك يني و ما را هم به زم14
.ان نرساندميشان زي از ايكيشان نگرفتم، و به ي خر از اكيشان را منظور منما، ي اةيهد:  شده، به خداوند گفتكار خشمناي بسي و موس15
.نشان و هارويد، تو و ايت خود فردا به حضور خداوند حاضر شوي جمعيتو با تمام:  به قورح گفتي و موس16
 مِجمر خود را كيز و هارون هريد، تو نياوريست و پنجاه مِجمر به حضور خداوند بي دويعنيس مِجمرخود، كس مِجمر خود را گرفته، بخور بر آنها بگذارد؛ و شما هرك و هر17

. دياوريب
.ستادندي و هارون اي اجتماع ، با موسةمي خةدروازس مِجمر خود را گرفته، و آتش در آنها نهاده، و بخور بر آنها گذارده، نزد ك پس هر18
. جماعت ظاهر شديرد، و جالل خداوند بر تمامك جمع   اجتماعةميشان نزد در خي جماعت را به مقابل اي و قورح تمام19
: رده، گفتك و هارون را خطاب ي و خداوند موس20
.نمك ك هاليشان را در لحظه ايد تا اينكن جماعت دور ي خود را از ا21
» ؟ي شوك نفر گناه ورزد و بر تمام جماعت غضبناكيا ي، آي تمام بشر هستي روحهايه خداك خدا يا:  در افتاده، گفتنديشان به روي پس ا22
:    رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس23
.ديرام دور شوين قورح و داتان و ابكرده، بگو از اطراف مسك جماعت را خطاب 24
. رفتنديل در عقب ويخ اسرائيرام رفت و مشاي برخاسته، نزد داتان و ابي پس موس25
 كشان هالي گناهان اةد، مبادا در همييشان است لمس منمايه از آن اك را يزيد، و چير دور شوين مردمان شري ايمه هاياز نزد خ: رده، گفتك و جماعت را خطاب 26
. ديشو
.ستادندي خود ايمه هايرون آمده، با زنان و پسران و اطفال خود به در خيرام بيرام دور شدند، و داتان و ابين قورح و داتان و ابك پس از اطراف مس27
.  من نبوده است ةنم و به ارادكارها را بكن ي اةه خداوند مرا فرستاده است تا همكد دانست ين خواهياز ا:  گفتي و موس28
.شان واقع شود، خداوند مرا نفرستاده استي آدم بر ايع بنيع جمي و اگر مثل وقارندي آدم بمير بنيسان مثل موت ساكن ي اگر ا29
ن مردمان خداوند يه اكد يه به گور زنده فرود روند، آنگاه بدانكشان ببلعد ي اكمليع ما يشان را با جمين دهان خود را گشاده، اي و زم دي بنمايز تازه اي و اما اگر خداوند چ30

» .را اهانت نموده اند
.افته شدكشان بود، شير ايه زك ينين سخنان فارغ شد، زمي اة و چون از گفتن هم31
.ديشان بلعي اموال ايه تعلق به قورح داشتند، با تمامكسان را ك ةشان و همي ايشان را و خانه هاين دهان خود را گشوده، اي و زم32
. شدندكان جماعت هاليشان به هم آمده از مين بر ايتند، و زمشان تعلق داشت، زنده به گور فرو رفيشان با هرچه به اي و ا33
.ز ببلعدين ما را نيرا گفتند مبادا زميختند، زيشان گري اةشان بودند، از نعريه به اطراف اكان يليع اسرائي و جم34
.ديدند، سوزاني گذرانيه بخور مكست و پنجاه نفر را ي دو  و آتش از حضور خداوند بد آمده،35
:   رده، گفتك را خطاب يخداوند موس و 36
ه آنها مقدس است،كرا يان آتش بردار، و آتش را به آن طرف بپاش زيه مِجمرها را از مكاهن بگو ك به العازاربن هارون 37
ده اند، مقدس شده يآنها را به حضور خداوند گذرانه كرا چوني پوشش مذبح بسازند، زي پهن براي و از آنها تختها شان؛ياران را به ضد جان اكن گناهي اي مِحمرهايعني 38

. باشديتيل آي اسرائي بني تا برا است،
.از آنها پوشش مذبح ساختند ده بودند گرفته،يه سوخته شدگان گذرانكن را ي برنجياهن مِجمرهاك پس العازار 39
ه كتش بشود، چنانيد، مبادا مثل قورح و جمعياي نكيدن بخور به حضور خداوند نزديد بجهت سوزانه از اوالد هارون نباشك يبيچ غريادگار باشد تا هيل ي اسرائي بني تا برا40

.  او را امر فرموده بودي موس ةخداوند به واسط
.ديشتكه شما قوم خداوند را كرده، گفتند ك و هارون همهمه يل بر موسي اسرائي جماعت بني آن روز تمامي و در فردا41
.د و جالل خداوند ظاهر شدي ابر آن را پوشانكنيستند، و اي اجتماع نگرةمي خي و هارون جمع شدند، به سويموس و چون جماعت بر 42
. اجتماع آمدندةميش خي و هارون پي و موس43
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس44
.درافتادند خود يشان به رويو ا.  سازمكشان را ناگهان هاليد تا اين جماعت دور شويان اي از م45
را غضب ين، زكفاره كشان ي اي جماعت رفته، براي به سويز، و به زودي مذبح در آن بگذار، و بخور بر آن بريمِجمر خود را گرفته، آتش از رو«:  به هارون گفتي و موس46

.از حضور خداوند برآمده، و وبا شروع شده است
.فاره نمودكخت و بجهت قوم ي قوم شروع شده بود پس بخور را بر اني وبا درمكنيد و ايان جماعت دوي، درم گفته بود آن را گرفتهيه موسك ي پس هارون به نحو47
. ستاد و وبا باز داشته شديان مرگان و زندگان اي و او درم48
. شدندك قورح هالةه در حادثك ي آنانيه از وبا مردند چهارده هزار و هفتصد بود، سواك يسانك و عدد 49
. اجتماع برگشت و وبا رفع شدةمي به در خيارون نزد موس پس ه50


17اعداد باب 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1



و  ايس را بر عصاكشان، و نام هري ايشان دوازده عصا بر حسب خاندان آباي سروران ا عي عصا از هر خاندان آبا، از جمكير، يشان عصاها بگيل سخن بگو و از اي اسرائي به بن2
.سيبنو
. عصا خواهد بودكيشان ي اي هر سرور خاندان آبايه براكرايس، زي بنوي الوي و اسم هارون را بر عصا3
. نم بگذارك يه من با شما مالقات مك ييش شهادت، جاي اجتماع پةمي و آنها را در خ4
» .ت خواهم نمودكنند از خود ساك يه بر شما مكل را يئ اسراي بنةپس همهم. وفه خواهد آوردك او شينم، عصاك يار ميه من اختك را ي و شخص5
 هارون يشان، و عصاي اي دوازده عصا برحسب خاندان آبايعني هر سرور، ي عصا براكيشان او را عصاها دادند، يع سروران اي پس جم ل گفت،ي اسرائين را به بني اي و موس6

. آنها بوديان عصاهايدر م
. شهادت گذاردةمياوند در خ عصاها را به حضور خدي و موس7
. ده بوديوفه آورده و گل داده، و بادام رسانكفته بود، و شك بود شي خاندان الو ه بجهتك هارون ي عصا كني شهادت داخل شد، اةمي به خي آن روز چون موسي و در فردا8
.  خود را گرفتنديرده، عصاكگاه  نكيرون آورده، هر يل بي اسرائيع بني عصاها را از حضور خداوند نزد جمة همي و موس9

.رندي تا نمييشان را از من رفع نماي اة تمرد نگاه داشته شود، و همهمي ابناي شهادت باز بگذار تا بجهت عالمت برايش روي هارون را پيعصا:  گفتي و خداوند به موس10
.ه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نمودك يرد، و به نحوك چنان ي پس موس11
!  مي شده اكع ما هاليجم. مي شوي مك و هالي فانكنيا: رده، گفتندك عرض يل به موسي اسرائي و بن12
م؟ي شويا تماماً فانيآ. ردي ميد مي آي مكين خداوند نزدكه به مسكد ي آي مكيه نزدك هر13


18اعداد باب 
.ديهانت خود را متحمل شوكد، و تو و پسرانت با تو، گناه يقدس را متحمل شوت با تو، گناه ميتو و پسرانت و خاندان آبا:  و خداوند به هارون گفت1
.دي شهادت باشةميش خيند، و اما تو با پسرانت پياور تا با تو متفق شده، تو را خدمت نماي بكي تو باشند با خود نزديه سبط آباك را ي سبط الويعني و هم برادران خود 2
.زيشان و شما نيرند، ايند مبادا بمياي نكين به اسباب قدس و به مذبح نزدكين را نگاه دارند؛ لك مسيتمامعت يعت تو را و وديشان ودي و ا3
. دياي نكي به شما نزديبيمه با آورند و غري خدمت خي اجتماع را با تمامةميعت خيشان با تو متفق شده، ودي و ا4
. نشودير مستولگيل دي اسرائيد تا غضب بر بنيعت مذبح را نگاه داري و ود5
. اجتماع را بجا آورندةميه به خداوند داده شده اند، تا خدمت خك باشند يش مكشي شما پيل گرفتم، و براي اسرائيان بنيان را از مي برادران شما الوكني و اما من ا6
هانت را به شما دادم تا خدمت از راه بخشش باشد، و ك. دينكد، و خدمت بي آنچه اندرون حجاب است نگاه داريار مذبح و براكهانت خود را بجهت هر ك و اما تو با پسرانت، 7
.شته شودكد، ي آكيه نزدك يبيغر
آنها را به تو و پسرانت به سبب مسح شدن به . دميل به تو بخشي اسرائي مقدس بنيزهاي چة خود را با همي افراشتنيايعت هداي من ودكنيا:  و خداوند به هارون گفت8
.ادم دي ابدةضيفر
ه نزد من بگذرانند، كشان ي جرم اي گناه و هر قرباني و هر قرباني آردةي هر هديعنيشان ي اةين از آن تو خواهد بود، هر هديه از آتش نگاه داشته شود، اك از قدس اقداس 9
. تو و پسرانت قدس اقداس باشدينها برايا

. تو مقدس باشديور از آن بخورد، براكهر ذ.  مثل قدس اقداس آنها را بخور10
 تو ةه در خانك دادم، هر ي ابدةضيل را به تو و به پسرانت و دخترانت به فري اسرائي بنيدني جنبانةيشان با هر هدي اياي از عطاي افراشتنةيهد. ن هم از آن تو باشدي و ا11

.طاهر باشد، از آن بخورد
.دمي دهند، به تو بخشيه به خداوند مك آنها را يها نوبريعنين حاصل مو و غله ي بهترين روغن و تمامي بهتري تمام12
. تو طاهر باشد، از آن بخوردةه در خانك آورند از آن تو باشد، هريه نزد خداوند مكشان است ين اي هرچه در زمي نوبرها13
. ل وقف بشود، از آن تو باشدي و هرچه در اسرائ14
 ة و نخست زاد ،يه دهي انسان را البته فدةم از آن تو باشد؛ اما نخست زادي گذرانند چه ازانسان و چه از بهايم خداوند يه براك ي جسديد از ذي و هرچه رحم را گشا15
.  بدهيه اي را فدكم ناپايبها
.ه بدهيره باشد فديست جيه بك ماهه به حساب خود به پنج مثقال نقره، موافق مثقال قدس كي آنها ، آنها را از ةي فرة و اما در بار16
ن و عطر خوشبو ي آتشةيه آنها را بجهت هدي؛ آنها مقدسند؛ خون آنها را بر مذبح بپاش و پيه ندهي بز را فدةا نخست زادي گوسفند ةا نخست زادي گاو ة نخست زادي ول17
. خداوند بسوزانيبرا

.، از آن تو باشد و ران راست، از آن تو باشديدني جنبانةني و گوشت آنها مثل س18
 ين به حضور خداوند برايا.  دادمي ابدةضي گذرانند به تو و پسرانت و دخترانت با تو به فري خداوند ميل براي اسرائيه بنك مقدس يزهاي را از چي افراشتنياياع هدي جم19

» . تا به ابد خواهد بودكت تو با تو عهد نميتو و ذر
.ل من هستمي اسرائيان بني تو درمكب تو و ملي نخواهد بود، نصيبي تو نصيشان برايان ايت، و درمافي ي نخواهكچ مليشان هين ايتو در زم:  و خداوند به هارون گفت20
. اجتماعةمي خدمت خيعنينند، ك يه مك يت دادم، به عوض خدمتيك مليل را براي عشر اسرائي تمامكني اي الوي و به بن21
.رنديادا گناه را متحمل شده، بمند، مبياي نكي اجتماع نزدةميل به خي اسرائين بني و بعد از ا22
.افتي نخواهند كل ملي اسرائي بن انيشان درمي خواهد، و اي ابديضه اي شما فرين در قرنهايشان بشوند، اينند و متحمل گناه اك اجتماع را بةميان خدمت خي اما الو23
 كل ملي اسرائيان بنيه درمكشان گفتم ي به ا نيبنابرا. دمي بخشكان بجهت ملينند به الو بگذراي افراشتنةي هديه آن را نزد خداوند براكل را ي اسرائيه عشر بنكرا ي ز24

» .افتينخواهند 
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس25
 يعني خداوند را از آن، ي افراشتنةيه هدد، آنگايريشان بگيت دادم از ايك مليل به شما براي اسرائيه از بنك را يچون عشر: شان بگويرده، به اكز خطاب يان را نيه الوك  26

.دي از عشر بگذرانيعشر
. شودي چرخشت حساب مي خرمن و پرة شما، مثل غلي شما براي افراشتنةي و هد27
. دياهن بدهكوند را به هارون  خداي افراشتنةيد، و از آنها هدي خداوند بگذراني براي افراشتنةيد، هديري گيل مي اسرائيه از بنك يي عشرهاةز از همينطور شما ني بد28
.ديه آنها و از قسمت مقدس آنها بگذراني پي خداوند را از تمامةي خود، هر هديايع هداي از جم29



. ان مثل محصول خرمن و حاصل چرخشت حساب خواهد شدي الويد، آنگاه برايده باشيه آنها را از آنها گذرانيه پك يشان را بگو هنگامي و ا30
.دينك ي اجتماع مةميه در خك ين مزد شما است، به عوض خدمتيه اكرا يد زياندان شما آن را در هر جا بخور و شما و خ31
. رنديد، مبادا بمينك نكل را ناپاي اسرائي مقدس بنيزهايد بود، و چيد، پس به سبب آنها متحمل گناه نخواهيده باشيه آنها را از آنها گذراني و چون پ32


19اعداد باب 
:رده، گفتك و هارون را خطاب يخداوند موس و 1
.اورنديامده باشد، نزد تو بيوغ بر گردنش نيب نباشد و يه در آن عك كه گاو سرخ پاكل بگو ي اسرائيبه بن:  گفت ه خداوند آن را امر فرموده،ك يعتي شرةضين است فري ا2
.شته شودك ي ويش روي پرگاه برده،كرون از لشيد، و آن را بياهن بدهك و آن را به العازار 3
.  اجتماع آن خون را هفت مرتبه بپاشدةميشگاه خي پيرد، و به سوياهن به انگشت خود از خون آن بگك و العازار 4
.ن آن سوخته شودي و گاو در نظر او سوخته شود، پوست و گوشت و خون با سرگ5
.ندازديو بان آتشِ گاياهن چوب سرو با زوفا و قرمز گرفته، آنها را درمك و 6
.اهن تا شام نجس باشدكرگاه داخل شود و كد و بدن خود را به آب غسل دهد، و بعد از آن در لشياهن رخت خود را بشوك پس 7
. د و بدن خود را به آب غسل دهد، و تا شام نجس باشديد، رخت خود را به آب بشويه آن را سوزانك يسك و 8
. گناه استي نگاه داشته شود آن قربانةي آب تنزيل براي اسرائيو آن بجهت جماعت بن.  بگذاردك پايرگاه در جاكرون از لشي برده،كستر گاو را جمع ك و شخص طاهر، خا9

واهد  خي ابديضه اين باشد، فركشان سايان ايه درمك يبيل و غري اسرائي بنين برايا. د و تا شام نجس باشديند، رخت خود را بشوكستر گاو را جمع كه خاك يسك و 10
. بود
.د، هفت روز نجس باشدي را لمس نماي هر آدمةتيه مك هر11
. رده باشد، در روز هفتم طاهر نخواهد بودك نكشتن را در روز سوم پايند، و در روز هفتم طاهر باشد، و اگر خوك كشتن را به آن پاي و آن شخص در روز سوم خو12
ه كل منقطع شود، چونيو آن شخص از اسرائ. رده استكن خداوند را ملوث كرده باشد، او مسك نكده، و خود را به آن پاه مرده باشد لمس نموك را ي هر آدمةتيه مك و هر13

.  استي باقيده نشده است، نجس خواهد بود، و نجاستش بر ويه بر او پاشيآب تنز
.مه باشد هفت روز نجس خواهد بودي آن خه دركمه شود و هريه داخل آن خكرد، هري بميمه ايه در خك يسك ين است قانون براي ا14
.ه سر پوش بر آن بسته نباشد، نجس خواهد بودك و هر ظرف گشاده 15
.د، هفت روز نجس باشدي را لمس نمايا قبري يا استخوان آدميته يا مير ي شمشةشتكابان يه در بك و هر16
.زندي بري بر آن در ظرفرند و آب رواني گناه بگيستر آتش آن قربانك شخص نجس از خاي و برا17
رده باشد، كا قبر را لمس يته يا ميا مقتول يه استخوان ك يه در آن بودند و بر شخصك يسانك اسباب و ةمه بر همي و شخص طاهر زوفا گرفته، در آن آب فرو برد و بر خ18

.بپاشد
ند و در كد و به آب غسل يرده، رخت خود را بشوكر يشتن را تطهير روز هفتم خو و آن شخصِ طاهر، آب را بر آن شخص نجس در روز سوم و در روز هفتم بپاشد، و د19

.شام طاهر خواهد بود
ده نشده است يه بر او پاشيه مقْدس خداوند را ملوث نموده، و آب تنزكان جماعت منقطع شود، چونيآن شخص از م. ندكر نيشتن را تطهيه نجس شده، خوك يسك و اما 20

. او نجس است
.ند، تا شام نجس باشدكه را لمس يه آب تنزك يسكد و يه را بپاشد، رخت خود را بشويه آب تنزك يسكو .  خواهد بودي ابدةضيشان فري اي برا و21
» .د تا شام نجس خواهد بوديه آن را لمس نماك يسكد نجس خواهد بود، و هر يه شخص نجس لمس نماك را يزي و هر چ22


20اعداد باب 
. افته، دفن شديم در آنجا وفات يردند، و مركدند، و قوم در قادش اقامت ين رسيابان صيل در ماه اول به بي اسرائياعت بن جمي و تمام1
. و هارون جمع شدنديپس بر موس.  جماعت آب نبودي و برا2
!ده برادران ما در حضور خداوند مردنك يم وقتي مرديه مكاش ك«: رده، گفتندك منازعت ي و قوم با موس3
م؟يرينجا بميم ما، در ايد تا ما و بهايابان آوردين بي و چرا جماعت خداوند را به ا4
!ميه بنوشكست يست؟ و آب هم نير و مو و انار ني زراعت و انجيه جاكد ياوري بد بين جايد تا ما را به اي و ما را از مصر چرا بر آورد5
.شان ظاهر شدي خود در افتادند، و جالل خداوند بر ايع آمدند، و به رو اجتماةمي و هارون از حضور جماعت نزد در خي و موس6
: رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس7
رون آورده، جماعت و يشان از صخره بي ايپس آب را برا. ه آب خود را بدهدكد يين صخره بگويشان به ايرده، درنظر اكر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع ي عصا را بگ8
.دي نوشانيشان راخواهيم ايابه
.ه او را فرموده بود، گرفتك عصا را از حضور خداوند، چناني پس موس9

»م؟يرون آوري شما بين صخره آب برايا از ايد، آي مفسدان بشنويا«: شان گفتيردند، و به اكش صخره جمع ي و هارون، جماعت را پي و موس10
.دنديشان نوشيم ايه جماعت و بهاكرون آمد يار بي خود زد و آب بسيدو مرتبه با عصارده، صخره را ك دست خود را بلند ي و موس11
شان داده ام، داخل يه به اك ينين جماعت را به زميد، لهذا شما اييس نمايل تقدي اسرائيد تا مرا درنظر بنيق ننموديه مرا تصدكچون:  و هارون گفتي و خداوند به موس12

. د ساختينخواه
.س نموديشان تقديان ايردند، و او خود را درمكل با خداوند مخاصمه ي اسرائيه بنك ييبه جايآب مرن است ي ا13
.ي دانيه بر ما واقع شده است، تو مك را ي مشقتيه تمامك: دي گوين ميل چنيبرادر تو اسرائ«ه ك اَدوم فرستاد ك، رسوالن از قادش نزد ملي و موس14
. نمودنديكان با ما و با پدران ما، بد سلويم، و مصري بودين مك در مصر سايديند و مدت مده پدران ما به مصر فرود آمدك 15
.ه در آخر حدود توستك يم، شهري ما در قادش هستكنيو ا. رون آوردي فرستاد و ما را از مصر بيده، فرشته ايم، او آواز ما را شنياد برآوردي و چون نزد خداوند فر16



م، به يم رفت، و تا از حدود تو نگذشته باشيه از شاهراه ها خواهكد، بليم نوشيم گذشت، و آب از چاهها نخواهيستان نخواهكم، از مزرعه و تاي تو بگذرنيه از زمكني تمنا ا17
. ردكم يا چپ انحراف نخواهيطرف راست 

.  رون خواهم آمدير بي تو با شمشة گذشت واالّ به مقابلياز من نخواه:  را گفتي ادوم و18
. گذرم و بسي خود ميهايمت آن را خواهم داد، فقط بر پاي ق م،يم از آب تو بنوشيم رفت و هرگاه من و مواشي عام خواهياز راهها«:  گفتنديل در جواب وي اسرائي بن19
.رون آمديشان بي اة به مقابليار و دست قويو ادوم با خلق بس.  گذشتينخواه:  گفت20
.ديل از طرف او رو گردانيپس اسرائ. ل را از حدود خود راه دهديه اسرائك نشد ينطور ادوم راضي بد21
.دنديوه هور رسكرده، به كوچ كل از قادش ي اسرائي جماعت بني پس تمام22
:رده، گفتكن ادوم خطاب يوه هور نزد سرحد زمك و هارون را در ي و خداوند موس23
. ل دادم، داخل نخواهد شدي اسرائيه به بنك ينين جهت او به زمي از ا د،يديان ورزيبه از قول من عصينزد آب مره شما كرا چونيوست، زي هارون به قوم خود خواهد پ24
.اوريوه هور بكشان را به فراز ي پس هارون و پسرش العازار را برداشته، ا25
. وستيه، به قوم خود خواهد پافتي در آنجا وفات   و هارون رده، بر پسرش العازار بپوشان،كرون ي و لباس هارون را ب26
.وه هور برآمدندك جماعت به فراز يشان درنظر تماميه خداوند او را امر فرموده بود، عمل نموده، اك ي به طوري پس موس27
.وه فرود آمدندكاز  و العازار يافت، و موسيوه وفات ك  ةو هارون در آنجا بر قل. ديرده، به پسرش العازار پوشانكرون ي لباس هارون را بي و موس28
.  روز ماتم گرفتندي هارون سيل برايع خاندان اسرائيه هارون مرد، جمكدند ي جماعت دي و چون تمام29


21اعداد باب 
. برديريشان را به اسي از ايرد و بعضكل جنگ يد، با اسرائي آيم ميل از راه اَتاريه اسرائكد ين بود شنك عراد و در جنوب ساكه ملك ينعانك و چون 1
. خواهم ساختكلّ هالكشان را بالي اي، شهرهاييم نماين قوم را به دست من تسلياگر ا: رده، گفتك خداوند نذر يل براي و اسرائ2
. ده شديان حرمه نامكو آن م.  ساختندكلّ هالكشان را بالي ايشان و شهرهايرد، و اكم يان را تسلينعانكل را مستجاب فرموده، ي اسرائي پس خداوند دعا3
. و دل قوم به سبب راه، تنگ شد. ن ادوم را دور زننديردند تا زمكوچ كوه هور به راه بحر قُلزم ك و از 4
راهت كف ي سخكن خورايو دل ما از ا! ستيست و آب هم نيه نان نكرايم؟ زيريابان بميد تا در بيه ما را از مصر چرا بر آوردك: ت آورده، گفتندياك شي و قوم بر خدا و موس5

.! دارد
.ل مردندير از اسرائيثك يدند، و گروهيان قوم فرستاده، قوم را گزي درمي آتشي پس خداوند، مارها6
ستغاثه  بحهت قوم ايو موس. ندكن تا مارها را از ما دور كم، پس نزد خداوند دعا يت آورده اياكه بر خداوند و بر تو شكرايم زيرده اكگناه :  آمده، گفتندي و قوم نزد موس7

. نمود
.ستيند، خواهد زكه بر آن نظر ك يده شده اي بردار، و هر گزيزه اي بساز و آن را نينيمار آتش:  گفتي و خداوند به موس8
. شديه من، زنديردن بر آن مار برنجكده بود، به مجرد نگاه ي را گزيسكه اگر مار كن شد يرد، و چنك بلند يزه اي ساخته، بر سر نيني مار برنجي پس موس9

.رده، در اوبوت اردو زدندكوچ كل ي اسرائي و بن10
.ه در مقابل موآب به طرف طلوع آفتاب است، اردو زدندك يابانيم، در بي عباريرده، در عبكوچ ك و از اوبوت 11
. زارد اردو زدنديرده، به وادكوچ ك و از آنجا 12
.ان استيان موآب و اموريه اَرنون حد موآب درمكراي باشد اردو زدند، زيان ميابان خارج از حدود اموريه در بكرده، به آن طرف اَرنون كوچ ك و از آنجا 13
 ارنون، يهايب در سوفه و واديواه:  شودي خداوند گفته ميتاب جنگهاكن جهت، در ي از ا14
. زنديه ميكن عار متوجه است، و بر حدود مو آب تك مسيه بسوك يهاي و رودخانه واد15
.شان آب دهمين تا به اكقوم را جمع :  گفتيه خداوند در باره اش به موسك است ين آن چاهيا. ردندكوچ ك و ار آنجا به بئر 16
د؛يش سرود بخوانيشما برا! ي چاه بجوش آيا:  دنديين سرود را سرايل اي آنگاه اسرائ17
.ردندكوچ كابان تامتّانه يشان از بيو ا. ندندك خود آن را يم، به عصاهاكان حابه صولج. ندندك قوم آن را يه سروران حفره زدند، و نجباك ي چاه18
.ل به باموتيئيل و از نَحليئي و از متّانه به نَحل19
.ابان متوجه استي بيه به سوك فِسجه ة موآب نزد قليه در صحراك ي و از باموت به دره ا20
: رستاده، گفتان في اموركحون مليل، رسوالن نزد سي و اسرائ21
.ميم رفت تا از سرحد تو بگذريد، و به شاهراه خواهيم نوشيد، و از آب چاه نخواهيم ورزيستان انحراف نخواهكا تاي مزرعه يبه سو. ن تو بگذرمي مرا اجازت بده تا از زم22
ل جنگ يد، با اسرائياهص رسيو چون به . رون آمديابان بيل به بيمقابله اسرائ قوم خود را جمع نموده، به يحون تماميو س. ل را از حدود خود راه نداديحون، اسرائي اما س23
.ردك

. م بودك عمون مستحيه حد بنكرا ي عمون به تصرف آورد، زيبوق و تا حد بنياَرنون تا نش را ازير زده، زميل او را به دم شمشي و اسرائ24
. ن شدك دهاتش سايان در حشبون و در تمامي اموري شهرهاير تمامل دي آن شهرها را گرفت و اسرائي تمامي و اسرائ25
.نش را تا ارنون از دستش گرفته بودي زميرده، تمامك سابق موآب جنگ كان بود، و او با ملي اموركحون، مليه حشبون، شهر سكرا ي ز26
.ه، و استوار شودردكحون بنا يد تا شهر سييايبه حشبون ب«: ندي گوين مثَل آورندگان مي بنابرا27
. ارنون رايهاي بلند د و صاحبانيو عارِ موآب را سوزان. حونيه سي از قري و شعله ا  از حشبون برآمديرا آتشي ز28
.د دايريان به اسي اموركحون مليم نمود، و دختران خود را به سيزندگان تسليپسران خود را مثل گر! دي شدكموش، هالك قوم يا!  موآبي بر تو اي وا29
.ميران ساختيدباست ويه نزد مكو آن را تا نوفَح .  شدكبون هاليحشبون تا به د. ميرانداختيشان تي به ا30
.  ردندكان اقامت ين اموريل در زمي و اسرائ31
.ردندكرون يه درآنجا بودند، بك را  انير فرستاد و دهات آن را گرفته، اموريعزي ي جاسوسي براي و موس32
.رون آمدي بي جنگ به اضدرعيشان از براي قوم خود به مقابله اي باشان با تمامكو عوج مل.  از راه باشان بر آمدند پس برگشته،33
ن كه در حشبون ساكان ي اموركحون مليه با سك يم نموده ام، و به نحوينش به دست تو تسلي قومش و زميه او را با تمامكراياز او مترس ز:  گفتي و خداوند به موس34

.  نموديز عمل خواهي، با او نيبود، عمل نمود



.نش را به تصرف آوردندي نماند و زميش باقي از برايسكه ك ي قومش زدند، به حدي پس او را با پسرانش و تمام35


22اعداد باب 
. حا اردو زدنديرده، در عرَبات موآب به آنطرف اردن، در مقابل اركوچ كل ي اسرائي و بن1
د،يرده بودند دكان يل به اموريبن صِفّور هرچه اسرائ وچون باالق 2
.دنديل مضطرب گردي اسرائيو موآب از بن. ر بودنديثكه كرايد، زيار ترسي موآب از قوم بس3
 كن زمان باالق بن صفّور، ملو در آ. سدي لي صحرا را مةه گاو سبزك يد، به نوعيسين گروه هرچه به اطراف ما هست خواهند لياآلن ا: ان گفتنديخ مدي و موآب به مشا4

.موآب بود
ن را ي زميرون آمده اند و هان روي قوم از مصر بكنيا: نديده، بگوين پسران قوم او فرستاد تا او را طلبي است، نزد بلعام بن بعور، به زمينار وادكه برك پس رسوالن به فَتور 5

. باشنديم مي سازند، و در مقابل من مقيمستور م
ه را ك دانم هر يرا مينم، زكرون ين خود بيشان را از زميم، و اييشان غالب آيابم تا براي ييد تواناي ترند، شايه از من قوكراين، زك من لعنت ين قوم را برايا  ايب پس اآلن 6

. ، ملعون استييه را لعنت نماك است و هر ك مباريت دهكتو بر
. گفتنديده، سخنان باالق را به ويه دست گرفته، روانه شدند، و نزد بلعام رس را بيريان، مزد فالگيخ مديخ موآب و مشاي پس مشا7
.و سروران موآب نزد بلعام ماندند. ميد، به شما باز گويه خداوند به من گوكد، تا چنانينجا بمانين شب را در ايا: شان گفتي او به ا8
ند؟ستيكه نزد تو هستند، ك يسانكن يا:  و خدا نزد بلعام آمده، گفت9

 موآب نزد من فرستاده است،كباالق بن صفّور مل:  بلعام به خدا گفت10
شان را يشان جنگ نموده، ايابم تا با اي ييه تواناكد ين شاك من لعنت يشان را براياآلن آمده، ا. ده اندين را پوشاني زميرون آمده اند، رويه از مصر بك ين قومي اكنيه اك 11

.دور سازم
. هستندكرا مبارين زكشان مرو و قوم را لعنت ميبا ا:  گفت خدا به بلعام12
.ميايه با شما بك دهد يرا خداوند مرا اجازت نميد، زين خود برويبه زم:  پس بلعام بامدادان برخاسته، به سروران باالق گفت13
.ار نمودكه بلعام از آمدن با ما انك و سروران موآب برخاسته، نزد باالق برگشته، گفتند 14
.اده و بزرگتر از آنان فرستاديگر سروران زي و باالق بار د15
.ينكار نكه از آمدن نزد من انكنيتمنا  ا: دي گوين ميباالق بن صِفّور چن:  را گفتنديشان نزد بلعام آمده، وي و ا16
.نك من لعنت ين قوم را برايا و اي بجا خواهم آورد، پس بييم خواهم نمود، و هرآنچه به من بگويركار تيه البته تو را بسكرا ي ز17
.    اد به عمل آورميا زيم ك خود تجاوز نموده، يهوه خداي توانم از فرمان ياگر باالق خانه خود را پر از نقره و طال به من بخشد، نم: ران باالق گفتك بلعام در جواب نو18
.گر چه خواهد گفتين ده خداوند به مكد تا بدانم ينجا بمانيز امشب در اي پس اآلن شما ن19
. م به همان عمل نمايه من به تو گوك را يالمكشان برو، اما يند برخاسته، همراه ايايدن تو بي طلبين مردمان براياگر ا:  را گفتي و خدا در شب نزد بلعام آمده، و20
.اراست و همراه سروران موآب روانه شدي پس بلعام بامدادان برخاسته، االغ خود را ب21
.رش همراهش بودندكستاد، و او بر االغ خود سوار بود و دو نوي اي خداوند در راه به مقاومت وة و غضب خدا به سبب رفتن او افروخته شده، فرشت22
.ام االغ را زد تا او را به راه برگرداند رفت و بلعي سو شده، به مزرعه اكيپس االغ از راه به . ديستاده دير برهنه به دستش، بر سر راه اي و االغ،  فرشته خداوند را با شمش23
.وار بوديستاد، و به هر دو طرفش دي با ستانكان تاي گود درمي پس فرشته خداوند در جا24
.گر زديپس او را بار د. وار فشردي بلعام را به ديد، و پايوار چسبانيده، خود را به دي خداوند را دة و االغ فرشت25
.ا چپ نبودي بجهت برگشتن به طرف راست ييه جاكستاد ي تنگ بايانكه، در مش رفتي خداوند پة و فرشت26
.ين سه مرتبه زديه مرا اكرده ام كبه تو چه : رد تا بلعام را گفتكو خشم بلعام افروخته شده، االغ را باز . دير بلعام خوابيد، در زي و چون االغ، فرشته خداوند را د27
.شتمك يه اآلن تو را مك بود ير در دست من ميه شمشكاش ك! يه تو مرا استهزا نمودكت ن جهياز ا:  بلعام به االغ گفت29
: م؟ او گفتينطور با تو رفتار نمايه به اك داشتم يا هرگز عادت مي؟ آيه مال تو شده ام تا امروز بر من سوار شده اك يه از وقتكستم يا من االغ تو نيآ:  االغ به بلعام گفت30

 ين
. در افتاديپس خم شده، به رو. ستاده استير برهنه در دستش، به سر راه ايه با شمشكد يرد تا فرشته خداوند را دك چشمان بلعام را باز  و خداوند31
. مرد است تين سفر تو درنظر من از رويه اكرايرون آمدم، زي من به مقاومت تو بكني؟ اين سه مرتبه چرا زدياالغ خود را ا : را گفتي و فرشته خداوند و32
. داشتميشتم و او را زنده نگاه مك يناً اآلن تو را ميقي جست، يناره نمكو اگر از من . ناره جستكن سه مرتبه از من يده، اي و االغ مرا د33
. گردميسند است برمپس اآلن اگر در نظر تو ناپ. يستاده ايه تو به مقابل من در راه اكرا ندانستم يردم زكگناه :  بلعام به فرشته خداوند گفت34
.پس بلعام همراه سروران باالق رفت. »م، همان را فقط بگويه من به تو گوك را ين سخنكين اشخاص برو ليهمراه ا:  فرشته خداوند به بلعام گفت35
.رون آمدي ب بود،ي حدود ويه بر حد اَرنون و بر اقصاك تا شهر موآب يه بلعام آمده است، به استقبال وكد ي و چون باالق شن36
ه تو را به عزت رسانم؟كستم يقتاً قادر نيا حقي، آيامديدن تو نزد تو نفرستادم؟ پس چرا نزد من ني طلبيا برايآ:  و باالق به بلعام گفت37
. را خواهم گفت گذارد، همانيم؟ آنچه خدا به دهانم مي بگويزيه چك دارم يچ قدرتيا اآلن هيآ.  نزد تو آمده امكنيا:  بلعام به باالق گفت38
.دنديت حصوت رسي پس بلعام همراه باالق رفته، به قر39
. بودند، فرستاديه با وك يرده، نزد بلعام و سرورانك و باالق گاوان و گوسفندان ذبح 40
.ندك قوم خود را مالحظه ي بعل آورد، تا از آنجا اقصايهاي و بامدادان باالق بلعام را برداشته، او را به بلند41

23عداد باب ا
.نكم حاضر ينجا براي من هفت مذبح بساز، و هفت گاو و هفت قوچ در اينجا برايدر ا:  و بلعام به باالق گفت1
.دندي بر هر مذبح گذراني و قوچي گاو ه بلعام گفته بود به عمل آورد، و باالق و بلعام،ك ي و باالق به نحو2



پس به . د، و هرچه او به من نشان دهد آن را به تو باز خواهم گفتياي مالقات من بيد خداوند براي تا من بروم؛ شا ست،يود با خي سوختنينزد قربان:  و بلعام به باالق گفت3
. برآمديتل
. ردمك ي بر هر مذبح قرباني و قوچيهفت مذبح برپا داشتم و گاو:  را گفتيرد؛ و او وك و خدا بلعام را مالقات 4
.ن بگوينزد باالق برگشته چن: م گذاشته، گفت به دهان بلعاي خداوند سخن5
.ستاده بودي خود اي سوختنيع سروران موآب نزد قرباني او با جمكني پس نزد او برگشت، و ا6
.ن نمايل را نفريا اسرائين، و بك من لعنت يعقوب را برايا يه بك مشرق آورد، يوههاك موآب مرا از ارام از كباالق مل:  و مثَل خود را آورده، گفت7
ن ننموده است؟يه خداوند نفركم آن را ين نمايرده است؟ و چگونه نفركه خدا لعنت نكنم آن را ك چگونه لعنت 8
.ان امت ها حساب نخواهد شدي شود، و درمي م نك ساييه به تنهاك است ي قومكنيا. مي نمايوهها او را مشاهده مكو از . نمي بيرا از سر صخره ها او را مي ز9

».شان باشديرم و عاقبت من مثل عاقبت ايه من به وفات عادالن بمكاش ك  د؟يل را حساب نمايا ربع اسرائيعقوب را تواند شمرد يه غبار كست يك 10
!يت تمام دادك، و هان برينك؟ تو را آوردم تا دشمنانم را لعنت يردكبه من چه :  پس باالق به بلعام گفت11
م؟يه خداوند به دهانم گذارد بگوكحذر باشم تا آنچه را   با دي باي نم ايآ:  او در جواب گفت12
شان را يد؛ و از آنجا اي ديشان را نخواهيع ايد، و جمي ديشان را خواهي ايفقط اقصا. دي ديشان را توانيه از آنجا اكگر ي ديا اآلن همراه من به جايب:  را گفتي باالق و13
.نك من لعنت يبرا

. ردك ي بر هر مذبح قرباني و قوچي فِسجه برد و هفت مذبح بنا نموده، گاوةم، نزد قليوف صي پس او را به صحرا14
.ميست تا من در آنجا خداوند را مالقات نماينجا باي خود، اي سوختنينزد قربان:  و او به باالق گفت15
. ن بگويه، چننزد باالق برگشت:  در زبانش گذاشته، گفتي و خداوند بلعام را مالقات نموده، وسخن16
ه خداوند چه گفت؟ كد يو باالق از او پرس. ستاده بودي خود با سروران موآب اي سوختني نزد قربانكني آمد، و اي پس نزد و17
.ري پسر صِفّور مرا گوش بگيز و بشنو، و اي باالق برخيا«:  آنگاه مثَل خود را آورده، گفت18
د؟ي فرموده باشد و استوار ننمايزيا چيند؟ ك گفته باشد نيا او سخنيآ. ر بدهدييه به اراده خود تغكست ي آدم نيو از بن. ديه دروغ بگوكست ي خدا انسان ن19
. توانم نموديت داده است و آن را رد نمكو او بر. ت بدهمكه برك مأمور شده ام كني ا20
.شان استيان اي پادشاه درمة است و نعري او با ويخداهوه ي. ل مشاهده ننموده استي در اسرائييده، و خطايعقوب ندي در ي او گناه21
. استياو را شاخها مثل گاو وحش. رون آورديشان را از مصر بي خدا ا22
.رده استكه خدا چه كل در وقتش گفته خواهد شد، ي اسرائةعقوب و درباري ةدربار. ي نيريل فالگيست و بر اسرائيعقوب افسون نيه بر ك ي به درست23
. ديشتگان را ننوشد، نخواهد خوابكار را نخورد، و خون كخت، و تا شيشتن را خواهند برانگير نر خويو مثل ش. ر ماده خواهند برخاستيقوم مثل ش كني ا24
.ت دهكن و نه بركشان را لعنت ينه ا:  باالق به بلعام گفت25
نم؟كد بيد، آن را بايگوه هر آنچه خداوند به من كا تو را نگفتم يآ:  بلعام در جواب باالق گفت26
.يي من از آنجا لعنت نمايشان را برايه اكد يد در نظر خدا پسند آيگر ببرم، شاي ديا تا تو را به جايب:  باالق به بلعام گفت27
. ابان است، برديه مشرف بر بك فغور ة پس باالق بلعام را بر قل28
».نكنجا حاضر يم در اياز و هفت گاو و هفت قوچ از برا من هفت مذبح بسينجا برايدر ا«:  بلعام به باالق گفت29
.ردك ي بر هر مذبح قرباني و قوچيه بلعام گفته بود، عمل نموده، گاوك ي و باالق به طور30


24اعداد باب 
. صحرا توجه نموديه به سوكت، بلدن افسون نرفي طلبيش براي پيد، مثل دفعه هاي آيت دادن به نظر خداوند پسند مكل را بريه اسرائكد ي و چون بلعام د1
.     و روح خدا بر او نازل شد.  بودندين مكه موافق اسباط خود ساكد يل را ديرد، اسرائك و بلعام چشمان خود را بلند 2
.        ه چشمانش باز شدك ي آن مرديوح.  بلعام بن بعوريوح«:  پس مثَل خود را آورده، گفت3
.ديفتاد و چشمان او گشاده گرديه بكآن.  قادر مطلق را مشاهده نموديايود و ري را شنه سخنان خداك يسك آن ي وح4
!لي اسرائي تو اينهاكو مس! عقوبي ي تو ايمه هايباست خي چه ز5
. آبيهاي آزاد نزد جويه خداوند غرس نموده باشد، و مثل سروهاكنار رودخانه، مثل درختان عود كده شده، مثل باغها بر يشك يهاي مثل واد6
.ت او برافراشته خواهد شدكو پادشاه او از اَجاج بلندتر، و ممل. ار خواهد بودي بسيو بذر او در آبها. خته خواهد شديش ري آب از دلوها7
 خود يرهايشان را به تيست و اك ششان را خواهدي ايد و استخوانهاي دشمنان خود ا خواهد بلعيامت ها.  استياو را شاخها مثل گاو وحش. رون آوردي خدا او را از مصر ب8

.خواهد دوخت
!ديه تو را لعنت نماكو ملعون باد هر. ت دهدكه تو را برك باد هركزاند؟ مباريه او را برانگكست يكر ماده يو مثل ش. ديرده، خوابكر نر خود را جمع ي مثل ش9

ت كشان را برين سه مرتبه اي اكني و اينكتو را خواندم تا دشمنانم را لعنت : الق به بلعام گفت پس خشم باالق بر بلعام افروخته شده، هر دو دست خود را بر هم زد و با10
. يتمام داد

.همانا خداوند تو را از احترام باز داشته است. ميه تو را احترام تمام نماكگفتم ! نك خود فرار ي پس اآلن به جا11
ز نگفتمي نيفرستاده بوده نزد من ك يا به رسوالنيآ:  بلعام به باالق گفت12
د آن را خواهم يه آنچه خداوند به من گوكنم بلكا بد بي كي توانم از فرمان خداوند تجاوز نموده، از دل خود ني خود را پر از نقره و طال به من بدهد، نمةه اگر باالق خانك 13

گفت؟ 
.ردكام آخر چه خواهند ي قوم با قوم تو در انيه اكم يا تا تو را اعالم نمايب.  رومي نزد قوم خود مكني و اآلن ا14
. ه چشمانش باز شدك ي آن مرديوح.  بلعام بن بعوريوح«:  پس مثَل خود را آورده، گفت15
.ديفتاد و چشمان او گشوده گرديه بكآن.  قادر مطلق را مشاهده نموديايو را دانست و ريد و معرفت حضرت اعليه سخنان خدا را شنك يسك آن ي وح16
ل خواهد برخاست و اطراف موآب را ي از اسرائييرد و عصاكعقوب طلوع خواهد ي از يستاره ا. ي نكياو درا مشاهده خواهم نمود اما نزد. ن نه اآلنكيد لي او را خواهم د17

. خواهد ساختك فتنه را هاليع ابنايو جم. ستكخواهد ش
.ل به شجاعت عمل خواهد نموديو اسرائ. دياو خواهند گرد كر، مملوي او خواهد شد و دشمنانش اهل سعك و ادوم مل18



. خواهد ساختكه اهل شهر را هاليو بق.  شود، سلطنت خواهد نموديعقوب ظاهر ميه از ك يسك و 19
.ت استك به هاليق اولِ امت ها بود، اما آخر او منتهيعمال:  و به عمالقه نظر انداخته، مثَل خود را آورده، گفت20
. انه تو برصخره نهاده شده استيم و آشكن تو مستحكمس: ان نظر انداخته، مثَل خود را آورد و گفتيني و بر ق21
. ببرديريه آشور تو را به اسك ين تباه خواهد شد، تا وقتين قاكي ل22
ه زنده بماند؟كست يكند، ك ين را ميچون خدا ا! يوا«:  پس مثَل خود را آورده، گفت23
».ديت خواهد رسكز به هاليد، و او نيل خواهند گردانيل خواهند ساخت، و عابر را ذليم آمده، آشور را ذليتّكنب ها از جايشتك و 24
.ش گرفتيزراه خود را پي خود رفت و باالق ني و بلعام برخاسته، روانه شده، به جا25


25اعداد باب 
ردن گرفتندكم اقامت نمودند، و قوم با دختران موآب زنا يل در شِطّي و اسرائ1
. نمودنديشان سجده ميان اي خوردند و به خدايپس قوم م. ان خود دعوت نمودندي خداي هايشان قوم را به قربانيه اكراي ز2
.ل افروخته شديل به بعل فغور ملحق شدند، و غضب خداوند بر اسرائي و اسرائ3
.ل برگردديش، تا شدت خشم خداوند از اسرائكش آفتاب به دار بي خداوند پي براشان راي قوم را گرفته، ايساو ريتمام«: هك گفت ي و خداوند به موس4
».ديشك ب ه به بعل فغور ملحق شدند،كسان خود را ك از شما يكيهر«ه كل گفت ي به داوران اسرائي و موس5
 يه ميمه اجتماع گري خةشان به دروازيل نزد برادران خود آورد، و ايسرائ اي جماعت بني و در نظر تمامي را در نظر موسي ايانيل آمده، زن مدي اسرائي از بني مردكني و ا6
.ردندك
 به دست خود گرفت،يزه ايان جماعت برخاسته، نيد، از مين را دياهن اكنحاس بن العازار بن هارون يو چون ف7
.ل رفع شدي اسرائيمش فرو برد، و وبا از بنكو زن را به ش يلي آن مرد اسرائيعنيشان را ي اي به قُبه داخل شده، هر دويلي و از عقب آن مرد اسرائ8
.ست و جهار هزار نفر بودنديه از وبا مردند، بك ي و آنان9

:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس10
. نسازمكرت خود هاليل را در غي اسرائيد، تا بنور شيشان غيان ايرت من در ميه با غك چون د،يل برگرداني اسرائياهن، غضب مرا از بنكنحاس بن العازار بن هارون ي ف11
. بخشمي خود را به او مي عهد سالمتكني لهذا بگو ا12
. فاره نمودكل ي اسرائيور شد، و بجهت بني خود غي خدايه براكراي خواهد بود، زيهانت جاودانكن عهد يتش بعد از او اي ذُري او و براي و برا13
. سبط شمعون بوديس خاندان آباي ابن سالو رئيد، زِمريشته گردك يانيه با زن مدكل  مقتويلي و اسم آن مرد اسرائ14
.ان بوديس قوم خاندان آبا در مدي دختر صور بود و او رئيزبكشته شد، كه ك ياني و اسم زن مد15
:   رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس16
.      ديل ساخته، مغلوب سازيان را ذلياني مد17
شته شد، كه در روز وبا در واقعه فغور ك  ان،يس مدي، دختر رئيزبكه شما را در واقعه فغور و در امر خواهر خود كل ساختند، چونيد خود ذلياكشان شما را به ميه اكاري ز18
.ب دادنديفر


26اعداد باب 
:رده، گفتكاهن را خطاب ك و العازار بن هارون ي و بعد از وبا، خداوند موس1
.ردي روند بگي م رونيل به جنگ بيه از اسرائك را يسانكع ي جميعنيست ساله و باالتر، يشان از بي ايل را برحسب خاندان آباي اسرائي جماعت بنيمام تة شمار2
:رده، گفتندكحا خطاب يشان را در عرَباتِ موآب، نزد اردن در مقابل ارياهن اك و العازارِ ي پس موس3
» .رون آمدند، امر فرموده بودين مصر بيه از زمكل را ي اسرائي و بنيه خداوند موسكد، چنانيالتر بشمارست ساله و باي قوم را از ب4
.انيله فَلّوئيان، و از فَلّو، قبيكله حنوي، قبكاز حنو: نيبو ريبن: لين نخست زاده اسرائيبو ر5
.انيرَمكله ي، قبيرَمكو از . انيله حصروني و از حصرون، قب6
. نفر بودنديشان، چهل و سه هزار و هفتصد و سيان و شمرده شدگان اينيبول ريقبانانند ي ا7
.اَبياَل:  فَلّوي و بن8
ردند، چون با خداوند مخاصمه كت قورح مخاصمه ي و هارون در جمعيه خوانده شدگان جماعت بوده، با موسكرام ينانند داتان و ابيا. راميل و داتان و ابينموئ: اَبي اَلي و بن9

نمودند،
.ده، عبرت گشتنديست و پنجاه نفر را سوزانيه آن گروه مردند و آتش، آن دوك يشان را با قوح فرو برد، هنگامين دهان خود را گشوده، اي و زم10
. ن پسران قورح نمردندك ل11
.انينيكاي ةلين، قبياميان و از يلي نموئةليل، قبياز نَموئ: شانيل اي برحسب قبا  شمعوني و بن12
.انيلو شاةليل قبوان و از شاي زارحةلي و از زارح قب13
. ست نفريبست و دو هزار و دو. انيل شمعونينانند قباي ا14
.اني شونةلي قبيان و از شوني حج ةلي قبيان و از حجي صفونةلياز صفون قب: شانيل اي جاد برحسب قباي و بن15
.انيريله عي، قبيريان و از عيله ازني قبي و از اُزن16
.انيليله اَرئي قبيليان و از اَرئيله اَرودي و از اَرود قب17
.شان، چهل هزار و پانصد نفري اة جاد برحسب شماريل بنينانند قباي ا18
. نعان مردندكن ير و اونان در زميو ع. ر و اونانيهوا عي ي و بن19
.اني زارحةليان و از زارح قبي فارصةليان و از فارص قبيلَئي شِةليلَه قبياز شِ: ناننديشان ايل ايهودا برحسب قباي ي و بن20
.اني حامولةليان و از حامول قبيله حصرونياز حصرون قب: نانندي فارص اي و بن21



.شان، هفتاد و شش هزار و پانصد نفريهودا برحسب شمرده شدگان ايل ينانند قباي ا22
.انيله فُوئيان و از فُوه قبي تولعةلي تولَع قباز: شان يل ايار برحسب قباكسّاي ي و بن23
.اني شمرونةليان و از شِمرون قبياشوبي ةلياشوب قبي و از 24
.صد نفريشان، شصت و چهار هزار و سيار برحسب شمرده شدگان اكسايل ينانند قباي ا25
.انيليئيحلي ةليل قبيئيحليان و از يلوني ا ةليبلون قيان و از اي سارد ةلياز سارد قب: شانيل اي زبولون برحسب قباي و بن26
.شان، شصت هزار و پانصد نفريان برحسب شمرده شدگان ايل زبولونينانند قباي ا27
. مي و افرايمنَس: شانيل ايوسف برحسب قباي ي و بن28
.  انياد جلعةلير جلعاد را آورد و از جلعاد قبيكان و مايريك ماةلير قبيكاز ما: ي منَسي و بن29
.اني حالقةلي از حالَق قب ان،يعزري اةليعزَر قبياز ا:  جلعادينانند بني ا30
.انيميك شةليم قبيكان، از شيليئيي اَسرِةليل قبيئي از اَسر31ِ
. اني حافرةليان و از حافَر قبيداعي شمةليداع قبي از شَم32
.ه و تِرصهك دختران صلحفاد محلَه و نوعه و حجلَه و ملينامهان دختران داشت و كي نبود لي و صلُفحاد بن حافر را پسر33
.شان، پنجاه و دو هزار و هفتصد نفر بودندي و شمرده شدگان ايل منَسينانند قباي ا34
.اني تاحنةليان و از تاحن قبيرك باةلير قبكان و از بايله شوتالحياز شوتالح قب: شانيل ايم برحسب قباي افراينانند بني و ا35
ان، يراني عةلياز عبران قب: نانندي شوتالح اي و بن36
. ناننديشان ايل ايوسف برحسب قباي يو بن.  و دو هزار و پانصد نفريشان سيم برحسب شمرده شدگان اي افرايل بنينانند قباي ا37
. انيرامي اَحةليرام قبيو از اَحان يلي اَشبةليل قبيان از اَشبي بالعةليازبالع قب: شانيل اين برحسب قبايامي بني و بن38
.اني حوفامةليان از حوفام قبي شفوفامةلي از شَفوفام قب39
.      اني نعمانةليان و از نعمان قبي اَردةلياز اَرد قب. اَرد و نعمان:  بالعي و بن40
.د نفر بودندشان، چهل و پنج هزار و ششصيشان و شمرده شدگان ايل اين برحسب قبايامي بنينانند بني ا41
.شانيل ايل دان برحسب قباينانند قبايا. اني شوحامةلياز شوحام قب: شانيل اي دان برحسب قباينانند بني ا42
. شصت و چهار هزار و چهار صد نفر بودند شان،يان برحسب شمرده شدگان ايل شوحاميع قباي جم43
ان، يعئي برِةليعه قبيان، از برِيشوي ةلي قبيشْوِيان، از يئمنَي  ةليمنه قبياز : شانيل اير برحسب قباي اشينانند بني ا44
.انيليئيك ملةليل قبيئيكان، از مليله حابريعه، از حابر قبي بري از بن45
.ر، ساره بودي و نام دختر اَش46
.  پنجاه و سه هزارو چهار صد نفر  شان ،ير برحسب شمرده شدگان اي اشيل بنينانند قباي ا47
.اني جونةلي قبيان، از جونيليا حصئي ةلي قب ل،ياحصئي از  :شانيل اي برحسب قباي نفتالينند بنناي ا48
.انيمي شلةليم قبيان از شِلّيصري ةليصر قبي از 49
.شان و چهل و پنج هزار و چهار صد نفر بودنديشان و شمرده شدگان ايل اي برحسب قبايل نفتالينانند قباي ا50
. نفريهزار و هفتصد و سكيششصد و : لي اسرائيده شدگان بننانند شمري ا51
:  رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس52
. م بشوديت تقسيك ملين براي نامها، زمةنان برحسب شماري اي برا53
. داده شودبش يس برحسب شمرده شدگان او نصكم نما، به هر كب او را يل، نصي قلين و براكاده يب او را زير، نصيثك ي برا54
. ندي خود در آن تصرف نماي اسباط آبايم شود، و برحسب نامهاين به قرعه تقسين زمكي ل55
».م شوديل تقسير و قليثكان يشان درمي اك موافق قرعه، مل56
.اني مرارةليقب يان، از مراري قهاتةليان، از قهات قبي جرشونةلياز جرشون قب: شانيل اي برحسب قباينانند شمرده شدگان الوي و ا57
. اما قَهات، عمرام را آورد. اني قورحةليان و قبي موشةليان و قبي محلةليان و قبي حبرونةليان و قبي لِبنةليقب: انيل الوينانند قباي ا58
.دييم را زايشان مريا و خواهر ي عمرام، هارون و موسيده شد و او برايي در مصر زاي الويه براك يابد بود، دختر الوكوي و نام زن عمرام، 59
.ده شدندييتامار زايهو و العازار و اي هارون ناداب و ابي و برا60
.ده بودند، مردندي به حضور خداوند گذرانيبيهو چون آتش غري و ناداب و اب61
ان ي در ميبيه نصكل شمرده نشدند، چوني اسرائيان بنيمشان در يه اكرايست و سه هزار نفر بودند زي ماهه و باالتر، بكيوران از ك ذة هميعنيشان ي و شمرده شدگان ا62
.شان داده نشديل به اي اسرائيبن

.حا شمردنديل را در عرَبات موآب نزد اردن در مقابل اري اسرائيه بنك ياهن شمردند، وقتك و العازارِ يه موسك ينانند آناني ا63
.نا شمردنديابان سيل را در بي اسرائيه بنك ين، شمرده بودند وقتاهك و هارون يه موسك ي نبود از آنانيسكشان يان اي و درم64
. نمانديوشع بن نون باقيفُنّه و يب بن يالك ي مرد سواكيابان خواهند مرد، پس از آنها يه البته در بكشان گفته بود ي اةرا خداوند درباري ز65


27اعداد باب 
ه و كمحله و نوعه و حجله و مِل:  دخترانشينهاست نامهاي آمدند، و اكيوسف بود نزدي ابن يل منَسيه از قباكن منَسس، ر بيك و دختران صلُفْحاد بن حافر بن جلعاد بن ما1

.تِرصه
:ستاده، گفتنديمه اجتماع اي جماعت نزد در خياهن، و به حضور سروران و تامك و العازار ي و به حضور موس2
. نداشتيه در گناه خود مرد و پسركت قورح به ضد خداوند همداستان شدند، بليه در جمعكوه نبود ابان مرد و او از آن گري پدر ما در ب3
.  بدهيبيان برادران پدر ما نصيله اش محو شود؟ لهذا ما را درميان قبي ندارد از ميه پسركن جهت ي پس چرا نام پدر ما از ا4
.شان را به حضور خداوند آوردي اي دعوي پس موس5
:رده، گفتك را خطاب يوند موس و خدا6



.شان انتقال نمايشان را به ايب پدر ايشان بده، و نصي به اي موروثكشان مليان برادران پدر ايالبته درم. ندي گوي دختران صلُفْحاد راست م7
.دييما او را به دخترش انتقال نك نداشته باشد، مليو پسر. ردي بميسكاگر : رده، بگوكل را خطاب ي اسرائي و بن8
.دي او را به برادرانش بدهك نباشد، ملي و اگر او را دختر9

.دي او را به برادران پدش بدهك نباشد، ملي و اگر او را برادر10
.  آن بشودكد، تا ماليهتر او باشد بدكيش نزديه خوكله اش يس از قبكتر او را به هر كيش نزديه خوكله اش يس از قبك او را به هرك نباشد، ملي و اگر پدر او را برادر11

» . امر فرموده بوديه خداوند به موسك باشد، چناني شرعةضيل فري اسرائي بنين برايپس ا
ه ك شد، چنانيز به قوم خود ملحق خواهي تو نيديو چون آن را د. نيبب. ل داده امي اسرائيه به بنك را يني وزميم بر آيوه عباركن يبه ا«:  گفتي و خداوند به موس12
.ادرت هارون ملحق شدبر

 قادش، در ةبين است آب مريا» .ديس ننموديشان تقدي و مرا نزد آب در نظر ا د،يديان ورزيه جماعت مخاصمه نمودند، شما از قول من عصك ين وقتيابان صيه در بكراي ز14
.نيابان صيب

:رده، گفتك به خداوند عرض ي و موس15
.ن جماعت بگماردي را بر ايسكشر،  بي ارواح تماميهوه خدايه كني ملتمس ا16
. شبان نباشنديشان را در آورد، تا جماعت خداوند مثل گوسفندان بيرون برَد وايشان را بيشان داخل شود، و اي ايش رويرون رود، و پيشان بي ايش رويه پك 17
.بر او بگذار صاحب روح است گرفته، دست خود را يه مردكوشع بن نون را ي«:  گفتي و خداوند به موس18
.ت نماي وصيشان به وي جماعت برپا داشته، درنظر اياهن و به حضور تمامك و او را به حضور العازار 19
. نديل او را اطاعت نماي اسرائي جماعت بني و از عزت خود بر او بگذار تا تمام20
رون روند، ي جماعت بي و تماميل با وي اسرائي بني او و تمام ،يد، و به فرمان ويال نماواوند سم به حضور خديم اورك او به حيستد تا از براياهن باك و او به حضور العازار 21

» . داخل شونديو به فرمان و
. جماعت برپا داشتياهن و به حضور تمامكوشع را گرفت و او را به حضور العازار يه خداوند او را امر فرموده بود عمل نموده، ك ي به نوعي پس موس22
.ت نمودي گفته بود، وصيه خداوند به واسطه موسك ي خود را بر او گذاشته، او را به طوريدستها و 23


28اعداد باب 
: رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
. ديمن بگذران من در موسمش نزد ين عطر خوشبوي آتشي هاي طعام مرا از قربانةيد تا هديمراقب باش: شان بگويل را امر فرموده، به اي اسرائي بن2
. ي دائمي سوختنيب، هر روز بحهت قرباني عي بة سالكينه ي نرةدو بر: ن استيد، ايه نزد خداوند بگذرانكن را ي آتشيشان را بگو قرباني و ا3
.نك يگر را در عصر قرباني دةن و برك ي بره را در صبح قربانكي 4
.ي آردةي هدي زالل بران روغني ربع هكي آرد نرم مخلوط شده با ةفي عشر اكي و 5
.ن شدين خداوند معي آتشينا بجهت عطر خوشبو و قربانيوه سكه در ك ي دائمي سوختنين است قرباني ا6
.زي خداوند در قدس بريرات را براك مسيختني رةين هدي باشد، اين بجهت هر بره اي ربع هكي آن يختني رةي و هد7
.  خداوند باشدين و عطر خوشبو براي آتشي آن بگذران تا قربانيختني رةي صبح و مثل هدي آردةين، مثل هدك يگر را در عصر قرباني دة و بر8
. آنيختني رةي با هدي آردةي آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدةفيب، و دو عشر اي عي بة سالكي ة و در روز سبت دو بر9

. آنيختني رةي با هدي دائميتن سوخي قرباني هر روز سبت سواي سوختنين است قرباني ا10
.بي عي ساله بكينه ينر ة قوچ و هفت بركيد، دو گاو جوان و ي خداوند بگذراني براي سوختني خود قرباني و در اول ماهها11
. هر قوچي برايه آردي هر گاو، و دو عشر آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدي براي آردةي آرد نرم سرشته شده با روغن بجهت هدةفي و سه عشر ا12
. خداوند باشدين براي آتشةي، عطر خوشبو و هدي سوختني هر بره، تا قرباني براي آردةي عشر آرد نرم سرشته شده با روغن، بجهت هدكي و 13
. سالي هر ماه از ماههاي سوختنيربانن است قيا.  هر بره باشدين براي هر قوچ، و ربع هين براي هر گاو، و ثلث هين شراب براي آنها نصف هيختني رياي و هدا14
. بشودي خداوند قرباني آن برايختني رةي، با هدي دائمي سوختني قرباني گناه سواي بز نر بجهت قربانكي و 15
.  و در روز چهاردهم ماه اول، فِصح خداوند است16
.ر خورده شوديه هفت روز نان فطكد است ين ماه، عي و در روز پانزدهم ا17
.دينكار خدمت در آن نكچ يه هك روز اول، محفِل مقدس است  در18
.ب باشدي عي شما   بينها برايد، اينك ي ساله قربانكينه ي نرة قوچ و هفت بركي خداوند، دو گاو جوان و ي براي سوختنين و قرباني آتشةي و بجهت هد19
.دي هر قوچ بگذرانيهر گاو، و دو عشر برا ي با روغن براة آنها سه عشر آرد نرم سرشته شدي آردةي و بجهت هد20
. هر بره، از آن هفت بره بگذراني عشر براكي و 21
.   فاره شودك شما ي گناه تا براي بز نر بجهت قربانكي و 22
.دي است، بگذراني دائمي سوختنيه قربانك صبح ي سوختني قربانينها را سواي ا23
.  آنيختني رةيده شود، با هدي گذراني دائمي سوختني قربانين سوايد، و اي خداوند بگذرانين، عطر خوشبو براي آتشةي هدنطور هر روز از آن هفت روز، طعامِي به ا24
.دينكار خدمت در آن نكچ يه.  شما محفل مقدس باشدي و در روز هفتم، برا25
.دينكار خدمت در آن مكچ ي شما باشد و هيد، محفل مقدس براي خداوند بگذراني خود برايد هفته هاي تازه در عي آردةي و در روز نوبرها چون هد26
.دينك ي ساله قربانكينه ي نرة قوچ و هفت بركي خداوند دو گاو جوان و ي عطر خوشبوي براي سوختني و بجهت قربان27
. هر قوچي هر گاو، و دو عشر براي آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن برايه آردي و هد28
. هر بره، از آن هفت برهيعشر برا كي و 29
.فاره شودك شما ي بز نر تا براكي و 30
.ب باشدي عي شما بيو برا. دي بگذراني دائمي سوختني قرباني آنها سوايختني رياي آنها و هدايه آردينها را با هدي ا31




29اعداد باب 
.رِنّا باشدك شما روز نواختن يد و براينكخدمت مار كچ ي شما باش؛ در آن هي و در روز اول ماه هفتم، محفل مقدس برا1
.بي عي بة سالكي ةني نرة قوچ، و هفت بركي گاو جوان و كيد، ي خداوند گذراني بجهت عطر خوشبوي سوختني و قربان2
. هر قوچي هر گاو، و دو عشر براي آنها، سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن براي آردةي و هد3
. بره، از آن هفت بره هري عشر براكي و 4
.فاره شودك شما ي گناه تا براي بز نر بجهت قربانكي و 5
ن ي آتشةي آنها برحسب قانون آنها تا عطر خوشبو و هديختني رياي اش، با هداي آردةي با هدي دائمي سوختني اش، و قرباني آردةي اول ماه و هدي سوختني قرباني سوا6

. خداوند باشد
.دينكار مكچ يد و هيل سازي خود را ذليجانها.  شما باشديماه هفتم، محفل مقدس بران ي و در روز دهم ا7
. ب باشندي عي شما بيه براك ساله كي ةني نرة قوچ و هفت بركي گاو جوان و كيد، ي خداوند بگذراني عطرخوشبو براي سوختني و قربان8
. هر قوچير گاو، و دو عشر برا هي آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن براي آردةي و هد9

.  هر بره، از آن هفت برهي عشر براكي و 10
.  آنهايختني رياي اش و هداي آردةي با هدي دائمي سوختني و قربانيفارهاك گناه يقرباني گناه سواي قرباني بز نر براكي و 11
.ديد نگاه داري خداوند عيد و هفت روز براينكار خدمت مكچ ي شما باشد، هي و در روز پانزدهم ماه هفتم، محفل مقدس برا12
.ب باشندي عي شما بيه براك ساله كي ةني نرةزده گاو جوان و دو قوچ و چهارده بريس. دي خداوند بگذرانين عطر خوشبو براي آتشةي هدي سوختني و قربان13
. هر قوچ از آن دو قوچيزده گاو، و دو عشر براين س هر گاو از آي آنها سه عشر آرد نرم سرشته شده با روغن براي آردةي و بجهت هد14
.  هر بره از آن چهارده برهي عشر براكي  و 15
. آنيختني رةي و هدي آردةي، با هدي دائمي سوختني قرباني گناه، سواي بز نر بجهت قربانكي و 16
.بي عي بة سالكي ةني نرة و در روز دوم، دوازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر17
. آنها برحسب قانونة گاوها و قوچها و بره ها به شماري آنها برايختني رياي و هداي آردياي و هدا18
. آنهايختني رياي اش، و هداي آردةي با هدي دائمي سوختني قرباني گناه، سواي بز نر بجهت قربانكي و 19
.بي عيله ب ساكي ةني نرةازده گاو جوان و دو قوچ و چهارده بري و در روز سوم، 20
. گاوها و قوچها و بره ها به شماره آنها برحسب قانوني آنها برايختني رياي و هداي آردياي و هدا21
. آنيختني رةي اش و هدي آردةي با هدي دائمي سوختني قرباني گناه سواي بز نر بجهت قربانكي و 22
. بي عياله ب سكي ةني نرة و در روز چهارم ده گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر23
.  گاوها و قوچها وبره ها به شماره آنها برحسب قانوني آنها برايختني رياي و هداي آردياي و هدا24
. آنيختني رةي اش و هدي آردةي، و هدي دائمي سوختني قرباني گناه، سواي بز نر بجهت قربانكي و 25
.بي عي ساله بكي ةني نرة و در روز پنجم، نه گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر26
. آنها برحسب قانونة گاوها و قوچها و بره ها به شماري آنها برايختني رياي و هداي آردياي و هدا27
.  آنيختني رةي اش و هدي آردةي و هدي دائمي سوختني قرباني گناه، سواي بز نر بجهت قربانكي و 28
.بي عي بة سالكي ة سالكي ةني نرة و در روز ششم، هشت گاو جوان و دو قوچ و چهارده بر29
.  گاوها و قوچها و بره ها به شماره آنها برحسب قانوني آنها برايختني رياي و هداي آردياي و هدا30
. آنيختني رياي آرد اش و هداةي و هدي دائمي سوختني قرباني گناه سواي بز نر بجهت قربانكي و 31
.بي عي ساله  بكي ةني نرة بر و در روز هفتم، هفت گاو جوان ودو قوچ و چهارده32
. آنها برحسب قانونة گاوها و قوچها و بره ها به شماري آنها برايختني رياي و هداي آردياي و هدا33
.  آنيختني رةي اش و هدي آردةي و هدي دائمي سوختني قرباني گناه، سواي بز نر بجهت قربانكي و 34
.دينكار خدمت مكچ ي شما جشن مقدس باشد؛ هي و در روز هشتم، برا35
.بي عي بة سالكي ةني نرة قوچ و هفت بركي گاو جوان و كيد، ي خداوند بگذرانين عطر خوشبو براي آتشةي هدي سوختني و قربان36
. گاو و قوچ و بره ها به شماره آنها برحسب قانوني آنها برايختني رياي و هداي آردياي و هدا37
. آنيختني رةي اش و هدي آردةي، با هدي دائمي سوختني قرباني گناه سواي قرباني بز نر براكي و 38
.  خوديح سالمتي و ذبايختني رياي و هداي آردياي و هداي سوختني هاي قرباني نذرها و نوافل خود برايد، سواي خداوند بگذراني خود براينها را شما در موسمهاي ا39
.ل را اعالم نمودي اسرائي بني موس امر فرموده بود،ي پس برحسب هرآنچه خداوند به موس40


30اعداد باب 
:ه خداوند امر فرموده استك ياركن است يا: رده، گفتكل را خطاب ي اسرائي سروان اسباط بني و موس1
.ديب هر آنچه از دهانش برآمد، عمل نماه برحسكالم خود را باطل نسازد، بلكد، پس ي الزام نمايفيلكا قَسم خورد تا جان خود را به تيند ك خداوند نذر ي براي چون شخص2
د،ي الزام نمايفيلك اش به تي پدرش در جوانةرده، خود را در خانك خداوند نذر ي و اما چون زن برا3
ه خود را به آن الزام ك يفيلك تش استوار، و هري نذرهايت باشد، آنگاه تمامك او ساة و پدرش دربار ده باشد،يه خود را بر آن الزام نموده، شنك يفيلك و پدرش نذر او و ت4

.م خواهد بودينموده باشد، قا
ه پدرش كن جهت يه خود را به آن الزام نموده باشد، استوار نخواهد بود و از اكفش يالكش و از تيدام از نذرهاكچ يرد، آنگاه هكد او را منع يه شنك ي اما اگر پدرش در روز5

.ديآمرزاو را منع نموده است، خداوند او را خواهد 
ش جسته، و جان خود را به آن الزام نموده، بر او باشد،يه از لبهاك يا سخني او ي داده شود، و نذرهاي و اگر به شوهر6
.ش استوار خواهد مانديچ نگفت، آنگاه نذرهاي هيدنش به ويد و در روز شني و شوهرش شن7



شتن را به آن الزام نموده باشد، باطل سازد، يش جسته، و خويه از لبهاك را يا سخنيه بر او است ك را ي نذرد، ويد، او را منع نمايه آن را شنك ين اگر شوهرش در روزكي ل8
.ديپس خداوند او را خواهد آمرز

. استوار خواهد مانديا مطلقه، در هر چه خود را به آن الزام نموده باشد، بر ويوه ي اما نذر زن ب9
د،ي الزام نمايفيلكشتن را با قسم به تيا خويند، ك  شوهرش نذرة در خاني و اما اگر زن10
.م خواهد بوديشتن را به آن الزام نموده باشد، قايه خوك يفيلكو هر ت ش استواري نذرهايد، پس تماميد و منع ننمايچ نگوي و شوهرش بشنود و او را ه11
ه شوهرش كو چون. ف خود، استوار نخواهد مانديالكا تيش ي نذرهاةش در آمده باشد درباريبهاه بشنود، آنها را باطل سازد، پس هر چه از لك ي و اما اگر شوهرش در روز12

.ديآن را باطل نموده است، خداوند او را خواهد آمرز
.د، و شوهرش آن را باطل سازديل ساختن جان خود، شوهرش آن را استوار نماي ذلي را براي و هر قسم الزامي هر نذر13
چ نگفت، پس ي هيد به ويه شنك يه در روزك باشد استوارنموده باشد، چونيه بر وكفش را يالك تةش و همي نذرهاةد، پس هميچ نگويوز به روز به او ه اما اگر شوهرش ر14

.آنها را استوار نموده است
.  را متحمل خواهند بوديدن، آنها را باطل نمود، پس او گناه وي و اگر بعد از شن15
.ي او در خانه پدر ويان پدر و دخترش، در زمان جوانيان مرد و زنش و درمي امر فرمود، درمي خداوند به موسهك يضين است فراي ا16


31اعداد باب 
  :رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
». شدير، و بعد از آن به قوم خود ملحق خواهيان بگيانيل را از مدي اسرائيانتقام بن «2
.شندكان بيند، و انتقام خداوند را از مديان برآي مدةد تا به مقابليا سازي جنگ مهيان خود مردان براياز م: ته، گفت قوم را مخاطب ساخي پس موس3
. دي جنگ بفرستيل برايع اسباط اسرائي هزار نفر از هر سبط از جم4
.منتخب شدند جنگ ي براةا شدي دوازده هزار نفر مهيعني هزار، كيل، از هر سبط ي اسرائي پس از هزاره ها5
. نواختن در دستش به جنگ فرستاديرِنّاها براكاهن و اسباب قدس و كنحاس بن العازار يشان را با فيشان را هزار نفر از هر سبط به جنگ فرستاد، اي اي و موس6
.شتندكوران را ك ذةرده، همك جنگ   را امر فرموده بود،يه خداوند موسك يان به طوري و با مد7
.شتندكر يشتند، و بلعام بن بعور را به شمشكان را ي و راقَم و صور و حور و رابع، پنج پادشاه مدي اِويعنيان ي مدكشتگان ملوكان ي و درم8
.ردندكشان را غارت ي اك امالةشان و همي ايع مواشيم و جميع بهاي بردند، و جميريشان را به اسيان و اطفال ايل زنان مدي اسرائي و بن9

.دنديشان را به آتش سوزاني اين و قلعه هاك شهرها و مساي و تمام10
.م گرفتنديبهاع غارت را از انسان ويمت و جمي غني  و تمام11
.حاست، آوردنديه نزد اردن در مقابل اركرگاه در عرَبات موآب، كل در لشي اسرائياهن و جماعت بنك و العازار يمت را نزد موسيران و غارت و غني و اس12
.شان آمدنديرگاه به استقبال اكرون از لشي سروران جماعت بياهن و تمامك و العازار يموس و 13
. شدكه از خدمت جنگ باز آمده بودند، غضبناك سرداران هزاره ها و سرداران صدها يعنير ك لشيساو بر ري و موس14
د؟ي زنان را زنده نگاه داشتةا هميآ: شان گفتي به اي و موس15
.دند و در جماعت خداوند و با عارض شديانت ورزيل را واداشتند تا در امر فغور به خداوند خي اسرائيه برحسب مشورت بلعام، بنكنند ناي اكني ا16
. ديشكه مرد شناخته، با او همبستر شده باشد، بك را يد، و هر زنيشك از اطفال را بيورك پس اآلن هر ذ17
. دي خود زنده نگاه دارياخته، و با او همبستر نشده براه مرد را نشنك را ي و از زنان هر دختر18
خود را  ران شما در روز سوم و در روز هفتم،ي را لمس نموده باشد از شما و اسيشته اكه كشته و هرك را يه شخصكد، و هريمه زنيرگاه خكرون از لشي و شما هفت روز ب19
.دير نمايتطه
» .ديير نماين را تطهي بز ساخته شده باشد و هر ظرف چوب و هرچه از پشمي و هر جامه و هرظرف چرم20
: امر فرموده استيه خداوند به موسك يعتين است قانون شريا«: ه به مقاتله رفته بودند، گفتك ياهن به مردان جنگك و العازار 21
 و سرب، ي طال و نقره و برنج و آهن و رو22
.ديز آن را طاهر سازند و هرچه متحمل آتش نشود، آن را از آب بگذرانيه نيد و طاهر خواهد شد، و به آب تنزيذران هرچه متحمل آتش بشود، آن را از آتش بگيعني 23
.ديرگاه داخل شوكد، و بعد از آن به لشيد تا طاهر شويي و در روز هفتم رخت خود را بشو24
:  رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس25
. ديريم بگيه گرفته شده است، چه از انسان و چه از بهاك يمي جماعت، حساب غناياندان آبااهن و سروران خك تو و العازار 26
. جماعت نصف نمايرون رفته اند، و تماميه به مقاتله بك يان مردان جنگيمت را درمي و غن27
. چه از انسان و چه از گاو و چه از االغ و چه از گوسفند نفر از پانصدكي يعنير، ي خداوند بگيات براكرون رفته اند زيه به مقاتله بك ي و از مردان جن28
. خداوند باشدي براي افراشتن ةياهن بده تا هدكر و به العازار يشان بگي از قسمت ا29
 يانير ، و آنها را به الويم بگيع بهايجمه از هر پنجاه نفر گرفته شده باشد چه از انسان و چه از گاو و چه از االغ و چه از گوسفند و چه ازك يكيل ي اسرائي و از قسمت بن30
. دارند، بدهين خداوند را نگاه مكعت مسيه ودك

.  ردندك امر فرموده بود، عمل ياهن برحسب آنچه خداوند به موسك و العازار ي پس موس31
. ود گرفته بودند، از گوسفند ششصد و هفتاد و پنج هزار رأس بيه مردان جنگك يمتي آن غنيمت سواي و غن32
. و از گاو هفتاد و دو هزار رأس33
. هزار رأسكي و از االغ شصت و 34
.  و دو هزار نفر بودنديه مرد را نشناخته بودند، سك ي و از انسان از زنان35
. و هفت هزار و پانصد گوسفند بوديصد و سيه به جنگ رفته بودند، سك بود يسانكه قسمت ك ي و نصفه ا36
. گوسفند ششصد و هفتاد و پنج رأس بودات خداوند ازك و ز37
.ات خداوند هفتاد و دو رأس بودك و شش هزار بود و از آنها زي و گاوان س38



. رأس بودكيات خداوند شصت و ك هزار و پانصد و از آنها زي و االغها س39
. و دو نفر بودنديات خداوند سكشان زي و مردمان شانزده هزار و از ا40
. امر فرموده بوديه خداوند به موسكاهن داد، چنانك خداوند بود به العازار ي افراشتنةيه هدكا ات رك زي و موس41
رده بود،ك جدا ي آن را از مردان جنگيه موسكل ي اسرائي و از قسمت بن42
. و هفت هزار و پانصد راس بوديصد و سي و قسمت جماعت از گوسفندان، س43
. و شش هزار راسي و از گاوان س44
. هزار و پانصد راسي و از االغها، س45
. و از انسان، شانزده هزار نفر46
 ين خداوند را نگاه مكعت مسيه ودك ياني و آنها را به الو م گرفت،يه از هر پنجاه گرفته شده بود، چه از انسان و چه از بهاك را يكيل ي اسرائي از قسمت بني و موس47

. امر فرموده بود يه خداوند به موسكداشتند، داد، چنان
. آمدندير بودند، سرداران هزاره ها با سرداران صدها نزد موسك لشيه بر هزاره هاك ييساو و ر48
. نفر مفقود نشده استكيم، و از ما ي باشند گرفتير دست ما ميه زك را يبندگانت حساب مردان جنگ:  گفتندي و به موس49
 ما ي گناههاي طال و خلخالها و دست بندها وانگشترها و گوشواره ها و گردن بندها تا برايورهايم، از زي خداوند آورده اي برايه ايافته است، هديس ك پس ما از آنچه هر 50

  .فاره شودكبه حضور خداوند 
.شان گرفتندي مصنوعه را از ايورهاي زةاهن، طال و همك و العازار ي و موس51
.دند، شانزده هزار و هفتصد و پنجاه مثقال بودي خداوند گذراني ها و سرداران صدها براه از سرداران هزارهك يه اي هدي طالي و تمام52
. خود برده بودندي برايمتي غني از مردان جنگيكيه هر كرا ي ز53
.ادگار باشديضور خداوند ل، به حي اسرائيمه اجتماع آوردند تا بجهت بنياهن، طال را از سرداران هزاره ها و صدها گرفته، به خك و العازار ي و موس54
  

32اعداد باب 
 است،ي مواش انكان، مكن مي اكنيه اكدند ين جلعاد را دير و زميعزين يپس چون زم. ر بوديثكار و يت بسي به نهاي جاد را مواشين و بنيبو ري و بن1
:اهن و سروران جماعت آمده، گفتندك و العازار ين نزد موسيبو ري جاد و بني بن2
ر و نِمرَه و حشبون و اَلِعالَه شَبام و نبو و بعون،يزيبون و ي و د عطاروت3
.مي باشي مي است، و بندگانت صاحب مواشين مواشيل مفتوح ساخته است، زمي جماعت اسرائيش رويه خداوند پك يني زم4
.ا را از اردن عبور مدهت داده شود، و ميكن به بندگانت به ملين زميم، ايافته اياگر درنظر تو التفات :  پس گفتند5
د؟ ينينجا بنشيا برادران شما به جنگ روند و شما ايآ«: ن گفتيبو ري جاد و بني به بني موس6
نند؟كشان داده است، عبور نيه خداوند  به اك ينيد تا به زمينك يل را افسرده مي اسرائي چرا دل بن7
.ن فرستادميدن زمي ديع برايز قادِش برنشان را ايه اك ين طور پدران شما عمل نمودند، وقتي به هم8
.شان داده بود ، داخل نشونديه خداوند به اك ينيل را افسرده ساختند تا به زمي اسرائيدند و دل بنين را ديول رفته، زمك اشي به واد9

:ه قسم خورده، گفتك ي پس غضب خداوند در آن روز افروخته شد به حد10
شان مرا يه اكد، چونيعقوب قسم خوردم، نخواهند ديم و اسحاق و ي ابراهيه براكن را يست ساله و باالتر آن زميرون آمدند از بي از مصر بهك يدام از مردانكچي البته ه11
امل ننمودند،ك يرويپ

.امل نمودندك يرويشان خداوند را پيه اكوشَع بن نُون، چوني و ي قِنِزّةفُنَّيب بن يالك ي سوا12
 كده بودند، هالين شرارت را در نظر خداوند ورزيه اك ي آن گروهيد، تا تماميابان آواره گردانيشان را چهل سال در بيل افروخته شده، اياسرائ پس غضب خداوند بر 13

.شدند
د؟ينكاده يل باز زيد تا شدت غضب خداوند را براسرائيار برپا شده اك از مردان خطاي پدران خود انبوهي شما به جاكني و ا14
» .د ساختي خواهكن قوم راهالي ايرد وشما تمامك خواهد كابان تريشان را در بيگر ايد بار دي او رو بگردانيرويا اگر از پري ز15
.م ساختيش خواهي خود و شهرها بجهت اطفال خوي مواشينجا برايآغلها را ا«:  آمده، گفتنديشان نزد وي پس ا16
 حصاردار ين در شهرهاينان زمكو اطفال ما از ترس سا. ميشان برسانيان اكم رفت تا آنها را به ميل خواهي اسرائين بيش رويم و پي شوي و خود مسلح شده، حاضر م17

.خواهند ماند
.ردكم ي خود مراجعت نخواهي خود را نگرفته باشد، به خانه هاكل ملي اسرائي از بنيكي و تا هر 18
.ده استين طرف اردن به طرف مشرق به ما رسيب ما به ايه نصكم گرفت، چوني نخواهكمل آن يشان در آن طرف اردن و ماورايه ما با اكراي ز19
د،يا سازي جنگ مهيشتن را به حضور خداوند برايد و خوينكار را بكن ياگر ا: شان گفتي به اي و موس20
د،ي خود اخراج نمايش رويند تا او دشمنان خود را از پك از شما به حضور خداوند از اردن عبور ي و هر مرد جنگ21
 شما كن از جانب خداوند ملين زميد شد، و اي گناه خواهيل بيده، به حضور خداوند و به حضور اسرائين به حضور خداوند مغلوب شود، پس بعد از آن برگردي و زم22

.خواهد بود
.درخواهد گرفته گناه شما، شما را كد يد، و بدانيده اي به خداوند گناه ورزكنيد، اينكن ني و اگر چن23
.دييد، و به آنچه از دهان شما درآمد، عمل نماينك خود بنا ي گله هاي اطفال و آغلها براي پس شهرها برا24
.ردكم ي ما فرموده است، خواهيه آقاك يبندگانت به طور«: رده، گفتندك را خطاب ين موسيبو ري جاد و بني پس بن25
. جلعاد خواهند ماندينجا در شهرهايام ما ي بهاة و همي اطفال و زنان و مواش26
. م نمودي مقاتله عبور خواهي ما گفته است به حضور خداوند برايه آقاك جنگ شده، چنانيايع بندگانت مهي و جم27
.ت نموديشان وصي اةل را درباري اسرائي اسباط بني خاندان آبايساووشع بن نون، و رياهن، و ك العازار ي پس موس28
 شما مغلوب شود، آنگاه يش روين پينند، و زمك جنگ شده، همراه شما به حضور خداوند از اردن عبور ياين مهيبو ري جاد و بنيع بنياگر جم: شان گفتيا به ي و موس29
.ديشان بدهيت به ايك ملين جلعاد را برايزم



.رندي بگكملنعان كن يان شما در زميند، پس درميا نشوند و همراه شما عبور ننمايشان مهي و اگر ا30
.ردكم ين خواهيه خداوند به بندگانت گفته است، همچنكچنان«:  گفتندين در جواب ويبو ري جاد و بني بن31
.ن طرف اردن داده شوديب ما به اي نصكرد، و ملكم ينعان عبور خواهكن ي خداوند به زميش روي جنگ شده، پياي ما مه32
ن را با ي رميعني باشان را داد، كت عوج ملكان و مملي اموركحون، ملِيت سك ممل وسف،ي ابن ين و نصف سبط منسيبو ري جاد و بني به بنيعنيشان ي به اي پس موس33

.ن را از هر طرفيش، زميش و حدود شهرهايشهرها
ريبون و عطاروت و عروعي جاد، دي و بن34
جبههير و يعزي و عطْروت، شوفان و 35
. گله هاي حصاردار را با آغلهاي شهرهايعنيردند كا بنا ت هاران ريت نِمرَه و بي و ب36
ميتايعالَه و قِرْين، حشبون و اَلِيبو ري و بن37
  . ساختنديردند به نامها مسمكه بنا ك را ييردند و شهرهاكر دادند و سِبمه را بنا يين دو را تغيه نام اك و نَبو و بعل معون 38
.ه در آن بودند، اخراج نمودندكان را ي رفته، آن را گرفتند و امور به جلعادير بن منسيك ماي و بن39
.ن شدك داد و او در آن ساير بن منسيك جلعاد را به ماي و موس40
.دير ناميائيش را گرفت، و آنها را حووت ي قصبه ها  رفته،يربن منسيائي و 41
.ديد نوبح نام و نُوبح رفته، قنات و دهاتش را گرفته، آنها را به اسم خو42


33اعداد باب 
.ردندكوچ ك و هارون ير دست موسين مصر با افواج خود زيه از زمكل ي اسرائين است منازل بني ا1
:شانين است منازل و مرال ايو ا. شان نوشتيشان را برحسب منازل اي اي به فرمان خداوند سفرهاي و موس2
.رون رفتنديان با دست بلند بي مصريل در نظر تمامي اسرائي بعد از فصح بنيردند، و در فرداكوچ ك ماه اول س، در روز پانزدهم ازي پس در ماه اول از رعمس3
.شان قصاص نموده بوديان ايهوه بر خدايردند، و ك يشته بود دفن مكشان يه خداوند از اك نخست زادگان خود را ةان همي و مصر4
.وت فرود آمدندكرده، در سكوچ كس يل از رعمسي اسرائي و بن5
.ابان است، فرود آمدندينار بكه به كتام يرده، در اكوچ كوت ك و از س6
.ش مجدل فرود آمدنديه در مقابل بعل صفون است، برگشتند، و پكروت ي فَم الحِيرده، به سوكوچ كتام ي و از ا7
.رده، در ماره فرود آمدندكتام سفر سه روزه يابان اي بردند و دركابان عبور يا به بيان دريرده، از مكوچ كروت ي و از مقابل ح8ِ
.م دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود، و در آنجا فرود آمدنديليدند و در ايم رسيليرده، به اكوچ ك و از ماره 9

. رده، نزد بحر قلزم فرود آمدندكوچ  كم يلي و از ا10
.رود آمدندن فيابان سيرده  در بكوچ ك و از بحر قلزم 11
.رده، در دفقَه فرود آمدندكوچ كن يابان سي و از ب12
.رده، در اضلوش فرود آمدندكوچ ك و از دفقه 13
.ه قوم بنوشندكم فرود آمدند و در آنجا آب نبود يديرده، در رفكوچ ك و از الوش 14
.نا فرود آمدنديابان سيرده، در بكوچ كم يدي و از رف15
.رده، در قِبروت هضتّاوه فرود آمدندكوچ كنا يابان سي و از ب16
.روت فرود آمدنديرده، در حصكوچ ك و از قبروت هتاوه 17
.رده، در رِتمه فرود آمدندكوچ كروت ي و از حص18
.رده، و در رِمون فارص فرود آمدندكوچ ك و از رتمه 19
.رده، در لبنه فرود آمدندكوچ ك و از رمون فارص 20
.رده، در رِسه فرود آمدندكوچ ك و از لبنه 21
.التَه فرود آمدنديرده، در قُهكوچ ك و از رسه 22
.رده، در چبل شافَر فرود آمدندكوچ كالته ي و از قه23
.رده، در حراده فرود آمدندكوچ ك و از جبل شافر 24
.لوت فرود آمدنديرده، در مقْهكوچ ك و از حراده 25
. ت فرود آمدندرده، در تاحكوچ كلوت ي و از مقه26
.رده، در تارح فرود آمدندكوچ ك و از تاحت 27
.رده، در مِتْقَه فرود آمدندكوچ ك و از تارح 28
.رده، در حشمونَه فرود آمدندكوچ ك و از متقه 29
.روت فرود آمدنديرده، در مسكوچ ك و از حشمونه 30
.عقان فرود آمدندي يرده، در بنكوچ كروت ي و از مس31
.رده، در حورالجِد جاد فرود آمدندكوچ كعقان ي ياز بن و 32
.طْبات فرود آمدنديرده، در كوچ ك و از حورالجد جاد 33
.رده، در عبرونَه فرود آمدندكوچ كطبات ي و از 34
.ون جابر فرود آمدنديرده، در عِصكوچ ك و از عبرونه 35
.باشد، فرود آمدنده قادش كن يابان صيرده، در بكوچ كون جابر ي و از عص36
. ن ادوم فرود آمدنديرده، در جبل هور در سرحد زمكوچ ك و از قادش 37
. افتين مصر، در روز اول ماه پنجم وفات يل از زمي اسرائياهن برحسب فرمان خداوند به جبل هور برآمده، در سال چهلم خروج بنك و هارون 38



.هور مرده در جبل كست و سه ساله بود ي و هارون صد و ب39
.افتيل اطالع ي اسرائين بود از آمدن بنكنعان ساكن يه در جنوب زمك ينعانك عِراد ك و مل40
.رده، در صلمونَه فرود آمدندكوچ ك پس از جبل هور 41
رده در فونون فرود آمدندكوچ ك و از سلمونه 42
.رده، در اوبوت فرود آمدندكوچ ك و از فونون 43
.م در حدود موآب فرود آمدندي عبارييه، در عردكوچ ك و از اوبوت 44
.بون جاد فرود آمدنديرده، در دكوچ كم يي و از ع45
.م فرود آمدنديرده، در علْمون دِبالتاكوچ كبون جاد ي و از د46
.م در مقابل نبو فرود آمدندي عباريوههاكرده، در كوچ كم ي و از علمون دبالتا47
. حا فرود آمدنديرده، در عرَبات موآب نزد اردن در مقابل اركوچ كم ي باريوههاك و از 48
.م در عرَبات موآب اُردو زدنديموت تا آبل شِطيشيت ي پس نزد اردن از ب49
: رده، گفتكحا خطاب ي را در عربات موآب نزد اردن، در مقابل اري و خداوند موس50
د،ينكنعان عبور كن ي از اردن به زمچون شما: شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن51
 بلند يانهاك مةد، و همينكشان را بشي اةخته شدي ري بتهايد، و تمامينكشان را خراب ي اي صورتهايد، و تماميي خود اخراج نمايش روين را از پينان زمكع ساي جم52

.ديشان را منهدم سازيا
.دي آن باشكن را به شما دادم تا ماليآن زمه كرايد، زين شوكن را به تصرف آورده، در آن ساي و زم53
د از آن يس برآك هريه قرعه براك ييد؛ جايل بدهيب او را قليل، نصي قليد، و براير بدهيثكب او را ير، نصيثك  يد، براينكم يل خود به قرعه تقسين را به حسب قباي و زم54

.دييم نماي شما آن را تقسياو باشد؛ برحسب اسباط آبا
غ و شما را در ي شما تيد در چشمان شما خار خواهند بود، و در پهلوهاي گذاري ميشان باقيه از اك را يسانكد، يي خود اخراج ننمايش روين را از پينان زمكسا و اگر 55
.ديد، خواهند رنجانين شوكه در آن ساك ينيزم

.واهم نمودم، با شما رفتار خيشان رفتار نمايه با اكه قصد نمودم ك  ي و به همان طور56


34اعداد باب 
:رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس1
.نعان با حدودشكن ي زميعنيد، يت خواهد رسيكه به شما به ملك ينين است زميد، اينعان داخل شوكن يچون شما به زم: شان بگويل را امر فرموده، به اي اسرائي بن2
. شما از آخر بحر المح به طرف مشرق خواهد بودي و سرحد جنوب خواهد بود،ن بر جانب ادوم يابان سي شما از بي آنگاه حد جنوب3
رون رفته، تا يع خواهد بود، و نزد حصراَدار بي آن به طرف جنوب قادش برنين خواهد گذشت، و انتهاي سيم دور خواهد زد و به سوي و حد شما از جانب جنوب گردنه عقْرَب4

.عصمون خواهد گذشت
.ا خواهد بوديش نزد دري مصر دور زده، انتهايز عصمون تا وادن حد اي و ا5
.  شماين است حد غربيا.  بزرگ حد شما خواهد بوديايدر. ي و اما حد غرب6
.ديري خود جبل هور را نشان گي بزرگ براياياز در: ن باشدي شما اي و حد شمال7
. نزد صدد باشدن حدي ايو انتها. ديري و از جبل هور تا مدخل حمات را نشان گ8
. شما خواهد بودين حد شمالينان باشد، ايش نزد حصر عيرون رود و انتهاين حد نزد زفرون بي و ا9

.ديرينان تا شفام را نشان گي خود از حصر عي حد مشرقي و برا10
.ت به طرف مشرق برسدنِرَّك يايده شده به جانب دريشكن حد ين برود، پس اي عين حد از شفام تا ربله به طرف شرقي و ا11
.ن شما خواهد بودين برحسب حدودش به هر طرف زمين زميا. ش نزد بحر الملح باشدين حد تا به اردن برسد و انتهاي و ا12
ه خداوند امر فرموده است تا به نه كرد كد يم خواهيه شما آن را به قرعه تقسك ينين است زميا: رده، گفتكل را امر ي اسرائي بني و موس13

.سبط و نصف داده شود
.ب خود را گرفته اندي، نصي خود، و نصف سبط منسي جاد برحسب خاندان آباي خود و سبط بنين برحسب خاندان آبايبو ريه سبط بنكراي ز14
.ب خود را   گرفته اندي طلوع آفتاب نصيحا به جانب مشرق به سوين دو سبط و  نصف به آن طرف اردن در مقابل اري ا15
:   رده، گفتك را خطاب يداوند موس و خ16
. وشع  بن نونياهن و كالعازار . م خواهند نمودي شما تقسين را برايه زمك يسانك ين است نامهاي ا17
. ديرين بگيم نمودن زمي تقسي سرور را از هر سبط براكي و 18
فنه؛ يب بن يالكهودا ياز سبط : شاني اين است نامهاي و ا19
هود؛يل بن عميمعون شموئ شي و از سبط بن20
سلون؛كداد بن ين اليامي و از سبط بن21
؛يجلي ابن يس بقي دان رئي و از سبط بن22
فود؛يل بن ايئيس حني رئي منسيوسف از سبط بني ي و از بن23
ل بن شِفطان؛يس قموئيم رئي افراي و از سبط بن24
؛كصافان بن فَرْنايس الي زبولون رئي و از سبط بن25
ل بن عزّان؛يئيس فلطيار رئكساي يز سبط بن و ا26
؛يهود بن شلوميس اخير رئي اشي و از سبط بن27
.  هوديل بن عميس فدهئي رئي نفتالي و از سبط بن28
.نديم نمايل تقسي اسرائي بنينعان براكن ي را در زمكه ملكه خداوند مأمور فرمود كنانند ي ا29




35اعداد باب 

:رده، گفتكحا خطاب ي عربات موآب نزد اردن در مقابل ار را دري و خداوند موس1
.ديان بدهي شهرها را از اطراف آنها به الويان بدهند، و نواحيونت به الوك سي خود شهرها براكب مليه از نصكل را امر فرما ي اسرائي بن2
.شان باشديات اوانير حيم و اموال و ساي بهاي آنها برايشان باشد، و نواحيونت اك و شهرها بجهت س3
.رون از هر طرف هزار ذراع باشديوار شهر بيد از ديان بدهيه به الوك شهرها ي و نواح4
و شهر در وسط . دييمايرون شهر به طرف مشرق دو هزار ذراع، و به طرف جنوب دو هزار ذراع، و به طرف مغرب دو هزار ذراع، و به طرف شمال دو هزار ذراع بپي و از ب5

.شان خواهد بودي اي شهرها برايواحن نيباشد و ا
.دي آنها چهل و دو شهر بدهيند و سواكد تا به آنجا فرار ي قاتل بدهيد شش شهر ملجأ خواهد بود، و آنها را برايان بدهيه به الوك و از شهرها 6
. آنها خواهد بوديد داد، چهل و هشت شهر با نواحيان خواهيه به الوكع شهرها ي پس جم7
.ان بدهدي خود به الويافته باشد از شهرهايه كب خود ي نصةس به اندازكهر. ديريل بگيل، قلير و از قليثكر، يثكد از ي دهيل مي اسرائي بنكه از ملك ييرها و اما شه8
:    رده، گفتك را خطاب ي و خداوند موس9

د،    ينكور نعان عبكن يچون شما از اردن به زم: شان بگويرده، به اكل را خطاب ي اسرائي بن10
.ندكشته باشد، به آنجا فرار ك را سهواً يه شخصك ي شما باشد، تا هر قاتلي ملجأ برايد تا شهرهاينكن يي خود تعي آنگاه شهرها برا11
. رديستد، نمي باي داوريه به حضور جماعت براكش از آني مقتول خواهد بود، تا قاتل پي شما بجهت ملجأ از ولّين شهرها براي و ا12
. شما باشديد، شش شهر ملجأ براي دهيه مك يي و از شهرها13
. ملجأ باشديد تا شهرهاينعان بدهكن يد، و سه شهر در زمي سه شهر از آنطرف اردن بده14
.ندكآنجا فرار شته باشد به ك را سهواً يه شخصك ملجأ باشد تا هر ين شش شهر برايند، ايان شما وطن گزيه درمك يسكب و يل و غري اسرائي بجهت بن15
.شته شودكه مرد، او قاتل است و قاتل البته كن زد ي و اگر او را به آلت آهن16
.شته شودكرد، او قاتل است و قاتل البته يشته شود، بزند تا بمك يسكه از آن ك ي و اگر او را با دست خود به سنگ17
.شته شودكرد، او قاتل است و قاتل البته يشته شود، بزند تا بمك يسكه به آن ك ي و اگر او را به چوب دست18
.شدكهرگاه به او برخورد، او را ب. شدك خون، خود، قاتل را بي ول19ّ
  زي بر او انداخت كه مرد،يا قصدا چيغ زد و يبغض او را با ت ي و اگر از رو20
.شدك خون هرگاه به قاتل برخورد، او را بيشته شود؛ ولّكه قاتل است البته كه مرد، آن زننده چون كعداوت او را با دست خود زد  يا از روي 21
 بدون قصد بر او اندازد،يزيا چيغ زند ين اگر او را بدون عداوت سهواً تكي ل22
ش او نبوده باشد،ي نداشته، و بداندي دشمنيرد و با ويه بمكندازد يده بر او بيشته شود نادك به آن يسكه ك را ي و اگر سنگ23
.ندي نمايام داوركن احي خون برحسب ايان قاتل و ولّيرم پس جماعت د24
ه به روغن كهنه كس يرده بود برگردانند، و او درآنجا تا موت رئكه به آن فرار ك او ي را به شهر ملجاي دهند، و جماعت، ويي خون رهاي و جماعت، قاتل را از دست ول25ّ

.ن باشدكمقدس مسح شده است، سا
د،يرون آيرده بود بكه به آن فرار ك خود يحدود شهر ملجا از ي و اگر قاتل وقت26
. او نشوديشد؛ قصاص خون براك خون قاتل را بيابد، پس ولّيش بيرون حدود شهر ملجاي خون، او را بي و ول27ّ
. خود برگرددكملن يهنه، قاتل به زمكس ي خود مانده باشد، و بعد از وفات رئيهنه در شهر ملجاكس يست تا وفات رئي بايه مكراي ز28
.  خواهد بودي عدالتةضي شما فرينهاكع مسي شما در جمي شما در قرنهايام براكن احي و ا29
.شته شهادت ندهدكشته شدن ك ي شاهد براكيشته شود، و ك شاهدان يشد پس قاتل به گواهك را بيه شخصك هر30
. شته شودك او البته هكد بليريه مستوجب قتل است، مگك يه به عوض جان قاتليچ فدي و ه31
.ن شودكن خود ساياهن برگردد و به زمكش از وفات يه پكد، يريه مگيرده باشد فدك خود فرار يه به شهر ملجاك يسك و از 32
 يسكرد مگر به خون ك توان يفاره نمكخته شود، يه در آن رك ي خونين را برايند، و زمك ين را ملوث ميه خون، زمكرايد، زيد ملوث مسازينكه در آن ساك را يني و زم33
.  خته باشديه آن را رك

. باشمين مكل ساي اسرائيان بنيهوه هستم درميه كرا من يد، زين هستم نجس مسازكان آن سايد و من درمينكه شما در آن ساك را يني پس زم34


36كتاب اعداد 
 ي نبي خاندان آبايساو و به حضور سروران و ري آمده به حضور موسكيوسف بودند نزدي يبنل يه از قباك ين منسيريك جلعاد بن ماي بنةلي قبي خاندان آبايساو و ر1

رده، كل عرض ياسرائ
ب برادر ما صلفُحاد را به يه نصك ما از جانب خداوند مأمور شده است يل بدهد، و آقاي اسرائيرده، به بنكم ين را به قرعه تقسيه زمك ما را فرمود يخداوند، آقا:  گفتند2

.دخترانش بدهد
شان به آن داخل شوند، اضافه خواهد يه اك يراث سبطيراث پدران ما قطع شده، به ميوحه شوند، ارث ما از مكل مني اسرائير اسباط بني از پسران سايكيشان به ي پس اگر ا3

.راث ما قطع خواهد شدي مةشد، و از بهر
.  پدران ما قطع خواهد شدكشان از ملي اكه به آن داخل شوند اضافه خواهد شد، و ملك ي سبطكشان به ملي اكل بشود ملي اسرائيل بنيوبي و چون 4
.وسف راست گفتندي يسبط بن«: ل را برحسب قول خداوند امر فرموده، گفتي اسرائي بني پس موس5
 بسط پدران خود فقط به ةلين در قبكي داده شوند، ليد ، به زنيسند آشان پيه در نظر اكبه هر :  دختران صلُفْحاد امر فرموده، گفته استةن است آنچه خداوند در باري ا6
.اح داده شوندكن

.راث سبط پدران خود ملصق باشنديل به مي اسرائي از بنيكيه هر كل از سبط به سبط منتقل نشود، بلي اسرائيراث بني پس م7
. خود گردندي آباكل وارث ملي اسرائي از بنيكي داده شود ، تا هر ي سبط پدر خود به زنةلي از قبيسكل بشود، به ي اسرائي از اسباط بنيكه وارث ملك ي وهر دختر8



».راث خود ملصق باشنديل به مي اسرائيس از اسباط بنكه هر كگر منتقل نشود، بلي سبط به سبط دكي از ك و مل9
 داده ي خود به زنيه و نوعه به پسران عموهاكان صلفحاد، محله و ترصه و حجله و مل و دختر11. ردندك را امر فرمود، دختران صلفحاد چنان يه خداوند موسك پس چنان10

.شدند
.  مانديشان باقي پدر اةليشان در سبط قبي اكوحه شدند و ملكوسف منين ي اي منسيل بني و قبا12
.ل امر فرمودي اسرائيا به بنحي در عربات موآب نزد اردن در مقابل اري موسةه خداوند به واسطك يامكن است اوامر و احي ا13



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هيتاب تثنك
******************  

  
  

1تثنيه باب 
  .فتل گي اسرائي ذَهب با تماميروت و ديان فاران و توفَل و البان و حضيابان عرَبه مقابل سوف، درمي به آنطرف اردنّ، در بيه موسك ين است سخناني ا
  .ازده روزه استيع، سفر ير تا قادِش برنيب به راه جبل سعي از حور2
  لم نمود،كشان امر فرموده بود تي ايل را برحسب هر آنچه خداوند او را براي اسرائي بنيازدهم سال چهلم، موسي پس در روز اول ماه 3
  . شته بودكن بود، ك سايه در عشتاروت در اَدرعِكباشان را  كن بود و عوج ملكه در حشْبون ساكان را ي اموركحون مليه سك بعد از آن4
: رده، گفتكعت شروع ين شريردنِ اكان ي به بين موآب، موسي به آن طرف اُردن در زم5



  .    وه بس شده استكن يتوقف شما در ا: رده، گفتكب خطاب ي ما، ما را در حوريهوه خداي 6
ه كان و لُبنان تا نهر بزرگ ينعانكن ي زميعنيا، ي درةناركوهستان و هامون و جنوب و ك آن از عربه و يع حواليان، و جميهستان اموروكد و به ينكوچ ك پس توجه نموده، 7

  .دينهر فرات باشد، داخل شو
ت يشان و بعد از آنها به ذريه به اكقسم خورد عقوب، يم و اسحاق و ي پدران شما، ابراهيه خداوند براك را ينيپس داخل شده، زم.  شما گذاشتميش روين را پي زمكني ا8
.ديشان بدهد، به تصرف آوريا

  . توانم متحمل شما باشمي نمييبه تنها: لم شده، گفتمك و در آن وقت به شما مت9
  .دير هستيثك شما امروز مثل ستارگان آسمان كني شما را افزوده است و ا  شما،يهوه خداي 10
  .ت دهدكد و شما را برحسب آنچه به شما گفته است، بريفزايد بيه هستكشما را هزار چندان  پدران شما، يهوه خداي 11
  . متحمل محنت و بار و منازعت شما بشوميين من چگونه به تنهاكي ل12
  .سا سازموشان را بر شما ريد، تا اياوريم و عاقل و معروف از اسباط خود بيك پس مردان ح13
  .مينكه بكو است كي نيه گفتك يسخن«: دي و شما در جواب من گفت14
سا ساختم، تا سروران هزاره ها و سروران صدها و سروران پنجاهها و سروران دهها وشان را بر شما ريم و معروف بودند گرفته، ايكه مردان حك اسباط شما را يساو پس ر15

  . و ناظران اسباط شما باشند
  .دي نماي باشد به انصاف داوريه نزد وك يبيس و برادرش و غركان هريد، و درمي برادران خود را بشنوي دعوا:رده، گفتمك و در آن وقت داوران شما را امر 16
ل است، نزد من ك شما مشيه براك يي از آن خداست، و هر دعوايه داوركرا يد، زي انسان مترسيد و از روي را مثل بزرگ بشنوكوچكد، ينك مي طرف داري و در داور17

  .  را بشنومد تا آنياوريب
. شما امر فرمودميد، براينكد بيه باك را ييزهاي چة و آن وقت هم18
ع ي ما به ما امر فرمود و به قادِش برنيهوه خدايه كم، چنانيان رفتيوهستان اموركد به راه يديه شما دك كابان بزرگ و ترسناين بي ايرده، از تمامكوچ كب ي پس از حور19
  ميديرس
  . ديده اي دهد، رسي ما به ما ميهوه خدايه ك يانيوهستان امورك به : و به شما گفتم20
. پدرانت به تو گفته است، آن را به تصرف آور و ترسان و هراسان مباشيهوه خدايه ك و چناني تو گذاشته است، پس برآيش روين را پين زمي تو، ايهوه خداي كني ا21
ه به آنها ك ييم و از شهرهايد برويه باك يند، و ما را از راهي نماي ما جاسوسين را برايم تا زمي خود بفرستيش رويردانِ چند، پم: ديع شما نزد من آمده، گفتي آنگاه جم22
  .اورنديم، خبر بي رويم

   را از هر سبط گرفتم، يكي يعنين سخن مرا پسند آمد، پس دوازده نفر از شما، ي و ا23
  . نمودنديده، آن را جاسوسيول رسك اَشْيمدند و به وادوه برآكشان متوجه راه شده، به ي و ا24
».وستكي دهد، ني ما، به ما ميهوه خدايه ك ينيزم«: ن به دست خود گرفته، آن را نزد ما آوردند، و ما را مخبر ساخته، گفتندي زمةوي و از م25
  .ديديان ورزيه از فرمان خداوند عصكد، بليه بروكد ين شما نخواستكي ل26
  .  سازدكرده، هالكم يان تسليرون آورد، تا ما را به دست امورين مصر بيه خداوند ما را دشمن داشت، ما را از زمكچون: ديرده، گفتك خود همهمه يمه هايدر خ و 27
 عناق را در يز بني و تا آسمان حصاردار است، و نشان بزرگي اين قوم از ما بزرگتر و بلندترند و شهرهايه اكه برادران ما دل ما را گداخته، گفتند كم چونيجا بروك و حال 28

  .ميده ايآنجا د
  .ديشان هراسان مباشيد و از ايمترس:  پس من به شما گفتم29
  .رده استك شما يرد، برحسب هرآنچه به نظر شما در مصر براك شما جنگ خواهد ي رود براي شما ميش رويه پك شما يهوه خداي 30
  .ديدينجا رسي داشت تا به ايد برمي رفتيه مك راه ي برد تو را در تماميه پسر خود را مك يسك تو مثل يهوه خدايد چگونه يدينجا ده در آكابان ي و هم در ب31
  .دياورديمان ني خود ايهوه خداي شما به ةن، همين با وجود اكي ل32
. د و وقت روز در ابريد به شما بنمايه به آن بروك را يآتش تا راه نزول شما بطلبد، وقت شب در ي برايي رفت تا جاي شما در راه ميش رويه پك 33
  :  شد، و قسم خورده، گفتكده، غضبناي و خداوند آواز سخنان شما را شن34
  .ديه به پدران شما بدهم، هرگز نخواهند دكه قسم خوردم كو را كين نير، آن زمي شرةن طبقين مردمان و از ايدام از اكچي ه35
  .امل نمودك يرويه خداوند را پك و به پسرانش خواهم داد، چونيه در آن رفته بود، به وك را ينيد و زميه آن را خواهد دكفُنَّه يب بن يالك ي سوا36
  .  شديه تو هم داخل آنجا نخواهكز خشم نموده، گفت ي و خداوند بخاطر شما بر من ن37
  .م خواهد نموديل تقسي اسرائي بنيه آن را براكرا اوست ي گردان زيپس او را قو. ستد داخل آنجا خواهد شدي ايه بحضور تو مكوشع بن نون ي 38
شان خواهم داد تا ي دهند، داخل آنجا خواهند شد، و آن را به ايز نمي و بد را تمكيه امروز نكغما خواهند رفت، و پسران شما يه به كد ي آنها گفتةه دربارك و اطفال شما 39
  . آن بشوندكمال
.دينكوچ كابان يده، از راه بحر قلزم به بي شما روگردان و اما40
 شما اسلحه جنگ ةو هم.  ما به ما امر فرموده استيهوه خدايرد، موافق هر آنچه كم يم؛ پس رفته، جنگ خواهيده ايه به خداوند گناه ورزكد ي و شما در جواب من گفت41

  .دييوه برآكه به كد يردكمت يخود را بسته، عز
  .ديستم، مبادا از حضور دشمنان خود مغلوب شويان شما نيه من در مكرا يند زيه نروند و جنگ منماكشان بگو يبه ا:  خداوند به من گفت آنگاه42
  .ديوه برآمدكد، و مغرور شده، به فراز يديان ورزيه از فرمان خداوند عصكد، بليدين نشنكي پس به شما گفتم، ل43
  .ست دادندكر تا حرْما شينند و شما را از سعك يه زنبورها مك يرون آمده، شما را تعاقب نمودند، بطوري شما بة بودند به مقابلنكوه ساكه در آن ك ياني و امور44
. د و به شما گوش نداديد، اما خداوند آواز شما را نشنيه نمودي پس برگشته، به حضور خداوند گر45
. ديار ماندي بسيام توقّفِ خود، روزهاي و در قادِش برحسب ا46
  

2تثنيه باب 
  . مير را دور زديوه سعكار ي بسيم و روزهايردكوچ كابان يه خداوند به من گفته بود، از راه بحر قلزم در بك پس برگشته، چنان

  :رده، گفتك پس خداوند مرا خطاب 2



  .دي شمال برگرديوه بس است؛ بسوكن ي دور زدن شما به ا3
  .دينكاط يار احتيد، پس بسيشان از شما خواهند ترسيد، و ايد بگذرينند باكر سايه در سعكسو ي عيشما از حدود برادران خود بنه ك و قوم را امر فرموده، بگو 4
  . ت داده اميكسو به ملير را به عيوه سعكه ك هم به شما نخواهم داد، چونييف پاكشان بقدر ين ايه از زمكرا يد، زينكشان منازعه مي و با ا5
  .ديده، بنوشيشان به نقره خريز از ايد و آب را نيده، بخوريشان به نقره خري از ا راك خورا6
ت با تو بوده است و يهوه خدايه ك داند، اآلن چهل سال است يابان بزرگ مين بيت داده است، او راه رفتنت را در اك دستت بريارهاك ة تو، تو را در هميهوه خدايه كرا ي ز7

  .يه از محتاج نشديچ چيبه ه
.ميون جابر عبور نموديلَت و عصينند، از راه عربه از اِكر سايه در سعكسو ي عي پس از برادران خود بن8
م  به شما نخواهيبيچ نصيشان هين ايه از زمكرايشان منازعت و جنگ منما، زيت مرسان و با ايموآب را اذ: م، و خداوند مراگفتيابان موآب گذشتي پس برگشته، از راه ب9

  .ت داده اميك ملي لوط برايه عار را به بنكداد، چون
  .ونت داشتندكش در آنجا سيان بودند، پير و بلند قد مثل عناقيثكم و يه قوم عظكان يمي ا10
  . خواننديان ميميشان را ايان اين موآبكيان محسوب بودند، ليان از رفائيز مثل عناقيشان ني ا11
ل به يه اسرائكن شدند، چنانكشان ساي اي ساختند، و در جاك خود هاليش رويشان را از پيشان را اخراج نموده، ايسو اي عيودند، و بنن بكشتر ساير پيان در سعي و حور12
. ردندكشان داده بود، يه خداوند به اكراث خود ين ميزم

  .ديي زارد عبور نمايد و از واديزي اآلن برخ13
ه خداوند كان اردو تمام شدند، چناني از مي مردان جنگة آن طبقي و هشت سال بود، تا تماميم سي زارد عبور نموديم تا از وادي رفتيع راه ميه از قادش برنك يامي و ا14
  .شان قسم خورده بودي ايبرا

.ندك كلَ هالكان اردو باليشان را از مي بود تا ايشان ميز بر اي و دست خداوند ن15
  ل مردند،ك بالان قومي از ميع مردان جنگي پس چون جم16
  :رده، گفتك آنگاه خداوند مرا خطاب 17
  .يد بگذريه سرحد موآب باشد، باك تو امروز از عار 18
 ت دادهيك لوط به مليه آن را به بنك به تو نخواهم داد چونيبي عمون نصين بنيه از زمكراين، زكشان منازعه ميشان را مرنجان و با اي اي عمون برسي و چون به مقابل بن19
  . ام

  .  خواننديان ميشان را زمزُميان اين عمونكين آنجا بودند، لكشتر سايان پي شود و رفائيان شمرده مين رفائيز زمي آن ن20
  . ن شدندكشان سايا يشان را اخراج نموده، در جايرد، پس اك كشان هالي ايش رويان بودند، و خداوند آنها را از پير و بلند قد مثل عناقيثكم و ي عظيشان قومي ا21
  .نندكشان ساي اي ساخته، آنها را اخراج نمودند، و تا امروز در جاكشان هاليان را از حضور اينند عمل نموده، حوركر سايه در سعكسو ي عي بنيه براك چنان22
23ن شدندكشان ساي ايخته، در جا ساكرون آمدند هاليفْتُور بكه از كان يفْتُوركن بودند كه در دهات تا به غَزّا ساكان را ي و عِو.  
  . شان جنگ نماين و با اكن او را به دست تو دادم، به تصرف آن شروع ي حشبون و زمك مليحونِ اَموري سكنيد، اينك اَرنون عبور يرده، از وادكوچ كد و يزي پس برخ24
. د، و از ترس تو مضطرب خواهند شديده، خواهند لرزي تو را شنةشان آوازيدانم؛ و ا گري مير تمام آسمان مستولي زيرده، خوف و ترس تو را بر قومهاك امروز شروع 25
  : حشبون فرستاده، گفتمكحون مليموت نزد سيابان قَدِيز از بي پس قاصدان با سخنان صلح آم26
  . ردكل نخواهم يا چپ مين تو بگذرم، به شاهراه خواهم رفت و به طرف راست يه از زمك اجازت بده 27
  .       خود بگذرميهاي را به نقره به من بفروش تا بخورم، و آب را به نقره به من بده تا بنوشم، فقط اجازت بده تا بر پاكخورا 28
  .مي، عبور نما دهدي ما به ما ميهوه خدايه ك ينينند به من رفتار نمودند، تا از اُردن به زمكه در عار ساكان ينند و موآبكر سايه در سعكسو ي عيه بنك چنان29
ه امروز شده ك واگذاشت، تا او را چناني تو روح او را به قساوت و دل او را به سختيهوه خدايه كرا يه ما را از سرحد خود راه بدهد، زك حشبون نخواست كحون مالي اما س30

.ديم نماياست، به دست تو تسل
  .ي شوكن او را ماليردم، پس بنا به تصرف آن بنما تا زمك به دست تو شروع ن اويحون و زميم نمودن سي به تسلكنيا:  و خداوند مرا گفت31
  .رون آمدندياهص بيردن در ك جنگ ي ما براة قوم خود به مقابليحون با تمامي آنگاه س32
  . ميع قومش زديم نموده، او را با پسرانش و جمي ما او را به دست ما تسليهوه خداي و 33
  .مي نگذاشتي را باقيكيه كم يردك كا در آنوقت گرفته، مردان و زنان و اطفال هر شهر را هال او ري شهرهاي و تمام34
  .مي خود به غارت برديم، برايه گرفته بودك ييمت شهرهايم را با غنين بهاكي ل35
  .م نمودي ما همه را به ما تسليهوه خدايما ممتنع باشد، ه به ك نبود يه اي تا جِلْعاد قر  است،يه در وادك ي اَرنون است، و شهري وادةناركه بر كر ي از عروع36
.مي نشدكي فرموده بود، نزدي ما نهيهوه خدايه ك ييوهستان، و به هر جاك يبوق و شهرهاي ي وادةنارك ي عمون و به تمامين بنين به زمكي ل37
  

3تثنيه باب 
  .ردك جنگ يرون آمده، در اَدرعِي ما بة قوم خود به مقابليم باشان با تماكم، و عوج ملي پس برگشته، به راه باشان رفت

ن بود، عمل كه در حشبون ساكان ي اموركحون مليه با سك يم نموده ام، تا طورينش را به دست تو تسلي قومش و زميه او و تمامكرا ياز او مترس ز:  و خداوند مرا گفت2
  .ييز عمل نماي ني، با وينمود

  .  نماندي باقي وي از برايه احدكم يست دادك شيم نموده، او را به حدي قومش را به دست ما تسليز و تمامي باشان را نكا، عوج مل ميهوه، خداي پس 3
  .ت عوج در باشان بودكه مملك مرزبوم اَرجوب ي شصت شهر و تماميعنيم، يشان نگرفتيه از اك نماند يم، و شهريش را گرفتي شهرهاة و در آنوقت هم4
  . ريثكار ي حصارِ بسي بي قُراي بلند و دروازه ها و پشت بندها بود، سوايوارهاي حصاردار با دينها شهرهايع اي جم5
  .مي ساختكم؛ هر شهر را با مردان و زنان و اطفال هاليرده بودك حشبون كحون، مليه با سكم، چنانيردك كلّ هالك و آنها را بال6
.مي خود به غارت برديامت شهرها را بريم و غني بهاي و تمام7
  .مي اَرنُون تا جبل حرمون، گرفتيه به آن طرف اُردن بودند، از وادكان ي اَموركن را از دست دو ملِي و درآن وقت زم8
  . خواننديرْ ميان آن را سِني خوانند و اموريون ميان سِرْيدونين حرمون را صي و ا9

  .ت عوج در باشان بودك ممليه شهرهاك يباشان تا سلخَه و اَدرعِ ي جلعاد و تمامي هامون و تمامي تمام شهرها10



و طولش نه ذراع و عرضش چهار . ستي عمون نيا آن در ربت بنين است آي تخت خواب او تخت آهنكنيا.  مانده بوديان تنها باقي رفائةي باشان از بقكه عوج ملكرا ي ز11
.  باشدي ميذراع برحسب ذراع آدم

  .ان دادميان و جادينيبوش را به ريوهستان جلعاد و شهرهاك ارنون است و نصف ينار وادكه بر كر يم، و آن را از عروعين را در آن وقت به تصرف آوردين زمي و ا12
  .    شوديده ميان نامين رفائيه زمكشان ي اي مرزوبوم ارجوب را با تمامي تماميعني دادم، يت عوج باشد، به نصف سبط منسكه مملك باشان را ي جلعاد و تمامةي و بق13
  .دير ناميائيان گرفت، و آنها را تا امروز به اسم خود باشان، حووت يكان و معي مرزبوم ارجوب را تا حد جشوري تماميربن منسيائي 14
  . ر دادميك و جلعاد را به ما15
  . عمون باشد، دادميه حد بنكبوق را ي يناره اش تا وادك و هم ي اِرنون، هم وسط واديان، از جلعاد تا واديان و جادينيبو و به ر16
. فِسجه به طرف مشرق دادمير دامنه هايه بحر الملح باشد، زك عربه ياينِّرِت تا دركناره اش را از كز و اُردن و ي و عرَبه را ن17
 يش رويا شده، پي شما مهيع مردان جنگيد؛ پس جميرا به شما داده است تا آن را به تصرف آورن ين زمي شما ايهوه خداي:  و در آن وقت به شما امر فرموده، گفتم18

  .دينكل، عبور ي اسرائيبرادران خود، بن
  ه به شما دادم، بمانند،ك شما يد، در شهرهايار داري بسي دانم مواشيه مك شما، چونين زنان و اطفال و مواشكي ل19
 از شما به يكي دهد، به تصرف آورند؛ آنگاه هر يشان مي شما به آنطرف اُردن به ايهوه خدايه ك را ينيز زميشان ني دهد، و ايل شما آرام تا خداوند به برادران شما مث20
  .ديه به شما دادم، برگردك خود كمل

 ي آنها عبور ميه بسوك يك مماليپس خداوند با تمام. ديمان تو درده است، چشكن دو پادشاه ي شما، به ايهوه، خدايهرآنچه : وشع را امر فرموده، گفتمي و درآن وقت 21
  .ردكن خواهد ي، چنينك

.ندك ي شما جنگ ميه براك شماست يهوه خدايه كرا يد زيشان مترسي از ا22
  :  رده، گفتمك و آنوقت نزد خداوند استغاثه 23
 تواند يه مثل اعمال و جبروت تو مكن يا در زميدام خداست در آسمان كرا ي، زيرده اكات شروع  خود به بنده يهوه تو به نشان دادن عظمت و دست قوي خداوند ي ا24

  .ديعمل نما
  .نميو و لُبنان را ببكيوه نكن يه به آنطرف اُردن است و اكو را كين نيم و زميه عبور نماكني تمنّا ا25
  .ن امر با من سخن مگوي اةگر در باريبار د.  استيافكتو را : و خداوند مرا گفت شده، مرا اجابت ننمود كن خداوند بخاطر شما با من غضبناكي ل26
  .  گذشتين اُردن نخواهيه از اكرا ي ز ن،يرده، به چشمان خود ببك و چشمان خود را به طرف مغرب و شمال و چنوب و مشرق بلند ي به قله فِسجه برآ27
  .م خواهد نموديشان تقسي ايد، براي ديه تو خواهك را ينين قوم عبور نموده، زميش ايه او پكرا يگردان، ز ير و قويوشع را امر فرموده، او را دلي اما 28
.ميت فَغُور توقف نمودي پس در دره، در برابر ب29
  

4تثنيه باب 
 پدران شما، به يهوه، خدايه ك را ينيد و داخل شده، زمينده بماند، تا زيد بشنوي دهم تا آنها را بجا آوريم ميه من به شما تعلك را يامكض و احيل، فراي اسرائي پس اآلن ا

  .دي دهد به تصرّف آوريشما م
  .ديم، نگاه داري فرمايه به شما امر مك خود را يهوه خدايد، تا اوامر ييم منماك از آن يزيد و چييفزاي ميزيم چي فرمايه من به شما امر مك يالمك بر 2
  . ساختكان تو هالي تو، او را از ميهوه خدايرد، ك بعل فغور يرويه پكرا هر يد، زيرد دكد در بعل فغور  چشمان شما آنچه را خداون3
.ديد، امروز زنده ماندي خود ملصق شديهوه خدايه به كع شما ي اما جم4
  .دييد، چنان عمل نماي آوريه شما داخل آن شده، به تصرف مك يني زمم نمودم، تا دريام به شما تعلكض و احيم، مرا امر فرموده است، فرايهوه، خدايه ك چنانكني ا5
 بزرگ، قوم يفه اين طاينه ايهر آ: ض را بشنوند، خواهند گفتين فرايه چون اك ييمت و فطانت شماست، درنظر قومهاكن حيه اكرا يد زي پس آنها را نگاه داشته، بجا آور6
  .شه انديم، و فطانت پيكح
  م؟ينك يه نزد او دعا مك ما است، در هر وقت يهوه خدايه كشان باشد چناني اكيه خدا نزدكزرگ است دام قوم بكرا ي ز7
 گذارم، دارند؟ يش شما ميه من امروز پك يعتين شري مثل تمام ايام عادله اكض و احيه فراك بزرگ است ةفيدام طاك و 8
ه كام عمرت از دل تو محو شود، بلي اينها در تمامي و مبادا اينكده است فراموش يه چشمانت دك را ييزهاي چنيار متوجه باش، مبادا ايشتن را بسين احتراز نما و خوكي ل9

  . م دهيآنها را به پسرانت و پسران پسرانت تعل
ه در كاموزند يشان بشنوانم، تا بيرا به المات خود كن تا كقوم را نزد من جمع :  و خداوند به من گفتيستاده بوديب اي خود در حوريهوه خدايه در حضور ك ي در روز10
  .م دهندين زنده باشند از من بترسند، و پسران خود را تعلي زميه بر روك يي روزهايتمام
  . سوختيظ مي و ابرها و ظلمت غليكيوه  تا به وسط آسمان به آتش و تاركد؛ و يستاديوه اكر ي آمده، زكي و شما نزد11
  .ديديه فقط آواز را شنكد، بليدي ندين صورتكيد، ليديلمات را شنكلّم شد، و شما آواز كش متان آتي و خداوند با شما از م12
  .لمه را و آنها را بر دو لوح سنگ نوشتك ده يعني  رد،كان ي شما بيه شما را به نگاه داشتن آن مأمور فرمود، براك و عهد خود را 13
.ديد، بجا آورينك ي تصرّفش به آن عبور ميه براك ينيم دهم، تا آنها را در زميام را به شما تعلكض و احيه فراك و خداوند مرا در آنوقت امر فرمود 14
  .ديدي نديچ صورتي نمود، هيلّم مكان آتش متيب از ميه خداوند با شما در حورك يرا در روزيد، زيار متوجه باشيشتن را بسي پس خو15
  د،يا اُناث بسازيور كه ذي از شبيلك تمثال هر شايده، ي خود صورت تراشيد و براي مبادا فاسد شو16
   پرد،يه در آسمان مكه هر مرغ بالدار يا شبين است، ي زميه بر روك يمه ايه هر بهيا شبي 17
  .ن استير زمي زيه در آبهاك ي ايه هر ماهيا شبين ي بر زميه هر خزنده ايا شبي 18
 ي تماميت برايهوه خدايه كرده، آنها را ك و سجده يفته شويده، فريع جنود آسمان را دياب و ماه و ستارگان و جم، و آفتينك آسمان بلند ي و مبادا چشمان خود را بسو19

  .ييرده است، عبادت نماكم ير تمام آسمانند، تقسيه زك ييقومها
.دي امروز هستهكد، چنانيراث باشي او قوم ميرون آورد تا براي آهن از مصر بةوركن خداوند شما را گرفته، از كي ل20
  . دهد، داخل نشوميت ميك مليت به تو برايهوه خدايه كو كين نينم و به آن زمكه از اُردنّ عبور نك شده، قسم خورد ك و خداوند بخاطر شما بر من غضبنا21
  .د آورديو را به تصرّف خواهكي ننيرد، و آن زمكد ين شما عبور خواهكيرد؛ لكن خواهم مرد و از اُردن عبور نخواهم ين زميه من در اك بل22



رده است، ك يت به تو نهيهوه خدايه ك يزيه هر چيا شبيده يد، و صورت تراشييه با شما بسته است فراموش نماك خود را يهوه، خدايد، مبادا عهد يياط نماي پس احت23
  .ي خود بسازيبرا

. ور استي غيت آتش سوزنده و خدايهوه خدايه كرا ي ز24
 شما يهوه خدايد و آنچه در نظر ي در بسازيزيه هر چيده، و شبيد، اگر فاسد شده، صورت تراشين باشك ساين مدتيد نموده، و در زميون پسران و پسرانِ پسران را تول چ25

  د،ي سازكبد است بجا آورده، او را غضبنا
 خود را درآن يد شد و روزهاي خواهكد، البته هالينك ي آن عبور ميتصرَف آن از اُردن بسو يه براك ينيه از آن زمك آورم ين را امروز بر شما شاهد مي آسمان و زم26
  .د شدي خواهكل هالكه بالكد ساخت، بليل نخواهيطو
  .ندد مايل العدد خواهي برد، قليه خداوند شما را به آنجا مك يفيان طواينده خواهد نمود، و شما درمكان قومها پراي و خداوند شما را در م27
  . ندي بوي خورند و نمي شنوند و نمينند و نمي بيه نمكرد، كد ي دست انسان از چوب و سنگ را عبادت خواهةان ساخته شدي و در آنجا خدا28
  .يي جان خود تفحص نماي دل و به تماميه او را به تمامك يافت، بشرطي ي، او را خواهي خود را بطلبيهوه خداين اگر از آنجا كي ل29
  .دي شني خود برگشته، آواز او را خواهيهوه خداي يام آخر بسويع بر تو عرض شود، در اين وقايع اي، و جمي گرفتار شوين در تنگ چو30
. ردكش نخواهد شان قسم خورده بود، فراموي ايه براك نخواهد نمود، و عهد پدرانت را كرد و تو را هالك نخواهد كم است؛ تو را تري رحي تو خدايهوه خدايه كرا ي ز31
م واقع شده ين امر عظيا مثل ايه آكگر بپرس ي دةنارك آسمان تا به ةنارك كيد، و از ين آفريه خدا آدم را بر زمك يه قبل از تو بوده است، از روزكن يشيام پيه ازاكرا ي ز32
  ده  شده است؟ ين شنيا مثل اي

  ؟يديه تو شنكده باشند و زنده بمانند، چناني شنلم شود،كان آتش متيه از مك هرگز آواز خدا را يا قومي آ33
م، موافق ي عظي دراز شده و ترسهاي و بازويات معجزات و جنگ و دست قويرد با تجربه ها و آيگر بگيان قوم دي خود از مي برايه برود و قومكرد كمت يا خدا عزي و آ34

  شما بعمل آورد؟  شما در مصر در نظري شما برايهوه خدايهر آنچه 
  .ستي نيگرير از او ديهوه خداست و غيه ك ين بر تو ظاهر شد تا بداني ا35
  . يديان آتش شنيالم او را از مكم خود را به تو نشان داد و ين آتش عظيد، و بر زميب نمايد تا تو را تأدي از آسمان آواز خود را به تو شنوان36
  .رون آورديم از مصر بيده بود، تو را به حضرت خود با قوت عظيشان برگزيشان را بعد از ايت ايه پدران تو را دوست داشته، ذركن جهت ي و از ا37
  .       ه امروز شده استكت به تو دهد، چنانيك مليشان را براين ايد و تو را درآورده، زميرون نماي تو بيش رويم تر از تو را پي بزرگتر و عظي تا  امت ها38
  .ستي نيگرين و دي زمين بر روييهوه خداست، باال در آسمان و پايه كخود نگاه دار  لهذا امروز بدان و در دل 39
 دهد يت به تو ميهوه خدايه ك يني خود را بر زميو باشد و تا روزهاكيم نگاه دار، تا تو را و بعد از تو فرزندان تو را ني فرمايه من امروز به تو امر مكض و اوامر او را ي و فرا40

. ييل نماي طوتا به ابد
  . ردك مشرق آفتاب جدا ي سه شهر به طرف اُردن بسوي آنگاه موس41
  .رده، زنده ماندكن شهرها فرار ي از ايكيند، و به ك بغض نداشته به آنها فرار يشتر با ويشته باشد و پك خود را نادانسته ةيه همساك ي تا قاتل42
. انيان، و جوالن در باشان بجهت  منَسيان، و راموت در جلعاد بجهت جادينيروب بجهت ين همواريابان، در زمي باصر در بيعني 43
  .ل نهادي اسرائي بنيش روي پيه موسك يعتين است شري و ا44
  رون آمدند،يشان از مصر بيه اكل گفت، ي اسرائي به بنيه موسك يامكض و احين است شهادات و فراي ا45
46ن در دردرون آمده بودند او را مغلوب يل چون از مصر بي اسرائي و بنين بود، و موسكه در حشبون ساكان ي اموركحون، ملين سيت فغور در زمي مقابل بة به آنطرف اُر

    ساختند،
   مشرق آفتاب بودند، به تصرف آوردند،يه به آنطرف اُردن بسوك ياني امورك باشان را، دو ملكن عوج ملين او را و زمي و زم47
  ه حرمون باشد، كئون ي اَرنون است تا جبل سي وادةناركه بر كري از عروع48
. فِسجهير دامنه هاي عربه زياي مشرق تا دري عرَبه به آنطرف اُردن بسوي و تمام49
  

5تثنيه باب 
ه كد ياد گرفته، متوجه باشيد، تا آنها را يم بشنوي گويمه من امروز بگوش شما ك را يامكض و احيل فراي اسرائيا: شان گفتيل را خوانده، به اي اسرائي بني تمامي و موس

  .ديآنها را بجا آور
  .ب عهد بستي ما با ما درحوريهوه خداي 2
  .مينجا زنده هستيعاً امروز در ايه جمكه با ما كن عهد را با پدران ما نبست، بلي خداوند ا3
  .لم شدكان آتش با شما روبرو متيوه از مك خداوند در 4
  :د و گفتيامديوه برنكد و به فراز يدي ترسيه شما به سبب آتش مكرا ينم، زكان ي شما بيالم خداوند را براكستاده بود، تا يان خداوند و شما اي آنوقت درم من در5
  .رون آوردمي بي بندگةن مصر از خانيه تو را از زمك تو، يهوه، خداي من هستم 6
. گر نباشنديان دي تو را به حضور من خدا7
  .ن است مسازير زمي زيا از آنچه در آبهاين، ين در زمييا از آنچه پاي از آنچه باال درآسمان، يچ تمثاليا هيده ي بجهت خود صورت تراش8
  .  رسانمي مرا دشمنان دارند، مهك يورم، و گناهان پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم از آناني غي تو هستم، خدايهوه خدايه كرا من يز.  آنها را سجده و عبادت منما9

.ام مرا نگاه دارندكه مرا دوست دارند و احك ينم تا هزار پشت بر آنانك ي و رحمت م10
. گناه نخواهد شمرديه نام او را به باطل برد، بك را يسكرا خداوند ي خود را به باطل مبر، زيهوه خداي نام 11
  .    ت به تو امر فرموده استيهوه خدايه كما، چنانس ني روز سبت را نگاه دار و آن را تقد12
  .نكار خود را بك شش روز مشغول باش و هر 13
ه در اندرون كمت و مهمانت ي بهاةزت و گاوت و االغت و همينكن، تو و پسرت و دخترت و غالمت و ك مياركچيدر آن ه.  توستيهوه خداين سبت ي اما روز هفتم14

  .رنديزت مثل تو آرام گينك تا غالمت و  تو باشد،يدروازه ها
ه روز سبت را كت، تو را امر فرموده است يهوه ، خداين يبنابرا. رون آوردي دراز از آنجا بي و بازويت تو را به دست قويهوه خداي، و ين مصر غالم بوديه در زمكاد آور ي و ب15

.ينگاه دار



ت به تويهوه خدايه ك ينيت دراز شود و تو را در زميت تو را امر فرموده است، تا روزهايوه خداهيه ك پدر و مادرخود را حرمت دار، چنان16
. باشدييوكي بخشد، نيم

  .نك  قتل م17
  . نك و زنا م18
  . نك مي و دزد19
  .  خود شهادت دروغ مدهةي و بر همسا20
.نك تو باشد، طمع مةيزش و گاوش و االغش و به هرچه از آن همساينكو و به غالمش و  اةه ات و به مزرعي همساةه ات طمع مورز، و به خاني و بر زن همسا21
فزود و آنها را بر دو لوح سنگ نوشته، به ي نيزي بلند گفت، و بر آنها چيظ به آوازيان آتش و ابر و ظلمت غليوه از مك جماعت شما در ين سخنان را خداوند به تمامي ا22

  .من داد
  خ خود نزد من آمده،ي اسباط و مشايساوع ري سوخت، شما با جميوه به آتش مكد، و يدي شنيكيان تاريواز را از م و چون شما آن آ23
د و زنده ي گويه خدا با انسان سخن مكم يديم، پس امروز ديديان آتش شنيرده است، و آواز او را از مك ما، جالل و عظمت خود را بر ما ظاهر يهوه خداي كنيا: دي گفت24

  .ستا
  .م مرديم، خواهيگر بشنوي خود را ديهوه خدايم ما را خواهد سوخت، اگر آواز ين آتش عظيه اكرا يم زيري و اما اآلن چرا بم25
  د، بشنود و زنده ماند؟يان آتش سخن گويه از مك را ي حيه مثل ما آواز خداكست يك بشر يرا از تمامي ز26
.م آورديد و به عمل خواهيم شنين، پس خواهكان ي ما بيد براي ما به تو بگويهوه خدايد، بشنو و هرآنچه ي ما بگويهوه خداي برو و هر آنچه كي تو نزد27
  .و گفتندكيدم، هرچه گفتند نيه به تو گفتند، شنكن قوم را يآواز سخنان ا: د، و خداوند مرا گفتيد شنيه به من گفتك و خداوند آواز سخنان شما را 28
  .و باشدكيشان را تا به ابد نيشان را و فرزندان اي آوردند، تا اي اوامر مرا در هر وقت بجا ميدند، و تمامي ترسين داشتند تا از من مي را مثل ايه دلكاش ك 29
  .دي خود برگرديمه هايشان را بگو به خي برو و ا30
 دهم تا در يشان ميه من به اك ينيم، و آنها را در زمي به توبگويم دهيشان تعليد به ايبا يه مك را يامكض و احيع اوامر و فرايست، تا جميش من باينجا پي و اما تو درا31

.ند، بجا آورنديآن تصرّف نما
  .دييد، و براست و چپ انحراف منماي شما، به شما امر فرموده است، به عمل آوريهوه، خدايد تا آنچه يي پس توجه نما32
. دييل نمايد آورد، طويه به تصرف خواهك ينيام خود را در زميو باشد و اكي شما نيد، تا برايي نماكشما، به شما امر فرموده است، سلو يهوه، خدايه ك يقي طري در تمام33
  

6تثنيه باب 
د، بجا ينك ي تصرفش عبور مي آن برايبسوه شما ك ينيم داده شود، تا آنها را در زميه به شما تعلك شما، امر فرمود ي خدا هوه،يه ك يامكض و احين است اوامر و فراي و ا
  .ديآور
ام عمرت و تا عمر تو دراز ي اي، تو و پسرت و پسر پسرت، در تماميم نگاه داري فرمايه من به شما امر مكض و اوامر او را يع فراي خود ترسان شده، جميهوه خداي و تا از 2

  .شود
 پدرانت يهوه خدايه ك است، چنانير و شهد جاريه به شك يني در زميار افزوده شوديو باشد، و بسكي تو ني، تا برال بشنو، و به عمل نمودن آن متوجه باشي اسرائي پس ا3

.تو را وعده داده است
  .هوه واحد استي ما، يهوه، خدايل بشنو، ي اسرائي ا4
  .  قوت خود محبت نماي جان و تمامي خود را به تماميهوه خداي پس 5
  .م، بر دل تو باشدي فرمايه من امروز تو را امر مك ين سخناني و ا6
  .دن و برخاستنت از آنها گفتگو نماين نشستنت در خانه، و رفتنت به راه، و وقت خوابيم نما، و حي و آنها را به پسرانت به دقت تعل7
  . عالمت ببند، و در منان چشمانت عصابه باشدي و آنها را بر دست خود برا8
.سيت بنوي در خانه ات و بر دروازه هايباهوها و آنها را بر 9

  ، يرده اكه تو بنا نك يي بزرگ و خوشنمايه به تو بدهد، در آورد، به شهرهاكعقوب قسم خُورد يم و اسحاق و ي پدرانت ابراهيه براك ينيت، تو را به زميهوه، خداي و چون 10
ر ي، و از آنها خورده، سيه غرس ننموده اك يتوني زيستانها و باغهاك، و تاينده اكه نك ينده شده اك يو حوضها، يرده اكه پر نكو كيز ني پر از هر چي و به خانه ها11
  ،يشد
  .ينكرون آورد، فراموش ي بي بندگةن مصر، از خانيه تو را از زمك آنگاه با حذر باش مبادا خداوند را 12
  .  او قسم بخور خود بترس و او را عبادت نما و به ناميهوه خداي از 13
  .ديي منمايروي باشند، پيه به اطراف تو مك يفيان طوايگر را از خدايان دي خدا14
. سازدكن هالي زميت، بر تو افروخته شود، و تو را از رويهوه، خدايور است، مبادا غضب ي غيان تو خداي تو درميهوه خدايرا ي ز15
  . ديرا در مسا آزموده او كد، چنانييازماي خود را ميهوه خداي 16
  .ديه به شما امر فرموده است، نگاه داركض او را ي خود را و شهادات و فرايهوه خدايد تا اوامر يي توجه نما17
  . يتصرف آور پدرانت قسم خورد به يه خداون براكو را كين نيو شود، و داخل شده آن زمكي تو نيوست، به عمل آور تا براكي و آنچه در نظر خداوند راست و ن18
.ه خداوند گفته استكد، چنانيع دشمنانت را از حضورت اخراج نماي و تا جم19
  ست؟ي ما به شما امر فرموده است، چيهوه خدايه ك يامكض و احين شهادات و فرايه مراد از اكد يال نموده، گوونده از تو سيام آي چون پسر تو در ا20
  . رون آوردي بيم، و خداوند ما را از مصر با دست قويفرعون بودما در مصر غالم :  پس به پسر خود بگو21
  . او در نظر ما ظاهر ساختة اهل خاني بر مصر و فرعون و تماميم و رديا ت و معجزات عظي و خداوند آ22
  . ه به ما بدهد، در آوردك پدران ما قسم خورد يه براك ينيرون آورد تا ما را به زمي و ما را از آنجا ب23
  . ه تا امروز شده استكو باشد و ما را زنده نگاه دارد، چنانكيشه ني ما هميم، تا براي خود بترسيهوه خدايض را بجا آورده، از ين فرايه تمام اك خداوند ما را مأمور داشت  و24
.ه ما را امر فرموده استكم، چناني خود بجا آوريهوه خداين اوامر را به حضور يع ايه جمكم يه متوجه شوك ما عدالت خواهد بود ي و برا25
  



7تثنيه باب 
ان و يان و حِوِّيان و فِرِزِّينعانكان و يامور ان ويان و جِرْجاشيه حِتكار را ي بسي درآورد، و امت هاي روي تصرفش به آنجا ميه براك ينيت، تو را به زميهوه، خداي چون 

  .ديش تو اخراج نماي از پم تر از تو باشند،يان، هفت امت بزرگتر و عظيبوسِي
  .شان ترحم منمايشان عهد مبند و بر اين، و با اك كلّ هالكشان را بالي، آنگاه ايشان را مغلوب سازيد، و تو ايم نمايشان را به دست تو تسليت، ايهوه خداي و چون 2
  .رير خود مگ پسيشان را برايشان مده، و دختر ايشان مصاهرت منما؛ دختر خود را به پسر اي و با ا3
  . خواهد ساختك هاليند، و غضب خداوند بر شما افروخته شده، شما را بزودير را عبادت نمايان غيد، تا خدايه اوالد تو را از متابعت من برخواهند گردانكراي ز4
شان را به آتش ي اةدي تراشي و بتها د،ييشان را قطع نماي اميريد و اشينكشان را بشي ايد، و تمثالهايشان را منهدم سازي ايد؛ مذبحهايين عمل نمايشان چنيه با اك بل5

  .ديبسوزان
.ي خود او باشين اند، قوم مخصوص براي زميه بر روك ييع قومهايده است تا از جميت تو را برگزيهوه خداي. يت، قوم مقدس هستيهوه، خداي يه تو براكراي ز6
  .    ديلتر بودي قومها قلةه شما از همكرا يد، زيرتر بوديثكر قومها يه از ساكن سبب يد از اي خداوند دل خود را با شما نبست و شما را برنگز7
رون ي بيپس خداوند شما را با دست قو.  پدران شما خورده بود، بجا آورديه براك خواست قسم خود را ي داشت، و ميه خداوند شما را دوست مكن جهت ين از اكي ل8

  .ه دادي دست فرعون، پادشاه مصر، فد ازي بندگةآورد، و از خان
  . داردي آورند تا هزار پشت نگاه مي دارند و اوامر او را بجا ميه او را دوست مك يه عهد و رحمت خود را با آنانكن ي امي تو، اوست خدا، خدايهوه، خدايه ك پس بدان 9

افات خواهد كش مير ننموده، او را بر رويه او را دشمن دارد، تأخكو به هر .  سازدي مكشان را هاليده، ايافات رسانكشان مي ايه او را دشمن دارند، بر روك را ي و آنان10
  . ديرسان
. م، نگاه داري فرمايه من امروز به جهت عمل نمودن به تو امر مك را يامكض و احي پس اوامر و فرا11
  . پدرانت قسم خورده است، با تو نگاه خواهد داشتيه براكت عهد و رحمت را يهوه خداينگاه د، آيد و آنها را نگاه داشته، بجا آوريام را بشنوكن احي پس اگر ا12
 يني تو را، در زمة گلي تو را و بچه هاةج رميره و روغن تو را و نتاين تو را و غله و شي زمةوي بطن تو و مةويت خواهد داد، و خواهد افزود، و مك و تو را دوست داشته، بر13
  .ت خواهد دادكه به تو بدهد، بركانت قسم خورد  پدريه براك

  .ا ماده، نازاد نخواهد بوديم شما، نر يان شما و بهاي شد، و در مي تر خواهك قومها مبارة از هم14
  . دشمنانت آنها را خواهد آورديبر تمامه كد، بلي، بر تو عارض نخواهد گرداني دانيه مك بد مصر را يدام از مرضهاكچيرد، و هك را از تو دور خواهد يماري و خداوند هر ب15
.  تو دام باشديشان را عبادت منما، مبادا برايان ايد، و خداي ساخته، چشم تو را بر آنها ترحم ننماكند هالك يم ميهوه بدست تو تسليه ك قومها را ي و تمام16
  م؟يا اخراج نماشان رياده اند، چگونه توانم اين قومها از من زيه اك يي و اگر در دلت گو17
  .    اد آوريو بكيرد، نكان يع مصريت با فرعون و جميهوه خدايه آنچه را كشان مترس بلي از ا18
با ت، يهوه، خدايپس . رون آورديت، تو را به آنها بيهوه، خدايه ك دراز را ي و بازويات و معجزات و دست قويده است، و آيه چشمانت دك را يمي عظي تجربه هايعني 19
  .ردكن خواهد ي، چني ترسيه از آنها   مك يي قومهاةهم
  . شوندكشان از حضور تو هالي ماندگان و پنهان شدگان ايشان خواهد فرستاد، تا باقيان ايز زنبورها در ميت نيهُوه خداي و 20
  .ب استيم ومهي عظيان توست، خدايه درمكت يهوه خدايرا يشان مترس زي از ا21
  .اد شوندي مبادا و حوش صحرا بر تو زيي تلف نماي تواني نميشان را بزوديج اخراج خواهد نمود، اين قومها را از حضور تو به تدري، ا تيخداهوه، ي و 22
  . شوندكشان خواهد نمود تا هالي پريميشان را به اضطراب عظي و ا رد،كم خواهد يشان را به دست تو تسليت، ايهوه خداين كي ل23
  .ي سازكشان را هالي مقاومت با تو نخواهد داشت تا اياراي يسك، و ير آسمان محو سازيشان را از زيم خواهد نمود، تا نام ايشان را بدست تو تسليا ك و ملو24
 يهوه، خدايه نزد ك چون ،يام گرفتار شور، مبادا از آنها به دي خود مگيه بر آنهاست، طمع مورز، و براك ييد، به نقره و طاليشان را به آتش بسوزانيان اي خداي و تمثالها25

  .روه استكتو، م
.ه حرام استكراهت دار چونكت نفرت و ي، از آن نهاي مبادا مثل آن حرام شو اور،ي خود مةروه را به مانكز مي و چ26
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 پدران شما قسم خورده بود، داخل يه خداوند براك ينيد، و به زمياد شوينده، زد، تا زنده مايم، حفظ داشته، بجا آوري فرمايه من امروز به شما امر مك را ي اوامري تمام

  . دييشده، در آن تصرف نما
 او را ا اوامريه آكه در دل تو است بداند، كد، و آنچه را يازمايل ساخته، بي نمود تا تو را ذليابان رهبرين چهل سال در بيت، تو را ايهوه، خدايه ك راه را ياد آور تمامي و ب2

  . ا نهي داشت ينگاه خواه
ند ك يست ميه انسان نه به نان تنها زكاموزاند ي دانستند، تا تو را بي و نه پدرانت مي دانستيه نه تو آن را   مكد يل و گرسنه ساخت و منّ را به تو خوراني و او تو را ذل3
  . شوديه از دهان خداوند صادر شود، انسان زنده مك يلمه اكه به هر كبل
  .ردك تو آماس نين چهل سال لباس تو در برت مندرس نشد، و پاي در ا4
  .رده استكب يت تو را تأديهوه خدايد، ي نمايب ميه پدر، پسر خود را تأدك يه بطوركن كر ك پس در دل خود ف5
  . نما و از او بترسك او سلويقهاي خود را نگاه داشته، در طريهوه خداي و اوامر 6
  . شودي ميوهها جاركه از دره ها و كاچه ها ي آب و از چشمه ها و درين پر از نهرهاي آورد؛ زميو در مكين نيت تو را به زميهوه خدايه كرا ي ز7
  .ت و عسل استيتونِ زيه پر از زك ينير و انار باشد، زميه پر از گندم و جو و مو و انجك يني زم8
  .ندك يش مس خواهيوههاكش آهن است، و از يه سنگهاك يني شد؛ زميز نخواهيچ چيد، و در آن محتاج به ه خوري نخواهيه درآن نان را به تنگك يني زم9

.  خواندي خواهكه به تو داده است، متباركو كين ني خود را به جهت زميهوه خداي شد، و ير خواهي و خورده، س10
  .     يم، نگاه نداري فرمايه من امروز به تو امر مكض او را يام و فراك و اح و اوامرينك خود را فراموش يهوه خداي پس باحذر باش، مبادا 11
  ،ين شوكرده، در آن ساكو بنا كي ني، و خانه هاير شوي مبادا خورده، س12
   تو افزوده گردد،كملي تو افزون شود، و ماياد شود، و نقره و طال براي تو زة و رمه و گل13
  ،ينكرون آورد، فراموش ي بي بندگةن مصر از خانيه تو را از زمك خود را يداهوه خي و دل تو مغرور شده، 14 
  رون آورد، ي تو آب از سنگ خارا بيه براك نمود، ي آب بود، رهبري بةن تشنين و عقربها و زمي آتشيه در آن مارهاك كابان بزرگ و خوفنايه تو را در بك 15



  .ديد و بر تو در آخرت احسان نمايازمايل سازد و تو را بينت آن را ندانسته بودند، تا تو را ذله پدراكد يابان منّ را خورانيه تو را در بك 16
  .رده استكدا يم پي را از براين توانگري دست من، اييه قوت من و تواناك يي مبادا در دل خود بگو17
ه امروز ك پدرانت قسم خورده بود، استوار بدارد، چنانيه براك، تا عهد خود را ييدا نماي پير دهد تا توانگيه به تو قوت مكرا اوست ياد آور، زي خود را بيهوه خدايه ك بل18

. شده است
  .د شدي خواهكه البته هالك دهم ي، امروز بر شما شهادت ميي آنها را عبادت و سجده نما گر نموده،يان دي خدايروي و پينك خود را فراموش يهوه خداي و اگر 19
. ديدي خود را نشنيهوه خدايه قول كن جهت يد شد از اي خواهكن هالي سازد، شما همچني مك تو هاليش رويه خداوند پك يي مثل قومها20
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ه تا ك بزرگ را ي تراند، و شهرهايم تر و  قويه از تو عظك را يي، تا داخل شده، قومهاينك يتو امروز از اُردنّ عبور م. ل بشنوي اسرائي ا

  ،ي به تصرف آور  حصاردار است،كفلبه 
  . عناق داشته باشدي مقاومت با بنيارايه كست يكه گفته اند ك يده اي و شني شناسيه مك عناق را يم و بلند قد  بني قوم عظيعني 2
پس . ل خواهد ساختي تو ذليش رويرد، و پكخواهد   كشان را هاليند، و او اك ي تو مثل آتش سوزنده عبور ميش رويه پكت، اوست يهوه، خدايه ك پس امروز بدان 3
.  ه خداوند به تو گفته استك چنان  نمود،ي خواهك  هاليشان را اخراج نموده، بزوديا

تا آن را به تصرّف آوردم، ن در آورد ين زميه به سبب عدالت من، خداوند مرا به اكن و مگو كر مكد، در دل خود فيشان را از حضور تو اخراج  نمايت، ايهوه، خداي پس چون 4
  .دي نمايشان را از حضور تو اخراج مين امت ها، خداوند ايه به سبب شرارت اكبل
شان را از حضور تو يت، ايهوه، خداين امت ها، يه به سبب شرارت اك، بلي شوي تصرّفش ميشان براين ايش داخل زمي دل خوي نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راست5

. دي قسم خورده بود، استوار نما عقوب،يم و اسحاق و ي پدرانت، ابراهيه خداوند براك را يالمكه كد، و تا آنينما ياخراج م
  .يش هستك گردنيه قومكراي، زيي هد تا در آن تصرف نمايو را به سبب عدالت تو به تو نمكين نين زميت، ايهوه، خدايه ك پس بدان 6
 ي، به خداوند عاصيدينجا رسي تا به ايرون آمدين مصر بيه از زمك ي و از روزيابان جنبش دادي خود را در بيهوه خدايگونه خشم ه چكن كاد آور و فراموش مي پس ب7
.دي شديم
  .دي نماك شد تا شما را هالكد، و خداوند بر شما غضبنايب خشم خداوند را جنبش دادي و در حور8
وه ماندم؛ نه نان خوردم و نه آب كرم آنگاه چهل روز و چهل شب در ي، بگ ه خداوند با شما بستك را ي عهدي لوحهايعني  سنگيوه برآمدم تا لوحهاكه من به ك ي هنگام9

  .دمينوش
فته بود، ان آتش در روز اجتماع  به شما گيوه از مكه خداوند در ك ي سخناني به انگشت خدا را به من داد و بر آنها موافق تمامةتوب شدك و خداوند دو لوح سنگ م10

  .نوشته شد
 عهد را به من داد،ي لوحهايعنين دو لوح يه خداوند اك چهل روز و چهل شب ي و واقع شد بعد از انقضا11
ده، ي انحراف ورزيدشان را امر فرمودم به زويه اك يقي فاسد شده اند، و از طريرون آورديه از مصر بكرا قوم تو ي فرود شو زينجا به زوديبرخاسته، از ا:  و خداوند مرا گفت12
  . خود ساختنديخته شده براي ريبت

  .ش هستندك قوم گردن كنيدم و اين قوم را ديا: رده، گفتك و خداوند مرا خطاب 13
.شان بوجود آورميرتر از ايثك تر و ي قوينم و از تو قومكر آسمان محو يشان را از زي سازم و نام اكشان را هالي مرا واگذار تا ا14
  . سوخت و دو لوح عهد در دو دست من بوديوه به آتش مكوه فرود آمدم و كه، از  پس برگشت15
  .دي برگشته بوديه خداوند به شما امر فرموده بود، به زودك يقي خود ساخته و از طريخته شده براي ريده، گوساله اي خود گناه ورزيهوه خدايه به كدم يرده، دك و نگاه 16
  . ستمكا را از دو دست خود انداخته، در نظر شما ش پس دو لوح را گرفتم و آنه17
ه در كسته يار ناشاكرده و كه ك گناهان شما ةدم، به سبب همي در افتادم؛ نه نان خوردم و نه آب نوشي اول، چهل روز و چهل شب به حضور خداوند به روة و مثل دفع18

  .ديجان آوردينظر خداوند عمل نموده، خشم او را به ه
  .ز مرا اجابت نموديدم، و خداوند آن مرتبه ني ترسي سازد، مكه خداوند بر شما نموده بود تا شما را هالك ياز غضب و حدت خشمه كرا ي ز19
  .  ردمكز در آن وقت دعا ي هارون ني سازد، و براك شده بود تا او را هالكار غضبناي و خداوند بر هارون بس20
ه از ك يدم تا مثل غبار نرم شد، و غبارش را به نهرييو ساكيرده، نكدم و آن را خرد يد، گرفتم و آن را به آتش سوزانيساخته بوده ك را ي گوساله ايعني و اما گناه شما 21
. دمي بود، پاشيوه جارك

  .ديجان آورديبرُوت هتّاوه خشم خداوند را به هكره و مسا و ي و در تَبع22
اورده ، يمان نيد و به او اي شدي خود عاصيهوه خدايد، از قول ييه به شما داده ام تصرف نماك ينيد و در زميع فرستاده، گفت برويه خداوند شما را از قادش برنك ي و وقت23

  . ديديآواز او را نشن
.ديده ايان ورزيه شما را شناخته ام به خداوند عصك ي از روز24
  . سازدكه شما را هالكه خداوند گفته بود كن جهت ي در افتاده بودم، از اي پس به حضور خداوند به رو25
  . مسازك، هاليرون آوردي از مصر بي و به دست قويه داديه به عظمت خود فدكراث خود را يهوه، قوم خود و مي خداوند يا«:  ونزد خداوند استدعا نموده، گفتم26
  .شان نظر منمايم و شرارت و گناه ان قوي اياد آور، و بر سخت دليعقوب را بيم و اسحاق و ي بندگان خود ابراه27
 يشان را دشمن ميه اكشان وعده دغاده بود در آورد، و چونيه به اك ينيشان را به زميه خداوند نتوانست اكند چوني، بگويرون آورديه ما را از آن بك يني مبادا اهل زم28

  .    سازدك هال ابانيرون آورد تا در بيشان را بين جهت ايداشت، از ا
.يرون آورديش بي خوة افراشتيم خود و به بازويه به قوت عظكراث تو هستند يشان قوم تو و مين اكي ل29
  

10تثنيه باب 
  . خود بسازي از چوب براي، و تابوتيوه برآك خود بتراش، و نزد من به ين برايدو لوح سنگ موافق اول:  و در آن وقت خداوند به من گفت

  . بود، خواهم نوشت، و آنها را در تابوت بگذاريستنكه شكن ي اوليه بر لوحهاك را يلماتكن لوحها ي و بر ا2
  .وه برآمدمكدم، و آن دو لوح را در دست داشته، به ين تراشي از چوب سِنْط ساختم، و دو لوح سنگ موافق اولي پس تابوت3



  .آتش،  در روز اجتماع به شما گفته بود نوشت، و خداوند آنها را به من دادان يوه از مكه خداوند در كلمه را كن، آن ده يتابت اولك و بر آن دو لوح موافق 4
.ه خداوند مرا امر فرموده بودكه ساخته بودم گذاشتم، و در آنجا هست، چنانك يوه فرود آمدم، و لوحها را در تابوتك پس برگشته، از 5
  .هانت پرداختكش به يو پسرش العازار در جا. جا هارون مرد و در آنجا دفن شدردند، و در آنكوچ كره يعقان به موسي يروت بنيل از بي اسرائي و بن6
  . آب استين نهرهايه زمكطبات يردند، و از جد جوده به كوچ ك و از آنجا به جد جوده 7
ه تا امروز كت دهند، چنانكند، و به نام او بري را خدمت نماستاده، اويرد، تا تابوت عهد خداوند را بردارند، و به حضور خداوند اك را جدا ي و در آن وقت خداوند سبط الو8

  .           است
.  گفته بوديت به ويهوه خدايه ك است، چنانيراث ويست، خداوند مي نيراثيب و ميان برادرانش نصي را درمين الوي بنابرا9

  . سازدكز خداوند مرا اجابت نمود، و خداوند نخواست تو را هاليفعه نن، چهل روز و چهل شب توقف نمودم، و در آن دي اوليوه مثل روزهاك و من در 10
.شان بدهم داخل شده، آن را به تصرّف آوردنديه به اكشان قسم خوردند ي پدران ايه براك ينين قوم روانه شو تا به زمي ايش رويز و پيبرخ«:  وخداوند مرا گفت11
 خود را يهوه خداي و ي، و او را دوست بداريي نماكش سلويقهاي طرة و در هميت بترسيهوه خدايه از كني خواهد، جز ايمت از تو چه يهوه خدايل، ي اسرائي پس اآلن ا12

  .يي جان خود عبادت نماي دل و به تماميبه تمام
  .يم، نگاه داري فرمايتت امر ميري خيه من امروز تو را براكض او را ي و اوامر خداوند و فرا13
  .ن و هر آنچه در آن استي توست، و زميهوه خداي از آن ك االفالك فل وك فلكني ا14
  . ه امروز شده استكد، چناني قومها برگزة شما را از هميعنيشان، يت ايشان ذري نمود، و بعد از ايشان را محبت مين خداوند به پدران تو رغبت داشته، اكي ل15
  .ديي منمايشكدن گر گريد، و دي خود را مختون سازي دلهاة پس غلف16
  .     ردي گي ندارد و رشوه نميب است، و طرفداريم و جبار و مهي عظيان و رب االرباب، و خداي خداي شما خدايهوه خدايه كرا ي ز17
  . دهديشان مي به اك و پوشاكبان دوست داشته، خورايند، و غرك ي ميوه زنان را دادرسيمان و بيتي 18
  . ديب بودين مصر غريه در زمكرا يد، زيبان را دوست داري پس غر19
  . خود بترس، و او را عبادت نما و به او ملصق شو و به نام او قسم بخوريهوه خداي از 20
  .ده بجا آورده استيه چشمانت دك يبيم و مهين اعمال عظي تو ايه براك توست ي او فخر توست و او خدا21
.ر ساخته استيثكت، تو را مثل ستارگان آسمان يهوه خدايند و اآلن  پدران تو با هفتاد نفر به مصر فرود شد22
  

11تثنيه باب 
  . ام و اوامر او را در همه وقت نگاه داركض و احيعت و فراي خود را دوست بدار، و وديهوه خداي پس 

   او را،ة افراشتي و بازويده اند، و نه عظمت و دست قوي شما را نديداهوه خيب يه ندانسته اند، و تأدكم ي گويه به پسران شما سخن نمكرا يد، زي و امروز بدان2
  ن او بظهور آورد،ي زميان مصر، به فرعون، پادشاه مصر، و به تماميه درمكات و اعمال او را ي و آ3
 نمودند، و چگونه خداوند، يه شما را تعاقب مك ي ساخت، وقتيارشان جيه چگونه آب بحر قلزم را بر اكرد، كشان ي ايان، به اسبها و به ارابه هاير مصركه به لشك و آنچه را 4
   ساخت، كشان را تا به امروز هاليا

  د،يدينجا رسيرد تا شما به اكابان ي شما در بيه براك و آنچه را 5
ه همراه كات را ي حي و هر ذ شان را،ي ايمه هاي خاندان وخشان را وين دهان خود را گشوده، ايه چگونه زمكرد، كن يبواَب بن ريرام پسران اليه به داتان و آبك و آنچه را 6
  .  ديل بلعي اسرائيان تماميشان بود درميا

.دنديرده بود، دكه ك خداوند را ةمي اعمال عظين چشمان شما تمامكي ل7
  .ديد، به تصرف آورينك ي گرفتن آن عبور ميه براكرا  ينيد و داخل شده، زمي شويد، تا قويم نگاه داري فرماي شما امر ميه من امروز براك را يع اوامري پس جم8
  . استير وشهد جاريه به شك ينيد، و زميشان بدهد، عمر دراز داشته باشيت ايشان و به ذريه آن را به اك پدران شما قَسم خورد يه خداوند براك يني و تا در آن زم9

 خود ي و آن را مثل باغ بقُول به پاياشتك يه در آن تخم خود را مكست، ي نيرون آمديه از آن بكصر ن مي، مثل زمي شوي گرفتن آن داخل ميه تو براك ينيرا زمي ز10
  .يردك يراب ميس

   نوشد،  يه از بارش آسمان آب مكوهها و دره هاست كن يد، زمينك ي گرفتنش به آن عبور ميه شما براك ينين زمكي ل11
.وسته بر آن استيت از اول سال تا آخر سال پيهوه خدايدارد و چشمان ت بر آن التفات يهوه خدايه ك است يني زم12
 جان خود ي دل و به تماميد، و او را به تمامي خود را دوست بداريهوه خدايد، و يم، بشنوي فرماي شما امر ميه من امروز براك را يه اگر اوامركن خواهد شد ي و چن13

  د،ييعبادت نما
  .ييره و روغن خود را جمع نماي و شةد، تا غلّين را در موسمش خواهد بخشين و آخري باران اوليعني ن شماي آنگاه باران زم14
  . ير شوي و سيمت علف خواهم داد تا بخوري بهاي تو براي و در صحرا15
  .دييگر را عبادت و سجده نمايان ديفته شود و برگشته، خدايد مبادا دل شما فري با حذر باش16
 ي دهد، بزوديه خداوند به شما مك ييوكين نين محصول خود را ندهد و شما از زمي بر شما افروخته شود، تا آسمان را مسدود سازد، و باران نبارد، و زم و خشم خداوند17
.دي شوكهال
  .عصابه باشدان چشمان شما يد، و در مي عالمت ببندي خود برايد، و آنها را بر دستهاين سخنان مرا در دل و جان خود جا دهي پس ا18
  .دييدن و برخاستنت از آنها گفتگو نماي خود، و رفتنت به راه و وقت خوابةن نشستنت در مانيد، و حيم دهي و آنها را به پسران خود تعل19
  د،يسي خود بنوي خود و بر دروازه هاة در خاني و آنها را بر با هوها20
.ني زمي بر باالكام افالير شود، مثل ايثكشان بدهد، يه به اك پدران شما قَسم خورد يراه خداوند بك ينيام پسران شما بر زميام شما و اي تا ا21
 او رفتار نموده، يقهاي طريد، و در تمامي خود را دوست داريهوه خدايد، تا يو نگاه داركيم، ني فرمايه من بجهت عمل نمودن به شما امر مكن اوامر را ي ايرا اگر تمامي ز22

  ديوبه او ملصق ش
  .د نمودير خواهيتر از خود را تسخي بزرگتر و قوين امت ها را از حضور شما اخراج خواهد نمود، و شما امت هايع اي آنگاه خداوند جم23
  . خواهد بود، حدود شماي غربياي نهر فرات تا دريعنيابان و لبنان و از نهر، ي شما بر آن گذارده شود، از آن شما خواهد بود، از بيف پاكه ك يي هر جا24



ه به ك خواهد ساخت، چنانيد مستولي زنيه به آن قدم مكن ي زمي شما ترس و خوف شما را بر تماميهوه خدايرا ي مقاومت با شما نخواهد داشت، زيارايس كچي و ه25
. شما گفته است

  . گذارميش شما  ميت و لعنت پك من امروز بركني ا26
  .دييم، اطاعت نماي فرمايه من امروز به شما امر مكخود را  يهوه خدايت، اگر اوامر ك اما بر27
  .ديي نمايرويد، پيه نشناخته اكر را يان غيد، و خدايم برگردي فرمايه من امروز به شما امر مك يقي خود را اطاعت ننموده، از طريهوه خداي و اما لعنت، اگر اوامر 28
 يبال خواهيوه اِكم و لعنت را بر يوه جرزكت را بر ك داخل سازد، آنگاه بري رويه به جهت گرفتنش به آن مك ينيبه زمت تو را يهوه، خدايه چون ك و واقع خواهد شد 29

  .گذاشت
. مورهينند مقابل جِلْجال نزد بلوطهاكه در عرَبه ساك يانينعانكن يستند پشت راه غروب آفتاب، در زميا آنها به آن طرف اُردنّ ني آ30
  . د شدين خواهكد گرفت و در آن سايد، و آن را خواهي بخشد به تصرف آوريت به تو ميهوه خدايه ك را ينيد تا داخل شده، زمينك يه شما از اُردنّ عبور مكرا ي ز31
.دي گذارم، به عمل آوريش شما ميه من امروز پك را يامكض و احين فرايع ايد تا جمي پس متوجه باش32
  

12تثنيه باب 
 پدرانت به تو داده است، يهوه خدايه ك ينيد، در زميد متوجه شده، به عمل آري بايد ماند، مين زنده خواهيه بر زمك يي روزهايه شما در تمامك يامكض و احيت فرانهاسي ا

.ييتا در آن تصرف نما
ر هر ي بلند خواه بر تلّها و خواه زيوههاكد، خواه بر ييد خراب نمايي نماينند و شما آنها را اخراج مك يان خود را عبادت ميه در آنها خداك را يين امت هاكع اماي جم2

  .درخت سبز
شان ي ايد، و نامهاييشان را قطع نمايان اي خداةده شدي تراشيد، و بتهايشان را به آتش بسوزاني ايره هاي و اش د،ينكشان را خرد ي ايد و ستونهاينكشان را بشي اي مذبحها3

  .ديرا از آنجا محو ساز
  .ديين عمل منماي خود چنيهوه خداي با 4
  .دين او را بطلبد و به آنجا بروك مسيعني  دند تا نام خود را در آنجا بگذارد،يع اسباط شما برگزي شما از جميهوه خدايه ك يانكه به مك بل5
  .ديش را ببري خوة رمه و گلي و نذرها و نوافل خود و نخست زاده هاش،ي خوي دستهاي افراشتنياي خود، و هدايح و عشرهاي و ذباي سوختني هاي و به آنجا قربان6
. ديي نمايت دهد، شادك شما، شما را در آن بريهوه خدايه ك شما در هر شغل دست خود ةد، و شما و اهل خاني خود بخوريهوه خداي و درآنجا به حضور 7
  .دينكد، نيس پسند آكنظر هر آنچه در يعنيم، ينك ينجا مي موافق هرآنچه ما امروز در ا8
  .دي دهد داخل نشده اي شما، به شما ميهوه خدايه ك يبيه هنوز به آرامگاه و نصكرا ي ز9

هد تا در  ديع دشمنان شما از هر طرف آراميد، و او شما را از جمين شوكند، ساك يم مي شما تقسي شما، براي خدا هوه،يه ك ينيرده، در زمك اما چون از اُردنّ عبور 10
  د،يينت نماكت سويامن
ح و ي و ذباي سوختني هايد، از قربانياوريم بيه من به شما امر فرماكن سازد، به آنجا هرچه را كدند تا نام خود را در آن ساي شما برگزيهوه خدايه ك يانك آنگاه به م11

  . ديي خداوند نذر نماي براهكن خود ي بهتري نذرهاةش، و همي خوي دستهاي افراشتنياي خود، و هدايعشرها
 و يشان را با حصه ايه اك شما باشند چونيه درون دروازه هاك يانيزان خود، و الوينكد، شما با پسران و دختران و غالمان و يي نماي خود شاديهوه خداي و به حضور 12
.ستي نيبينص
  ، يگذران خود را ني سوختني هاي قربانيني بيه مك ييه در هر جاك باحذر باش 13
.يم، به عمل آوري، و در آنجا هرچه من به تو امر فرماي خود را بگذراني سوختني هاينند در آنجا قرباني از اسباط تو برگزيكيه خداوند در ك يانكه در مك بل14
ه كرده، بخور، اشخاص نجس و طاهر از آن بخورند چنانكت ذبح ي دروازه هاةت به تو دهد، در هميهوه خدايه ك يتك دلت، موافق بري آروزين گوشت را برحسب تمامكي ل15

  . خورندياز غزال و آهو م
  .زين بري خون را نخور، آن را مثل آب بر زمي ول16
 ي افراشتنيايد و هدا و از نوافل خوينك يه نذر مك خود را ي از نذرهاكيچ ي و نه ه  خود مخور،ي خود را در دوازه هاة رمه و گلةره و روغن و نخست زادي عشر غلّه و ش17

  .دست خود را
 و به هرچه   تو باشند،يه درون دروازه هاك يانيزت و الوينكند، بخور، تو پسرت و دخترت و غالمت و يت برگزيهوه خدايه ك يانكت در ميهوه خدايه آنها را به حضور ك بل18

  .   نمايت شاديهوه خداي به حضور يدست خود را بر آن بگذار
.يي ننماك، ترين خود باشيه در زمك يي روزهايان را در تماميه الوك باش  باحذر19
ل است، پس يه دل تو به گوشت خوردن ماكرا يه گوشت خواهم خورد، زك ييع گرداند، و بگويه تو را وعده داده است، وسك يت، حدود تو را بطوريهوه، خداي چون 20

  . دلت گوشت را بخوري آرزوةموافق هم
ه به تو امرفرموده ام و از كن، چنانكه خداوند به تو دهد ذبح ك خود ةند تا اسم خود را در آن بگذارد از تو دور باشد، آنگاه از رمه و گليت، برگزيهوه، خدايه ك يانكم و اگر 21

  .    ت بخوريهرچه دلت بخواهد در دروازه ها
  .  و شخص طاهر از آن برابر بخورندن بخور، شخص نجسيه غزال و آهو خورده شود، آنها را چنك چنان22
  . يه خون را نخوركار باشد ين هوشكي ل23
  .زينش بريه مثل آب بر زمك آن را مخور، بل24
  .يه آنچه در نظر خداوند راست است، بجا آورك يو باشد هنگامكي پسرانت ني تو و بعد از تو براي آن را مخور تا برا25
  .ند، برويه خداوند برگزك يانك خود را برداشته، به ميرها و نذيه داركن موقوفات خود را كي ل26
.خته شود و گوشت را بخوريت ريهوه خدايح تو بر مذبح يت بگذران و خون ذبايهوه خداي خود را بر مذبح ي سوختني هاي و گوشت و خوردن قربان27
و و راست است كيت، نيهوه، خدايه آنچه در نظر ك ي پسرانت هنگامي تو و بعد از تو برايبرا تا يم بشنوي فرمايه من به تو امر مك را ين سخناني اةه همك متوجه باش 28

.و باشدكي تا به ابد نيبجا آور
  .يشون كشان ساين ايشان را اخراج نموده، در زمي، از حضور تو منقطع سازد، و اي رويه به جهت گرفتن آنها به آنجا مك را ييت، امت هايهوه، خدايه ك ي وقت29



ن امت ها يه اك ييرده، بگوكافت يشان دريان اي خدا ة و درباريي نمايرويشان را پي شده باشند به دام گرفته شده، اكه از حضور تو هالك آنگاه باحذر باش، مبادا بعد از آن30
  .نمكن يز چنيردند تا من نكان خود را چگونه عبادت يخدا
ه پسران و دختران كني ايردند، حتك يم ان خودي خدايشان برايروه است و از آن نفرت دارد، اكه نزد خداوند مكرا هرچه را يز  ن عمل منما،ي خود، چنيهوه، خداي با 31

  . دندي سوزانيان خود به آتش مي خدايز برايخود را ن
.دينكم نك از آن يزيد و چييافزاي بر آن ميزيد، چيد، تا آن را به عمل آوريم متوجه شوي فرماي هر آنچه من به شما امر م32
  

13تثنيه باب 
   شما ظاهر سازد،ي برايا معجزه ايت يزد، و آيان شما برخي خواب از م ةننديا بي ي ايان تو نبياگر درم

 خواب را ةننديا بي ي آن نب سخنان م،ينكم، و آنها را عبادت يي نمايروي پي شناسيه نمكر را يان غيه از آن تو را خبر داده، گفت خداكا معجره واقع شود يت ي و آن آ2
  د؟ يي نماي جان خود محبت مي دل و به تمامي خود را به تماميهوه، خدايا يه آكند، تا بداند ك ي شما، شما را امتحان ميهوه، خدايه كرايمشنو، ز

  . ديد و او را عبادت نموده، به او ملحق شويد، و قول او را بشنويد، و اوامر او را نگاه داريد و از او بترسيي نمايروي خود را پيهوه خداي 4
ه داد، گفته است تا تو ي فدي بندگةرون آورد، و تو را از خانين مصر بيه شما را از زمك شما يهوه خدايز بر يه سخنان فتنه انگكرا يشته شود، زك خواب ةننديا بي ي و آن نب5

.ردك يان خود دور خواهي را از مينطور بديپس به ا. ، منحرف سازديي نماكلوت به تو امر فرمود تا با آن سيهوه خدايه ك يقيرا از طر
ه تو و كر را يان غيم و خدايه بروكد يند، و گوكه مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا كقت يا رفيا زن هم آغوش تو يا دختر تو يا پسر يه پسر مادرت باشد ك و اگر برادرت 6

  م،يياد عبادت نميپدران تو نشناخت
  گر آن،ي دين تا اقصاي زمي باشند، از اقصايه به اطراف شما مك ييان امت هاي از خدا7
  .نكند و بر او شفقت منما و او را پنهان مك رحم نين و او را گوش مده، و چشم تو بر وك او را قبول م8
  . قومي البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمام9

  . رون آورد، منحرف سازدي بي بندگةن مصر از خانيه تو را از زمكت، يهوه، خداي خواست تو را از يه مكرد، چوني و او را به سنگ سنگسار نما تا بم10
.ب نخواهند شدكان شما مرتين امر زشت را درميگر چنيد و بار ديان چون بشنوند، خواهند ترسيليع اسرائي و جم11
  ،يابي دهد خبر يونت مكت به تو به جهت سيهوه خدايه ك يي از شهرهايكي ة اگر دربار12
  م،    ييد، عبادت نمايه نشناخته اكر را يان غيم و خداينان شهر خود را منحرف ساخته، گفته اند بروكرون رفته، سايان تو بيعال از مي پسران بلّيه بعضك 13
  ان تو معمول شده است،ين رجاست درميه اكن باشد يقيح و ين امر، صحي اگر اكني و ا.و استفسار نماكي آنگاه تفحص و تجسس نموده، ن14
  . نماكر هاليمش را به دم شمشيش و آن را با هرچه در آن است و بهاكر بينان آن شهر را به دم شمشك البته سا15
گر بنا ي خواهد بود و بار ديلّ بسوزان، و آن تا به ابد تلّكت به آتش باليه خداهوي يمتش براي غنين و شهر را با تمامكوچه اش جمع كان يمت آن را در مي غنة و هم16

  .نخواهد شد
 پدرانت قَسم خورده يه براك يد بطوريفزايد، و تو را بي به دستت نچسبد تا خداوند از شدت خشم خود برگشته، بر تو رحمت و رأفت بنمايزي حرام شده چيزهاي و از چ17

  بود، 
.يت راست است، بعمل آورده   باشيهوه خدايم نگاه داشته، آنچه در نظر ي فرمايه من امروز به تو امر مك اوامرش را ةده، و همي خود را شنيهوه خداي قول هك ي هنگام18
  

14تثنيه باب 
  .ديتراشن چشمان خود را ميد، و مابييشتن را مجروح منماي مردگان، خويد، پس براي خود هستيهوه خداي شما پسران 

.ين اند به جهت او قوم خاص باشي زميه بر روك ييع امت هايده است تا از جمي خود برگزي، و خداوند تو را برايت، قوم مقدس هستيهوه، خداي يرا تو براي ز2
  .روه مخوركز ميچ چي ه3
  گاو و گوسفند و بز،: ديه بخورك يواناتين است حي ا4
  .  و مهاتيم و گاوِ دشتي ر ويوهك و آهو و غزال و گور و بز5
  . ديم بخوريند، آن را از بهاكافته دارد و نشخوار كه سم را به او حصه شكافته سم كوان شي و هر ح6
  . شما نجس انديانها بريا. ستنديافته سم نكنند اما شك يه نشخوار مكرا ي، زك شتر و خرگوش و ونيعني: دينها را مخوريافتگان سم اكنندگان و شكن از نشخواركي ل7
.دينكد و الش آنها را لمس مياز گوشت آنها مخور.  شما نجس استين برايند، اك ين نشخوار نمكيافته سم است، لكرا شي زك و خو8
  .ديهر چه پر و فلس دارد، آنها را بخور: دينها را بخوري آنچه در آب است اة از هم9

. است شما نجسيد، براي و هرچه پر و فلس ندارد مخور10
  .دي مرغان طاهر بخورة و هم11
  عقاب و استخوان خوار و نسرِ بحر،: ديه نخورك يين است آنهاي و ا12
  آن؛ س به اجناس كركن و ي و الشخور و شاه13
   و هر غُراب به اجناس آن؛ 14
   و باز، به اجناس آن؛يياي و شترمرغ و جغد و مرغ در15
  مار و قاز؛ي و بوم و بوت16
  رخَم و غواص؛    و قائت و 17
  .، به اجناس آن؛ و هدهد و شبپرهك و لَقْلَقْ و گُلن18
  . شما نجس اند؛ خورده نشوندي حشرات بالدار برا ة و هم19
.دي مرغان طاهر بخورة اما از هم20
ر يو بزغاله را در ش. يت، قوم مقدس هستيهوه، خداي ي تو براهكرا ي بفروش، زيا به اجنبي تو باشد بده تا بخورد، يه درون دروازه هاك يبيد؛ به غريته مخوريچ مي ه21

.مادرش مپز
  .د، البته بدهين برآيه سال به سال از زمك خود را ة محصوالت مزرعي عشر تمام22



 ياموزيش را بخور، تا بيست زادگان رمه و گله خوره و روغن خود را و نخين سازد، عشر غله و شكند تا نام خود را در آنجا سايه برگزك يانكت در ميهوه خداي و به حضور 23
  .يت همه اوقات بترسيهوه خدايه از ك

ت دهد، از كت، تو را بريهوه، خدايه ك يد تا نام خود را در آن بگذارد، وقتيت، خواهد برگزيهوه، خدايه ك يانك برد، و آن مي توانيه آن را نمكت دور باشد ي و اگر راه از برا24
  اشد، تو دور ب

  . ند، برويت برگزيهوه خدايه ك يانك پس آن را به نقره بفروش و نقره را بدست خود گرفته، به م25
  .هوهي بده، و در آنجا بحضور  رات و هرچه دلت از تو بطلبد،ك خواهد از گاو و گوسفند و شراب و مسي هرچه دلت مي و نقره را برا26
.ستي نيبيه او را با تو حصه و نصك منما چونكت باشد، تريه اندرون دروازه هاك را ي اي و الو27
  .ره نمايت ذخيرون آورده، در اندرون دروازه هاي و در آخر هر سه سال تمام عشر محصول خود را در همان سال ب28
 اعمال ةت، تو را در هميهوه، خداير شوند، تا ي و بخورند و سنديايت باشند، بيه درون دروازه هاك يوه زنيم و بيتيب و ي ندارد و غريبيه با تو حصه و نصك چوني و الو29

.ت دهدك، برينك يه مكدستت 
  

15تثنيه باب 
  .يي نماكاك و در آخر هر هفت سال، انف

 خداوند اعالن شده كاكه انفكچونند، كه و برادر خود مطالبه ني سازد، و از همساك خود داده باشد منفةيه به همساك را ي قرضياركهر طلب: ن باشدي اكاك و قانون انف2
.است

   سازد،كرد، اما هر آنچه از مال تو نزد برادرت باشد، دست تو آن را منفك يب مطالبه تواني از غر3
  ت خواهد داد، ك دهد، البته بري به تو مكب و ملي نصيت، برايهوه، خدايه ك ينيه خداوند تو را در زمكرا ير نباشد، زيچ فقي تا نزد تو ه4
  . يم بجا آوري فرمايه من امروز به تو امر  مكن اوامر را يع اي تا متوجه شده، جميت، را به دقت بشنويهوه، خداي اگر قول 5
 يتسلط خواهار ي بسي شد، و بر امت هايون نخواهين تو مدكي داد، ليار قرض خواهي بسيت خواهد داد، و به امت هاكه گفته است بركت، تو را چنانيهوه، خدايه كرا ي ز6

.شان بر تو مسلط نخواهند    شدينمود، و ا
  .ر خود مبندير باشد، دل خود را سخت مساز، و دستت را بر برادر فقي از برادرانت فقيكي بخشد، يت، به تو ميهوه، خدايه ك ينيت، در زمي از دروازه هايكي اگر نزد تو در 7
  .اج او به او قرض بدهيت، موافق احتيفاكقدر ه البته دست خود را بر او گشاده دار، و به ك بل8
 و او از تو نزد ي به او ندهيزير خود بد شده، چي و چشم تو بر برادر فق  است،كي نزدكاك سال انفيعني سال هفتم يير زشت باشد، و بگوك و باحذر باش مبادا در دل تو ف9

  .ت گناه باشدياد برآورد، برايخداوند فر
ت خواهد ك، برينك يت و هرچه دست خود را بر آن دراز ميارهاك يت، تو را در تماميهوه، خدايار كن يه به عوض اكرايدلت از دادنش آزرده نشود، ز و ي البته به او بده10
  .داد
.ن تو باشند،   گشاده داريه در زمك خود رين و فقيك برادر مسيم البته دست خود را براي گوين من تو را امر فرموده، مينت معدوم نخواهد شد، بنابراير از زميه فقك چون11
  . نكرده، رها كد، پس در سال هفتم او را از نزد خود آزاد ي از برادرانت به تو فروخته شود، و او تو را شش سال خدمت نمايا زن عبراني اگر مرد 12
  . دست روانه مسازي، او را تُهينك يرده، رها مك و چون او را از نزد خود آزاد 13
  .ت داده باشد به او بدهكت، تو را بريهوه، خدايه ك ي را از گله و خرمن و چرخُشت خود البته زاد بده؛ به اندازه ا او14
  م،ي فرماين را به تو امر مين من امروز ايه داد، بنابرايت، تو را فديهوه، خداي و ين مصر غالم بوديه تو در زمكاد آور ي و ب15
  ه تو را و خاندان تو را دوست دارد و او را نزد تو خوش گذشته باشد،ك روم چونيرون نمي تو بد از نزدي و اگر به تو گو16
.ن عمل نمايز چنيز خود نينك باشد، و با ي گرفته، گوشش را با آن به در بدوزد تا تو را غالم ابدي آنگاه درفش17
 تو ينك يت در هرچه ميهوه خدايرده است، و كرْ، تو را شش سال خدمت يه دو برابر اُجرتِ اجكراي، زدياي، بنظرت بد نينك يرده، رها   مك و چون او را از نزد خود آزاد 18
.ت خواهد دادكرا بر
ن و كار مك گاو خود ةن و نخست زادكار مك گاو خود ةس نما، و با نخست زادي خود، تقديهوه، خداي يده شوند برايي تو زاةه از رمه و گلكنه را ي نخست زادگان نرة هم19

  . گوسفند خود را پشم مبرةنخست زاد
  .ديند، تو و اهل خانه ات سال به سال بخوريه خداوند برگزك يانك خود در ميهوه خداي آنها را به حضور 20
  .نكت ذبح ميهوه خداي يگر، آن را برايب ديا هر عيور كا ي داشته باشد، مثالً لنگ يبين اگر عكي ل21
  .ت بخور، شخص نجس و شخص طاهر، آن را برابر مثل غزال و آهو بخورندي دروازه ها آن را در اندرون22
.زين بريآن را مثل آب بر زم.  اما خونش را مخور23


16تثنيه باب 
  .  آوردرونيت، تو را از مصر در شب بيهوه، خدايب يه در ماه ابكرا يت، بجا آور، زيهوه، خدايب را نگاهدار و فصح را به جهت ي ماه اب

  .ن سازدكند، تا نام خود را در آن سايه خداوند برگزك يانكن، در مكت، ذبح يهوه، خداي ي پس فصح را از رمه و گله برا2
 ين مصر در تمامي، تا روز خروج خود را از زميرون آمدين مصر بيل از زميه به تعجكرا ي نان مشقّت را با آن بخور، زيعنير يه مخور، هفت روز نان فطيرماي با آن، خم3

  . ياد آوري عمرت بيروزها
  . نماندي تا صبح باقيزي چينك يه در شام روز اول، ذبح مك يده نشو؛ و از گوشتي حدودت ديه در تماميرمايچ خمي پس هفت روز ه4
  رد،ك ي دهد، ذبح نتوانيت به تو ميهوه خدايه كت ي از دروازه هايكي فصح را در هر 5
  .نكرون آمدنت از مصر ذبح ين سازد، در آنجا فصح را در شام، وقت غروب آفتاب، هنگام بكند تا نام خود را در آن سايت، برگزيهوه، خدايه ك يانكه در مك بل6
  .  ت برويمه هايند بپز و بخور و بامدادان برخاسته، به خيت، برگزيهوه، خدايه ك يانك و آن را در م7
.نكار مكچ يت باشد؛ در آن هيهوه خداي يفتم، جشن مقدس برار بخور، و در روز هي شش روز نان فط8
  .نك نهادن داس در زرع خود، شمردن هفت هفته را شروع ياز ابتدا.  خود بشماري هفت هفته برا9

  .ت به تو دهد، بدهيهوه خدايه ك يتك برة نوافل دست خود نگاه دار و آن را به اندازةيد هفته ها را با هدي و ع10



ان تو باشند، در يه درمك يوه زنيم و بيتيب و يت باشد و غريه درون دروازه هاك يزت و الوينك نما تو و پسرت و دخترت و غالمت و يت، شاديهوه، خدايه حضور  و ب11
  .ن گرداندكند تا نام خود را در آن سايت برگزيهوه خدايه ك يانكم

.ض را بجا آورين فراي ا، پس متوجه شده،يه در مصر غالم بودكاد آور ي و ب12
  .ردن حاصل از خرمن، و چرخشت خود هفت روز نگاه داركمه ها را بعد از جمع يد خي ع13
  .ت باشنديه درون دروازه هاك يوه زنيم و بيتيب و ي و غريزت و الوينك نما، تو و پسرت و دخترت و غالمت و يد خود شادي و در ع14
ار يت خواهد داد، و بسك اعمال دستت بري محصولت و در تمامةت تو را در هميهوه خدايه كرا يد نگاه دار، زيت عيهوه خداي يد، برانيه خداوند برگزك يانك هفت روز در م15

.د بوديشادمان خواه
مه ها، و به حضور خداوند يد خيا و عد هفته هير و عيد فطي در عيعنيند حاضر شوند، يه او برگزك يانكت درميهوه خدايورانت به حضور كع ذي سه مرتبه در سال جم16
  .   دست حاضر نشونديته

.د، بدهديت، به تو عطا فرمايهوه، خدايه ك يتك برة خود به اندازةس به قدر قوك هر17
  . ندي نماي عدل، داورمكن نما، تا قوم را به حييت تعي دهد برحسب اسباط خود برايت، به تو ميهوه، خدايه ك ييع دروازه هاي داوران وسروران در جم18
  .دي نمايج مك سازد و سخنان عادالن را يور مكما را كه رشوه چشمان حكراير، زي منما و رشوه مگي را منحرف مساز و طرفداري داور19
.ي شوك دهد، ماليت به تو ميهوه خدايه ك را يني و زمي نما تا زنده مانيرويامل را پك انصاف 20
  .  ساخت غرس منماي خود خواهيه براكت، يهوه، خدايدرخت نزد مذبح چ نوع ي از هيره هاي اش21
. دارديروه مكت آن را ميهوه خدايرا ين زك خود نصب مي براي و ستون22
  

17تثنيه باب 
.روه استكت ميهوه خدايه آن، نزد ك خود منما، چونيهوه خداي يزبد باشد، برايچ چيا هيب يه درآن عك يا گوسفندي گاو 

  ند،كسته نموده، از عهد او تجاوز يار ناشاكت، يهوه، خدايه در نظر كدا شود ي پيا زني دهد، مرد يت به تو ميهوه خدايه كت ي از دروازه هايكيان تو، در ي اگر درم2
  وده ام،ه من امر نفرمك از جنود آسمان كيا هريا ماه يد، خواه آفتاب يرده، سجده نماكر را عبادت يان غي و رفته خدا3
  .ل واقع شده استين رجاست در اسرائيه اكن باشد يقي اگر راست و كنين، و اكو تفحص كي، پس نيافته، بشنوي و از آن اطالع 4
  .رندين تا بمكا زن را با سنگها سنگسار يرون آور، و آن مرد يرده است، بكت يار بد را در دروازه هاكن يه اكا زن را ي آنگاه آن مرد 5
  .شته نشودك نفر كي يشته شود، از گواهكه مستوجب مرگ است ك يا سه شاهد، آن شخصي دو ي از گواه6
.يرده اكان خود دور ي را از مي قوم، پس بديشتنش براو افراشته شود، و بعد از آن، دست تمامك اوالً دست شاهدان بجهت 7
ت يه در دروازه هاك ييان ضرب و ضرب، از مرافعه هاي، و درمي و دعويان دعوي خون، و درمان خون ويد، درميل شود بظهور آكم بر آن مشكه حك يان تو امري اگر درم8

  .ند، برويت، برگزيهوه، خدايه ك يانكواقع شود، آنگاه برخاسته، به م
  . خت قضا مخبر خواهند سايشان تو را از فتوايه در آن روزها باشد رفته، مسألت نما و اك يهنه و نزد داوركان ي و نزد الو9

  .   ييم دهند، عمل نمايار باش تا موافق هر آنچه به تو تعلينند، عمل نما و هوشك يان مي تو بيند، برايه خداوند برگزك يانكشان از ميه اك يي و برحسب فتوا10
  . نكنند به طرف راست و چپ تجاوز مك يان مي تو بيه براك ييند، عمل نما، از فتوايه به تو گوك يمكم دهند، و مطابق حيه به تو تعلك يعتي موافق مضمون شر11
 يپس بد. شته شودكرد، آن شخص يادآور را گوش نگيستد ي ايت، به جهت خدمت در آنجا ميهوه، خدايه به حضور ك را ياهنكد، و يبر رفتار نماكه از روز تك ي و شخص12

  . يرده اكل دور يان اسرائيرا از م
.بر رفتار نخواهند نمودك تيگر از رويد و بار دي خواهند ترس ن را بشنوند،ي قوم چون اي و تمام13
 بر خود يه به اطراف منند پادشاهك ييع امت هاي مثل جميي و بگوين شوك و در آن تصرف نموده، ساي دهد، داخل شويت، به تو ميهوه، خدايه ك يني چون به زم14

  م،ينصب نما
 برخود مسلط ي توانيه از برادرانت نباشد، نمك را يگانه اي بي از برادرانت را بر خود پادشاه بساز، و مرديكي. بر خود نصب نماند يت برگزيهوه خدايه ك را ي البته پادشاه15
  .يينما
  .ديگر به آن راه برنگردي ده خداوند به شما گفته است باركرد، چوني خود بگيار براي بسيرد، و قوم را به مصر پس نفرستد، تا اسبهايار نگي بسي خود اسبهاين او براكي ل16
  .ندوزدياده نيار زي خود بسيرد، مبادا دلش منحرف شود، و نقره و طال برايار نگي خود زنان بسي و برا17
  . سدي بنوي خود در طوماريهنه است براكان يعت را از آنچه از آن، نزد الوين شري اةند، نسخيت خود بنشك و چون بر تخت ممل18
  .ض را نگاه داشته، بعمل آوردين فرايعت و اين شريلمات اك ة خود بترسد، و هميهوه خدايه از كاموزد ي عمرش آن را بخواند، تا بي روزهاة و هم و آن نزد او باشد19
.ل داشته باشندي طويل روزهاي اسرائانيت او درمكه او و پسرانش در مملك تا آن ا راست منحرف شود،ين اوامر به طرف چپ ي مبادا دل او بر برادرانش افراشته شود، و از ا20
  

18تثنيه باب 
  .  ب او را بخورندين خداوند و نصي آتشيايهدا. ل نباشدي با اسرائيبي را حصه و نصي سبط الويهنه و تمامكان ي الو

.شان گفته استيه به اكشان است، چنانيب ايخداوند نص. ب نخواهند داشتيان برادران خود نصيشان درمي پس ا2
  .اهن بدهندكمبه را به كه دوش و دو بناگوش و شكن است ي گذرانند، اي، خواه از گاو و خواه از گوسفند ميه قربانك ي از آنانيعنياهنان از قوم، ك حق  و3
  ن پشم گوسفند خود را به او بده،يره و روغن خود و اولْ چي و نوبر غله و ش4
.نديستند و بنام خداوند خدمت نمايشه بايده است، تا او و پسرانش هميگز اسباطت برةت، او را از هميهوه، خدايه كرا ي ز5
  ند، برسد،يه خداوند برگزك يانك دل خود به مي آرزوين باشد آمده، به تمامكه در آنجا ساكل ي در اسرائييت از هرجاي از دروازه هايكيان از ي از الوي واگر احد6
  .         ديستند، خدمت نماي ايه در آنجا به حضور خداوند مك يانيادرانش از الور بري خود، مثل سايهوه، خداي پس به نام 7
.ت خود بفروشدي آنچه از ارثي برابر بخورند، سواي حصه ها8
  .ييه موافق رجاسات آن امت ها عمل نماكر ياد مگي، ي دهد داخل شويت، به تو ميهوه، خدايه ك يني چون به زم9

  ب گو و نه افسونگر و نه جادوگر،ير و نه غيا دختر خود را از آتش بگذرانند، و نه فالگيه پسر كت نشود افي يسكان تو ي و درم10
  .ندك يه از مردگان مشورت مك يسك از اجنّه و نه رمال و نه ةنندكال و و نه ساحر و نه س11



  .ندك يت، آنها را از حضور تو اخراج ميهوه، خداين رجاسات، يروه است و به سبب اكند، نزد خداوند مكارها را كن يه اكرا هر ي ز12
  .امل باشكت، يهوه، خداي نزد 13
.ينكن بيه چنك گذارد يت، تو را نميهوه، خدايرند، و اما ي گيران گوش ميان و فالگيب گوي به غينك يرون ميه تو آنها را بك يين امت هايرا اي ز14
  .ديد، او را بشنوي تو مبعوث خواهد گردانياز برادرانت، مثل من براان تو ي را از مي ايت، نبيهوه، خداي 15
  .رمينم، مبادا بميگر نبيم را دين آتش عظي و ا گر نشوم،ي خود را ديهوه خدايآواز :  خود مسألت نموده، گفتيهوه خدايب در روز اجتماع از ي موافق هرآنچه در حور16
  . گفتندوكيآنچه گفتند ن:  و خداوند به من گفت17
  .شان خواهم گفتيم به ايالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و هرآنچه به او امر فرماكرد، و كشان مثل تو مبعوث خواهم يان برادران ايشان از مي اي را براي اي نب18
  .ردكد نشنود، من از او مطالبه خواهم يه او به اسم من گوكه سخنان مرا ك يسك و هر19
  .شته شودك البته يد، آن نبير سخن گويان غيا به اسم خدايه به گفتنش امر نفرمودم، كد ي جسارت نموده، به اسم من سخن گوهك ي اي و اما نب20
  .ميص نمايه خداوند نگفته است، چگونه تشخك را يسخن: يي و اگر در دل خود گو21
. بر گفته استك تي آن را از رويه آن نبكه خداوند نگفته است، بلك است ين امريم نرسد، از واقع نشود و به انجايد، اگر آن چي به اسم خداوند سخن گويه نبك ي هنگام22

.پس از او نترس


19تثنيه باب 
  ، يشون كشان ساي ايشان شده، در شهرها و خانه هاي دهد منقطع سازد، و تو وارث ايشان را به تو مين ايت، زميهوه، خدايه كن امت ها را يت ايهوه خدايه ك ي وقت

  .نك دهد، جدا يت به تو ميكت، به جهت مليهوه، خدايه ك ينيان زمي خود درمي پس سه شهر را برا2
.ندك در آنجا فرار ين، تا هر قاتلكند، سه قسمت ك يم مي تو تقسيت برايهوه خدايه كن خود را ين، و حدود زمك خود درست ي شاهراه را برا3
  . شد، و قبل از آن از او بغض نداشتك خود را نادانسته بةيه همساكهر : رده، زنده ماندكا فرار ه به آنجك يم قاتلكن است حي و ا4
ه اش بخورد تا يرون رفته، به همسايند، و آهن از دسته بك قطع نمودن درخت تبر را بلند يدن درخت به جنگل برود، و دستش براي بري خود براةيه با همساك يسك مثل 5
  .رده، زنده ماندكز شهرها فرار  ايكيرد، پس به يبم
  .شتر بغض نداشتيه او را پكشد، و او مستوجب موت نباشد، چونكده، او را بي رسيند، و به سبب مسافت راه به وكه دلش گرم است قاتل را تعاقب ك ي خون وقتي مبادا ول6ّ
.نك خود سه شهر جدا ين جهت من تو را امر فرموده، گفتم براي از ا7
  ه به دادن آن به پدرانت وعده داده است،كد، ين را به تو عطا فرماي زميع گرداند، و تماميه به پدرانت قسم خورده است وسك يت، حدود تو را بطوريوه، خداهي و اگر 8
گر ي، آنگاه سه شهر ديي نماك او دائماً سلويقهاير خود را دوست داشته، به طيهوه خدايه ك يآور م نگاه داشته، بجاي فرمايه من امروز به تو مكن اوامر را ي اي و اگر تمام9

  .نكد ي خود مزين سه برايبر ا
.خته نشود، و خون بر گردن تو نباشدي دهد، ريت به تو ميك مليت برايهوه خدايه ك يني گناه در زمي تا خون ب10
  ند،كن شهرها فرار ي از ايكيرد، و به يه بمك بزند كرا ضرب مهلن او باشد و بر او برخاسته، او يمكه خود را بغض داشته، در ي همسايسكن اگر كي ل11
  .شته شودك تا  نند،كم ي خون تسليرند، و او را به دست ولّيخ شهرش فرستاده، او را از آنجا بگي آنگاه مشا12
.و باشدكي تو ني، و براينكل دور ي را از اسرائي گناهيند، تا خون بك چشم تو بر او ترحم ن13
. دهد، منتقل مسازي تصرفش به تو ميت برايهوه خدايه ك ينيه به دست تو خواهد آمد، در زمك تو كان گذاشته اند، در مِلينيشيه پك خود را ةيا حد همس14
  . ثابت شود  ي سه شاهد هر امريا به گواهي دو شاهد يرده است، به گواهكه ك يع گناهانير و هر گناه از جميزد، به هر تقصي برنخيسك شاهد بر كي 15
  تش شهادت دهد، ي برخاسته، به معصياذبك اگر شاهد 16
  .ه در آن زمان باشند، حاضر شوندك ياهنان و داورانكشان است، به حضور خداوند و به حضور يان ايه منازعه درمك ي آنگاه هر دو شخص17
  ود شهادت دروغ داده باشد،اذب است و بر برادر خك اگر شاهد، شاهد كنيند، و ايو تفحص نماكي و داوران، ن18
  .ييان خود دور نماي را از ميند، تا بديد، با او همان طور رفتار نمايه او خواست با برادر خود عمل نماك ي پس به طور19
  .ردكان شما نخواهند يار زشت درمكن يد، و بعد از آن مثل ايه مردمان بشنوند، خواهند ترسي و چون بق20
.ان به عوض جان، و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پاند، جك و چشم تو ترحم ن21
  

20تثنيه باب 
  .ا توستن مصر برآورده است، بيه تو را از زمكت يهوه خدايرا يشان مترس زي از ا ،ينياده از خودبي را زي، و اسبها و ارابه ها و قوميرون روي مقاتله با دشمن خود بي چون برا

  .ش آمده، قوم را مخاطب سازدياهن پكد، آنگاه ي شوكي و چون به جنگ نزد2
  .ديشان ترسان و لرزان و هراسان مباشيف نشود، و از ايد، دل شما ضعي رويش مي با دشمنان خود پة مقاتليشما امروز برا! ديل بشنوي اسرائيا: ديشان را گوي و ا3
  .رده شما را نجات دهدك شما با دشمنان شما جنگ ي رود، با براي شما، با شما ميهوه، خدايرا ي ز4
 آن را يگريرد و دي مبادا در جنگ بم  خود برگردد،ة او روانه شده، به خان رده است،كص نيرده، آن را تخصك نو بنا ةه خانكست يك: نديرده، گوك و سروران، قوم را خطاب 5

  .ديص نمايتخص
  .ندك آن را حالل يگريرد، ودي خود برگردد، مبادا درجنگ بمةرده است، او روانه شده، به خانك، آن را حالل ن غرس نمودهيستانكه تاكست يك و 6
  .اح درآوردك او را به نيگريرد و دي خود برگردد، مبادا در جنگ بمة به خان اورده است، او روانه شده،ياح درنكرده، به نك نامزد يه دختركست يك و 7
  .ف دل است؛ او روانه شده، به خانه اش برگردد، مبادا دل برادرانش مثل او گداخته شوديه ترسان و ضعكست يك: ردهكرا خطاب ز قوم ي و سروران ن8
.ر مقرر سازندك بر سر قوم، سرداران لش لم نمودن به قوم فارغ شوند،ك و چون سروران از ت9

  . نك ندا ب صلحي، آن را برايي تا به آن جنگ نمايي آكي نزدي چون به شهر10
  . نديه دهند و تو را خدمت نمايافت شوند، به تو جزيه در آن ك قوم يد، آنگاه تمامي تو بگشاي و اگر تو را جواب صلح بدهد، و دروازه ها را برا11
  . نكند، پس آن را محاصره يرده، با توجنگ نماك و اگر با تو صلح ن12
  .شكر بيورانش را به دم شمشكع ذي، جمت، آن را به دست تو بسپارديهوه، خداي و چون 13
  .ت به تو دهد، بخوريهوه خدايه كم دشمنان خود را ي خود به تاراج  ببر، و غنايمتش را براي غني تماميعنيم و آنچه در شهر باشد، ين زنان و اطفال و بهاكي ل14



  .ن رفتار نماينن امت ها نباشند، چي ايه از شهرهاكار دورند يه از تو بسك يي شهرهاة به هم15
  . نفس را زنده مگذاريچ ذي دهد، هيم تيكت، تو را به مليهوه، خدايه ك يين امت هاي اي اما از شهرها16
  . سازكل هالكت، تو را امر فرموده است، باليهوه، خدايه كان را، چنانيبوسيان و يان و حِويان و فَرِزينعانكان و يان و اموري حتيعنيشان را، يه اك بل17
.دينك خود، گناه يهوه، خدايو به . ندي نمودند، عمل نمايان خود عمل ميشان با خدايه اك ي رجاساتةه موافق همكم ندهند ي تا شما را تعل18
 پس آنها را قطع ي خوريها مه از آنكچون. ش مزن و آنها را تلف مسازي، تبر بر درختهاييار محاصره نماي بسي، و آن را روزهاينك با آن جنگ ي گرفتن شهري چون برا19

  ؟ييا درخت صحرا انسان است تا آن را محاصره نمايرا آيمنما، ز
.ن تا منهدم شودكند، بنا ك يه با تو جنگ مك ي بر شهريه از آن خورده شود آن را تلف ساخته، قطع نما و سنگركست ي ني درختي دانيه مك ي و اما درخت20
  

21تثنيه باب 
  ست،يكه قاتل او كدا شود و معلوم نشود ي در صحرا افتاده، پي دهد، مقتولي تصرّفش به تو ميت، برايوه، خداهيه كن ي اگر در زم

  .نديمايه در اطراف مقتول است، بپك را ييرون آمده، مسافت شهرهايخ و داوران تو بي آنگاه مشا2
  . رنديوغ به آن نبسته اند، بگيش نزده، و يبا آن خه ك رمه را ةخ آن شهر گوساليتر به مقتول است، مشاكيه نزدك ي و اما شهر3
، گردن گوساله را يرده باشند، فرود آورند، و آنجا در وادكش نزده، و شخم ني باشد و در آن خيشه جاريه آب در آن همك ي ايخ آن شهر آن گوساله را در وادي و مشا4
  .نندكبش
شان هر منازعه و هر يت دهند، و برحسب قول اكند، و بنام خداوند بريده است تا او را خدمت نمايشان را برگزيات يهوه خدايه كند، چونياي بكيهنه نزدك ي الوي و بن5

  .رديصل پذي فيآزار
  .نديسته شده است، بشوك شيه گردنش در وادك ي خود را بر گوساله ايتر به مقتول است، دستهاكيه نزدك يخ آن شهريع مشاي و جم6
  .ده استيخته، و چشمان ما ندين خون را نري ما اي دستها:ندي و جواب داده، بگو7
  .شان عفو خواهد شدي ايپس خون برا. ل بمانديان قوم تو اسرائي گناه درميه خون بكامرز، و مگذاري بيه داده ايه فدكل را ي خداوند قوم خود اسرائي ا8
. يداوند راست است به عمل آورده اه آنچه درنظر خك ي هنگاميرده اكان خود رفع ي گناه را از مي پس خون ب9

  ،ينكر يشان را اسيد و ايم نمايشان را به دستت تسليت ايهوه خداي و  ،ينك تا با دشمنان خود جنگ يرون روي چون ب10
  ،يري خود بگي او را به زني و بخواهيده، عاشق او بشوي ديران زن خوب صورتيان اسي و درم11
  .ردياو سر خود را بتراشد و ناخن خود را بگ خود ببر و ة پس او را به خان12
  . و بعد از آن به او درآمده، شوهر او بشو و او زن تو خواهد شد رد،ي ماه ماتم گكي پدر و مادرخود ي تو بماند، و براةرده، در خانكرون ي خود را بيري و رخت اس13
.يرده اكل يه او را ذلكن چونك ميبه نقره هرگز مفروش و به او سختن او را كي، ل نك، او را بخواهش دلش رها ي نباشي راضي و اگر از و14
  روهه نخست زاده باشد،كند، و پسر ميش پسران بزايروهه هر دو براكروهه، و محبوبه و مك ميكي محبوبه و يكي را دو زن باشد، ي واگر مرد15
  . دهديه نخست زاده است، حق نخست زادگكروهه كسر محبوبه را بر پسر م تواند پيد، نميم نمايش تقسيه اموال خود را به پسران خوك ي پس در روز16
. باشدي از آن او مي قوت اوست و حق نخست زادگيه او ابتداكرا يد، زيش اقرار نماي خوةروه داده، او را نخستزادكع اموال خود را به پسر مي مضاعف از جميه حصه اك بل17
  شان را نشنود،يند ايب نمايه سخن پدر و سخن مادر خود را گوش ندهد، و هرچند او را تأدك باشد، زيش و فتنه انگك سري را پسريسك اگر 18
  .اورندي محله اش بةخ شهرش به دروازي پدر و مادرش او را گرفته، نزد مشا19
  .تگساراسي شنود و مسرف و ميز است، سخن ما را نميش و فتنه انگكن پسر ما سريا«: نديخ شهرش گوي و به مشا20
  .ديل چون بشنوند، خواهند ترسي اسرائي و تماميرده اكان خود دور ي را از مي پس بد رد،ينند تا بمكع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار ي پس جم21
  ،يده باشيشكشته شود، و او را به دار كرده باشد و كه مستلزم موت است، ك را ي گناهيسك و اگر 22
 دهد، تجس يت ميكت، تو را به مليهوه، خدايه ك را ينيخته شود ملعون خدا است تا زميه بردارآوكرا آنيند، زكا البته در همان روز دفن او ر.  بدنش در شب بردار نماند23
.ينساز

  
22تثنيه باب 

  .آن را البته نزد برادر خود برگردان. ، از او رو مگردانينيا گوسفند برادر خود را گمشده بي اگر گاو 
  .د، آنگاه آن را به او رد نماياور و نزد تو بماند، تا برادرت آن را طلب نماي خود بة آن را به خان ،يا او را نشناسي تو نباشد و كيت نزد و اگر برادر2
.يز او رو گردان اي توانين عمل نما، نمي چنيافته باشيه از او گم شود و ك برادرت ةز گمشدين عمل نما و به هر چين و به لباسش چنكن ي و به االغ او چن3
.زاني، از آن رو مگردان، البته آن را با او برخينيا گاو برادرت را در راه افتاده بي اگر االغ 4
. توستيهوه خدايروه كند مكن را يه اكرا هر ي متاع مرد بر زن نباشد، و مرد لباس زن را نپوشد، ز5
  .ريا تخمها نشسته، مادر را با بچه ها مگيا تخمها باشد، و مادر بر بچه ها ين، و در آنچه بچه ها يا بر زمير درخت د، خواه بي در راه به نظر تو آي مرغةاني اگر اتفاقاً آش6
.ينكو شود و عمر دراز كي تو نير، تا براي خود بگين و بچه ها را براك مادر را البته رها 7
.ياوري خود بةفتد و خون بر خانيز آن ب ايسك بساز، مبادا يواري، بر پشت بام خود دينك نو بنا ة چون خان8
.ستان، وقف شودك و هم محصول تاياشته اكه ك ي هم تخميعني آن، يار، مبادا تمامكستان خود دو قسم تخم مك در تا9

  .ار منمايرده، شك گاو و االغ را با هم جفت 10
  .  تان با هم مپوشك پارچه مختلط از پشم و 11
. ، رشته ها بسازي پوشانيخود را به آن مه ك رخت خود  ة بر چهار گوش12
  روه دارد،كد، او را ميرد و چون بدو درآي گي خود زني برايسك اگر 13
  افتم، يره نك نمودم، او را بايكين زن را گرفتم و چون به او نزديد اي و اسباب حرف بدو نسبت داده، از او اسم بد شهرت دهد و گو14
  . اورنديخ شهر نزد دروازه بيارت دختر را برداشته، نزد مشاكمت ب آنگاه پدر و مادر آن دختر عال15
  راهت دارد،ك داده ام، و از او ين مرد به زنيدختر خود را به ا«: ديخ بگوي و پدر دختر به مشا16
  .خ شهر بگستراننديش مشاي را پپس جامه» .ن استيارت دختر من اك و عالمت ب افتم،يره نكد دختر را باي گوي اسباب حرف بدو نسبت داده، مكني و ا17



  .نندكه يخ آن شهر آن مرد را گرفته، تنبي پس مشا18
.ندك تواند او را رها ي عمرش نمي خواهد بود و تماميو او زن و.  آورده استيل بدنامي اسرائةركه بر باكمه نموده، به پدر دختر بدهند چوني و او را صد مثقال نقره جر19
  دا نشود،يارت آن دختر پكت باشد، و عالمت بن سخن راسين اگر اكي ل20
.  نموده استيل قباحتيرده، در اسرائك پدر خود زنا ةه در خانكرد، چونيند تا بميرون آورند، و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نماي پدرش بة آنگاه دختر را نزد در خان21

.يرده اكان خود دور ي از ميپس بد
رده كل دور ي اسرائي را از بنيپس بد. شته شوندكده است و زن، يه با زن خوابك ي مرديعني همبستر شده باشد، پس هردو يزن شوهرداره با كافت شود ي ي اگر مرد22

.يا
  افته، با او همبستر شود،  ي او را در شهر يگري نامزد شود و دي به مرديره اك اگر دختر با23
 ةيه زن همساكرد، و مرد را چونكاد نيرند، اما دختر را چون در شهر بود و فرينند تا بمكشان را با سنگها سنگسار يه، ارون آوردي شهر بةشان را نزد دروازي اي پس هردو24

.يرده اكان خود دور ي را از ميل ساخت، پس بديخود را ذل
  .شته شودكد، تنها يه با او خوابكد ابد و آن مرد به او زور آورده، با او خوابد، پس آن مري نامزد را در صحرا ي اما اگر آن مرد دختر25
  شد،ك خود برخاسته، او را بةي بر همسايسكه كن آن است يه اكست، بليرا بر دختر، گناهِ مستلزم موت نين زكچ مي و اما با دختر ه26
. نبوديش رهاننده اياد برآورد و برايافت و دختر نامزد فريه او را در صحرا ك چون27
  ابد و او را گرفته، با او همبستر شود و گرفتار شوند،يه نامزد نباشد بك را يه ارك دختر باي و اگر مرد28
 تواند او را رها ي عمرش نميل ساخته است و در تماميه او را ذلك چون ده است پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر زن او باشد،يه با او خوابكه آن مرد ك آن29
.ندك

.شف نسازدكرد و دامن پدر خود را منيد را نگس زن پدر خوكچ ي ه30
  

23تثنيه باب 
.ده باشد، داخل جماعت خداوند نشوديضه و آلت بريده بيوبكه ك ي شخص

  . از او داخل جماعت خداوند نشودي تا پشت دهم احدي داخل جماعت خداوند نشود، حتي حرام زاده ا2
  .شان هرگز داخل جماعت خداوند نشودي از اي پشت دهم، احد تايحت.  داخل جماعت خداوند نشوندي و موآبي عمون3
  .ندكردند تا تو را لعنت كر ين اجيه بلْعام بن بعور را از فتورِ ارام نهركن جهت يردند، و از اكد، شما را در راه به نان و آب استقبال نيرون آمديه شما از مصر بك يرا وقتي ز4
  .  داشتيت تو را دوست ميهوه خدايه ك چون ل نمود،يت تبدكت لعنت را به جهت تو، به بريهوه خدايشنود، پس ت نخواست بلعام را بيهوه خداين كي ل5
.شان مباشيت و سعادت ايري خياي عمرت جوي ابداً در تمام6
  .يب بودي غرين ويه در زمك را دشمن مدار چونيه برادر توست، و مصرك را دشمن مدار چوني ادوم7
.ده شوند، در پشت سوم داخل جماعت خداوند شوندييشان زايز اه اك ي اوالد8
.ز بد نگاه داريشتن را از هر چي، خويرون روي دشمنانت بة چون در اردو به مقابل9

  . رون رود و داخل اردو نشوديه از احتالم شب نجس شود، از اردو بك باشد يسكان شما ي اگر درم10
  .ند، داخل اردو شودك و چون آفتاب غروب ند،ك شود، با آب غسل كي چون شب نزد11
  .يرون رويرون از اردو باشد تا بدانجا بي بيانك و تو را م12
  . خود را از آن بپوشان ةن و برگشته، فضلك با آن بيني نشيرون مي باشد، و چون بيخيان اسباب تو مي و درم13
ده، از يان تو ديد را درميز پلي تو مقدس باشد، مبادا چيد، پس اردويم نماي داده، دشمنانت را به تو تسلييا خرامد تا تو را رهي تو ميان اردويت در ميهوه خدايه كرا ي ز14

.تو رو گرداند
  .ش مسپاريزد، به آقاي خود نزد تو بگريه از آقاك را ي غالم15
. شود، و بر او جفا منمانكد، سايه به نظرش پسند آك تو ي از شهرهايكيند در يه برگزك يانكان تو در مي با تو درم16
  . نباشديل لواطي نباشد و از پسران اسرائيل فاحشه اي از دختران اسرائ17
.روه استكت ميهوه خداين هر دو نزد يه اكرا ياور، زيت ميهوه خداي ة به خانيچ نذري هيمت سگ را براي اجرت فاحشه و ق18
  .  شوديه به سود داده مك يزيه به سود آذوقه و نه به سود هرچ برادر خود را به سود قرض مده نه به سود نقره و ن19
، تو را به هرچه دستت را بر آن ي شوي تصرفش داخل آن ميه براك ينيت در زميهوه خداي، اما برادر خود را به سود قرض مده تا ي به سود قرض بدهي توانيب را مي غر20

.ت دهدك، برينك يدراز م
  .  تو گناه خواهد بوديت البته آن را از تو مطالبه خواهد نمود، و برايهوه خدايه كرا ير منما، زي آن تأخي در وفاينك يت مي خداهوهي ي براي چون نذر21
  .، تو را گناه نخواهد بودييردن ابا نماك اما اگر از نذر 22
.ي و به زبان خود گفته ايرده اك خود نذر ةت از اراديوه خداهي ي، موافق آنچه برايه بجا آوركار باش يد، هوشيرون آيه از دهانت بك آنچه را 23
.چ مگذاري اما در ظرف خود ه  بخور،يري به سي خواهي، از انگور، هرچه ميي خود درآ ةيستان همساك چون به تا24
.ر خود مگذا ةيشت همساكن اما داس بر ي، خوشه ها را به دست خود بچي خود داخل شوةيشتزار همساك چون به 25
  

24تثنيه باب 
 نوشته، بدستش دهد، و او را از خانه اش يابد، آنگاه طالق نامه ايسته در او بي ناشايزيه چكن يد از اياياح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نك گرفته، به ني زنيسك چون 

  .ندكرها 
  . شوديگري او روانه شده، برود و زن دة و از خان2
  ردي گرفت، بميه او را به زنكگر ي ديا اگر شوهريند، ك نوشته، به دستش بدهد و او را از خانه اش رها يروه دارد و طالق نامه اكرا مز او يگر ني و اگر شوهر د3
هوه، يه ك ينيپس بر زم. ه استروكن به نظر خداوند ميه اكرا ي شده است، زكه ناپاكبعد از آن. اح خود درآوردك تواند دوباره او را به نيرده بود نمكه او را رها ك شوهر اول 4

.اوري دهد، گناه ميت ميكت، تو را به مليخدا



.ه گرفته، مسرور سازدك را ي خود آزاد بماند، و زنة سال در خانكيف نشود، تا يلكار به او تكچ يرون نرود، و هير بكرد، در لشي بگي زن تازه ايسك چون 5
.ه جان را به گرو گرفته استكرا يرد، زي آن را به گرو نگييا سنگ بااليا يس آسكچي ه6
.يرده اكان خود دور ي را از ميشته شود، پس بدكا بفروشد، آن دزد يند كده، بر او ظلم يل را دزدي اسرائي از برادران خود از بنيكيه كافت شود ي يسك اگر 7
ه ك يار باشيشان امر فرمودم، هوشيد و موافق آنچه به ايي دقت توجه نموده، عمل نمام دهند، بهيهنه شما را تعلكان يه به هرآنچه الوكار باش ي برص هوشي بالة دربار8

  .دييعمل نما
.ديرون آمديه شما از مصر بك يرد، وقتكم چه يت در راه با مريهوه خدايه كاد آور ي ب9

  .  گرفتن گرو به خانه اش داخل مشوي، براي خود هر قسم قرض دهةي چون به همسا10
  .رون آوردي گرو را نزد تو بي دهيه به او قرض مك يست تا شخصيون باريه بك بل11
  .ر باشد در گرو او مخوابي و اگر مرد فق12
.ت، عدالت شمرده خواهد شديهوه خدايت دهد و به حضور ك البته به وقت غروب آفتاب گرو را به او پس بده، تا در رخت خود بخوابد و تو را بر13
  . تو باشند ظلم منماينت در اندرون دروازه هايه در زمك يبانين باشد، خواه از برادرانت و خواه از غريك مسر ويه فقك ي برمزدور14
.د تو گناه باشياد برآورد و برا ي مبادا بر تو نزد خداوند فر ر است و دل خود را به آن بسته است،يه او فقك چون ند،ك در همان روز مزدش را بده، و آفتاب بر آن غروب ن15
.شته شودك گناه خود يس براكهر. شته شوندك و نه پسران به عوض پدران  شته نشوند،ك پدران به عوض پسران 16
  .ريوه را به گرو مگي بةم را منحرف مساز، و جاميتيب و ي غري داور17
.يار را معمول داركن يه اكم ي فرمايامر من من تو يبنابرا. ه داديت، تو را از آنجا فديهوه، خداي و يه در مصر غالم بودكاد آور ي و ب18
ت تو را در يهوه خدايوه زن باشد تا يم و بيتيب و ي غري برا  برداشتن آن برمگرد،ي، براينك فراموش ي، و درمزرعه، بافه اينكش درو ي خوة چون محصول خود را درمزرع19
  .ت دهدك دستت بريارهاك ةهم
.وه باشديم و بيتيب و ي غريان، براكگر شاخه ها را متي بار د ،يانكتون خود را بتي چون ز20
  . وه باشديم و بيتيب و ي غرين، برايگر آن را مچي بار دينيستان خود را بچك چون انگور تا21
. يار را معمول داركن يه اكم ي فرماين تو را امر ميبنابرا. ي بودين مصر غالميه در زمكاد آور ي و ب22
  

25تثنيه باب 
  . ر را ملزم سازندي و شر ند، آنگاه عادل را عادل شمارند،ي نمايشان داوريان ايند و درميمه آك باشد و به محايان مردم مرافعه اي اگر درم

  .   م دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزندكانه باشد، آنگاه داور او را بخواباند و حير مستوجب تازي و اگر شر2
.ار زند، برادرت درنظر تو خار شودي بسةانيرده، تازكاده ين زيند، مبادا اگر از اكاد ني او را بزد و زانهي چهل تاز3


    
.ند، مبندك يه خرمن را خرد مك ي دهن گاو را هنگام4
 خود به يه برادرشوهرش به او درآمده او را براك، بل گناه داده نشودي، خارج به شخص بيرد، پس زن آن متوفي اوالد بمي از آنها بيكين باشند و ك اگر برادران با هم سا5
  . را با او بجا آورديرد، و حق برادرشوهري بگيزن
  . ل محو نشودي او وارث گردد، تا اسمش از اسرائيد به اسم برادر متوفايه بزاك ي و نخست زاده ا6
 يار مكل انيبرادر شوهر من از برپاداشتن اسم برادر خود در اسرائ«: ديخ برود و گوينزد مشا نشود، آنگاه زن برادرش به دروازه ي و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راض7
  .دي نماي با من ابا ميند، و از بجا آوردن حق برادرشوهرك
  رم،ي خواهم او را بگيد   نميرده، بگوكنند، و اگر اصرار ك گفتگو يده، با ويخ شهرش او را طلبي پس مشا8
ن يند، چنك برادرخود را بنا نةه خانك يسكبا : ديند، و به روش آب دهن اندازد، و در جواب گوكش بيفش او را از پاكخ  ي آمده، به حضور مشايد و آنگاه زن برادرش نز9
  .رده شودك

.نده خوانده شودكفش ك ةل، خاني و نام او در اسرائ10
  رد،يرده، عورت او را بگكند و دست خود را دراز ك خود را از دست زنده اش رها د تا شوهريش آي پيكيند و زن يگر منازعه نمايدكي و اگر دو شخص با 11
  .ندكن و چشم تو بر او ترحم نك پس دست او را قطع 12
  . نباشدكوچك مختلف، بزرگ و ي تو وزنه هاةسيك در 13
  .     ، نباشدكوچك مختلف، بزرگ و يلهايك تو ة در خان14
  . دهد دراز شوديت، به تو ميهوه، خدايه ك ينيح و راست باشد، تا عمرت در زميل صحيكتو را ح و راست باشد و ي تو را وزن صح15
.روه استكت ميهوه خدايد، نزد ي نماي انصافيب هك هريعنيند كار را كن يه اكرا هر ي ز16
  .رون آمدنت از مصر در راه به تو نمودنديق وقت بياد آور آنچه عمالي ب17
  . دندي و از خدا نترسيف و وامانده بوديه تو ضعك يخرت قطع نمودند، درحالو واماندگان را در عقب تو از مةرده، همكدر راه، مقابله ه چگونه تو را ك 18
ر آسمان محو ياز زق را ير عمالك بخشد، آنگاه ذيع دشمنانت آرامي دهد، از جميب مي تصرفش نصيت، تو را برايهوه، خدايه ك ينيت تو را در زميهوه خداي پس چون 19

.نكساز و فراموش م


26تثنيه باب 
  ،يدين گردك، و در آن تصرف نموده، ساي دهد داخل شديب ميت تو را نصيهوه خدايه ك يني و چون به زم

ند تا نام يت برگزيهوه خدايه ك يانك، به مو آن را در سبد گذاشته ري بگيرده باشك دهد، جمع يت به تو ميهوه خدايه ك ينيه از زمكن را ي حاصل زمي آنگاه نوبر تمام2
  . ن گرداند، بروكخود را در آن سا

  .ه بما بدهد، داخل شده امك پدران ما قسم خورد يه خداوند براك ينيه به زمكنم ك يت اقرار ميهوه خداي يامروز برا«:  را بگويه درآن روزها باشد رفته، وك ياهنك و نزد 3
  .    ت بگذارديهوه خدايش مذبح ي گرفته، پاهن سبد را از دستتك و 4



م و ي بزرگ و عظيرفت، و در آنجا امتيل به مصر فرود شده، در آنجا غربت پذي قلي آواره بود، و با عدديپدر من اَرام«: رده، بگوكت خود اقرار يهوه خداي پس تو به حضور 5
  . ر شديثك
  . سخت بر ما نهادندياختند، و بندگل سي نموده، ما را ذليان با ما بد رفتاري و مصر6
  .  دي ما را ديد و مشقت و محنت و تنگيم، خداوند آواز ما را شنياد برآوردي پدران خود، فريهوه، خداي و چون نزد 7
  .رون آورديات و معجزات بيم، و با آي افراشته و خوف عظي و بازوي و خداوند ما را از مصر به دست قو8
  .دي است به ما بخشير و شهد جاريه شك ينين را زمين زمين درآورده، ااكن مي و ما را به ا9

  .ت، عبادت نمايهوه، خداي خود بگذار، و به حضور يهوه خدايپس آن را به حضور . ، آورده امي خداوند به من داديه تو اك را يني نوبر حاصل زمكني و اآلن ا10
. نمودي خواهي شاد ده است،يت، به تو و به خاندانت بخشيهوه، خدايه ك ييوكي ني تمامان تو باشد ازيه درمك يبي و غري و تو با الو11
 تو بخورند يوه زن بده، تا در اندرون دروازه هايم و بيتيب و ي و غري، آن را به الوي عشر محصول خود فارغ شديه سال عشر است، چون از گرفتن تمامك و درسال سوم 12
  .رشونديو س
 و از   دادميه به من امر فرمودك ي اوامريوه زن، موافق تماميم و بيتيب و ي و غريز به الويردم، و آنها را نكرون ي خود بةموقوفات را از خان: ت بگويهوه خداي و به حضور 13

  .ردمكاوامر تو تجاوز ننموده، فراموش ن
، رفتار يم، گوش داده، موافق هرآنچه به من امر فرموديهوه، خدايه به قول كموات از آنها ندادم، بل اي از آنها صرف ننمودم، و براي درماتم خود از آنها نخوردم و در نجاست14

  . نمودم
ت ك است، برير و شهد جاريه به شك يني، زمي پدران ما قسم خورديه براك چنانيه به ما دادك را ينيل و زمين مقدس خود از آسمان بنگر، و قوم خود اسرائك از مس15
.بده
  . بجا آور  جان خود نگاه داشته،ي دل و تمامي، پس آنها را به تماميام را بجا آوركض و احين فرايه اكد ي فرمايت، تو را امر ميهوه، خداي امروز 16
  .دي شنيه داشته، آواز او را خواهام او را نگاكض و اوامر و احي و فرا  نمود،ي خواهك او سلويقهايه به طركني توست، و ايه خداك  يهوه اقرار نمودي امروز به 17
  . ي اوامر او را نگاه داريه به تو وعده داده است، و تا تمامك، چنانيه تو قوم خاصه او هستكرده است ك و خداوند امروز به تو اقرار 18
.ه وعده داده استك، چنانيت، قوم مقدس باشي، خداهوهي ي بلند گرداند، و تا برا ه ساخته است،ك ييع امت هايرام از جمكش و نام و اي و تا تو را در ستا19
  

27تثنيه باب 
  .ديم، نگاه داري فرمايه من امروز به شما امر مك را ي اوامريتمام: ل، قوم را امر فرموده، گفتنديخ اسرائي و مشاي و موس

  .رده، آنها را با گچ بمالك بزرگ بر پا يسنگها خود يد، براينك دهد عبور يت، به تو ميهوه، خدايه ك ينيه از اردن به زمك ي و در روز2
 است، ير و شهد جاريه به شك يني، زمي دهد، داخل شويت، به تو ميهوه، خدايه ك يني تا به زمييه عبور نماك يس، هنگاميعت را بنوين شريلمات اك ي و بر آنها تمام3

  . پدرانت به تو وعده داده استيهوه خدايه كچنان
  .رده، آنها را با گچ بمالكبال برپا يوه عكم در ي فرمايه امروز به شما امر مكن سنگها را ي اين عبور نمود و چون از ارد4
  . ار مبرك آنها بين براين، و مذبح از سنگها باشد و آلت آهنكت بنا يهوه خداي ي براي و درآنجا مذبح5
  .ت، بر آن بگذرانيهوه خداي ي براي سوختني هايانن، و قربكده بنا ي ناتراشي خود را از سنگهايهوه خداي مذبح 6
  . نمايت شاديهوه خدايرده، درآنجا بخور و به حضور ك ذبح يح سالمتي و ذبا7
.سيعت را بر آن بخط روشن بنوين شريلمات اك ي و تمام8
  :رده، گفتندكل را خطاب ي اسرائيهنه تمامكان ي و الوي پس موس9

  .يت شديهوه خدايامروز قوم . بشنول خاموش باش و ي اسرائي ا10
  :   قوم را فرموده، گفتيو در آن روز موس. م، بجا آري فرمايه من امروز به تو امر مكض او را يت را بشنو و اوامر و فرايهوه خداي پس آواز 11
  . ت دهندكستند تا قوم را بريم بايوه جرِزك ن برياميوسف و بنيار و كسايهودا و ي و ي شمعون و الويعنينان يد، ايردك چون از اردن عبور 12
  .نندكن يستند تا نفريال بايوه عبك بر ير و زبولون و دان و نفتالين و جاد و اشيبو ريعنينان ي و ا13
: نديرده، گوكل را به آواز بلند خطاب يع مردان اسرائيان جمي و الو14
: ندي قوم درجواب بگويو تمام» . نگاه دارديروه است، بسازند، و مخفكه نزد خداوند مكارگر كنعت دست خته شده از صيا ريده يه صورت تراشك يسكملعون باد  «15

»!نيآم«
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تمام» .ديه با پدر و مادر خود به خِفَّت رفتار نماك يسكملعون باد  «16
»!نيآم«: نديو قوم بگيو تمام» .ر دهديي خود را تغةيه حد همساك يسكملعون باد  «17
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تمام» .نا را از راه منحرف سازديه نابك يسكملعون باد  «18
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تما» .وه را منحرف سازديم و بيتيب و ي غريه داورك يسكملعون باد  «19
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تمام» .موده استشف نكه دامن پدر خود را كه با زن پدر خود همبستر شود، چونك يسكملعون باد  «20
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تمام» . بخوابديميه با هر قسم بهاك يسكملعون باد  «21
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تمام» .ش بخوابديش چه دختر پدر و چه دختر مادر خويه با خواهر خوك يسكملعون باد «22
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تمام» .ابده با مادر زن خود بخوك يسكملعون باد  «23
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تمام» . بزندي خود را در پنهان ةيه همساك يسكملعون باد  «24
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تمام» .خته شودي ري گناهيرد تا خون بيه رشوه گك يسكملعون باد  «25
»!نيآم«: ندي قوم بگويو تمام» .اورديآنها را بجا ند تا يعت را اثبات ننماين شريلمات اكه ك يسك ملعون با 26


28تثنيه باب 
 جهان يع امت هايت تو را بر جميهوه خداي، آنگاه يم بجا آوري فرمايه من امروز به تو امر مك اوامر او را يار شده، تمامي تا هوشي خود را بدقت بشنويهوه خداي و اگر آواز 

  . ديبلند خواهد گردان



  .ي خود را بشنويهوه خدايافت، اگر آواز يد و تو را خواهد دريتها به تو خواهد رسكن بري اي و تمام2
  .  بودي خواهك و در صحرا، مبارك در شهر، مبار3
  .  خواهند بودك تو مبارة گلي گاو و بره هايمت و بچه هاي بهاةوين تو و مي زمةوي بطن تو و م ةوي م4
  . بود خواهدكر تو مباري سبد و ظرف خم5
. بودي خواهكرون رفتندت مباري، و وقت بك وقت درآمدند مبار6
  .ختيش تو خواهند گري و از هفت راه پ  راه بر تو خواهند آمد،كي از حضور تو منهزم خواهد ساخت، از  ند،يه با تو مقاومت نماك و خدا دشمنانت را 7
  . خواهد ساختك دهد، مباريت به تو ميهوه خدايه ك ينيت خواهد فرمود، و تو را در زمك بر تو برينك ي تو و به هرچه دست خود را به آن دراز مي خداوند در انبارها8
  . تو قَسم خورده استيه براكد، چناني خود قوم مقدس خواهد گرداني، خداوند تو را برايي نماك او سلويقهاي، و در طري خود را نگاه داريهوه خداي و اگر اوامر 9

  .ديه نام خداوند بر تو خوانده شده است، و از تو خواهند ترسكد ين خواهند دي زميمت هاع اي و جم10
  . خواهد افزودييوكيه به تو بدهد، به نك پدرانت قسم خورد يه خداوند براك ينينت، در زميمت و محصول زمي بهاة بطنت و ثمر ةوي و خداوند تو را در م11
 ي سازد، و به امت هاكع اعمال دستت مباري و تو را در جم ن تو را در موسمش بباراند،ي تا باران زم  تو خواهد گشود،يمان را برا آسيعني خود، يوكي نةني و خداوند خز12
  . گرفتي داد، و تو قرض نخواهيار قرض خواهيبس
، و آنها را نگاه داشته بجا يم بشنوي فرمايه من امروز به تو امر مكرا  خود يهوه خداي بود فقط نه پست، اگر اوامر ي و خداوند تو را سر خواهد ساخت نه دم، و بلند خواه13
  .يآور
.ينك آنها را عبادت   نموده،يروير را پيان غي، تا خداينكل نيا چپ مينم به طرف راست ك يه من امروز به تو امر مك ي سخنانة و ازهم14
د، ين لعنتها به تو خواهد رسيع اي، آنگاه جميم بجا آوري فرمايه من امروز به تو امر مكض او را ي اوامر و فرا ةهمار شده، ي تا هوشي خود را نشنويهوه خداي و اما اگر آواز 15

  .افتيو تو را خواهد در
  . در شهر ملعون، و در صحرا ملعون خواهد بود16
  .ر تو ملعون خواهد بودي سبد و ظرف خم17
  . تو ملعون خواهد بودة گلي بره ها گاو وين تو و بچه هاي زمةوي بطن تو و مةوي م18
  . بوديرون رفتنت ملعون خواهي وقت درآمدنت ملعون، و وقت ب19
ت يارهاك ي، به سبب بدي و نابود شوك هالي، خداوند بر تو لعنت و اضطراب و سرزنش خواهد فرستاد تا بزودينك ي عمل نمودن دراز مي و به هر چه دست خود را برا20
  . يرده اك كه به آنها مرا ترك

  . سازدك، هالي شويم  تصرفش به آن داخليه براك يني و خداوند وبا را بر تو ملصق خواهد ساخت، تا تو را از زم21
  . ي شوكرقان خواهد زد، و تو را تعاقب خواهند نمود تا هالير و باد سموم و ي و خداوند تو را با سل و تب و التهاب و حرارت و شمش22
  .ر تو است آهنيه زك يني و زم  تو است مس خواهد شد،ياله باك تو ك و فل23
.ي شوكه از آسمان بر تو نازل شود تا هالكنت را گرد و غبار خواهد ساخت، ي و خداوند باران زم24
 جهان ك مماليخت، و تمامي گريخواهشان ي رفت و از هفت راه از حضور ايرون خواهيشان بي راه بر اكياز .  دشمنانت منهزم خواهد ساختيش روي و خداوند تو را پ25

  . افتاديبه تالطم خواه
  .ردكس آنها را دور نخواهد كچ ي خواهد بود، و هكن خورايم زمي پرندگان هوا و بهاة همي و بدن شما برا26
  .افت، مبتال خواهد ساختي يه تو از آن شفا نتوانك ي خداوند تو را به دنبل مصر و خُراج و جرَب و خارش27
  .  دل مبتال خواهد ساختيشاني و پرييناي و نابيوانگياوند تو را به د خد28
ت مظلوم و غارت شده ي روزهايه در تمامك شد، بلياب نخواهيامك خود ي رفت، و در راه هايورانه راه خواهكد ي لمس نمايكيه در تارك يورك و در وقت ظهر مثل 29

  . نخواهد بودي بود، و نجات دهنده ايخواه
  . خورديوه اش را نخواهي نمود و مي غرص خواهيستانكتا.  شدين نخواهكرد و در آن ساك ي بنا خواهيخانه ا. دي با او خواهد خوابيگريرد و دك يا نامزد خواه ري زن30
 تو ي شود و براي تو به دشمنت داده مگوسفند.  تو به غارت برده شود و باز به دست تو نخواهد آمديش روياالغت پ.  خورديشته شود و از آن نخواهك گاوت در نظرت 31

  . نخواهد بوديرهاننده ا
  . نخواهد بوديچ قوه ايده خواهد شد، و در دست تو هياهك يشان تمامي ايسته از آرزوي و چشمانت نگر  شوند،يگر داده مي پسران و دخترانت به امت د32
  . بوديوفته شده خواهكشه مظلوم و يهم خواهند خرد، و  ،يه نشناخته اك ينت و مشقت تو را امتي زمةوي م33
  . شديوانه خواهي د ند،ي بيه چشمت مك ييزهايه از چك ي به حد34
  . مبتال خواهد ساخت افت،ي يه از آن شفا نتوانكف پا تا فرق سر تو را به دنبل بد ك خداوند زانوها و ساقها و از 35
 ير را از چوب و سنگ عبادت خواهيان غيد، خواهد برد، و در آنجا خدايه تو و پدرانت نشناخته اك ي امتيبسو، يي نمايه بر خود نصب مك را ي خداوند تو را و پادشاه36
  .ردك

. شديه خواهيه خداوند شما را به آنجا خواهد برد، عبرت و مثل و سخرك يي امت هايان تمامي و درم37
  . ملخ آن را خواهد خوردهكرد چونك ي جمع خواهيك برد، و انديار به مزرعه خواهي تخم بس38
  .رم آن را خواهد خوردكرا ي ز د،ي چيد و انگور را نخواهي نوشيرد، اما شراب را نخواهك يستانها غرص نموده، خدمت آنها را خواهك تا39
  .خته خواهد شديرتون تو نارس يرا زيرد، زك ين نخواهينت تدهيشتن را به زين خوكي ل تون خواهد بود،ي حدودت درختان زي تو را در تمام40
  . خواهند رفتيريه به اسكن از آن تو نخواهند بود، چونكي آورد، لي پسران و دختران خواه41
  .نت را ملخ به تصرف خواهد آوردي درختانت و محصول زمي تمام42
  .دي گرديهت پست و متنزّل خوايع و برافراشته خواهد شد، و تو به نهايت رفيان تو است بر تو به نهايه درمك يبي غر43
.  بودي داد، او سر خواهد بود و تو دم خواهي او به تو قرض خواهد داد و تو به او قرض نخواه44
ه ك را يضي تا اوامر و فرايت را گوش نداديهوه خدايه قول كن جهت ي، از اي شوكافت تا هاليد، و تو را تعاقب نموده، خواهد درين لعنتها به تو خواهد رسيع اي و بر جم45

  .يبه تو امر فرموده بود، نگاه دار
.ت و شگفت خواهد بوديت تو را تا به ابد آي و تو را و ذر46



  .يز عبادت ننمودي همه چي فراواني دل براي و خوشي خود را به شادمانيهوه خدايه كن جهت ي از ا47
ن بر گردنت خواهد گذاشت تا تو يوغ آهني نمود، و يز خدمت خواهياج همه چيحت و اي و برهنگي وتشنگيه خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگك پس دشمنانت را 48

  . سازدكرا هال
  .دي فهميه زبانش را نخواهك را ي پرد بر تو خواهد آورد، امتيه مثل عقاب مك را ين، امتي زمي از اقصايعني و خداوند از دور، 49
  .دينان ترحم ننماران را نگاه ندارد و بر جوايه طرف پكب صورت ي مهي امت50
  . سازدك نگذارد تا تو را هالي گوسفند را باقي گاو و بره هايره و روغن و بچه هايز غله و شي تو ني و براي شوكنت را بخورد تا هاليم و محصول زميج بهاي و نتا51
 يت، در تمامي دروازه هاينت منهدم شود، و تو را در تمامي زمي، در تماميل داركه بر آنها توكم ي بلند و حصيواره هايند تا دكت محاصره ي دروازه هاي و تو را در تمام52
  .  دهد محاصره خواهد نموديت به تو ميهوه خدايه ك ينيزم

  . خردي خواهه دشمنانت تو را به آن زبون خواهند ساخت،ك ي دهد در محاصره و تنگيت به تو ميهوه خدايه ك گوشت پسران و دخترانت را يعني بطن خود، ةوي و م53
  . مانند بد خواهد بودي ميه باقك فرزندانش و  ةيش و بقي چشمش بر برادر خود و زن هم آغوش خو ار متنعم است،يان شما نرم و بسيه درمك ي مرد54
ت به آن زبون سازند، ي دروازه هاير تمامه دشمنانت تو را دك يه در محاصره و تنگكراي خورد نخواهد داد زيه مكشان از گوشت پسران خود ي از ايه به احدك ي به حد55
  . نخواهد ماندي او باقي برايزيچ

ن بگذارد، چشم او بر شوهر هم آغوش خود و پسر ي خود را به زميف پاكه كرد ك ي خود جرأت نميكه به سبب تنعم و نازك و متنعم است كان شما نازيه درمك ي و زن56
  .ش بد خواهد بوديو دختر خو

ت به آن تو را يه دشمنانت در دروازه هاك يز در محاصره و تنگياج همه چيه آنها را به سبب احتكرا يد زيه بزاك يد و براوالدي او درآيهايان پايه از مك ي امِهي و بر مش57
». خواهد خورديزبون سازند، به پنهان

  ، يت، نترسيهوه، خداي يعنيب،  يد و مهين نام مجي و از ايشوار ني هوش توب است،كتاب مكن يه در اكعت ين شريلمات اك ي اگر به عمل نمودن تمام58
  . سخت و مزمنيم و مزمن و مرضهاي عظياي باليعنيب خواهد ساخت، ي اوالد تو را عجياي تو و بالياي آنگاه خداوند بال59
  .  دي بر تو باز خواهد آورد و به تو خواهد چسبي ترسيه از آنها مك مصر را يماري بي و تمام60
  .ي شوكد تا هالي خواهد گردانيست، آنها را خداوند بر تو مستوليتوب نكعت مين شريه درطومار اك يياي بالة مرضها و همةز همي و ن61
  . ديدي خود را نشنيهوه خدايه آواز كرا يد، زير بوديثكس آن مثل ستارگان آسمان كد ماند، برعيل خواهي و اگر قل62
 و نابود گرداند، و ك خواهد نمود تا شما را هالين خداوند بر شما شاديد همچنيفزايرده، شما را بك نمود تا به شما احسان يوند بر شما شاده خداك شود چناني و واقع م63
  .نده خواهد شدكد ي شوي تصرفش در آن داخل ميه براك يني شما از زمةشير

 يد، عبادت خواهيه تو و پدرانت نشناخته اكراز چوب و سنگ يان غينده سازد و درآنجا خداكش پراگريران دكن تا يران زمكع امت ها از يان جمي و خداوند تو را درم64
  .ردك

  . جان خواهد دادي چشم و پژمردگيدگياهكهوه تو را دل لرزان و ي نخواهد بود، و درآنجا يت آراميف پاك يافت و براي ين امت ها استراحت نخواهيان اي و درم65
  . داشتينان نخواهي شده، بجان خود اطمكت معلق خواهد بود، و شب و روز ترسنايش روي و جان تو پ66
ت چشمت يود، و به سبب ري ترسيه به آن خواهك بود، به سبب ترس دلت يه صبح مكاش ك:  گفتي و شامگاهان خواه  بود،يه شام مكاش ك:  گفتي بامدادان خواه67
  .دي ديه خواهك

د ي خواهيزينك و ي غالميش برايد به مصر باز خواهم آورد، و خود را درآنجا به دشمنان خوي ديگر نخواهيه به تو گفتم آن را دك ي راهها ازيشتك و خداوند تو را در 68
. نخواهد بوديفروخت و مشتر

  
29تثنيه باب 

.ب بسته بوديشان در حوريه با اكد  آن عهيل ببند، سواي اسرائيه با بنك امر فرمود ين موآب به موسيه خداوند در زمك يلمات عهدكن است يا
  .ديده اين عمل نمود، شما دي زميع بندگانش و تمامين مصر با فرعون و جميهرآنچه خداوند در زم: شان گفتيرده، به اكل را خطاب ي اسرائي تمامي و موس2
  .ميات و آن معجزات عظيد و آيه چشمان تو دكم ي عظي تجربه ها3
  . ه بشنود تا امروز به شما نداده استك را ييند و گوشهايه ببك را يد و چشمانه بدانك را ي اما خداوند دل4
  .  شما پاره نشديفشها در پاكد، و يه لباس شما مندرس نگردك نمودم يابان رهبري و شما را چهل سال در ب5
  . شما هستميهوه خدايه من كد يد، تا بدانيده ايرت ننوشك نان نخورده و شراب و مس6
  .ميرون آمدند و آنها را مغلوب ساختي جنگ بي شما براة باشان، به مقابلك حشبون، عوج، ملكحون، مليد، سيدينجا رسي به ا و چون7
  .ميت داديك به مليان و نصف سبط منسيان و جادينيبوشان را گرفته، به رين اي و زم8
.دي شوابيامكد ينكد تا در هرچه ين عهد را نگاه داشته، به جا آوريلمات اك پس 9

  ل، يع مردان اسرائيخ شما و سروران شما و جمي شما و اسباط شما و مشايساو ريعنيد، ي خود حاضريهوه، خدايع شما به حضور ي امروز جم10
  شان شما، كنان تا آب كزم شي شماست از هيان اردويه در مك يبي و اطفال و زنان شما و غر11
  .دي سازد، داخل شويت امروز با تو استوار ميهوه خدايه كت و سوگند او يهوه خداي تا درعهد 12
  .عقوب، قسم خورده استيم و اسحاق و ي پدرانت، ابراهيه براكه به تو گفته است، و چنانك تو باشد چناني و او خدا  برقرار دارد،ي خود قومي تا تو را امروز برا13
  م،ي نماين قسم را با شما تنها استوار نمين عهد و اي و من ا14
  .ستندينجا با ما حاضر نيه امروز در اك ينجا حاضرند، و هم با آناني ما در ايهوه خدايه امروز با ما به حضور ك يه با آنانك بل15
  .ميد، گذشتيه عبور نمودك ييان امت هايم، و چگونه از ميونت داشتكن مصر سيه چگونه در زمكد ي دانيرا شما مي ز16
  . ديديشان بود، ديان ايه درمكن را از چوب و سنگ و نقره و طال شاي اي و رجاسات و بتها17
شه يان شما ريد، مبادا در ميف را عبادت نماين طوايان اي ما منحرف گشته، برود و خدايهوه خدايه دلش امروز از ك نباشد يا سبطيله يا قبيا زن يان شما مرد ي تا درم18

.ن بار آورديه حنظل و افسنتك باشد يا
 سازم، مرا كر را و تشنه را با هم هاليم تا سي نماي مك دل خود سلويهرچند در سخت: ديت داده، گوكشتن را برين لعنت را بشنود در دل خوي مبادا چون سخنان ا و19

  .    خواهد بوديسالمت



س نازل كتوب است، بر آن كم تابكن يه در اك ي لعنتي، و تمامرت خداوند بر آن شخص دودافشان خواهد شديه در آن وقت خشم و غكد، بلي خداوند او را نخواهد آمرز20
  .ر آسمان محو خواهد ساختيخواهد شد، و خداوند نام او را از ز

  .توب استكعت مين طومار شريه در اك ي عهديع لعنتهاي جدا خواهد ساخت، موافق جمي بديل برايع اسباط اسرائي و خداوند او را از جم21
ه ك را ييهايمارين و بين زمي ايه بالك ي هنگام ند، خواهند گفت،ي آين دور ميه از زمك يبانيه بعد از شما خواهند برخاست، و غرك فرزندان شما يعنينده ي آة و طبق22

  نند،ي رساند ببيخداوند به آن م
ند و مثل انقالب سدوم و عموره و اَدمه و ك ين نمو نمچ علف در آيد و هي روي شود و نه حاصل مياشته مكت و شوره و آتش شده، نه يبركن آن را ي زمي و تمام23

  ه خداوند در غضب و خشم خود آنها را واژگون ساخت گشته است،كم يصبوئ
  م از چه سبب است؟      ين خشم عظيرده است و شدت اكن ين چنين زميچرا خداوند با ا: ع امت ها خواهند گفتي پس جم24
  ردند، ك كشان بسته بود، ترين مصر با ايشان از زميرون آمدن ايه به وقت بك پدران خود را يهوه خداي عهد هكن جهت ياز ا:  آنگاه خواهند گفت25
  .شان نساخته بوديه نشناخته بودند و قسمت اك را يانيردند، خداكر را عبادت نموده، به آنها سجده يان غي و رفته، خدا26
  . توب است، بر آن آوردكتاب مكن يه در اك لعنت را يمن افروخته شده، تماين زمي پس خشم خداوند بر ا27
  .ه امروز شده استكگر انداخت، چنانين ديند و به زمكشان ين ايم، از زميض عظيشان را به غضب و خشم و غي اةشي و خداوند ر28
.ديعت را به عمل آورين شريلمات اكع يت، تا جمشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ما اسك ميزهاي ماست و اما چيهوه خداي از آن ي مخفييزهاي چ29
  

30تثنيه باب 
  ت، تو را به آنجا خواهد راند،ي خدا هوه،يه ك ييع امت هايان جمي تو گذاشتم بر تو عارض شود، و آنها را درميش رويه پك يت و لعنتك بريعنيزها، ين چيع اي و چون جم

  ،ياد آوريب
  ،ييم، اطاعت نماي فرمايه من امروز به تو امر مكت بازگشت نموده، قول او را موافق هر آنچه يهوه خداي ي جان خود به سوي تمام دل وي و تو با فرزندانت با تمام2
ع يرده است، جمكنده كجا پرات، تو را به آنيهوه، خدايه ك ييع امت هايان جمي تو را ازم رده،كرد، و رجوع كده، بر تو ترحم خواهد ي تو را برگردانيريت اسيهوه خداي آنگاه 3

  . خواهد نمود
  .رد و تو را از آنجا خواهد آوردكت، تو را از آنجا جمع خواهد يهوه، خدايران آسمان بشود، ك تو تا ي اگر آوارگ4
.شتر از پدرانت خواهد افزودي تو را ب شد، و بر تو احسان نموده،ي آن خواهك آن بودند خواهد آورد، و مالكه پدرانت مالك ينيت، تو را به زميهوه، خداي و 5
  .ي جان خود دوست داشته، زنده بماني دل و تماميت را به تماميهوه خدايت تو را مختون خواهد ساخت تا يت دل تو و دل ذريهوه خداي و 6
  .ديه تو را آزردند، نازل خواهد گردانكن لعنتها را بر دشمنان و بر خصمانت يع ايت جميهوه خداي و 7
  .  آورديم، بجا خواهي فرمايه من امروز به تو امر مكع اوامر او را يرد، و جمك ي و تو بازگشت نموده، قول خداوند را اطاعت خواه8
 ي شادييوكي ني بر تو براگريرا خداوند بار دي خواهد افزود، زييوكينت به نيمت و محصول زميج بهاي بطنت و نتاةوي اعمال دستت و در مي تو را در تمام ت،يهوه، خداي و 9

   نمود،يه بر پدران تو شادكرد، چنانكخواهد 
 جان ي دل و تمامي خود، با تماميهوه خداي ي، و به سويتوب است، نگاه داركعت مين شريه در طومار اكض او را ي خود را اطاعت نموده، اوامر و فرايهوه خداي اگر آواز 10

.ييبازگشت نما
  .ستيست و از تو دو نيل نك تو مشيم، براي فرماي من امروز به تو امر   مهك يمكن حيرا اي ز11
  م،ياورد و آن را به ما بشنواند تا به عمل آوريرده، آن را نزد ما بك ما صعود يه به آسمان براكست يك يي نه در آسمان است تا بگو12
  .مياورد و به ما بشنواند تا به عمل آوريرده، آن را نزد ما بكا عبور ي ما به آن طرف دريه براكست يك ييه بگوكا ي و نه آن طرف در13
.ي توست و در دهان و دل توست تا آن را بجا آوركيار نزديالم بسكن يه اك بل14
  . تو گذاشتميش روي را پي و موت و بدييوكيات و نين امروز حي بب15
 تا زنده مانده، افزوده يام او را نگاه داركض و احي، و اوامر و فرايي او رفتار نمايقهاي و در طريست بدار خود را دويهوه خدايه كم ي فرمايه من امروز تو را امر مك چون16
  .ت دهدك، بري شوي تصرفش به آن داخل ميه براك ينيت، تو را در زميهوه، خداي، و تا يشو
  ،ييو عبادت نمار را سجده يان غيفته شده، خداي و فريين اگر دل تو برگردد و اطاعت ننماكي ل17
  .د داشتيل نخواهيد، عمر طوييد تا در آن داخل شده، تصرف نماينك يه از اردن عبور مك ينيد شد، و در زمي خواهكه البته هالك دهم ي پس امروز به شما اطالع م18
  .يتت زنده بمانين تا تو با ذريات را بگزي پس ح تو گذاشتم،يش رويت و لعنت را پكات و موت و بريه حك آورم ين را بر شما شاهد مي امروز آسمان و زم19
م و ي پدرانت، ابراهيه خداوند براك يني عمر توست تا در زميات تو و درازيه او حكرا ي، زي و به او ملصق شوي و آواز او را بشنوي خود را دوست بداريهوه خداي و تا 20

.يشون كشان بدهد، سايه آنها را به اكعقوب، قسم خورد ياسحاق و 
  

31تثنيه باب 
  رد،كان يل بي اسرائين سخنان را به تمامي رفته، اي و موس

  . ردك ين اردن عبور نخواهيه از اكگر طاقت خروج و دخول ندارم، و خداوند به من گفته است يست ساله هستم و ديمن امروز صد و ب: شان گفتي و به ا2
 تو عبور خواهد يش رويز پيوشع ني، و ي خواهد ساخت، تا آنها را به تصرف آوركن امت ها را از حضور تو هالي، و او اردك تو، خود به حضور تو عبور خواهد يهوه خداي 3

  . ه خداوند گفته استكنمود چنان
  .ردكز رفتار خواهد ينها نيشان عمل نمود، به اي ساخت و به اكه هالكان، يحون و عوج، دو پادشاه اموريه به سك و خداوند چنان4
  .دييه به شما امر فرمودم، رفتار نماك يمك حيشان موافق تماميند، شما با اكم يشان را به دست شما تسليپس چون خداوند ا 5
. نخواهد نمودك رود و تو را وا نخواهد گذاشت و تريت، خود با تو ميهوه، خدايرا يد، زيشان ترسان و هرسان مباشيد و از اير باشي و دلي قو6
شان بدهد يه به اكشان قسم خورد ي پدران ايه خداوند براك ينين قوم به زميه تو با اكرا ير باش زي و دليقو«: ل به او گفتي اسرائي را خوانده، در نظر تماموشعي ي و موس7

  . نموديم خواهيشان تقسي اي شد، و تو آن را برايداخل خواه
.   پس ترسان و هراسان مباش.  نخواهد نمودكتو را وا نخواهد گذاشت و تراو با تو خواهد بود و .  رودي خود ميش روي  و خداوند خود پ8
  .ل سپرديخ اسرائيع مشاي داشتند و به جميه تابوت عهد خداوند را برمكهنه ك ي الوين تورات را نوشته، آن را به بني اي و موس9



  ه ها،يد خمي در عكاك سالِ انفنِيه در آخر هر هفت سال در وقتِ معك :شان را امر فرموده، گفتي اي و موس10
  .شان بخوانيل در سمع ايع اسرائيش جميند حاضر شوند، آنگاه آن تورات را پيه او برگزك يانك تو در ميهوه خدايند تا به حضور يايل بيع اسرائي چون جم11
ن يع سخنان اي شما بترسند و به عمل نمودن جميهوه خدايافته، از يم ي و تعل د،ن تا بشنونك تو باشند جمع يه در دروازه هاك يباني قوم را از مردان و زنان و اطفال و غر12

  .ار باشنديتورات هوش
. شما بترسنديهوه خدايد، از يد زنده باشينك ي تصرفش از اردن عبور ميه براك ينيه شما بر زمك يند، تا ماداميايم يه ندانسته اند، بشنوند، و تعلكشان ي و تا پسران ا13
 ةميوشع رفته، در خي و يپس موس. ميت نمايد تا او را وصي اجتماع حاضر شوةميوشع را طلب نما و در خي است، كيام مردن تو نزدي اكنيا:  گفتي و خداوند به موس14

  .اجتماع حاضر شدند
.ستاديه ايمه ظاهر شد و ستون ابر، بر درخمي و خداوند در ستون ابر درخ15
رد و مرا ك روند، زنا خواهند يان آنها ميشان به آنجا درميه اك يني زمةگانيان بي خداين قوم برخاسته، در پي، و اي خوابي با پدران خود مكني ا: گفتي و خداوند به موس16
  .ستكشان بستم، خواهند شيه با اك را يرده، عهدك كتر

شان يار به اي بسي هايها و تنگيرده، تلف خواهند شد، و بدكشان پنهان يخود را از ا ي خواهم نمود، و روكشان را تريشان مشتعل شده، اي و در آن روز، خشم من بر ا17
  ست؟يان ما ني ما در ميه خداكن جهت يد از ايها به ما نرسين بديا ايآ: ه در آن روز خواهند گفتك يد به حديخواهد رس

  .ردك خود را پنهان خواهم يروز البته رور برگشته اند، من در آن يان غي خدايه بسوكردند كه ك ي بدي و به سبب تمام18
  .ل شاهد باشدي اسرائي من بر بنين سرود برايشان بگذار تا ايم داده، آن را در دهان ايل تعلي اسرائيد و تو آن را به بنيسي خود بنوين سرود را براي پس اآلن ا19
ر شده، و فربه گشته يشان خورده، و سي است، در آورده باشم، و چون اير و شهد جاريبه شه كشان قسم خورده بودم ي پدران ايه براك ينيشان را به زميرا چون اي ز20

  . ستكرده، عهد مرا خواهند شك و مرا اهانت  ر برگشته، آنها را عبادت خواهند نمود،يان غي خدايشان به سويباشند، آنگاه ا
شان فراموش يت ايه از دهان ذركرا يشان شهادت خواهد داد، زي ايش روين سرود مثل شاهد پيشان عارض شده باشد، آنگاه ايار بر اي بسي هايها و تنگي و چون بد21

  . آن قسم خوردم، درآورمةه دربارك ينيشان را به زميه اك دانم، قبل از آنيه امروز دارند مكز يشان را نياالت ايرا خينخواهد شد، ز
. م داديل تعليائ اسرين سرود را در همان روز نوشته، به بني اي پس موس22
.   ساخت، ومن با تو خواهم بوديشان قسم خوردم داخل خواهي ايه براك ينيل را به زمي اسرائيه تو بنكرا ير باش زي و دليقو: ت نموده، گفتيوشع بن نون را وصي و 23
  د،  يتاب، تماماً به انجام رسانكن تورات را در يلمات اك نوشتن يه چون موسك و واقع شد 24
  : رده، گفتكت ي داشتند وصيه تابوت عهد خداوند را برمك ياني به الويموس 25
  . شما شاهد باشديد تا در آنجا  براي خود، بگذاريهوه، خداي تابوت عهد يد و آن را در پهلويريتاب تورات را بگكن يا 26
  .اده بعد از وفات منيد، پس چند مرتبه زيخته ايده هستم بر خداوند فتنه انگه من هنوز با شما زنك امروز كنيا.  دانمي شما را ميشكه من تمرد و گردن كرا ي ز27
  .رميشان شاهد بگين را بر ايم، و آسمان و زميشان بگوين سخنان را در گوش ايد تا اينكخ اسباط و سروران خود را نزد من جمع يع مشاي جم28
 بر شما عارض خواهد شد، ي آخر بديد برگشت، و در روزهايه به شما امر فرمودم خواهك يقيده، از طريانل فاسد گردكه بعد از وفات من، خوشتن را بالك دانم يرا مي ز29
  .د آورديجان خواهيرد و از اعمال دست خود، خشم خداوند را به هكد يه آنچه درنظر خداوند بد است خواهكرا يز

:  گفتل تماماً ي جماعت اسرائين سرود را در گوش تماميلمات اك ي پس موس30
            

32تثنيه باب 
.ن سخنان دهانم را بشنوديو زم .مير تا بگوي آسمان گوش بگي ا
. تازه، و مثل بارشها بر نباتاتة باران بر سبزيالم من مثل قطره هاكد، و يم من مثل باران خواهد باري تعل2
.دييا ما را به عظمت وصف نميخدا. ردكهوه را ندا خواهم يه نام كرا ي ز3
.عادل و راست است او. ن و از ظلم مبراي اميخدا.  او انصاف استيقهاي طرةرا هميز. امل ك او صخره است واعمال او 4
.ج و متمردندكطبقه . شاننديب ايه عكستند بليشان خود را فاسد نموده، فرزندان او ني ا5
.د و استوار نموديست؟ او تو را آفري تو نكا او پدر وماليآم؟ يكر حي قوم احمق و غيد، اي دهيافات مكن ميا خداوند را چني آ6
.ش تا تو را اطالع دهنديخ خويو از مشا. از پدر خود بپرس تا تو را آگاه سازد.  دهر به دهر تأمل نماياد آور، در سالهايم را بيام قدي ا7
.لي اسرائي بنةگاه حدود امت ها را قرار داد، بر حسب شمار آدم را منتشر ساخت، آنيشان را داد و بنيب اي به امت ها نصي چون حضرت اعل8
.راث اوست ي مةعقوب قرعي است، و يهوه قوم ويب يه نصكرا ي ز9

. چشم خود محافظت نمودكرده، منظور داشت و او را مثل مردمكاو را احاطه . كابان خراب و هولنايافت، و در بيران ين وي اورا در زم10
. خور ببرديرده، آنها را بردارد و آنها را بر پرهاك خود را پهن يت دهد و بچه هاكانه خود را حريه آشك ي مثل عقاب11
. نبوديگانه با وي بيچ خداي نمود و هين خداوند تنها او را رهبري همچن12
. روغن را از سنگ خاراد ويكن بخورد و شهد را از سخره به او داد تا ميرد تا از محصوالت زمكن سوار ي زمي او را بر بلندها13
.يدير انگور نوشي گندم را؛ و شراب از عصيه گرده هايه بره ها و قوچها را از جنس باشان و بزها و پير گوسفندان را باغ پي گاوان و شةرك 14
  .ر شمردي نجات خود را حقةو صخر. درك كده بود، تريه او را آفرك را ييپس خدا. يتو فربه و تنومند و چاق شده ا. شُورون فربه شده، لگد زدين كي ل15
  .  رت آوردند و خشم او را به رجاسات جنبش دادنديب به غيان غري او را به خدا16
  .ه بودندديشان از آنها نترسيه تازه بوجود آمده، و پدران اكد يان جدي خدايه نشناخته بودند، براك ياني خدايدند، براي گذرانيان نبودند، قربانيه خداك ييوهاي دي برا17
  . يردك خود را فراموش ةنندي آفري، و خدايد نمود، اعتنا ننموديه تو را تولك ي و به سخره ا18
  .جان آوردنديه پسران و دخترانش خشم او را به هكچون. روه داشتكشان را ميد اين را ديهوه اي چون 19
  . ستيشان ني در ايه امانتك يشند و فرزندانكار گردني بسةرا طبقيز. ه خواهد بودشان چينم عاقبت ايد تا ببيشان خواهم پوشي خود را از اي پس گفت رو20
شان يرت خواهم آورد و به امت باطل، ايست به غيشان را به آنچه قوم نيو من ا. دندي گردانكل خود مرا خشمنايرت آوردند و به اباطيست به غيشان مرا به آنچه خدا ني ا21

.  خواهم ساختكرا خشمنا
  .وهها را آتش خواهد زدك سوزاند و اساس ين را با حاصلش مين شعله ور شده است و زمين تريي پاةي در غضب من افروخته شده و تا هاويرا آتشي ز22
  .شان صرف خواهم نمودي خود را تماماً بر ايرهايرد و تكا را جمع خواهم يشان بالي بر ا23



  .   نيشان خواهم فرستاد، با زهر خزندگان زمي وحوش را به اي شوند و دندانهايلخ تلف م تيده، و از آتش تب، و از وباياهك ي از گرسنگ24
  .ردك خواهد كد هاليش سفيرخواره را با ريش. زه رايهم جوان وهم دوش.  اوالد خواهد ساختيشان را بيرون دهشت از اندرون، اير از بي شمش25
  .ان مردم، با طل سازميشان را مير اكنم و ذكنده كشان را پراي گفتم اي م26
  .رده استكنها را ني اةهوه هميند دست ما بلند شده، و ينند، و بگوكر كس آن فكشان بر عيه مبادا مخالفان اكدم ي ترسي دشمن  نمةنيك اگر از 27
  .  ستي نيرتيشان بصير هستند، و در ايرده تدبكشان قومِ گم يه اكرا ي ز28
  . نمودنديدند و در عاقبت خود تأمل مي فهمين را ميم بوده، ايكه حكاش ك 29
.م ننموده بوديشان را تسليو خداوند، ا. شان را نفروختهيشان، اياگر صخره ا.  ساختنديرد و دو نفر ده هزار را منهزم مك ي نفر هزار را تعاقب مكي چگونه 30
  .شندم باكاگر چه هم دشمنان ما خود ح. ستي ما نةشان مثل صخري اةه صخركرا ي ز31
  . شان تلخ استي اي حنظل است، و خوشهايشان انگورهاي ايانگورها.  عمورهيستانهاك سدوم است، و از تايشان از موهايرا موِ اي ز32
  .يشان زهر اژدهاست و سم قاتل افعي شراب ا33
؟ ي من مختوم نيست و در خزانه هاينون نكن نزد من ميا اي آ34
  . شتابديشان مي اي است و غذاكيشان نزدي اكه روز هالكرا ي ز شان بلغزد،ي ايه پاهاك ينگام انتقام و جزا از آن من است، ه35
 يس چه غالم و چه آزاد باقكچيشان نابوده شده، و هيه قوت اكند ي بيچون م. ردكش شفقت خواهد ي خواهد نمود و بر بندگان خويرا خداوند، قوم خود را داوري ز36
  .ستين

   داشتند؟يه بر آن اعتماد مك يند، و صخره ايجاكشان يان ايخدا:  و خواهد گفت37
  ! شما ملجأ باشندينند و براكدند؟ آنها برخواسته، شما را امداد ي نوشيشان را مي ايختني رياي خورند و شراب هدايشان را مي اي هايه قربانيه پك 38
  . ستي نيو از دست من رهانده ا.  دهمينم و شفا مك يمجروح م. نمك يم و زنده مراني ميمن م. ستي نيگري ديه من، او هستم و با من خداكند ي اآلن بب39
  .ه من تا ابداالباد زنده هستمكم ي گوي افرازم، و ميه دست خود را به آسمان برمكرا ي ز40
  .ديافات خواهم رسانك و به خصامان خود م.ديشكآنگاه از دشمنان خود انتقام خواهم . رمينم و قصاص را به دست خود گكز يرِ براق خود را تي اگر شمش41
  . سروران دشمنيساوران، با ريشتگان و اسكاز خون . ر من گوشت را خواهد خورديو شمش.  خود را از خون مست خواهم ساختيرهاي ت42
. فاره نموده استكش ين خود و قوم خوي زميده و برايشكقام را انتقام خون بندگان خود را گرفته است و از دشمنان خود انتيز. دي دهي امت ها با قوم او آواز شادماني ا43
  .وشع بن نونيد، او و ين سرود را به سمع قوم رساني سخنان اي آمده، تمامي و موس44
  ل فارغ شد، ي اسرائين سخنان به تمامي اة از گفتن همي و چون موس45
ن يلمات اك يه متوجه شده، تمامكد يم دهكد، تا فرزندان خود را حي دهم، مشغول سازيهادت مه من امروز به شما شك ي سخنانةدل خود را به هم: شان گفتي به ا46

  .تورات را به عمل آورند
د يل خواهيد، طوينك ي تصرفش از اردن به آنجا عبور ميه براك ينين امر، عمر خود را در زمي اةات شماست و واسطيه حكست، بلي شما امر باطل نين برايه اكرا ي ز47
.ختسا
  :رده، گفتك را خطاب ي و خداوند در همان روز، موس48
  .نك دهم، مالحظه يت ميكل به ملي اسرائيه من آن را به بنكنعان را كن ي، و زميحاست برآين موآب در مقابل اريه در زمك جبل نبو يعنيم يوه عباركن ي به ا49
  . وه هور مرد و به قوم خود ملحق شدكه برادرت هارون در كحق شو، چنان به قوم خود مل رده،ك وفات يي آيه به آن برمك يوهك و تو در 50
  .ديردكس نيل تقدي اسرائيان بنيه مرا در مكد، چون ير نمودين به من تقصيابان سيبا قادش در بيل نزد آب مري اسرائيان بنيه شما در مكرا ي ز51
. شدي دهم، داخل نخواهيل مي اسرائيه به بنك ينين به آنجا به زمكيد، لي دي خود خواهيش روين را پي پس زم52


33تثنيه باب 
  ت داده، كل بري اسرائي، مرد خدا، قبل از وفاتش به بنيه موسك يتكن است بري و ا

د ين پديعت آتشيشان شري اي او بران آمد، و از دست راستي مقدسيرورهاكد و با يشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردير بر اينا آمد، و از سعيهوه از سي :  گفت2
  .   آمد

  .  شونديالم تو بهره مند مك از يكي تو نشسته، هر يهايع مقدسانش در دست تو هستند و نزد پاي دارد و جميه قوم خود را دوست مك ي به درست3
  .عقوب استيراث جماعت يه مك امر فرمود يعتي ما شري براي موس4
  .ل با هم جمع شدندي قوم اسباط اسرائيساوه رك ي هنگامشّورون پادشاه بود،ي و او در 5
. م نباشندكرد و مردان او در شماره ين زنده بماند و نميبو ر6
 يون مند و تو از دشمنانش معاك يشتن جنگ مي خوي خود برايبه دستها. هودا را بشنو، و او را به قوم خودش برساني خداوند آواز يا: ه گفتكهودا ي ةن است درباري و ا7

. يباش
  .يردكبا منازعت يو با او نزد آب مر. يه او را در مسا امتحان نمودكم تو نزد مرد مقدس توست يم و اوريتم:  گفتي الوة و در بار8
 ي داشتند و عهد تو را محافظت مياه مالم تو را نگكه كرا يز. و پسران خود را ندانست.  ده ام و برادران خود را نشناختيشان را نديه اك پدر و مادر خود گفت ةه دربارك 9

  .نمودند
  .  بر مذبح توي سوختني هايقربان بخور به حضور تو خواهند آورد و. ليعت تو را به اسرائيم خواهند داد و شريعقوب تعليام تو را به ك اح10
. زنديگر برنخيه دك خصمان او را يمرهاك. نكگانش را بشنندك مقاومت يمرهاك.  او را قبول فرمايت بده، و اعمال دستهاك خداوند اموال او را بري ا11
. شودين مكش سايتفهاكان ي سازد و درمي روز او را مستور ميتمام.  شودين مكمن ساي ايب خداوند نزد ويحب: ن گفتيامي بنة و دربار12
  م است؛ يرش مقيه در زكجه ها س آسمان و از شبنم، و از لي باد، از نفاكنش از خداوند مباريزم: وسف گفتي ة و در بار13
  س نباتات ماه؛ يس محصوالت آفتاب و از نفاي از نفا14
  .ي جاودانيس تلهايم، و از نفاي قديوههاك ي از فخرها15
  .ديه از برادران خود ممتاز گردكوسف برسد و بر فرق سر آنيت بر سر كبر. ن بودكه در بوته ساك او ي آن، و از رضامندين و پريس زمي از نفا16



 يم و هزارهاي افراينانند ده هزارهايو ا. ن خواهد زدي زميعاً تا به اقصايبا آنها امت ها را جم. ي گاو وحشيش مثل شاخهاي گاوش باشد و شاخهاة جاه او مثل نخست زاد17
نَسيم .
  . شيو خيمه هايار در خكساي يرون رفتنت شاد باش، وتو اي زبولون در بيا:  زبولون گفتة و در بار18
. گ راي دي مخفيد و خزانه هايكا را خواهند مي دريه فراوانكرا يز. دي عدالت را خواهند گذراني هايدر آنجا قربان. وه دعوت خواهند نمودك قومها را به 19
  ، درديزمي و بازو و فرق را ن ن باشد،كر ماده سايمثل ش. ع گردانديه جاد را وسك باد آنكمتبار:  جاد گفتة و دربار20
21آورديل بجا ميامش را با اسرائكد و عدالت خداوند و احي آي قوم ميساوم محفوظ است و با ركب حايه در آنجا نصكرا ي خود نگاه دارد، زين را براي بهترة و حص .
. جهديه از باشان مكر است ي شةدان بچ:  دان گفتة و دربار22
.آور ده، مغرب و جنوب را به تصرفيت او مملو گردكو از بر. ر شوياوند س خدي از رضا مندي نفتاليا:  گفتي نفتالة و دربار23
  . خود را به روغن فرو بردي شود، و نزد برادران خود مقبول شده، پاكر از فرزندان مبارياش: ر گفتي اشة و دربار24
  .ت همچنان قوت تو خواهد بودين تو از آهن و برنج است، و مثل روزهاي نعل25
. ك خود بر افاليايبرك مدد تو بر آسمانها سوار شود و در يه براكست، ي نيسك مثل خدا شوروني ي ا26
  .نك كد هالي گويرده، مك است؛ و دشمن را از حضور تو اخراج ي جاودانير تو بازوهاين توست و در زك مسي ازلي خدا27
  .زدي ريره باشد و آسمان آن شبنم ميه پر از غله و شك يني، در زمييعقوب به تنهاي ةن خواهد شد، و چشمكت سايل در امني پس اسرائ28
و تو . ع تو خواهند شدير جاه توست؛ و دشمنانت مطيه او سپر نصرت تو و شمشك! ديافته ايه از خداوند نجات ك ي قوميست مانند تو، ايك! لي اسرائي خوشابحال تو ا29
.  نموديمال خواهيشان را پاي ايهايبلند


34تثنيه باب 
  .  به او نشان داد ن را، از جلعاد تا دان،ي زميحاست برآمد، و خداوند تماميه در مقابل ارك فسجه ةوه نبو، بر قلك از عربات موآب، به يموس و 
  .ي مغربيايهودا را تا درين ي زمي و تماميم و منسين افراي و زمي نفتالي و تمام2
  .ست تا صوغر ا ه شهر نخلستانكحا را ي ارةدان دري و جنوب را و م3
ه به چشم خود آن را كت تو خواهم داد، تو را اجازت دادم ين را به ذريه اكعقوب قسم خورده، گفتم يم و اسحاق و ي ابراهيه براك ينين است زميا:  را گفتي و خداوند و4
  .             ردك ين به آنجا عبور نخواهكي لينيبب
  .آب برحسب قول خداوند مردن   موي خداوند در آنجا به زمة بندي پس موس5
.  قبر او را تا امروز ندانسته استيرد، و احدكت فعور، در دره دفن ين موآب در مقابل بي و او را در زم6
  .م شده بودكست  سال داشت، و نه چشمش تار، و نه قوتش يافت، صد و بي چون وفات ي و موس7
.  گشتي سپري موسي براي ماتم و نوحه گريپس روزها.  گرفتند روز ماتمي در عربات موآب سي موسيل براي اسرائي و بن8
 امر فرموده يل او را اطاعت نمودند، و برحسب  آنچه خداوند به موسي اسرائيو بن.  خود را بر او نهاده بودي دستهايه موسكمت مملو بود، چونكوشع بن نون از روح حي و 9

.ردندكبود، عمل 
  ه خداوند او را روبرو شناخته باشد،كل برنخاسته است ير اسرائ تا بحال دي مثل موسي اي و نب10
  د،ينش بنماي زميع بندگانش و تمامين مصر به فرعون و جميه خداوند او را فرستاد تا آنها را در زمك يات و معجزاتيع آي در جم11
. ل نمودي اسرائة درنظر هميه موسكم يبت عظيع آن هي، و جمي دست قوي و در تمام12
 
 

  وشعياب تك
***************  

  
1يوشع باب 

  :رده، گفتك را خطاب ي خادم موس وشع بن نون،يه خداوند ك خداوند، ة، بندي و واقع شد بعد از وفات موس1
  . دهميل مي اسرائين به بيعنيشان، يه من به اك ينين قوم، به زمي اين، تو و تمامكن اُردن عبوريز و از ايپس اآلن برخ. افته استي من وفات ة بندي موس2
  . گفتميه به موسك شما گذارده شود به شما داده ام، چنانيف پاكه ك يي هر جا3
  . بزرگ به طرف مغرب آفتاب، حدود شما خواهد بوديايان و تا دري حِتي فرات، تماميعنين لبنان تا نهر بزرگ ي از صحرا و ا4
  . نخواهم نمودكتو را مهمل نخواهم گذاشت و تر.  بودم با تو خواهم بوديه با موسكچنان. اهد بود مقاومت با تو نخويارايام عمرت ي ايس را در تمامكچي ه5
  . ساختيشان بدهم، خواهيه به اك پدران قسم خوردم يه براك ينين قوم را متصرف زميه تو اكراير باش، زي و دلي قو6
ا چپ تجاوز منما تا يزنهار از آن به طرف راست . ييرده است متوجه شده، عمل نماك تو را امر يموس من، ةه بندك يعتي شرير باش تا بر حسب تماميار دلي و بسي فقط قو7

  .ياب شويامك، يه روك ييهر جا
روز يود را فن راه خيرا همچني زييتوب است متوجه شده، عمل نماكن تا بر حسب هر آنچه در آن مكر كه روز و شب در آن تفكتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلكن ي ا8

  . شدياب خواهيامكن ي ساخت، و همچنيخواه
. توستيهوه خداي يه بروكرا در هر جا ير باش، مترس و هراسان مباش زي و دليردم؟ پس قوكا تو را امر ني آ9

  : قوم را امر فرموده، گفتيساووشع ري پس 10
د شد تا تصرف يرده، داخل خواهكن اُردن عبور يه بعد از سه روز، شما از اكرا يد،  زينكتوشه حاضر  خود يبرا: دييد و قوم را امر فرموده، بگويرگاه بگذركان لشي در م11
. دهديت ميك ملي شما، به شما برايهوه خدايه ك ينيد در زمينك

  : رده، گفتك را خطاب يان و نصف سبط منَسيان و جادينيبووشع ري و 12
  . بخشدين را به شما مين زمي دهد و اي   مي شما به شما آراميهوه، خداي:  خداوند، به شما امر فرموده، گفتة، بنديه موسكد آن سخن را ياد آوري ب13



 برادران خود عبور يش روي پيع مردان جنگي جميعنيُن به شما داد خواهد ماند، و اما شما مسلح شده،    درآن طرف اُرديه موسك يني شما در زمي زنان و اطفال و مواش14
  . دييشان را اعانت نمايد، و اينك

ت خود يكن مليرده باشند، آنگاه به زمك دهد تصرف يشان مي شما به ايهوه، خدايه ك ينيز در زميشان ني داده باشد، و اي تا خداوند برادران شما را مثل شما آرام15
. شما داد مشرق آفتاب بهي خداوند به آن طرف اُردن به سوة، بنديه موسك شد، در آن يخواه

  .م رفتي، خواهيرد، و هر جا ما را بفرستكم ي خواهيهر آنچه به ما فرمود: وشع گفتنديشان در جواب ي ا16
  .  بوديه با موسك تو، با تو باشد چنانيهوه خدايم نمود، فقط  يز اطاعت خواهيم، تو را نيز اطاعت نمودي را در هر چيه موسك چنان17
.ر باشي و دليشته خواهد شد، فقط قوكند، ك اطاعت نييه او را امر فرماك يزيالم تو را در هر چكگرداند و م تو رو كه ار حك يسك هر 18
  

2يوشع باب 
اخل شده، ه راحاب نام داشت دك يه اي زن زانةپس رفته، به خان. دينيحا را ببين و اريروانه شده، زم:  فرستاده، گفتيم به پنهانيوشع بن نون دو مرد جاسوس از شِطّي و 1

  .دنديدر آ نجا خواب
  .نندك ين را جاسوسين جا شدند تا زميل امشب داخل اي اسرائي مردمان از بنكنيه اكحا را خبر دادند ي ارك و مل2
  .ن آمده انديم زي تمامي جاسوسيرا براياور زيرون بي تو داخل شده اند، بةه نزد تو آمده، به خانك را يمردان: حا نزد راحاب فرستاده، گفتي ارك و مل3
  .   جا بودندك آن مردان نزد من آمدند، اما ندانستم از يبل: رد وگفتكشان را پنهان ي و زن آن دو مرد را گرفته، ا4
  .ديد رسيواهشان خيه به اكد ييشان را تعاقب نماي ايبه زود. جا رفتندكشان يه اك دانم يرون رفتند ونمي بيكي به وقت بستن دروازه، آن مردان در تاركي و نزد5
  .رده بودكده بود، پنهان ي خود بر پشت بام چيه براكتان ك يشان را به پشت بام برده در شاخه هاين او اكي ل6
.رون رفتند، دروازه را بستنديشان بينندگان اكشان را به راه اُردن تا گدارها تعاقب نمودند، و چون تعاقب يسان، اك پس آن 7
  .شان به پشت بام بر آمدياو نزد اه بخوابند، ك و قبل از آن8
  .ن به سبب شما گداخته شده اندينان زمك شده است، و تمام ساين را به شما داده، و ترس شما بر ما مستولين زميهوه ايه ك دانم يم«:  و به آن مردان گفت9

ه به آن طرف اُردن بودند كان يد، و آنچه به دو پادشاه آموريرون آمدي مصر به ازك يد، وقتيانك شما خشيش روي قلزم را پيايه خداوند چگونه آب دركده ام يرا شني ز10
  . دي ساختكشان را هاليه اكحون وعوج ي سيعنيد، يردك

  .ن خداستين بر زميي شما، باال در آسمان و پايهوه خدايه كرا ي جان نماند، زيسكگر در ي ما گداخته شد، و به سبب شما ديم دلهايدي و چون شن11
  دي امانت به من بدهةد نموده، و نشانيز به خاندان پدرم احسان خواهيردم، شما نكه به شما احسان كه چنانكد ي من به خداوند قسم بخوري پس اآلن برا12
  .د ساختي ما را از موت رستگار خواهيد گذارد، و جانهايه پدرم و خواهرانم و هرچه دارند زنده خواهك 13
م يد، البته به شما احسان و امانت خواهيار ما را بروز ندهكن ين را به ما بدهد، اگر اين زميه چون خداوند اكرند ي ما به عوض شما بميجانها«: ند گفتي آن مردان به و14
.ردك

  .ن بودك او بر حصار شهر بود و او بر حصار ساةرا خانيرد، زكن ييچه پايشان را با طناب از دري پس ا15
  .ديبعد از آن به راه خود برو. نندگان برگردندكد، تا تعاقب ينكنندگان به شما برسند و در آنجا سه روز خود را پنهان كد مبادا تعاقب يوه بروكه ب: شان را گفتي و ا16
  .م شدي مبرا خواهيه به ما دادكن قسم تو يما از ا:  گفتندي آن مردان به و17
 خاندان پدرت را نزد ي ببند، و پدرت و مادرت و برادرانت و تماميردكن ييه ما را به پاك يچه اي قرمز را به درسمانين طناب ريم، اين داخل شوي چون ما به زمكني ا18

  .نكخود جمع 
 بر او يسك ه نزد تو در خانه باشد، اگركم بود، و هر يرون رود، خونش بر سرش خواهد بود و ما مبرا خواهيوچه بك تو به ةه از در خانك يسكه هر كن خواهد شد ي و چن19

  .دست بگذارد، خونش بر سر ما خواهد بود
  .م بودي مبرا خواهيه ما را داده اك، از قسم تو يار ما را بروز دهكن ي و اگر ا20
.چه بستيرده، رفتند، و طناب قرمز را به دركشان را روانه يپس ا. الم شما باشدكموافق :  او گفت21
  .افتنديشان را ني ايردند ولك راه را جستجو ينندگان تمامكنند گان برگشتند، و تعاقب ك و در آنجا سه روز ماندند تا تعاقب وه در آمدندكشان روانه  شده، به ي پس ا22
  .ردندكان ي بي ويشان واقع شده بود، برايدند، و هر آنچه به ايوشع بن نون رسير آمدند و از نهر عبور نموده، نزد يوه به زك پس آن دو مرد برگشته، از 23
.ن به سبب ما گداخته شده اندينان زمكع ساين را به دست ما داده است و جمي زمينه خداوند تماميهر آ: وشع گفتندي و به 24


3يوشع باب 
  .ردن در آنجا منزل گرفتندكم روانه شده، به اُردن آمدند، و قبل از عبور يل از شطي اسرائي بني بر خاسته، او و تماميوشع بزودي بامدادان 1
  .رگاه گذشتندكان لشيشان از مي ايساو و بعد از سه روز ر2
  .دي خود روانه شده، در عقب آن بروي برند، آنگاه شما از جايهنه آن را مكان يه الوكد يني خود را ببيهوه، خدايچون تابوت عهد «: رده، گفتندك و قوم را امر 3
  .ديرده اكن عبور نين راه قبل از ايه اكرا يد، زيد رفت بدانيه باك يد تا راهيياي آن مكياشد، و نزدان شما و آن، به مقدار دو هزار ذارع مسافت بي و در م4
  .ردكب خواهد ي عجيارهاكان شما يرا فردا خداوند در ميد زييس نمايخود را تقد: وشع به قوم گفتي و 5
. قوم روانه شدنديش رويپس تابوت عهد را برداشته، پ. ديبرو قوم يش رويتابوت عهد را برداشته، پ: رده، گفتكاهنان را خطاب كوشع ي و 6
  .ز خواهم بودي بودم با تو نيه با موسكه چنانكنم تا بدانند ك يل شروع ميامروز به بزرگ ساختن تو در نظر تمام اسرائ: وشع را گفتي و خداوند 7
  .ديد در اُردن باستينار آب اُردن برسكبه  دارند امر فرموده، بگو چون شما يه تابوت عهد را بر مكاهنان را ك پس 8
  .دي خود را بشنويهوه خداي آمده، سخنان كينجا نزديا: ل را گفتي اسرائيوشع بني و 9

 شما يش رويان را از پيبوسي ان ويان و آموريان و جرْجاشيان و فَرزيان و جِويان و حِتّينعانكان شماست، و او ي زنده در ميه خداكد دانست ين خواهيبه ا: وشع گفتي و 10
  .ردكرون خواهد يالبته ب

  .ندك ي شما به اردن عبور ميش روين، پي زمي تابوت عهد خداوند تمامكني ا11
  .دينك نفر را انتخاب كي از هرسبط يعنيل، ي پس اآلن دوازده نفر از اسباط اسرائ12



د ي آيه از باال مك يي آبهايعني اُردن، يه آبهاكرد ي اُردن قرار گي دارند در آبهاين را برمي زميداوند تمامهوه، خيه تابوت ك ياهنانك يهايف پاك و واقع خواهد شد چون 13
.ستادي هم خواهد ايافته شده مثل توده بر روكش

  . برندي قوم ميش روياهنان تابوت عهد را پكنند و ك خود روانه شدند تا از اُردن عبور يمه هاي و چون قوم از خ14
 يالب ميش سيناره هاك  ةنار آب فرو رفت و اُردن، تمام موسم حصاد، بر همكه تابوت را برداشته بودند، به ك ياهنانك يهايدند، و پاي و بردارند گان تابوت به اُردن رس15
  .شود
 ي بحرالملح ميعني عربه، ياي دريه به سوك يب صرْتان است، بلند شد، و آبه به جانكار دور تا شهر آدم ي بسيستاد و به مسافتي آمد، بايه از باال مك ييه آبهاك واقع شد 16

  . ردندكحا عبور يرفت تماماً قطع شد، و قوم در مقابل ار
.ه گذشتنديلكاز اُردن، بال قوم يردند تا تمامك عبور يكل به خشيع اسرائيستادند، و جميم اي قايكان اُردن بر خشي داشتند، درميه تابوت عهد خداوند را برمك ياهنانك و 17
  

4يوشع باب 
  :رده، گفتكوشع را خطاب يه گذشتند، خداوند يلك قوم از اُردن باليه چون تمامك و واقع شد 1
  .ديري نفر را بگكي از هر سبط يعني دوازده نفر از قوم، 2
ه امشب در آن ك يد، و آنها را با خود برده، در منزليستاده بود، دوازده سنگ برداريم اياهنان قاك يهايه پاك ييان اُردن از جاينجا از مياز ا: دييشان را امر فرموده، بگوي و ا3

  .ديد بنهيي آيفرود م
  .دي نفر طلبكي از هر سبط يعنيرده بود، كل انتخاب ي اسرائيه از بنكوشع آن دوازده مرد را ي پس 4
  .ل بر دوش خود برداردي اسرائي اسباط بنة سنگ موافق شماركي از شما يسكد، و هريان اُردن بروي م خود بهيهوه، خدايش تابوت يپ«: شان گفتيوشع به اي و 5
  ست،ين سنگها چيه مقصود شما از اكند يده، گوينده پرسيه پسران شما در زمان آك يهنگام.  باشديان شما عالمتين در مي تا ا6
ن سنگها به يافته شد، پس اك اُردن شي گذشت، آبهاي م ه آن از اُردنك ي هنگاميعنيافته شد، كابوت عهد خداوند ش اُردن از حضور تيه آبهاكد ييشان بگوي آنگاه به ا7

. خواهد بودي ابديادگاري يل براي اسرائيجهت بن
ل برداشتند، ي اسرائي اسباط بنةوشع گفته بود، موافق شماريه خداوند به ك يان اُردن به طوريردند، و دوازده سنگ از مكوشع امر فرموده بود يل موافق آنچه ي اسرائي و بن8

  .  ه در آن منزل گرفتند برده، آنها را در آنجا نهادندك ييو آنها را با خود به جا
. تا امروز هسترد و در آنجاكستاده بود، دوازده سنگ نصب يه تابوت عهد را برداشته بودند، اك ياهنانك يهايه پاك ييوشع در وسط اُردن، در جاي و 9

وشع امر ي به يد تمام شد، به حسب آنچه موسيه به قوم بگوكوشع را امر فرموده بود يستادند تا هر آنچه خداوند ي داشتند، در وسط اُردن ايه تابوت را برمك ياهنانك و 10
  . ردندكل عبور يو قوم به تعج. رده بودك

  .ردندكاهنان به حضور قوم عبور كه تابوت خداوند و كشد ل گذشتند، واقع ك قوم باليه تمامك و بعد از آن11
  . شان گفته بودي به ايه موسكردند، چنانكل عبور ي اسرائي بنيش روي مسلح شده، پي جاد و نصف سبط منَسين و بنيبو ري و بن12
.دندرك جنگ عبور يحا براي اريارزار به حضور خداوند به صحراك ةا شديب به چهل هزار نفر مهي قر13
.ده بودندي ترسيه از موسكدند، چناني ترسيام عمرش ميل بزرگ ساخت، و از او در تمام اي اسرائيوشع را در نظر تمامي و در آن روز خداوند، 14
  :   رده، گفتكوشع را خطاب ي و خداوند 15
  .نديه از اُردن برآك دارند، بفرما يه تابوت شهادت را برمك را ياهنانك 16
  .ديياز اُردن برآ: اهنان را امر فرموده، گفتك وشعي پس 17
 خود برگشت و مثل ي گذارده شد، آنگاه آب اُردن بجايكاهنان بر خشك يهايف پاكان اُردن برآمدند و ي داشتند، از ميه تابوت عهد خداوند را برمك ياهنانك و چون 18
.  شديش جاريناره هاك يش بر تماميپ

  . حا اردو زدندي اري اول، قوم از اُردن برآمدند و در جِلْجال به جانب شرق و در روز دهم از ماه19
  .ردكه از اُردن گرفته بودند، در جِلْجال نصب كوشع آن دوازده سنگ را ي و 20
  ست،ين سنگها چيه اكند يده، گوينده از پدران خود پرسيچون پسران شما در آ«: رده، گفتكل را خطاب ي اسرائي و بن21
  . ردندك عبور يكن اُردن به خشيل از ايه اسرائكد ييم داده، گوي آنگاه پسران خود را تعل22 
د تا ما عبور يانك ما خشيش رويه آن را پكرد ك شما به بحر قلزم يهوه خدايه كد، چنانيردكد تا شما عبور يانك شما خشيش روي شما، آب اُردن را از پيهوه، خدايرا ي ز23
  .ميردك

. اوقات بترسندة شما، هميهوه، خدايه آن زورآور است، و از كن دست خداوند را بدانند ي زمي قومهايا تمام ت24
  

5يوشع باب 
 آب اُردن را ه خداوندكدند يا بودند، شنيناره دركه به ك يانينعانك ك ملويه به آن طرف اُردن به سمت مغرب بودند، و تمامك ياني اَمورك ملويه چون تمامك و واقع شد 1
.شان نمانديگر جان در ايل، دي اسرائيشان گداخته شد و از ترس بني ايم، دلهايردكده بود تا ما عبور يانكل خشي اسرائي بنيش رويپ
  .مختون ساز گريل را بار دي اسرائي خود بساز، و بنياردها از سنگ چخماق براك: وشع گفتي در آن وقت، خداوند به 2
  .ردكل را بر تل غلفه ختنه ي اسرائي از سنگ چخماق ساخته، بناردهاكوشع  ي و 3
  .   رون آمدند، به سر راه در صحرا مردنديه از مصر بك ي تمام مردان جنگيعنيوران قوم، كه تمام ذكن بود يوشع ايردن ك و سبب ختنه 4
  شان از مصر به سر راه مولود شدند، مختون نگشتند،يرون آمدند ايه در صحرا بعد از بك قوم يرون آمدند مختون بودند، و تماميه بك قوم ي اما تمام5
دند يه آواز خداوند را نشنكزانرو . رون آمده بودند، تمام شدنديه از مصر بك ي آن مردان جنگيعنيفه، ي آن طاي رفتند، تا تماميابان راه ميل چهل سال در بي اسرائيرا بني ز6

ر و يه به شك ينيه آن را به ما بدهد، زمكشان قسم خورده بود ي پدران ايه خداوند براكد ينين را ببيه آن زمك گذارم يا را نمشم«: شان قسم خورده، گفتيو خداوند به ا
  . استيشهد جار

.رده بودندكشان را در راه ختنه نيه اكرا نامختون بودند چوني را مختون ساخت، ز شانيوشع ايده بود، يزاني آنها برخيه در جاكشان ي و اما پسران ا7
  .افتنديرگاه ماندند تا شفا ك خود در لش يهايردن تمام قوم فارغ شدند، در جاكه چون از ختنه ك و واقع شد 8
. شوديان تا امروز جِلْجال خوانده مكن سبب نام آن مياز ا. دمي شما غلطانيامروز عار مصر را از رو«: وشع گفتي و خداوند به 9



  .حا نگاه داشتندي اريد فصح را شب روز چهاردهم ماه، در صحراي اردو زدند و عل در جِلْجالي اسرائي و بن10
  . برشته شده خوردندير و خوشه هاي فطينهاكن، نازي زمةهنك بعد از فصح در همان روز، از حاصل ي و در فردا11
.  خوردندينعان مكن ينداشتند، و در آن سال از محصول زمگر منّ يل دي اسرائين خوردند، منّ موقوف شد و بنيه از حاصل زمك ي آن روزي و در فردا12
 آمده، او يوشع نزد ويو . ستاده بودي ايش وير برهنه در دست خود پي با شمشي مردكنيه اكد يه چشمان خود را باال انداخته، دكحا بود يوشع نزد اري و واقع شد چون 13

  ا از دشمنان ما؟ي يا تو ازما هستيآ: را گفت
  د؟ي گوي خود چه مةم به بنديآقا:  گفتيرد و به وكن افتاده، سجده ي به زميوشع رويپس . ه اآلن آمدمكر خداوند هستم كه من سردار لشك، بلين:  گفت14
.ردكن يوشع چنيو .  مقدس استيستاده ايه تو اك ييرا جاين زكرون يت بين خود را از پايه نعلكوشع گفت ير خداوند به ك سردار لش15
  

6ب يوشع با
  .ردك ي به آن رفت و آمد نميسكه ك يل سخت بسته شد، به طوري اسرائي به سبب بن حايو ار 1
  .ردمكم ي را به دست تو تسليش و مردان جنگكحا و ملِين اريبب: وشع گفتيهوه به ي و 2
  .نكن يد، و شش روز چني مرتبه دور شهر بگردكيد، و ينك، شهر را طواف ي مردان جنگة هميعني پس شما 3
  .رِنّا را بنوازندكاهنان كد، و ينكل بردارند، و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف يو بي يرِنّاكش تابوت، هفت ياهن پك و هفت 4
  .دي خود برآيش روي از قوم پسكن خواهد افتاد، و هرينند، و حصار شهر به زمك قوم به آواز بلند صدا يد، تماميرِنّا را بشنوكده شود و شما آواز يشكل يوبي و چون بوق 5
  .ش تابوت خداوند بردارنديل را پيوبي يرِنّاكاهن هفت كد و هفت يتابوت عهد را بردار«: شان گفتياهنان را خوانده، به اكوشع بن نون ي پس 6
. ش تابوت خداوند برونديد، و مردان مسلح پينكد و شهر را طواف يش برويپ:  و به قوم گفتند7
  .شان روانه شديرِنّاها را نواختند و تابوت عهد خداوند از عقب اكش خداوند رفتند و يل را برداشته، پيوبي يرِنّاكاهن هفت كن را به قوم گفت، هفت يوشع اي و چون 8
  . نواختنديرِنّاها را مكن اهناك رفتند، ير از عقب تابوت روانه شدند؛ و چون مك نواختند رفتند، و ساقه لشيرِنّاها را مكه ك ياهنانكش ي و مردان مسلح پ9

  .ديآن وقت صدا زن. دينكه صدا كم يه به شما بگوك يد تا روزيايرون ني از دهان شما بيه سخنكده نشود، بليد و آواز شما شنيصدا نزن: وشع قوم را امر فرموده، گفتي و 10
.رگاه به سر بردندكرگاه برگشتند و شب را در لشكبه لششان يو ا. ردك مرتبه دور شهر گردش كي پس تابوت خداوند را به شهر طواف داد و 11
  .اهنان بابوت خداوند را برداشتندك برخاست و يوشع به زودي بامدادان 12
ر از عقب تابوت كش لة رفتند، و ساقيشان ميش اي نواختند، و مردان مسلح پيرِنّاها را مك رفتند، و يش تابوت خداوند ميل را برداشته، پيوبي يرِنّاكاهن هفت ك و هفت 13

  . نواختنديرِنّاها را مكاهنان ك  رفتنديو چون م خداوند رفتند، 
.ردندكن يرگاه برگشتند، و شش روز چنكرده، به لشك مرتبه طواف كي پس روز دوم، شهر را 14
  .ردندكه در آن روز شهر را هفت مرتبه طواف كنيردند، جز اكن طور هفت مرتبه طواف ي برخاسته، شهر را به همي و در روز هفتم، وقت طلوع فجر، به زود15
  . را خداوند شهر را به شما داده استيد زيصدا زن: وشع به قوم گفتيه كرِنّاها را نواختند كاهنان ك هفتم، چون ةن شد در مرتبي و چن16
م يه فرستادك را يرا رسوالني در خانه باشد زنده خواهند ماند، زيو خداوند حرام خواهد شد، و راحاب فاحشه فقط، با هرچه با ي و خود شهر و هر چه در آن است برا17

  .ردكپنهان 
رگاه كد و لشيريز حرام بگي از آن چ د،يرده باشكه آن را حرام كد، مبادا بعد از آنيه آن را حرام نگاه داركد، مبادا بعد از آنيز حرام نگاه داريشتن را از چي و اما شما زنهار خو18

  .ديرده، آن را مضطرب سازك ل را حرامياسرائ
  . خداوند گذارده شودة باشد و به خزانين، وقف خداوند مين و آهني نقره و طال و ظروف مسي و تمام19
 خود به يش رويس پك هرينعيو قوم . ن افتاديدند و قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر به زميرِنّا را شنكو چون قوم آواز . رِنّاها را نواختندك آنگاه قوم صدا زدند و 20

  .شهر برآمد و شهر را گرفتند
.ردندك كر هالي گاو و گوسفند و االغ را به دم شمشير و حتي و هرآنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پ21
  .دي قسم خوردي ويه براكد چنانيرون آريزآنجا بد، و زن را با هرچه دارد اي زن فاحشه بروةبه خان«: ن رفته بودند، گفتي زميه به جاسوسكوشع به آن دو مرد ي و 22
رگاه كرون لشيشان را بيشانش را آورده، ايه تمام خوكرون آوردند، بلي پس آن دو جوان جاسوس داخل شده، راحاب و پدرش و مادرش و برادرانش را با هرچه داشت ب23

  .ل جا دادندياسرائ
  . خداوند گذراندندة خانةن را به خزانين و آهنين نقره و طال و ظروف مسكيل. دندي به آتش سوزان  و شهر را با آنچه در آن بود،24
 ي جاسوسيوشع برايه كرا رسوالن را ين است، زكل سايان اسرائيوشع، راحاب فاحشه و خاندان پدرش را با هرچه از آن او بود زنده نگاه داشت، و او تا امروز در مي و 25
.ردكحا فرستاده بود پنهان يار

ادش خواهد نهاد، و به ي خود بنةند؛ به نخست زداكحا را بنا ين شهر اريه برخاسته، اك يسكملعون باد به حضور خداوند «:  گفت شان را قسم داده،يوشع ايو در آنوقت  26
  .ش را برپا خواهد نمودي خود دروازه هاكوچكپسر 

.تافين شهرت ي آن زمي بود و اسم او در تماميوشع مي و خداوند با 27


7يوشع باب 
 يهودا، از آنچه حرام شده بود گرفت، و غضب خداوند بر بني ابن زارح از سبط ي ابن زبديرْمكرا عخان ابن يدند، زيانت ورزيل در آنچه حرام شده بود خي اسرائي و بن1

.ل افروخته شدياسرائ
پس آن . دينك ين را جاسوسيد و زميبرو: رده، گفتكشان را خطاب ي است، مردان فرستاد و ال واقعيت ئي بيت آون به طرف شرقي بكيه نزدك يحا تا عايوشع از اري و 2

  .ردندك ي را جاسوس يمردان رفته، عا
  .م اندكشان يه اكرا ي زي قوم را به آنجا زحمت ندهي را بزنند و تماميند و عايا سه هزار نفر برآيند، به قدر دو ياي قوم برنيتمام«: وشع برگشته، او را گفتندي و نزد 3
  .ردندك فرار يب سه هزار نفر از قوم به آنجا رفتند و از حضور مردان عاي پس غر4
. ديو دل قوم گذاخته شده، مثل آب گرد. ب زدنديشان را در نشيشان را تعاقب نموده، اين ايش دروازه تا شباريشتند و از پك و شش نفر ي از آنها به قدر سي و مردان عا5
  .دندي خود پاشي به سرهاكن افتادند، و خايش تابوت خداوند تا شام رو به زمي زده، پك خود را چاةل جاميخ اسرائيمشاوشع و ي و 6



به آن طرف ه كم ي شده بودياش راضك. ينك كرده، ما را هالكم يان تسلي تا ما را به دست اَمورين قوم را از اُردن عبور دادي چه ايهوه براي خداوند يآه ا: وشع گفتي و 7
  .مياُردن بمان

  .ل از حضور دشمنان خود پشت داده انديه اسرائكم بعد از آنيي خداوند چه بگوي آه ا8
؟ ردك يو تو به اسم بزرگ خود چه خواه. ردكن منقطع خواهند ين زمين را بشنوند، دور ما را خواهند گرفت و نام ما را از اين اينان زمك سايان و تمامينعانكرا چون ي ز9

  ؟ ي خود افتاده اين طور به رويچرا تو به ا! زيبرخ«: وشع گفتي خداوند به 10
  . رده، آن را در اسباب خود گذاشته اندكار كه انكده اند، بليز حرام هم گرفته، دزديشان امر فرمودم تجاوز نموده اند و از چيه به اكز ي نيرده، و از عهدكل گناه ي اسرائ11
ان خود يز حرام را از ميو اگر چ. ه ملعون شده اندكرا يستند و از حضور دشمنان خود پشت داده اند، زي توانند به حضور دشمنان خود بايل نميائ اسرين سبب بني از ا12

  .گر با شما نخواهم بوديد، من ديتباه نساز
ز ين چيان توست و تا اي حرام در ميزيل چي اسرائيا: دي گوين ميل چنيرائ اسيهوه خدايرا يد، زييس نمايشتن را تقدي فردا خويس نما و بگو برايز قوم را تقدي برخ13

  .ستادي اي تواني دشمنان خود نميش روي، پينكان خود دور نيحرام را از م
 را خداوند انتخاب يله ايو قبند؛ ي آكي خود نزديله هايند به قبكه خداوند انتخاب ك را يه سبطكن شود يد، و چنيياي بكي پس بامدادان، شما موافق اسباط خود نزد14
  .ندي آكيند به مردان خود نزدكه خداوند انتخاب ك را يند؛ و خاندانياي بكي خود نزديند، به خاندانهاك

. آورده استل به عمل يان اسرائي در ميه عهد خداوند تجاوز نموده، قباحتكرا يافت شود، با هر چه دارد به آتش سوخته شود، زيز حرام نزد او يه آن چك و هر15
  .هودا گرفته شدي آورد و سبط كيشان نزديل را به اسباط اي برخاسته، اسرائيوشع بامدادان بزودي پس 16
  . گرفته شدي آورد و زبدكيشان نزديان را به مردان اي زارحةليپس قب. ان گرفته شدي زارحةلي آورد و قبكيهودا را نزدي ةلي و قب17
  . هودا گرفته شدي بن زارح از سبط ي ابن زبديرْمك آورد و عخان بن كيشان نزدي ا و خاندان او را به مردان18
  . مداري و از ما مخفيردكه چه كل را جالل بده و نزد او اعتراف نما و مراخبر بده ي اسرائيهوه خداي پسر من، اآلن يا«: وشع به عخان گفتي و 19
  .ن و چنان به عمل آورده اميرده، و چنكل گناه ي اسرائيوه خداهي الواقع به يف: وشع گفتي عخان در جواب 20
 ةميان خي در مكنيده، گرفتم، و ايدم، آنها را طمع ورزيه وزنش پنجاه مثقال بود دك شمش طال كيست مثقال نقره و ي و دوي فاخر شِنعارييمت ردايان غني چون در م21

» . باشدير آن مين است و نقره زيمن در زم
  .ر آنيمه او پنهان بود و نقره زي در خكنيدند، و ايمه دويوشع رسوالن فرستاد و به خي  آنگاه22
  .ل آوردند و آنها را به حضور خداوند نهادندي اسرائيع بنيوشع و جميمه گرفته، نزد يان خي و آنها را از م23
 يمه اش و تمامي و پسرانش و دخترانش و گاوانش و حمارانش و گوسفندانش و خ، عخان پسر زارح و نقره و ردا و شمش طاليل با وي اسرائي بنيوشع و تمامي و 24
  . عخور بردنديش را گرفته، آنها را به وادكمليما

دند و يردند و آنها را به آتش سوزانكل او را سنگسار ي اسرائيپس تمام» .؟ خداوند امروز تو را مضطرب خواهد ساختي چه ما را مضطرب ساختيبرا«: وشع گفتي و 25
  . ردندكشان را به سنگها سنگسار يا

.ده شده استي عخور ناميان تا امروز وادكن اسم آن ميو خداوند از شدت غضب خود برگشت؛ بنابرا. ه تا به امروز هستك بزرگ از سنگها بر او برپا داشتند ة و تود26
  

8يوشع باب 
نش را به دست تو ي و قوم او و شهرش و زمي عاك ملِكنيا.  بروي را با خود بردار و برخاسته، به عاين جنگ مردايتمام. مترس و هراسان مباش: وشع گفتي و خداوند به 1

  .دادم
. ن سازيمكد و در پشت شهر يري خود به تاراج گيمش برايمتش را با بهاين غنكين، لك بيش عمل نمودكحا و مليه به ارك يش به طورك و و ملي و به عا2
  .شان را در شب فرستاديرده، اك هزار نفر از مردان دالور انتخاب يوشع سيو .  بروندي برخاستند تا به عايمردان جنگع يوشع و جمي پس 3
  .دي شما مستعد باشةد، و هميار دور مروي از پشت شهر و از شهر بسيعنيد، ين باشيمك شهر در ي شما براكنيا«: شان را امر فرموده، گفتي و ا4
  .ردكم يشان فرار خواهيش ايند، از پيرون آي اول به مقابله ما بةم آمد، و چون مثل دفعي شهر خواه كيه با منند، نزدك ي و من و تمام قوم5
   .    ختي گر ميشان خواهيش اينند؛ پس از پك ي اول از حضور ما فرار مةه مثل دفعكرا خواهند گفت يم، زيشان را از شهر دور سازيرد تا اك و ما را تعاقب خواهند 6
  . شما را امر نمودمكنيا. ديد و موافق سخن خداوند به عمل آوريد، پس شهر را به آتش بسوزانين گاه برخاسته، شهر را گرفته باشيمك آنگاه از 7
.بردان قوم بسر يوشع آن شب را در مي ماندند و ي عاي به طرف غربيل و عايت ئيان بين گاه رفته، در ميمكشان را فرستاد و به يوشع اي پس 9

  . روانه شدندي عاي قوم بسويش رويل پيخ اسرائي نمود، و او با مشايي برخاسته، قوم را صف آرايوشع بامدادان بزودي و 10
  .  بودي اي واديان او و عايو در م.  فرود آمدنديده، به طرف شمال عاي آمدند و در مقابل شهر رسكي بودند روانه شده، نزديه با وك ي مردان جنگي و تمام11
  .ن نهاديمك شهر در ي به طرف غربيل و عايت ئيان بيشان را در ميب به پنج هزار نفر گرفته، اي و قر12
  . رفتيان واديوشع آن شب در مين بودند قرار دادند؛ و يمك در   شهريه به طرف غربك را ي شهر بودند و آنانيه به طرف شمالكر ك لشي تماميعني پس قوم، 13
رون يش عربه بين پي معي جنگ به جايل براي اسرائي بنة برخاستند، و مردان شهر به مقابليل نموده، به زودي قومش تعجيد او و تمامين را دي اي عاك و چون مل14

  .ن هستنديمك در ي ويه در پشت شهر براكرفتند؛ و او ندانست 
  .ردندكرار ابان فيشان منهزم ساخته، به راه بيل خود را از حضور اي اسرائةوشع و همي و 15
  .وشع را تعاقب نموده، از شهر دور شدنديپس . نندكشان را تعاقب يه در شهر بودند ندا در دادند تا اك را ي قومي و تمام16
.ل را تعاقب نمودندي شهر را باز گذاشته، اسرائيرون نرفت، و دروازه هايل بي اسرائيه از عقب بنك نماند يل باقيت ئي و بيس در عاكچي و ه17
  .ردك شهر دراز يه به دست خود داشت بسوك را يوشع، مزراقيرا آن را به دست تو دادم، و ين، زك دراز ي عايه در دست توست، بسوك يمزراق: وشع گفتي و خداوند به 18
ل نموده، شهر را به آتش يآن را گرفتند و تعجدند و داخل شهر شده، ي دو رد،ك خود برخاستند و چون او دست خود را دراز ي از جاين بودند، بزوديمكه در ك ي و آنان19

  .دنديسوزان
 يه بسوك يو قوم. زندين طرف و آن طرف بگريه به اكشان طاقت نماند ي ايپس برا.  رودي آسمان باال مي دود شهر بسوكنيه اكدند يسته، دي بر عقب نگري و مردان عا20

  .نندگان خود برگشتندكختند بر تعاقب ي گريصحرا م
  .ست دادندك را شيشان برگشته، مردان عاي رود، اين بودند، شهر را گرفته اند و دود شهر باال ميمكه در ك يه آنانكدند يل دي اسرائيوشع و تمامي  و چون21



 از آنها يسكه ك يشتند به حدك ي را مشانيگر و اينان از طرف دي طرف  و اكيآنان از . ل بودنديان اسرائيشان در ميرون آمدند، و ايشان از شهر بي اةگران به مقابلي و د22
  .افتي نماند و نجات نيباق

.وشع آوردندي را زنده گرفته، او را نزد ي عاك و مل23
 كه، هالر افتادي آنها از دم شمشة نمودند فارغ شدند، و هميشان را در آن تعاقب ميه اك ياباني در صحرا و در بينان عاك ساةشتن همكل از يه چون اسرائك و واقع شد 24
  .شتندكر ي برگشته، آن را به دم شمشيل به عاي اسرائيشتند، تمامك

  . ي مردمان عاي تماميعنيه در آن روز از مرد و زن افتادند دوازده هزارنفر بودند ك ي آنانة و هم25
  .ردك ك را هالينان عاك سايد تا تماميشكرده بود، پس نكه با مزراق دراز كوشع دست خود را يرا ي ز26
  .وشع امر فرموده بوديه به كالم خداوند ك خود به تاراج بردند موافق يل برايمت آن شهر را اسرائيم و غنين بهاكي ل27
  .  استيه تا امروز باقك و خرابه ساخت ي ابدةد و آن را تودي را سوزانيوشع عاي پس 28
 بزرگ از سنگها بر ة شهر انداختند و تودة دروازةن آورده، او را نزد دهنييد تا الش او را از دار پاوشع فرمويد، و در وقت غروب آفتاب، يشك را تا وقت شام بدار ي عاك و مل29

. استيه تا امروز باقكردند كآن برپا 
  . ردكبال بنا يوه عكل در ي اسرائيهوه، خداي ي برايوشع مذبحي آنگاه 30
 بر آنها آالت يسكه كده ي ناتراشي از سنگهاي مذبحيعنيتوب است، ك ميتاب تورات موسكه در ك يد، به طورل را امر فرموده بوي اسرائي خداوند، بنة، بنديه موسك چنان31
  . ردندك ذبح يح سالمتيدند و ذباي خداوند گذراني براي سالمتي هايرده بود و بر آن قربانكن بلند نيآهن
  .ل مرقوم ساختي اسرائيبنه نوشته بود به حضور ك را ي تورات موسة و در آنجا بر آن سنگها نسخ32
بان و متوطنان، نصف يستادند، هم غري داشتند ايه تابوت عهد خداوند را برمكهنه كان يش الويشان به هر دو طرف تابوت پيسا و داوران اوخ و ريل و مشاي اسرائي و تمام33

  . ت دهندكل را اول بريامر فرموده بود، تا قوم اسرائ خداوند ة بنديه موسكبال چنانيوه عكشان به طرف يم ونصف ايوه جرِزكشان به طرف يا
  .تاب تورات مرقوم است، خواندكه در ك يتها و هم لعنتها را به طوركعت، هم بري سخنان شري و بعد از آن تمام34
.  رفتند، نخوانديشان ميان ايه در مك يبانيل با زنان و اطفال و غريوشع به حضور تمام جماعت اسرائيه ك نبود ي امر فرموده بود، حرفي از هرچه موس35
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 بزرگ تا مقابل لبنان ياي درةنارك يوه و هامون و در تمامكه به آن طرف اُردن در كان، يبوسيان و يان و حِويان و فَرِزينعانكان ويان و اَموري حِتّك ملويه تمامك و واقع شد 1

  دند، ين را شنيبودند، چون ا
.نديل متفقاً جنگ نمايوشع و اسرائيد، تا با  با هم جمع شدن2
 يرده، جوالهاكان ظاهر يلچيشتن را مثل ايله رفتار نمودند و روانه شده، خويز به حيشان نيدند، ايرده بود شنك يحا وعايوشع به اريه كنان جبعون چون آنچه را ك و اما سا3
  .ته شده بود، گرفتندهنه و پاره و بسكه ك شراب يهاك خود و مشيهنه بر االغهاك
  .فه زده بودك و كشان خشي اة نان توشيهنه و تمتمكنه زده و بر بدن خود رخت ي مندرس و پيفشهاك خود يهاي و بر پا5
  .ديم پس اآلن با ما عهد ببندين دور آمده ايه از زمكل گفتند يوشع به اردو در جِلْجال آمده، به او و به مردان اسرائي و نزد 6
م؟يپس چگونه با شما عهد ببند. دين باشكان ما سايد در ميشا«: ان  گفتنديل به حِويسرائ و مردان ا7
  د؟يي آيجا مكد و از يانيكه شما كشان گفت يوشع به اي. ميما بندگان تو هست: وشع گفتنديشان به ي ا8
  .ميديرد، شنكه در مصر ك او و هر چه را ةه آوازكرا يم زيار دور آمده اين بسي تو از زميهوه خدايبندگانت به سبب اسم  : گفتندي به و9

  .ردكه در عشْتاروت بود، ك باشان، ك حشْبون، و عوج، ملكحون، ملي به سيعنيه به آن طرف اُردن بودند كان ي اَموركز آنچه را به ملي و ن10
ه ما بندگان شما كد ييشان را بگويشان رفته، ايد و به استقبال ايري دست خود بگ به جهت راه بهيه توشه اكن ما به ما گفتند ينان زمك سايخ ما و تمامي پس مشا11
  .ديپس اآلن با ما عهد ببند. ميهست
  .فه زده شده استك و ك خشكنيم، و اآلن اي راه گرم گرفتة توشي خود آن را برايخانه ها م ازييايم تا نزد شما بيه روانه شدك ين ما در روزي ا12
  .هنه شده استكثرت طول راه ك ما از يفشهاكن رخت و ي پاره شده، و اكنيم تازه بود و ايردكه پر كشراب  يهاكن مشي و ا13
  . ردندكشان گرفتند و از دهان خداوند مشورت ني اة آنگاه مردمان از توش14
. دندشان قسم خوري جماعت با ايساوشان را زنده نگهدارد و ريه اكرده، عهد بست كشان صلح يوشع با اي و 15
  .نندكشان سايان ايشانند و در مي اكيه آنها نزدكدند يشان عهد بسته بودند، شنيه با اك سه روز ي اما بعد از انقضا16
  .م بوديعاري ةيروت و قريره و بئيفكشان، جبعون و ي ايرده، در روز سوم به شهرهاكوچ كل ي اسرائي پس بن17
  .ردندكسا همهمه و جماعت بر ريل، قسم خورده بودند، تمامي اسرائيهوه، خدايشان به ي اي جماعت برايساورا ريشتند زكشان را نيل اي اسرائي و بن18
  .ميشان ضرر برسانيم به اي توانيم پس اآلن نميل، قسم خوردي اسرائيهوه، خدايشان به ي ايه براك جماعت گفتند يسا به تماموع ري و جم19
  .م، غضب بر ما بشوديشان خوردي ايه براك يم داشت مبادا به سبب قسميان را زنده نگاه خواهشيرد و اكم يشان خواهين را به اي ا20
.شان گفته بودنديسا به اوه ركان آب شدند، چنانينان و سقاكزم شي جماعت هي تماميپس برا. ه زنده بمانندكد يبگذار: شان گفتنديسا به او و ر21
  .دينكان ما سايه در مكم و حال آنيار دور هستيه ما از شما بسكد يد و گفتيب داديچرا ما را فر: رده، گفتكشان خطاب يشان را خواند و بديوشع اي و 22
  و  ما خواهند بودة خانيشه برايان آب همينان و سقاكزم شيد و از شما غالمان و هي پس حال شما ملعون23
 ة و هم ن را به شما بدهد،ين زمي ايه تمامكرده بود ك را امر ي خود موسة تو، بنديهوه، خدايه كدند ناً خبر دايقيه بندگان تو را كرا يز: وشع گفتنديشان در جواب ي ا24
  .ميردكار را كن يم، پس ايديار ترسي خود به سبب شما بسي جانهايند، و براك ك شما هاليش روين را از پينان زمكسا
  .، عمل نماييه به ما رفتار نماكو و صواب است كي تو نه در نظرك يم، به هر طوري ما در دست تو هستكني و اآلن، ا25
  .شتندكشان را نيه اك داد ييل رهاي اسرائيشان را از دست بنين طور عمل نموده، ايشان به هميپس او با ا 26
.ن هستنديند و تا امروز چنكار يه او اختك يام مذبح خداوند باشند، در مقي جماعت و برايان آب براينان و سقاكزم شيرد تا هكشان را مقرر يوشع در آن روز اي و 27
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ل صلح ينان جبعون با اسرائكش عمل نموده است، و ساكحا و مليه به ارك يرده، و به طورك را گرفته و آن را تباه يوشع عايه كد يم شني اورشلك صدق، ملي و چون اَدون1ِ
   باشند،يشان ميان ايرده، در مك
  .ن بود، و مردانش شجاع بودندي پادشاه نشي از شهرهايكيرا جبعون، شهر بزرگ، مثل يدند زيار ترسيشان بسي ا2
  : عجلُون، فرستاده، گفتكرْ، مليش، و دبي الخكع، مليافيرْموت، و ي ك حبرون، و فِرْآم، ملكم نزد هوهام، ملي اورشلك صدق، ملي پس اَدون3ِ
. رده اندكل صلح ي اسرائيوشع و بنيه با كرا يم زيد، تا جبعون را بزنينكنزد من آمده، مرا اعانت  4
ر خود برآمدند، و در مقابل جبعون اردو زده، ك عجلُون جمع شدند، و با لشكش و ملي الخكرْموت و ملي ك حبرُون و ملكم و ملي اورشلك مليعنيان ي اَمورك پس پنج مل5

.ردندكبا آن جنگ 
 ك ملويرا تمامين زكا و ما را نجات بده، و مدد ي نزد ما بيبزود. دست خود را از بندگانت باز مدار: وشع به اردو در جِلْجال فرستاده، گفتنديجبعون نزد  پس مردان 6

  .نند، بر ما جمع شده اندكوهستان ساكه در ك يانياَمور
  . مردان شجاع ازجِلْجال آمدة و هميع مردان جنگيوشع با جمي پس 7
  .ستاديش تو نخواهد ايشان پي از ايسكشان را به دست تو دادم و يرا اياز آنها مترس ز:  وشع گفتي و خداوند به 8
  .شان بر آمديرده، ناگهان به اكوچ ك شب از جلْجال يوشع تمامي پس 9

شا ن يده ايقَه و مقّي و تا عزِ د،يزانيت حورون گريشان را به راه گردنه بي و ا.شتك يميشتار عظكشان را در جبعون به يل منهزم ساخت، و ايش اسرائيشان را پي و خداوند ا10
  .  شتكرا 
و . د و مردندي بزرگ بارانيشان از آسمان سنگهايقَه بر اي بودند، آنگاه خداوند تا عزِيت حورون مي بيريشان در سرازيردند و اك يل فرار مي اسرائيش بني و چون از پ11
.شتندكر يل به شمشي اسرائيه بنك يسانك تگرگ مردند از يهاه از سنگك يآنان
 ماه بر يست و تو اي آفتاب بر جبعون بايا: رده، گفتكلم كل تي اسرائيرد، به خداوند در حضور بنكم يل تسلي اسرائيش بنيان را پيه خداوند اَمورك يوشع در روزي آنگاه 12
  .لُوني اَيواد
 روز يب به تماميستاد و قريان آسمان ايه آفتاب در مكست يتوب نكاشِر ميتاب كن در يمگر ا. ف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتندستاد و ماه توقي پس آفتاب ا13

  .  ردكل نيبه فرو رفتن تعج
.ردك يل جنگ مي اسرائيرا خداوند برايه خداوند آواز انسان را بشنود زك مثل آن واقع نشده بود ي و قبل از آن روز14
.ل به اردو به جِلْجال بر گشتندي اسرائيوشه با تمامي پس 15
  .ده پنهان ساختندي مقَّةرده، خود را در مغارك فرار ك اما آن پنج مل16
  .ده پنهاننديدا شده اند و در مغاره مقَّي پكه آن پنج ملك: وشع خبر داده، گفتندي و به 17
  .نندك يشان را نگاهبانيد تا ايد و بر آن مردمان بگماري بغلطان مغارهة بزرگ به دهنييسنگها: وشع گفتي 18
شان را به دست ي شما ايهوه، خدايرا ي خود داخل شوند، زيه به شهرهاكد يد و مگذاريشكشان را بيخر اود و مينكه دشمنان خود را تعاقب كد بليي و اما شما توقف منما19

  .م نموده استيشما تسل
 حصاردار در يافتند، به شهرهايشان نجات يه از اك يه ايشان فارغ شدند، و بقي تا نابود شدن ايميار عظيشتار بسكشان به يشتن اكل از يسرائ ايوشع و بني و چون 20

  .آمدند
.ز نساختيل تي اسرائي از بني زبان خود را بر احديسك بر گشتند، و يده به سالمتيوشع به اردو در مقَّي قوم نزد ي آنگاه تمام21
  .ديرون آوري را از مغاره، به نزد من بكد و آن پنج مليي مغاره را بگشاةدهن: وشع گفتي پس 22
  .رون آوردندي بي عجلون را از مغاره نزد وكش و ملي الخكرْموت و ملي ك حبرُون و ملكم و ملي اورشلك مليعني  كردند، و آن پنج ملكن ي پس چن23
 خود يهايد و پايياي بكينزد«:  رفتند، گفتي ميه همراه وك يل را خواند و به سرداران مردان جنگي مردان اسرائيوشع تماميآوردند، رون يوشع بي را نزد ك و چون ملو24

  .دي بگذاركن ملويرا بر گردن ا
  .ردكن خواهد يد، چنينك ي جنگ  مشانيه با اك دشمنان شما ةرا خداوند با هميد زير باشي و دليقو. ديد و هراسان مباشيمترس«: شان گفتيوشع به اي و 25
  .خته  بودنديه  تا شام بر دارها آوكد يشكشت و بر پنج دار كشان را زد و يوشع اي و بعد از آن 26
ه تا به ك بزرگ يمغاره سنگها ةه در آن پنهان بودند انداختند، و به دهنك يشان را به مغاره اين آوردند، و اييشان را از دارها پايوشع فرمود تا اي و در وقت غروب آفتاب، 27

. است، گذاشتنديامروز باق
حا رفتار نموده بود، ي اركه با ملك يرد، و به طورك كه در آن بودند، هالك را ي نفوسةشان و همير زده، ايش را به دم شمشكده را گرفت، و آن مليوشع  مقَّي و در آن روز 28
.ردكز رفتار يده ني مقَّكبا مل
  .ردكده به لَبنه گذشت و با لَبنه جنگ يل از مقَّي اسرائيتماموشع با ي و 29
ه با ك ي نگذاشت، و به طوري را باقيسكشت و كر يه در آن بودند به دم شمشك را يسانك ةم نمود، پس آن و هميل تسليش به دست اسرائكز با ملي و خداوند آن را ن30
.ردكز يحا رفتار نموده بود با آن ني اركمل

  . ردكش گذشت و به مقابلش اردو زده، با آن جنگ يل از لِبنَه به الخي اسرائيوشع با تمامي و 31
.رده بودكه به لِبنَه كشت چنانكر يه در آن بودند به دم شمشك را يسانك ةو آن و هم. ر نموديه در روز دوم تسخكم نمود يل تسليش را به دست اسرائي و خداوند الخ32
.  نگذاشتي او باقي را برايسكه ك يبه حد. ست دادكوشع او و قومش را شيش آمد، و ي اعانت الخيجازر برا ك آنگاه هورام مل33
  .ردندكش به عجلون گذشتند و به مقابلش اردو زده  با آن جنگ يل از الخي اسرائيوشع با تمامي و 34
.رده بودكش يه به الخكرد چنانك ك آن بودند در آن روز هاله درك را يسانك ةر زدند و همي و در همان روز آن را گرفته، به دم شمش35
  . ردندكل از عجلون به حبرُون برآمده، با آن جنگ ي اسرائيوشع با تمامي و 36
 نگذاشت، ي را باقيسكه بود ردكه به عجلون كر زدند، و موافق هر آنچه يه در آن بودند به دم شمشك يسانك  ةش و همي شهرهاةش و همك و آن را گرفته، آن را با مل37
. ساختكه در آن بودند، هالك يسانك ةه آن را با همكبل

  .ردكرْ برگشت و با آن جنگ يل به دبي اسرائيوشع با تمامي و 38
ه به ك ي نگذاشت؛ و به طوريرا باق يسك ساختند و او كه در آن بودند، هالك را يسانك ةر زدند، و هميشان را به دم شمشيش گرفت و اي شهرهاةش و همك و آن را با مل39

.ز رفتار نموده بوديش نكه به لِبنَه و ملكرد، چنانكز رفتار يش نكرْ و مليحبرون رفتار نموده بود به دب



هوه، يه كرده، چنانك ك نفس را هالي نگذاشت و هر ذي را باقيسك آنها را زده، كع ملويها و جمي و جنوب و هامون و واديوهستانك يعنين ي آن زميوشع تمامي پس 40
  .ل، امر فرموده بودي اسرائيخدا
  .  ن جوشَن را تا جبعون زدي زميع تا غَزّه و تماميشان را از قادش برْنيوشع اي و 41
  . ردك يل جنگ مي اسرائيل، براي اسرائيهوه، خدايه كرا ي وقت گرفت، زكيشان را در ين اي و زمكن ملويع ايوشع جمي و 42
.ردندكل به اردو در جِلْجال مراجعت ي اسرائيوشع با تمامي و 43


11يوشع باب 
   اَخْشاف فرستاد، ك شِمرُون و نزد ملك مادون و نزد ملكوباب مليد، نزد ين را شني حاصور اكن مليابيه چون ك و واقع شد 1
  مون و در نافوت دور، به طرف مغرب بودند، نَّرُوت، و در هاكوهستان، و در عربه، جنوب كه به طرف شمال در ك يك و نزد ملو2
  . ن مِصفَهير حرْمون در زميان زيوهستان، و حِوكان در يبوسيان و يان و فَرِزيان و حِتّيان به طرف مشرق و مغرب و اَمورينعانك و نزد 3
  .رون آمدنديار بي بسيد با اسبان و اراربه هاا بوي درةناركگ يشان مثل ري بودند و عدد اياريه قوم بسك خود يرهاك لشي و آنها با تمام4
.نندكل جنگ ي جا اردو زدند تا با اسرائكيرُوم در ي مي جمع شده، آمدند و نزد آبهاكن ملوي اي و تمام5
رد، و ك ي خواهيشان را پي و اسبان ارد،كم خواهم يل تسليشته شده، به حضور اسرائكشان را يع اي جمين وقتيه فردا چنكرا يشان مترس زياز ا: وشع گفتي و خداوند به 6

  .دي سوزانيشان را به آتش خواهي ايارابه ها
  .ردندكشان حمله يرُوم ناگهان آمده، بر اي ميشان نزد آبهاي به مقابله اي مردان جنگيوشع با تمامي پس 7
ه ك يشتند، به حدكرده، ك تعاقب ي مِصفَه به طرف شرقيم و تا واديسرَفوت مادون بزرگ و مِيشان را زدند و تا صيه اكم نمود، يل تسليشان را به دست اسرائي و خداوند ا8
  . نگذاشتنديشان باقي را از ايسك
.ديشان را به آتش سوزاني ايرد و ارابه هاك يشان را پيشان رفتار نموده، اسبان اي گفته بود، با ايه خداوند به وك يوشع به طوري و 9

  . بودكع آن مماليرا حاصور قبل از آن سر جميشت، زكر يش را با شمشكاصور را گرفته، ملوشع در آن وقت برگشت، و حي و 10
  .دي نماند، و حاصور را به آتش سوزانيات باقي حيچ ذيرد، و هك كل هالكشان را باليشته، اكر يه در آن بودند به دم شمشك را يسانك ة و هم11
  . خداوند امر فرموده بودة بنديه موسك يرد به طورك كل هالكشته، بالك ريشان را به دم شمشي را گرفت و ا آنهاكع ملوي و جمك آن ملوي شهرهايوشع تمامي و 12
  .ديوشع آن را فقط سوزانيه ك حاصور يد، سوايل آنها را نسوزاني خود استوار بودند، اسرائيه بر تلهاك يي شهرهاةن همك ل13
 يچ ذيرده، هك كشان را هاليه اك يشتند، به حدكر ي مردم را به دم شمشة خود به غارت بردند، اما هميآنها را برام يمت آن شهرها و بهاي غنيل تمامي اسرائي و بن14
  . نگذاشتنديات را باقيح

 يه خداوند به موسك يامكع احي از جميزيوشع عمل نمود، و چين طور يوشع امر فرمود و به همي به ين موسي را امر فرموده بود، همچني خود موسةه خداوند بندك چنان15
.  نگذاشتيفرموده بود، باق

  . ل و هامون آن را گرفتيوهستان اسرائكن جوشَن و هامون و عربه و ي زمي جنوب و تماميوهستان و تمامكن ي آن زميوشع تمامي پس 16
  .شتكشان را زد و ي آنها را گرفته، اكع ملوي، و جموه حرْمان استكر ي لبنان زيه در وادك رود تا بعل جاد ير باال مي سعيه به سوكوه حالَق ك از 17
. ردك   جنگكن ملويار با اي بسيوشع روزهاي و 18
  . گران را در جنگ گرفتندي دةن بودند و همكه در جبعون ساك يانيرده باشد، جز حِوكل صلح ي اسرائيه با بنك نبود ي و شهر19
شان را نابود سازد يه اكشان رحمت نشود بلي سازد، و بر اكل هالكشان را باليند و او ايل درآي اسرائةند تا به مقابلكت شان را سخيه دل اكرا از جانب خداوند بود ي ز20
. امر فرموده بوديه خداوند به موسكچنان
 يشان را با شهرهايوشع ايل منقطع ساخت، و ياسرائ يوههاك ةهودا و همي يوههاك ةرْ و عناب و همي از جبرون و دب وهستانكان را از يوشع آمده، عناقي و در آن زمان 21

  .ردك كل هالكشان باليا
  . ماندندي باقين در غزا و جت و اَشْدود بعضكي نماند، ليل باقي اسرائين بنيان در زمي از عناقيسك 22
ن از يد و زميت بخشيكشان به مليل برحسب فرقه ها و اسباط ايرائ اسيوشع آن را به بني گفته بود، گرفت، و ي آنچه خداوند به موس ن را برحسبي زميوشع تمامي پس 23

.جنگ آرام گرفت
  

12يوشع باب 
 را متصرف ي عربه شرقيوه حرْمون، و تمامك اَرنُون تا ي مطلع آفتاب از واديشان را به آن طرف اُردن به سوين ايشتند، و زمكل ي اسرائيه بنكن ي آن زمكنانند ملوي و ا1

  .   شدند
2ون ملي سون ساكان ي اَموركحشْبرُوعِكه در حنُون است، و از وسط واديناره وادكه به كر ين بود، و از عوق ي ي ونصف جِلْعاد تا وادي اَرون است، يه سرحد بنكبمع 
  .ردك ي ميمرانكح
  .ر دامن فِسجهيموت و به طرف جنوب زيشيت يشرق به راه ب بحرالملح به طرف ميعني عربه، ياينَّرُوت  به طرف مشرق و تا درك ياي و از عربه تا در3
  .ونت داشتك سيان بود و در عشْتاروت و اَدرعي رفائةيه از بقك باشان، ك و سرحد عوج، مل4
  .ردك ي ميمرانكن ح حشْبوكحون، مليان و بر نصف جِلْعاد تا سرحد سيكان و معي باشان تا سرحد جشُوريوه حرْمون و سلْخَه و تمامك و در 5
.ت داديك به مليان و نصف سبط منَسيان و جادينيبو خداوند آن را به رة بنديل زدند، و موسي اسرائي خداوند و بنة بندينها را موسي ا6
 رود، و ير باال ميه به سضعكوه حالَق كلبنان، تا  يشت، از بعل جغاد در وادكشان را به آن طرف اُردن به سمت مغرب يل اي اسرائيوشع و بنيه كن ي آن زمكنانند ملوي و ا7
  . ت داديكشان به ملي ايل برحسب فرقه هايوشع آن را به اسباط اسرائي

  .انيبوسيان و ي و حِو انيان و فَرِزينعانكان و يان و اَموريوهستان و هامون و عربه و دشتها و صحرا و در جنوب از حِتّك در 8
  .ل استيت ئي بيه در پهلوك  ي عاك مليكيحا و ي ارك مليكي 9

  . حبرُونك مليكيم و ي اورشلك مليكي و 10
  .شي الخك مليكيرْموت و ي ك مليكي و 11
  . جازرك مليكي عجلون و ك مليكي و 12



  . جادرك مليكيرْ و ي دبك مليكي و 13
  .  عرادك مليكي حرْما و ك مليكي و 14
  .الّم عدك مليكي لِبنَه و ك مليكي و 15
  .ليت ئي     بك مليكيده  و ي مقِّك مليكي و 16
  .  حافَرك مليكي تَفّوح و ك مل يكي و 17
  . لَشّارونك مليكيق و ي عفك مليكي و 18
  . حاصورك مليكي مادون و ك مليكي و 19
  . شافك اَك مليكين و و شِمرُون مرك مليكي و 20
  .  مجِدوك مليكي و ك تَعناك مليكي و 21
  . رْملكقْنُعام در ي ك مليكي قادِش و ك مليكي و 22
  . امتها در جِلْجالك مليكي دور در نافَت دور و ك مليكي و 23
. نفر بودندكي و ي سكع ملوي تِرْصه و جمك مليكي پس 24
  

13يوشع باب 
  .  ماندي مي تصرف باقيار براين بسيوز زم و هنير و سالخورده شده ايتو پ:  گفتير و سالخورده شد، و خداوند به ويوشع پي و 1
  .انيع جشُوريان و جميني فلسطك ملوي ماند، تمامي ميه باقك ينين است زمي و ا2
ان و ي اَشْقَلُونان ويان و اَشْدوديان از غَزّيني پنج سردار فلسطيعني شود، يان شمرده مينعانكه از كه در مقابل مصر است تا سرحد عقْرُون به سمت شمال كحور ي از ش3ِ
  .انيان و عويان و عقْرُونيجتْ
  . انيقْ و تا سرحد اَموريان است تا اَفيدونيه از صك يان و مغاره اينعانكن ي زمي و از جنوب تمام4
  .وه حرْمون است تا مدخل حماتكر يه زك از بعلْ جاد   لُبنان به سمت مطلع آفتابيان و تمامين جِبلي و زم5
ل به ي اسرائين تو آنها را به بنكيل. ردكرون خواهم يل بي اسرائيش بنيشان را از پيان باشند، من ايدونيع صِيه جمكم يوهستان از لبنان تا مِصرَفُوت ماكنان كسا ي تمام6
  . ه تو را امر فرموده امكم نما چنانيت به قرعه تقسيكمل
.م نمايت تقسيك مليرا بين را بهنه سبط و نصف سبط منَسين زمي پس اآلن ا7
  .ده بوديشان بخشي خداوند به اة بنديه موسكشان داد، چناني در آن طرف اُردن به سمت مشرق به ايه موسك خود را گرفتند كان مليان و جادينيبو با ر8
  .بونيا دِدبا تيابان مِي بي است، و تماميه در وسط وادك ي اَرنُون است، و شهري وادةناركه بر كر ي از عوع9ِ

  . ردك ي ميمرانك عمون حيه در حشْبون تا سرحد بنكان ي اَمورك مل حوني سِيع شهرهاي و جم10
  . باشان تا سلْخَهيوه حرْمون و تمامك يان و تماميكان و معي و جِلْعاد و سرحد جشُور11
  .ردكرون يست داد و بكشان را شي ايپس موس. ان بودي رفائةيرد، و او از بقك ي ميمرانك حيه در اَشْتاروت و اَدرعك عوج در باشان ك ممالي و تمام12
.نندكل سايان اسرائي تا امروز در ميكردند؛ پس جشُور و معكرون نيان را بيكان و معيل جشُوري اسرائي اما بن13
.ه به او گفته بودك است چنانيت ويكل ملي اسرائيهوه خداين ي آتشيايرا هدايت نداد، زيكچ ملي هين به سبط الوكي ل14
  . شان دادي ايله هاين برحسب قبيبو ري به سبط بني و موس15
  دبا است؛ي مِيه پهلوكابان ي بي است و تماميه در وسط وادك ي اَرنُون است و شهرينار وادكه به كر بود يشان از عرُوعِي و حدود ا16
  بون و باموت بعل معون؛ يست و دِابان ايه در بكش ي شهرهاي حشْبون و تمام17
  فاعت؛يموت و ميهصه و قَدِي و 18
  وه دره بود؛ كه در كم و سِبمه و سارت شَحرْ يتاي و قِر19
  موت؛يشيت يت فَغُور و دامن فِسجه و بي و ب20
 و راقَم و صور و حور و رابع ي اَوِيعنيان ي او را با سردادان مِديرد، و موسك ي ميمرانكه در حشْبون حكان، ي اَموركحون، ملي سك مماليابان و تمامي بي شهرهاي و تمام21

  .ست دادكن بودند، شكن سايه در آن زمكحون، ي سي، امرا
  . شتندكر يشتگان به شمشكان يل در مي اسرائير را بني و بلْعام بن بعور فالگ22
. شهرها ودهات آنهايعنيشان بود ي ايله هاين برحسب قبيبو ريت بنيكن مليا. ودناره اش بكن اُردن و يبو ري و سرحد بن23
  .شان دادي ايله هاي جاد برحسب قبي به بنيعني به سبط جاد ي و موس24
  .ه در مقابل ربه استكر ي عمون تا عرُوعِين بني جِلْعاد و نصف زمي شهرهاير بود و تماميعزيشان ي و سرحد ا25
  .رْيم تا سرحد دبيم و از محنايبون تا رامت مِصفَه و بطون و از حش26ْ
  .نَّرِت در آن طرف اُردن به سمت مشرقك ياي دري آن تا انتهاةنارك حشْبون، و اُردن و كحون، مليت سكه ممليوت و صافُون و بقكت نِمرَه و سيتهارام و بي و در دره ب27
. شهرها و دهات آنهايعنيشان ي ايله هاي قب جاد برحسبيت بنيكن است ملي ا28
  . شان برقرار شدي ايله هاي برحسب قبي منَسي نصف سبط بني داد و براي به نصف سبط منَسي و موس29
  .ر بوده در باشان است، شت شهكر يائي يه هاي قري باشان و تمامك عوج، ملِك ممالي تماميعني باشان يم تماميشان از محناي و حدود ا30
.شان بودي ايله هاير برحسب قبيك نصف پسران ماي برايعني ير بن منَسيك پسران مايت عوج در باشان براك مملي شهرهاي و نصف جِلْعاد و عشْتاروت و اضدرع31
  . ردكم يت تقسيك مليحا به سمت مشرق براي در عرَبات موآب در آن طرف اُردن در مقابل اَرينهاست آنچه موسي ا32
.شان گفته بوديه به اكشان است چنانيب ايل، نصي اسرائيهوه، خدايه كرا يب نداد زيچ نصي هي، موسين به سبط الوكي ل33


14يوشع باب 
  .ردندكم يشان تقسي ايل براي اسرائي اسباط بني آبايساونعان گرفتند، و ركن يل در زمي اسرائيه بنك ييهاكنهاست ملي و ا1
  . امر فرموده بوديه خداوند به دست موسك نه سبط و نصف سبط، چنانيشان شد، برايت ايك مل بر حسب قرعه،2



  .شان نداديان ايت در ميكچ مليان هيت دو سبط و نصف سبط را به آن طرف اُردن داده بود، اما به الويك مليه موسكرا ي ز3
 و اموال يونت و اطراف آنها به جهت مواشكر از شهرها به جهت سين ندادند، غيچ قسمت در زميان هيالوم، و به ي و افراي منَسيعنيوسف دو سبط بودند، يرا پسران ي ز4
  .شانيا

.ردندكم ين را تسليل عمل نموده، زمي اسرائي را امر فرموده بود، همچنان بنيه خداوند موسك چنان5
  .ي دانيع گفت مي من و تو و قادش برْنة، مرد خدا، درباريه خداوند به موسك را يسخن:  را گفتي وينِزّفُنَّه قَيب بن يالكوشع آمدند، و يهودا در جِلْجال نزد ي ي آنگاه بن6
  . ه در دل من بودك او خبر باز آوردم چنانين فرستاده، و براي زمي جاسوسيع براي خداوند، مرا از قادش برْنة، بنديه موسك ي من چهل ساله بودم وقت7
  .ردمك يروي دل پي خود را به تماميهوه خدايو اما من . اه من رفته بودند، دل قوم را گداختنده همركن برادرانم كي ل8
 تو و ي تو بر آن گذارده شد، برايه پاك ينيالبته زم:  قسم خورد و گفتيو در آن روز موس 9

  .ي نموديروي دل پي مرا به تماميهوه خدايه كرا ي خواهد بود، زيت ابديكاوالدت مل
ابان راه يل در بيه اسرائك ي گفت، هنگامين سخن را به موسيه خداوند اك ين چهل و پنج سال مرا زنده نگاه داشته است، از وقتيه گفته بود، اك خداوند چنانكني اآلن ا و10
  . من امروز هشتاد و پنج ساله هستمكني رفتند و اآلن، ايم

 يردن و خواه براك جنگ يه قوت من  در آن وقت بود، همچنان قوت من اآلن است، خواه براكرا فرستاد،  چنان ميه موسك ي است مثل روزي و حال امروز قوت من باق11
  .رفتن و آمدن

د يشا. تش بزرگ و حصاردار اسيان در آنجا بودند، و شهرهايه عناقك يديرا تو در آن روز شنيه در آن روز خداوند درباره اش گفت، زكوه را به من بده كن ي پس اآلن ا12
.ه خداوند گفته استكنم، چنانكرون يشان را بيخداوند با من خواهد بود تا ا 

  .ديت بخشيكفُنَّه به مليب بن يالكت و حبرُون را به كوشع او را بري پس 13
  . نموده بوديرويدل پ يل رابه تمامي اسرائيهوه خدايه كرا ي شد، زي فَنِزّ ةفُنَّيب  بن يالكت يكن حبرُن تا امروز ملي بنابرا14
.ن از جنگ آرام گرفتيپس زم. ن بوديان مرد بزرگ تريان عناقيه او در مك اَربع بود ةي و قبل از آن نام حبرُون، قر15
  

15يوشع باب 
  .ديمان رسي تين به اقصاي صي صحرايعنيشان، به طرف جنوب به سر حد اَدوم، يل ايهودا قباي ي و قرعه به جهت سبط بن1
  .ه متوجه به سمت جنوب است، بودك يجيشان از آخر بحرالملح، از خلي اي حد جنوب و2
3ك و به طرف جنوب، فراز عار برآمده، به سويرْنين گذشت، و به جنوب قادشِ يرون آمده، به صيم بيرَبصرون گذشت، و به اَدقَرْقَع برگشتيع بر آمده، و به ح  .  
  .  شما خواهد بودين حد جنوبيا. ا بودين حد تا به دري اي و انتها رون آمد،ي ب مصري و از عصمون گذشته، به واد4
  .ا تا آخر اُردن بوديج دري، بحرالملح تا اُردن بود و حد طرف شمال، از خلي و حد شرق5
  .برآمدن يبون حد نزد سنگ بهنْ پسر ريت عرَبه گذشت، و اي بيت حجله بر آمده، به طرف شمالين حد تا بي و ا6
 ين حد نزد آبهاي شود، و اي است، متوجه ميه در جنوب وادكم است، يه مفابل فراز عدمك جلْجال ي و به طرف شمال به سو ر برآمد،ي عخور نزد دبين حد از وادي و ا7
وجِل بوديش نزد عين شمس گذشت، و انتهايعن ر .  
 هنُّوم، و به يه بطرف مغرب مقابل وادك يوهك ة قلين حد به سويپس ا. م باشد، برآمديه همان اورشلكطرف جنوب ، به يبوسي پسر هنُّوم به جانب ين حد از وادي و ا8

  . گذشت م است،ي رفائيطرف شمال به آخر واد
  .ده شديشكم باشد، يعاريه يه قَركرون آمد، و تا بعلَه يوه عفْرون بك يده شد، و نزد شهرهايشك نَفْتُوح يوه به چشمه آبهاك ةن حد از قلي و ا9

  .ر آمده، از تِمنَه گذشتيت شمس بزيسالون باشد گذشت و نزد بكه كم يعاريوه ك و به طرف شمال از جانب  ر برگشت،يوه سعكن حد از بعلَه به طرف مغرب به ي و ا10
  .ا بودين دري ايرون آمد، و انتهايل بيبنَئيعلَه گذشته نزد وه بكده شد، و از يشكرون كرون آمد، و تا شِي شمال از جانب عقْرون بين حد به سوي و ا11
.شانيل ايهودا از هر طرف به حسب قباي ين است حدود بنيناره آن بود، اك بزرگ و ياي دري و حد غرب12
  .ه حبرُون باشدكَاربع پدر عناق  ةي قريعني داد، يهودا قسمتي يان بنيوشع فرموده بود، در ميفُنَّه به حسب آنچه خداوند به يب بن يالك و به 13
  .ردكرون ي اوالد عناق را از آنجا بيمان و تَلمي و اَخيشَي شِيعنيب سه پسر عناق يالك و 14
  .ه سِفْر بودير قبل از آن قريو اسم دب. ر بر آمدينان دبك و از آنجا به سا15
  . داديسه را به اوبه  زنك دختر خود عرد،ي سِفْر را بزند و آن را بگةيه قركهر : ب گفتيالك و 16
  . داديسه را به او به زنكب آن را گرفت، و دختر خود عيالكل پسر قناز برادر ي و عتنئ17
  ؟ي خواهيچه م:  را گفتيب ويالكن آمده، و ييو دختر از االغ خود پا. دي طلب نماينيه از پدر خود زمكرد كب ي آمده، او را ترغي و چون او نزد و18
.دين را به او بخشيي پاي باال و چشمه هايپس چشمه ها. ز به من بدهي آب ني، چشمه هاي را به من داده اين جنوبيه زمكچون. ت دهكمرا بر:  گفت19
  .شانيل ايهودا به حسب قباي ي سبط بنكن است ملي ا20
  اجور بود،يدر و يل و عِيهودا به سمت جنوب بر سر حد اَدوم قَبصئي ي سبط بني انتهاي و شهرها21
  مونَه و عدعد،ينه و دِي و ق22ِ
  تْنان،ي و قادِش و حاصور و23
  ف و طالَمِ و بعلوت،ي و ز24 
  . ه حاصور باشدكوت حصرُون ي و حاصور حدتَّه و قِر25 
   اَمام و شَماع و موالده،26
  ت فالَط، يت بي و حصرْ جده و حشْمون و ب27 
  ه،يوتِيرشَبع و بِزْيوعال و ب و حصر ش28
  م و عاصم،يي و بعالَه و ع29ِ
  ل و حرْمه، يسِك و اَلْتُولَد و 30
   و صِقلج و مدمنَّه و سنْسنَّه،  31
  . باشديست و نه مين شهرها با دهات آنها بيع اين و رِمون، جميم و عي و لَباوت و سلْخ32ِ



  عه و اَشْنَه، و در هامون اَشْتاول و صر33ْ
34ين جِنِّي و زانوح و عنام، يم و تَفُّوح و ع  
  قَه،يوه و عزِكرْموت و عدالم و سوي و 35
.م، چهارده شهر با دهات آنهايرتايرَه و جديم و اَلْجدِيتايم و عدي و شَعرا36ِ
  . صنان و حداشاه و مِجدل جاد37
  .ليقْتَئِي و رِلْعان و المِصفَه و 38
  .ش و بصقَه و عجلوني و الخ39
  .شيتلِكبون و لَحمان و ك و 40
  .شانزده شهر با دهات آنها. دهيت داجون و نَعمه و مقِّيروت و بي و جد41
. و لِبنَه و عاتَر و عاشان42
  . بيفْتاح و اَشْنَه و نَصي و 43
  . نه شهر با دهات آنها. شَهيب و مريزكلَه و اَي و قَع44ِ
  . و عقرون و قصبه ها با دهات آنها45
ه به اطراف اَشْدود بود با دهات آنها، كا، همه ي از عقْرُون تا در46
.نار آنك بزرگ و ياي مصر، و تا دريو غَزا و قصبه ها و دهات آن تا واد.  و اَشْدود و قصبه ها و دهات آن47
  .وهكر و سويتّير و يوهستان شامك و در48
  .رْ باشديه دبكه سنَّه يو قر و دنَّه 49
  .مي و عناب و اَشْتَموه و عان50
.ازده شهر با دهات آنهايلوه، ي و جوشَن و حولون و ج51
  . و اَراب ودومه و اَشعان52
  .قَهيت تَّفُوح و اَفيانوم و بي و 53
.عور، نه شهر با دهات آنهايه حبرُون باشد، و سكه اَربع ي و حمطَه و قر54
  .وطَهيف و يرْمل و زك و معون و 55
  . قْدعام و زانوحيل و يزْرعِي و 56
.ن و جِبعه و تِمنَه، ده شهر با دهات آنهاي و القا57
  .ت صور و جدوري و حلْحول وب58
.ت عنُوت و الْتَقُون، شش شهر با دهات آنهاي و معارات و ب59
.لْرَبه، دو شهر با دهات آنهام باشد و اَيعاريه يه قركه بعل ي و قر60
  .   هكاكن و سيت عرَبه و مِديابان بي و در ب61
.، شش شهر با دهات آنهاين جدينَه الملح و عي و اَلْنِبشان و مد62
.نندكم سايوز در اورشلهودا تا امري يان با بنيبوسيپس . نندكرون يشان را بيهودا نتوانستند اي يم بودند، بنين اورشلكه ساكان يبوسي و اما 63
  

16يوشع باب 
  . رون آمديد، بي آيل برميت ئيوه بك ي به سوييحا تا صحراي اريحا به طرف آبهايوسف به سمت مشرق، از اُردن اري ي بني و قرعه برا1
  .ان تا عطاروت گذشتيكل تا لوز برآمده، به سرحد اَريت ئي و از ب2
.ا بوديش تا درين آمد، و انتهايين و تا جازرِ پاييت حورون پاينار بكا ان تيطيفلي و به سمت مغرب به سرحد 3
.  خود را گرفتندكم، ملي و افرايوسف، منَسي پس پسران 4
  .ت حورونِ باال بوديشان عطاروت اَدار تا بي اك مليه حد شرقكن بود يشان چنيل ايم به حسب قباي افراي و حدود بن5
  .انُوحه از آن گذشتيلوه برگشته، به طرف مشرقِ يشان به سمت مشرق به تأنه شيت برآمد و حد ايمِك شمال نزد مشان به طرفي اي و حد غرب6
  .  شديد و به اُردن منتهيحا رسين آمده، به اريي پاةانوحه به عطاروت و نَعرَي و از 7
  .       شانيل ايم به حسب قباي افراي سبط بنكن است مِليا. ا بودي قانَه رفت و آخر آن به دري آن از تَفّوح تا وادي و سرحد غرب8
  .ع شهرها با دهات آنها بوديم جدا شده بود، جمي افراي بني براي بن منَسكان مليه از مك يي عالوه بر شهرها9

.ه، بندگان شدندي جزي و برانند،كم سايان افرايان تا امروز در مينعانكپس . ردندكرون نين بودند، بكه در جازر ساكان را ينعانك و 10
  

17يوشع باب 
1نَسةر نخست زاديكو اما ما. وسف بودي ةه او نخست زادكرا ين شد، زي اي و قسمت سبط منَسدي بود، جِلْعاد و باشان به او رسيه مرد جنگكه پدر جِلْعاد باشد، چونك ي م.  
 پسران يم، و برايك پسران شَيل، و براي پسران اَسرِئي، و براك پسران هالَيعزَر، و براي پسران اَبي برايعنيد،  شيشان قسمتيل اي به حسب قبايگر منَسي پسران دي و برا2

. باشنديشان ميل ايوسف برحسب قباي بن يور منَسكنان اوالد ذيا. داعي پسران شَميحافَرْ، و برا
  .ه و ترْصهكمِلْ. محلَه نُوعه و حجلَه:  دخترانشينهاست نامهايو ا. ه دخترانك بل  را پسران نبود،ير بن منَّسيك و اما صلُفْحاد بن حافَربن جِِلْعاد بن ما3
پس برحسب فرمان . ان برادران ما به ما بدهدي در ميكه ملك را امر فرمود يخداوند موس«ه كسا آمده، گفتند ووشع بن نون و نزد رياهن و نزد كشان نزد العازار ي پس ا4

  .شان داديان برادران پدرشان به اي در ميكوند، ملخدا
5نَسه رسكن جلعاد وباشان ي زمي سواي و به من واقع است، ده حصدديه به آن طرف اُر.  
.افتندي، جِلْعاد را يافتند، و پسران منَسيان پسرانش ي در ميك، مليرا دختران منَسي ز6
7نَسي از اشي وحد متَه كر تا مدين تَفّوح رسينان عكم است، بود، وحدش به طرف راست تا سايكه مقابل شَكم.  



  .م بودي افراي واقع است، از آن بنيه به سر حد ممسك بود، اما تَفُّوح ين تَفَّوح از آن منَسي و زم8
  .ا بوديش به دري وانتعايبه طرف شمال واديم  بود، وحد منَسي افراكمل، ي منَسيان شهرهاين شهرها از مي برآمد، و اي به طرف جنوب واديعني قانه ي وحدش به واد9

  .دنديار رسكساي مشرق تا ير و به سوي شمال تا اَشيشان به سوي و ا ا حد او بود،ي و دريم، و شمال آن ازآن، َمنَسي جنوب آن از آن افرا10
 و كنان تَعناك و سا ش،ين دور و قصبه هاينان عك و سا ش،ينان دور و قصبه هاكش، و سايعام و قصبه هالَييش، و يت شان وفصبه هاير بيار و در اَشكساي در ي و منس11

  . داشتيوهستانك سه محال يعنيش، ينان مجِدو و قصبه هاكش، و سايقصبه  ها
  .ن باشندكن ساي زمه در آنكان جازم بودند ينعانكنند، و كرون ينان آن شهرها نتوانستند بك ساي منَسين بنكي ل12
. ردندكرون نيل بكشان را بالين اكيه گرفتند، ليان جزينعانكافتند، از يل قوت ي اسرائيه چون بنك و واقع شد 13
ت كاآلن مرا بره خداوند تا كه من قوم بزرگ هستم، چونك؟ و حال آنيت داديك ملي حصه فقط به من براكي قرعه و كيچرا «:  گفتند رده،كوشع را خطاب يوسف ي ي وبن14

».داده است
 تو تنگ يم برايوهستان افراكه كن، چونك صاف يانك خود ميان برايان و رقائين فَرِزي و در آنجا در زمي به جنگل برآياگر تو قوم بزرگ هست: شان گفتيوشع به اي 15

. است
ش، و يت شان و قصبه هايه در بك ي چه آنان ن دارند،ي آهنينند، ارابه هاك ساين واديه در زمكان ينعانكع يند، و جمك يت نميفاك ما يوهستان براك: وسف گفتندي ي بن16

  .ل هستنديزْرعِي يه در وادك يچه آنان
  . قرعه نخواهد بودكي تو ي، برايار داري و قوت بسيتو قوم بزرگ هست: رده، گفتك خطاب يم و منَسي به افرايعنيوسف يوشع به خاندان ي پس 17
رد، اگرچه ك يرون خواهيان را بينعانكه كرا ي حدودش مال تو خواهد بود زيد، و تمامي بريز از آن تو خواهد بود، و اگرچه آن جنگل است آن را خواهيستان نوهكه ك بل18

.ن داشته، و زور آور باشندي آهنيارابه ها
  

18 يوشع باب 
.شان مغلوب بودي ايش روين پي در آنجا بر پا داشتند، و زم اجتماع راةميلوه جمع شده، خيل در شي اسرائي جماعت بني و تمام1
  .رده بودندكم ني خود را تقسكه هنوز ملك ماندند، يل هفت سبط باقي اسرائي و از بن2
  د؟ييده است، تصرف نما پدران شما، به شما دايهوه خدايه ك ينيد تا در آن زمي شويد و داخل نمي ورزي مياهلك يكشما تا به : ل گفتي اسرائيوشع به بني و 3
و نزد من خواهند . نندك خود ثبت يهاكرده، آن را بر حسب ملكن گردش يان زميم، و برخاسته، از ميشان را روانه نمايد، تا اينك خود از هر سبط انتخاب ي سه نفر برا4

  .برگشت
  .وسف به سمت شمال به حدود خود خواهد ماندي و خاندان هودا به سمت جنوب به حدود خود خواهد ماند،ينند؛ و كم ي و آن را به هفت حصه تقس5
. ما، قرعه خواهم انداختي خدا هوه،ينجا در حضور ي شما در ايد، من براياورينجا بيرده، آن را نزد من اكن را به هفت حصه ثبت  ي و شما زم6
، بنده خداوند، به يه موسك خود را ك ملين ونصف سبط منَسيبوو جاد ور. شان استيب ايهانت خداوند نصكه كب ندارند، چونيچ نصيان شما هيان در ميه الوكرا ي ز7
. گرفته انديشان داده بود در آن طرف اُردن به سمت شرقيا

د و نزد من بر يي را ثبت نما آن رده،كن گردش يد و در زميبرو:  رفتند امر فرموده، گفتين ميردن زمك ثبت يه براك را يوشع آناني پس آن مردان برخاسته، رفتند و 8
  . شما قرعه اندازميلوه براينجا در حضور خداوند در شيد، تا در ايگرد

  .لوه برگشتنديوشع به اردو در شي ثبت نموده، نزد يش در طومارين گذشتند و آن را به هفت حصه به حسب شهرهايان زمي پس آن مردان رفته، از م9
.م نموديشان تقسي ايل بر حسب فرقه هاي اسرائي   بنين را برايوشع زميشان قرعه انداخت، و در آنجا ي ايبرالوه يوشع به حضور خداوند در شي و 10
  .وسف افتادي يهودا و بني يان بنيشان در مي اةشان برآمد، و حدود حصيل اين بر حسب قبايامي بني و قرعه سبط بن11
  .ت آون بودي بيش به صحراي مغرب باال رفت، و انتهايوهستان به سوكان ي م شمال بر آمد، و ازيحا به سويشان به طرف اري و حد ا12
ن است، ييت حورون پايه به جنوب بك يوهك عطاروت ادار بر جانب يشان به سويل باشد، و حد ايت ئيه بك ي به جانب لوز جنوبيعنيشان از آنجا تا لوز گذشت ي و حد ا13
  .رفت
 يم ميعاريب يه آن را قركه بعل بود يش نزد قري است گذشت، و انتهايت حورون جنوبيه در مقابل بك يوهك جنوب از يه سوده شد و به جانب مغرب بيشك و حدش 14
  . استين جانب غربيا. هودا استي ي بني از شهرهايكيند و يگو
  .فْتٌوح برآمد نَي آبهاة چشمي رفت و به سوين حد به طرف مغرب ميم بود، و ايعاريب ي قري از انتهاي و جانب جنوب15
  .دين روجل رسيان رفته، تا عيبوسي ي هنُّوم به جانب جنوبة دري و به سو  بر آمد، م باشد،ي رفائيه در جنوب وادك ابن هنُّوم است ةه در مقابل درك يوهك ين به انتهاي و ا16
  .ر آمدين به زيبو و به سنگ بوهن بن ر م است برآمده،ي اَدمي بااله در مقابل سركلوت ين شمس رفت، و به جلي عي به سو ده شده،يشك  و از طرف شمال 17
  .ر آمدي در مقابل عربه گذاشته، به عرَبه به زي و به جانب شمال18
  . استين حد جنوبيا.  اُردن بودي جنوبي بحرالملح نزد انتهايج شمالين حد به خلي شمال گذشت، و آخر ايت حجلَه به سوين حد به جانب بي و ا19
.ن بوديشان ايل اين به حسب حدودش به هر طرف و بر حسب قبايامي بني بنك و به طرف مشرق، حد آن اٌردن بود و مل20
  .صيمق قصيت حجلَه و عيحا و بيار: شانيل اين بر حسب قبايامي بني سبط بنين است شهرهاي و ا21
  .ليت ئيم و بيت عربه و صماراي و ب22
23وي و عفْرَتم و فاره و ع.  
  . و جابع، دوازده شهر با دهات آنهاي و عفْنيفَر عمونك و 24
  .روتي و جبعون و رامه و بئ25
  . رَه و موصهيفك و مِصعفضه و 26
  .ل و تَرالَهيرْقَئي و راقَم و 27
28ه و قِرْيه اورشلك يبوسيلَه و اَلَف و ي و صعشان بوديل اين به حسب قبايامي بني بنكن مليا. هات، چهارده شهر با دهات آنيم باشد و جب .


19يوشع باب 



  .هودا بودي ي بنكان مليشان در مي اكشان، و مليل اي شمعون برحسب قباي سبط بني برايعني   شَمعون بر آمد،ين براي و قرعه دوم1
  .ر شَبع و شَبع و موالداي بئيعنيشان شد يب اينها نصي و ا2
  .   بالَح و عاصم و حصر شوعال و3
  . و اَلْتولَد و بتُول و حرْمه4
  .بوت و حصرْسوسهكت مرْي صِقْلَغْ و ب5
  .زده شهر با دهات آنهايس. ت لَباعوت و شاروحني و ب6
  .ن و رمون و عاتَر و عاشان، چهار شهر با دهات آنهاي و ع7
  .ن بوديشان ايل اي شمعون برحسب قباي سبط بنكمل.  بودي جنوبةرامر ين شهرها تا بعلَت بئيه در اطراف اك ي دهاتي و تمام8
 كان ملي خود را از مكلك شمعون ياد بود، پس بنيشان زي ايهودا براي يرا قسمت بنيهودا بود، زي يرا قسمت بنيهودا بود، زي يان قسمت بني شمعون از مي بنك و مل9
.شان گرفتنديا

  . ديد رسيشان تا ساري اكشان بر آمد، و حد مليل ايبر حسب قبا زبولٌون ي بني و قرعه سوم برا10
  .ديقْنَعام است، رسيه در مقابل ك يد و تا واديشان به طرف مغرب تا مرْعلَه رفت و تا دباشّه رسي و حد ا11
  .ديع رسياقِيآمده، به رون يد، و نزد دابرَه بيچيسلُوت تابور پك مطلع آفتاب تا سر حد يد به سمت مشرق به سوي و از سار12ِ
  .ده شديشكعه يرون آمد و تا نَين گذشته، نزد رِمون بي و از آنجا به طرف مشرق تا جت حاقَرو تا عِت قاص13
  .ل بوديفْتَحئي يرد، و آخرش نزد وادكن حد به طرف شمال تا حنّاتُون آن را احاطه ي و ا14
  .ت لَحم، دوازده شهر با دهات آنهايدالَه و بي و قَّطَه و نَهالل و شِمرُن و 15
. شهرها با دهات آنهايعنيشان بود يل اي زبولُون بر حسب قباي بنكن ملي ا16
  . شانيل ايار برحسب قباكساي ي بني برايعنيار برآمد كساي ي و قرعه چهارم برا17
  .سلُوت و شُونَم بودكل و يزْرعِيشان تا ي و حد ا18
  .ئون و اَناحرهييم و شَي و حفارا19
20بصيت و قِشْي و رون و اَب.  
21ه و عمنّي و ره و بيم و عين جدين حصيت فَص .  
  . شانزده شهر با دهات آنها يعني. شان نزد اُردن بوديد، و آخر حد ايت شَمس رسيمه و بين حد به تاُبور و شَحصي و ا22
. شهرها با دهات آنهايعنين بود، شايل ايار برحسب قباكساي ي سبط بنكن ملي ا23
  .رون آمديشان بيل اير برحسب قباي اَشي سبط بني و قرعه پنجم برا24
  . ديحور لِبنَه رسيرْمل و شِك و عمعاد و مِشْاَل و به طرف مغرب به ك و اَلَّمل25َ
  .رون آمديابول بكل و به طرف چپ نزد يئِيت عامق و نَعِيل و بيفْتَحئِي يمال تا وادد، و به طرف شيده، تا زبولُون رسيچيت داجون پي مشرق آفتاب به بي و به سو27
  .دونِ بزرگي و به حبرُون و رحوب و حمون و قانَه تا ص28
  .ودب بيزكار ايا در ديش نزد دري حوصه برگشت، و انتهاين حد به سويد و ايچي رامه به شهر حصاردار صور پين حد به سوي و ا29
  .ست و دو شهر با دهات آنهايق و رحوب، و بي و عمه و عف30
.ن شهرها با دهات آنهاي ايعنين بود، يشان ايل اير برحسب قباي اشي سبط بنك مل31
  .شانيل اي برحسب قباي نَفْتالي بني برايعنيرون آمد، ي بي نَفْتالي بني و قرعه ششم برا32
  ل تا لَقُّوم بود و آخرش نزد اُردن بود؛يبنَئي و ناقَب و يم است و اَداميه در صعنَك يشان از حالَف از بلوطي و حد ا33
د، و به سمت ير رسيد و به سمت مغرب به اَشيرون آمد، و به سمت جنوب به زبولُون رسيد، و از آنجا تا حقوق بيچي ازنوت تا بور پي و حدش به سمت مغرب به سو34

  .دنهودا نزد اُريمشرق به 
  . ةنّارك و ةر و حمه و رقَّيم و صي حصاردار صِدي و شهرها35
  . و ادامه و رامه و حاصور36
37عي و قادِش و اذْروري و عن حاص.  
  .ت شَمس، نوزده شهر با دهات آنهايت عناه و بيم و بيل و حورِيرْون و مجدلْئِي و 38
. شهرها با دهات آنهايعنين بود، يشان ايل اي برحسب قباي نَفْتالي سبط بنك مل39
  .رون آمديشان بيل اي دان برحسب قباي سبط بني و قرعه هفتم برا40
  . ر شَمس بوديشان صرْعه و اَشْتَئول وعي وحد ا41
42لَبتْلَهيلٌون و ين واَي و شَع.  
  .لُون وتِمنَه وعقْرٌوني و ا43َ
  .هه و جِبتُون و بعلَي و اَلْتَق44
  . برق و جت رِمويهود وبني و 45
  .افا استيه در مقابل ك يرْقُون و رقُّون با سر حدياه ي و م46
پس . ونت گرفتندكو متصرف شده، در آن س. ر زدنديردند و آن را گرفته، به دم شمشك دان بر آمده، با لَشَم جنگ يه بنكرا يرون رفت، زيشان بي دان از طرف اي و حد بت47

  .شان بوديه پدر اك موافق اسم دان  دند،يرا دان ناملَشَم 
.ن سه راه با دهات آنهاي ايعني  شان،يل اي دان برحسب قباي سبط بنكن است ملي ا48
  .وشع دادنديان خود به ي را در ميكل ملي اسرائين بر حسب حدودش فارغ شدند، بنيردن زمكم ي و چون از تقس49
.ن شدكرده، در آن ساك پس شهر را بنا  م به او دادند،يوهستان افراك تِمنَه سارح را در يعنياو خواست، ه ك ي بر حسب فرمان خداوند شهر50
پس از . ردندكم ي اجتماع به قرعه  تقسةميلوه به حضور خداوند نزد خيل در شي اسرائي اسباط بني آبايساووشع بن نون و رياهن با كه العازار ك ييهاكن است ملي ا51
.ن فارغ شدنديودن زمم نميتقس



  
20يوشع باب 

    :رده، گفتكوشع را خطاب ي و خداوند 1
  دين سازي خود معي به شما سخن گفتم، براي آنها به واسطه موسةه دربارك را يي ملجاي شهرها :رده، بگوكل را خطاب ي اسرائيبن2
  . مقتول ملجا باشدي شما از وليا براند، و آنهكشته باشد به آنها فرار ك را سهواً و ندانسته يسكه ك ي تا قاتل3
 به او يانكشان او را نزد خود به شهر در آورده، مي و ا ند،كان ي خود را بيخ شهر ماجراي به گوش مشا ستاده،ي شهر اةرده، و به مدخل دروازكن شهرها فرار ي از ايكي و او به 4

  .ن شودكشان سايبدهند تا با ا
  .ش از آن دشمن نداشته بوديشته، و او را پك ي خود را از نادانستگةيرا همساي قاتل را به دست او نسپارند، ز ند،ك مقتول او را تعاقب ي و اگر ول5ّ
د، بعد از آن فاتل برگشته، به شهر و به ي باشد توقف نمايام ميه در آن اكهنه كس يمه به حضور جماعت حاضر شود تا وفات رئكه به جهت محاك ي و در آن شهر تا وقت6
.رده بود داخل شودكه از آن فرار ك ي به شهريعنيانه خود خ
  .س نمودنديهودا، تقديوهستان كه  حبرُن باشد در كه اربع را يم و قريوهستان افراكم را در يك و شيوهستان نَفْتالكل در ي پس قادش را در جل7
  .ن نمودنديي تعين و راموت را در جلعاد از سبط جاد وجوالن را در باشان از سبط منَسيبو سبط رابان ازيحا باصر را در صحرا  در بيت مشرق اري و از آن طرف اُردن به س8
شته نشود ك مقتول ي و به دست ول ند،كشته باشد به آنجا فرار ك را سهواً يسكه كن شده بود، تا هر يند معيشان مأوا گزيان ايه در مك يبي غريه براك يينهاست شهرهاي ا9

.به حضور جماعت حاضر شوده ك يتا وقت
  

21يوشع باب 
  .ل آمدندي اسرائي اسباط بني آبايساووشع بن نون و نزد رياهن و نزد كان نزد اَلِعازر ي الوي آبايساو آنگاه ر1
م ما، به ما ي آنها به جهت بهاي و حوالونتك سيه شهرها براك امر فرموده است ي موسةخداوند به واسط«ه كنعان مخاطب ساخته، گفتند كن يلوه در زميشان را در شي و ا2

  .داده شود
.ان دادندي خود به الوك آنها از ملين شهرها را با حواليل بر حسب فرمان خداوند اي اسرائي پس بن3
ن به قرعه يامياز سبط شَمعون و از سبط بن و  هودا،يزده شهر از سبط يان  بودند سي الو ةه از جملكاهن ك پسران هارون ي و برا رون آمد،يان بيل قهاتي قباي و قرعه برا4
.ديرس
.دي به قرعه رسيم و از سبط دان و از نصف منَسيل سبط افراي پسران قهات، ده شهر از قباةي بقي و برا5
.دير باشان به قرعه رس دي و از نصف سبط منَسير و از سبط نَفْتاليار و از سبط اَشكسايل سبط ي شهر از قبا زده،ي پسران جرْشون سي و برا6
.دين و از سبط جاد و از سبط زبولْون رسيبوشان دوازده شهر از سبط ريل اي بر حسب قباي پسران مراري و برا7
. امر فرموده بودي موسةه خداوند به واسطكان به قرعه دادند، چناني آنها را به الوين شهرها و حواليل، اي اسرائي و بن8
  . شود، دادندير مكه به نامها ذكن شهرها را ي شمعون اي و از سبط بنهوداي ي و از سبط بن9

  . شان بودي اول از اةه قرعكرا يد، زي بودند رسي الويان از بنيل قهاتيه  از قباكنها به پسران هارون ي و ا10
  .شان دادندي، به اه در اطراف آن بودك يهودا با حواليوهستان كه حبرُون باشد در كه اَربع پدر عناق ي پس قر11
.ت دادنديك مليفُنَّه برايب بن يالك شهر و دهات آن را به ين مزرعه هاكي ل12
  . آن دادندي آن، و لِبنَه را با حوالي قاتالن است با حواليه شهر ملجاكاهن، حبرُون را كو به پسران  13
  . آنير را با نواحيتّي و  14
  . آني با نواحر راي آن و دبي و حولون را با نواح15
16ن دو سبط نه شهر راي از ايعني آن، يت شمس را با نواحي آن و بيطَّه را با نواحي آن و ين را با نواحي و  ع.  
  . آني آن و جبع را با نواحين جبعون را با نواحيامي و از سبط بن17
  .ند چهار شهر داديعني   آن،ي آن و علْمون را با نواحي و عناتوت را با نواح18
. آنها بوديزده شهر با نواحيهنه سك پسران هارون ي شهرهاي تمام19
  .م بوديشان از سبط افراي اة قرعي قَهات شهرهايه بني بقيعنيان، ي قَهات الويل بني و اما قبا20
  .دادندشان ي آن به اي آن و جازر را با نواحي قاتالن است با نواحيه شهر ملجاكم يوهستان افراكم را در يك پس ش21
  . چهار شهريعني آن، يم را با نواحي و قِبصا22
  . آني آن و جِبتون را با نواحي را با نواحي و از سبط دان اِلْتَق23
  . چهار شهريعني   آن،ي آن وجِت ْ رِمون را با با نواحيلون را با نواحي و ا24َ
25نَسنَي و از نصف سبط مرا بي را با نواحك تَع ْتدو شهر دادنديعني آن، يا نواح آن و ج .  
. آنها ده بودي قهات با نواحي بنةيل بقي قباي شهرهاي تمام26
 دو شهر يعني آن، ي آن و بعشتَرَه را با نواحي قاتالن است با نواحيه شهر ملجاك جوالن را در باشان يان بودند از نصف سبط منَسيل الويه از قباك جرْشون ي و به بن27

  .دادند
  . آني آن و دابره را با نواحيار قشْبون را با نواحكساي و از سبط 28
  . آن، چهار شهريم را با نواحين جنّي آن ، عيرموت را با نواحي و 29
   آن، ي آن و عبدون را با نواحير، مِشْاَل را با نواحي و از سبط اش30
  . چهار شهريعني آن، ي آن و رحوب را با نواحي و حلْقات را با نواح31
  . سه شهر دادنديعني آن و قَرْتان را، ي آن و حموت دور را با نواحي قاتالن است با نواحيه شهر ملجاكل ي قادش را در جلي و از سبط نَفْتال32
. آنهايزده شهر بود با نواحيشان سيل ايان بر حسب قباي حرْشوني شهرهاي و تمام33
  . آني آن و قَرته را با نواحيقْنَعام را با نواحي مانده بودند، از سبط زبولُون يان باقيه از الوك ي مراريل بني و به قبا34
  . چهار شهريعني، ي آن و نَحالل را با نواحي و دِمنه را با نواح35



   آن،يفَعه را با نواحي آن و مين، باصر را با نواحيبو و از سبط ر36
  . چهار شهريعني ا نواحي آن،فعه را بيموت را با نواحي آن و مي و قد37
  . آنيم را با نواحي آن و محناي قاتالن است با نواحيه شهر ملجاك و از سبط جاد راموت را در جِلْعاد 38
  . باشدين شهرها چهار مي اة آن؛ همير را با نواحيعزي آن و ي و حشْبون را با نواح39
.شان دروازه شهر بودي اةان و قرعيل الوي قباةي بقيعنيبود، ل ابشان ي برحسب قباي مراري بنينها شهرهاي اة هم40
  .   آنها بوديل چهل و هشت شهر با نواحي اسرائي بنكان مليان در مي الويع شهرهاي و جم41
.ن بودين شهرها چني اة همي آن به هر طرفش بود، و براي با نواحيكين شهرها هري ا42
  .ن شدندكل داد، و آن را به تصرف آورده، در آن سايشان بدهد به اسرائيه بهاكشان قسم خورده بود يان ا پدريه براكن را ي زمي پس خداوند تمام43
ع يه خداوند جمكرا يد، زيشان مقاومت نمايشان نتوانست با اي از دشمنان ايشان قسم خورده بود، و احديه به پدران اك داد چنانيشان را از هر طرف آرامي و خداوند ا44

  .شان سپرده بوديشان را به دست ايدشمنان ا
.ه همه واقع شدكفتاد بلين ني به زميل گفته بود، سخنيه خداوند به خاندان اسرائك ييوكيع سخنان ني و از جم45
  

22يوشع باب 
   را خوانده،يان و نصف سبط منَسيان و جادينيبووشع ري آنگاه 1
  .ديالم مرا از هرچه به شما امر فرموده ام، اطاعت نمودكد، و يامر فرموده بود، نگاه داشت خداوند به شما ة بنديشما هرچه موس: شان گفتي به ا2
  . دي شما، امر فرموده بود، نگاه داشته ايهوه، خدايه ك را يتيرده، وصك نكل تا امروز تريام طوين اي و برادران خود را در ا3
 خداوند از آن ة بنديه موسكت خود يكن ملي خود و به زميمه هايپس حال به خ. شان گفته بوديه به اكت، چنان داده اسي شما به برادران شما آراميهوه خداي و اآلن 4

  .ديطرف اُردن به شما داده است بازگشته، برو
 ك او سلويقهاي طري را محبت نموده، به تمام  خود،يهوه، خدايد، تا ي خداوند به شما امر فرموده است به جا آورة بنديه موسك را يعتي اما بدقت متوجه شده، امر و شر5

  .ديي جان خود عبادت نماي دل و تماميد و او را به تماميد، و اوامر او را نگاه داشته، به او چسبيينما
. خود رفتنديمه هايت داده، روانه نمود و به خكشان را بريوشع اي پس 6
7نَسن به سمت مغرب در ميوشع در ايگر، ي و به نصف د در باشان داده بود،ك مِلي، موسي و به نصف سبط مدوشع يه ك يو هنگام.  دادكشان مِليان برادران اين طرف اُر
  . ت دادكشان را بريرد، اك يشان روانه مي ايمه هايشان را به خيا

مت دشمنان خود را با يد، و غني خود برگرديمه هاياس فراوان به خ شمار، با نقره و طال و مس و آهن و لبي بيار و با مواشيبا دولت بس: شان را مخاطب ساخته، گفتي و ا8
  .دييم نمايش تقسيبرادران خو

ه آن ك خود كن ملين جِلْعاد، و به زمينعان است برگشته، روانه شدند تا به زمكن يه در زمكلوه يل از شي اسرائي از نزد بني جاد و نصف سبط منَسين و بنيبو ري پس بن9
. برحسب فرمان خداوند به تصرف آورده بودند، برونديوس مةرا به واسط

  .يم المنظري مذبح عظيعني بنا نمودند، ينار اُردن مذبحك در آنجا به ي جاد و نصف سبط منَسين و بنيبو ريدند، بنينعان است رسكن يه در زمك اُردن ي و چون به حوال10
ل است، ي اسرائيه از آن بنك ينارك اُردن، برينعان، در حوالكن ي، به مقابل زمي جاد و نصف سبط منَسين و بنيبو ري بنكنيه اكدند ين را شنيل خبر اي اسرائي و بن11

  .رده اندك بنا يمذبح
.نديشان برآي اة مقاتليلوه جمع شدند تا برايل در شي اسرائي جماعت بنيدند، تمامين را شنيل اي اسرائي پس چون بن12
  .ن جِلْعاد فرستادندي به زمي جاد و نصف سبط منَسين و بنيبو رياهن را نزد بنكنحاس بن العازار يفل ي اسرائي و بن13
  .ل بودندي اسرائيل بنيشان از قباي ايس خاندان آبايشان رئي از ايكيه هر كل را يع اسباط اسرائي از جميس از هر خاندان آباي رئكي يعنيس، ي و با او ده رئ14
  : شان را مخاطب ساخته، گفتندين جِلْعاد آمدند و اي به زمي جاد و نصف سبط منَسين و بنيبو ري بنشان نزدي پس ا15
 ساخته، امروز از ي خود مذبحيد و برايه امروز از متابعت خداوند برگشته اكد يخته ايل انگي اسرائيه برخداكن چه فتنه است يا: ندي گوين مي جماعت خداوند چني تمام16

  د؟يمرد شده اخداوند مت
  .م، اگر چه وبا در جماعت خداوند عارض شديه تا امروز خود را از آن طاهر نساخته اكم است ك ما يا گناه فغور براي آ17
  .ب خواهد نمودل غضي جماعت اسرائيه او فردا بر تمامكد يو واقع خواهد شد چون شما امروز از خداوند متمرد  شده ا. دي شما امروز از متابعت خداوند برگشته ا18
د و از خداوند متمرد يري بگكان ما ملي و در م د،يين است عبور نماك خداوند در آن سا نكه مسكت خداوند يكن مليت شما نجس است، پس به زميكن ملين اگر زمكي و ل19
  .دينك ما بنا يهوه خداي مذبح ي خود سواي برايه مذبحكن يد، در ايز متمرد نشويد، و از ما نينشو
. نشدكل غضب آمد، و آن شخص در گناه خود تنها هالي جماعت اسرائيد؟ پس بر تماميانت نورزيز حرام خي چةا عخان بن زارح درباري آ20
  :   ل گفتنديل اسرائي قبايساو در جواب ري جاد و نصف سبط منَسين و بنيبو ري آنگه بن21
   مده،يانت بر خداوند بوده باشد، امروز ما را خالصيا از راه خيار از راه تمرد كن يل خواهند دانست اگر اي داند و اسرائياو م! اني خدايهوه خداي! اني خدايهوه خداي 22
خواست م؛ خود خداوند بازيي برآن بنمايح سالمتيم، و ذباي برآن بگذراني آردةي و هدي سوختنيم تا از متابعت خداوند برگشته، قرباني ساخته اي خود مذبحيه براك 23
  . ديبنما
  ل چه عالقه است؟ي اسرائيهوه خدايند شما را با ينده پسران شما به پسران ما بگويد در وقت آيم شايرا گفتيم، زيرده اك يارياط و هوشيار را از راه احتكن يه اك بل24
ست و پسران شما پسران ما را از ترس خداوند باز ي نيما را در خداوند بهره اپس ش.  جاد حد گذارده استين و بنيبو ريان ما و شما از بنيه خداوند اُردن را در مك چون25

  .خواهند داشت
  حه،ي ذبي و نه براي سوختني قربانيم، نه برايني ببك به جهت خود تداري ساختن مذبحيم براي پس گفت26
نده يم، تا در زمان آي خود به جا آوريح سالمتي و ذباي سوختني هايا به حضور او با قربان ما بعد از ما شاهد باشد تا خداوند ريان نسلهايان ما و شما و در ميه تا در مك بل27

  .ستي نيچ بهره ايه شما را در خداوند هكند يپسران شما به پسران ما نگو
 ي و نه براي سوختني قربانيه پدران ما ساختند نه براكد يني مذبح خداوند را بب م گفت،يند، آنگاه ما خواهين بگوي ما چنينده به ما و به نسلهايم اگر در زمان آي پس گفت28
  .ان ما و شما شاهد باشديه تا در مك بل  حه،يذب



 يش رويه پك ما ي خدا هوه،ي مذبح يحه سواي و ذبي آرد ةي و هدي سوختني قرباني براي و مذبح م،ي امروز از متابعت خداوند برگرد ه از خداوند متمرد شده،ك حاشا از ما 29
.مين اوست، بسازكسم

شان ي در نظر ا دند،ي گفته بودند، شني منَسي جاد و بنين و بنيبو ريه بنك را ي سخن  بودند،يه با وكل يل اسرائي قبايساواهن و سروران جماعت و ركنحاس ي و چون ف30
  .پسند آمد

ل ي اسرائيد؛ پس اآلن بنيده ايانت نورزين خيه اك چون ان ماست،يه خداوند در مكروز دانستم ام«:  گفتي منَسي جاد وبنين وبنيبو رياهن به بنكنحاس بن العازار ي و ف31
.دي داديرا از دست خداوند خالص

  . دندين رسانشاين خبر را به اي ا ل برگشته،ي اسرائينزد بن نعان، كن ين جِلْعاد به زمي جاد از زمين و بنيبو رياهن و سروران از نزد بنكنحاس بن العازار ي پس ف32
ن ك جاد در آن ساين و بنيبو ريه بنك را ينيشان تا زمي ا ة مقاتلي برآمدن براة، و دربار  خواندندكل خدا را متباري اسرائيل پسند آمد و بني اسرائيار به نظر بنكن ي و ا33

  .گر سخن نگفتنديند، ديبودند خراب نما
.هوه خداستيه كان ما شاهد است يرا مي، زدنديد نامي جاد آن مذبح را عين و بنيبو ري و بن34
  

23يوشع باب 
  .ر و سالخورده شده بوديوشع پي و   داده بود،يشان از هر طرف آراميع دشمنان ايل را از جميار چون خداوند اسرائي بسي و واقع شد بعد از روزها1
  .ر و سالخورده شده امي من پ  :شان گفتيده، به ايشان طلبيسا و داوران و ناظران اوخ وريل را با مشايع اسرائيوشع جميه ك 2
  .رده استك شما جنگ يه براك شما اوست يهوه خدايرا ي ز د،يده اي د رده است،كف به خاطر شما ين طواي ا ة شما به هميهوه خداي و شما هر آنچه 3
راث يرده ام تا مكم ي شما به قرعه تقسي به سمت مغرب آفتاب برا  بزرگ،يايساخته ام تا دره مغلوب كف را يع طواي مانده اند از اُردن و جميه باقكف را ين طواي اكني ا4

  .  اسباط شما باشند
شما  يهوه خدايه ك چنان د آورد،يشان را تصرف خواهين اي و شما زم ند،ك يرون مي شما بيش رويشان را از پيشان را از حضور شما رانده، ايه اك شما اوست يهوه، خداي و 5

  .به شما گفته است
  .دييد و به طرف چپ و راست از آن تجاوز منماي نگاه دار توب است،ك مي هر چه در سفر تورات موسد و متوجه شده،ي باشيار قوي پس بس6
  .دينكد و سجده نيي آنها را عبادت منماد وي و قسم نخور د،يير ننماكشان را ذيان اي خدايد، و نامهايمانده اند داخل نشويان شما باقيه در مك يفين طواي تا به ا7
  .ديرده اكه تا امروز كد چناني خود بچسبي خدا هوه،يه به ك بل8
  . مقاومت نبوده استياراي را تا امروز يسك و اما با  رده است،كرون ي شما بيش رويف بزرگ و زور آور را از پيرا خداوند طواي ز9

  .ه به شما گفته استك چنان ند،ك ي شما جنگ ميه براك اوست   شما،ي خدا هوه،يه كرا يود ز نفر از شما هزار را تعاقب خواهد نمكي 10
  .ديي خود را محبت نمايهوه خداي  ار متوجه شده،ي پس بس11
    ند،يشان به شما در آيد و اييشان در آيد، و به اييشان مصاهرت نمايد و با ايان شما مانده اند بچسبيه در مك يفين طواي اةي و اما اگر برگشته، با بق12
انه و در چشمان شما خار ي شما تازي پهلوهاي شما دام وتله و برايه براكرد، بلكرون نخواهند يگر بيف را از حضور شما دين طواي شما ايهوه خدايه كد يناً بدانيقي 13

.دي شوك هال ست، به شما داده ا  شما،يهوه خدايه كو كين نين زميه از اك يخواهند بود، تا وقت
  ة شما درباري خدا هوه،يه كو كي نيزهايز از تمام چي چكيه كد ي داني جان خود   مي دل و به تماميو به تمام.  رومين مي زميق اهل تمامي من امروز به طركني و ا14

  .فتادهين ني حرف از آن به زمكي و  ه همه اش واقع شده است،كفتاده، بلين نيشما گفته است به زم
 بد را بر يزهاي همچنان خداوند خداوند همه چ  شما واقع شده است،ي شما به شما گفته بود برايهوه، خدايه كو كي نيزهايه همه چكه چنانكن واقع خواهد شد ي و چن15

  . سازدك هال  شما به شما داده است،يخدا هوه، يه كو كين نين زميد، تا شما را از ايشما عارض خواهد گردان
د، آنگاه غضب خداوند بر شما افروخته ينك و آنها را سجده  د،ييگر را عبادت نمايان ديد، و رفته، خدايي تجاوز نما ه به شما امر فرموده است،ك   خود،يهوه، خدايگر از عهد  ا16

.د شدي خواهك هاليه به شما داده است به زودكو كين نين زميخواهد شد، و از ا


24يوشع باب 
  . به حضور خدا حاضر شدند  ده،يشان را طلبيسا و داوران و ناظران اول و ريخ اسرائي و مشا رد،كم جمع يكل را در شي اسباط اسرائيماموشع تي و 1
 و  ن بودند،كطرف نهر سام به آن ي در زمان قد م و پدر ناحور،ي طارح پدر ابراهيعني  ه پدران شما،كد ي گوين ميل چني اسرائيهوه خدايه ك قوم  گفت يوشع به تمامي و 2

  . نمودندير را عبادت ميان غيخدا
   ردم و اسحاق را به او دادم،كاد يت او را زيدم، و ذرينعان گردانكن ي زمي در تمام م را از آن طرف نهر گرفته،ي و پدر شما ابراه3
  . عقوب و پسرانش به مصر فرود شدندي و  ت او بشود،يكسو دادم تا ملير را به عيوه سعكسو را به اسحاق دادم، و يعقوب و عي و 4
.رون آوردميردم، مبتال ساختم، پس شما را از آن بك و هارون را فرستاده، مصر را به آنچه در وسط آن ي و موس5
  .ب نموند پدران شما را تا بحر قلزم تعاق ان با ارابه ها و سواران،يدند، مصريا رسيرون آوردم و به دري و چون پدران شما را از مصر ب6
پس شما . ديردم دكد، و چشمان شما آنچه را در مصر يشان را پوشاني ا شان آورده،يا را بر اي و در  گذارد،يكيان تاريان شما و مصريردند، او در مكاد ي و چون نزد خداوند فر7

شان را از ي و ا د،يشان را در تصرف آورين ايم نمودم، و زمي را به دست شما تسلشانيردند، و اكن بودند آوردم، و با شما جنگ كه به آن طرف اُردن ساك يانين اَموريرا در زم
  . ساختمكحضور شما هال

  .ندكد تا شما را لعنت ي بلعام بن بعور را طلب رد و فرستاده،كل جنگ ي با اسرائ  مو آب برخاسته،ك و باالق بن صفور مل9
  .دمي داد و شما را از دست او رهاني همتك لهذا شما را بر ه بلعام را بشنوم؛ك و نخواستم 10
شان را به يردند، و اكان با شما جنگ يبوسيان و يان و حِويان و جرْجاشيان و حِتّينعانكان و يان و فَرزي اموريعنيحا ي و مردان ار د،يديحا رسي به ار رده،ك و از اُردن عبور 11

  .م نمودميدست شما تسل
  .مان شماكر و نه به يان را از حضور شما براندم، نه به شمشي دو پادشاه اَموريعنيشان، يه، اش شما فرستادي و زنبور را پ12
.دي خوريد، مياشتكه نكتون يستانها و باغات زكد و از تاي باشين مكه در آنها ساكد، به شما دادم يه بنا ننمودك را ييد، و شهرهايديشكه در آن زحمت نك يني و زم13



هوه را يرده، كه پدران شما به آن طرف نهر و در مصر عبادت نمودند از خود دور ك را يانيد، و خدايي عبادت نمايد، و او را به خلوص و راستيه بترسهوي پس اآلن از 14
  .دييعبادت نما

ه به آن طرف نهر كه پدران شما ك را يانيد نمود، خواه خدايه را عبادت خواهكد ينكار ي خود اختيد، پس امروز براييهوه را عبادت نمايه كد ياي و اگر در نظر شما پسند ن15
.م نموديهوه را عبادت خواهيد، و اما من و خاندان من، ينكشان ساين ايه شما در زمك را يانيان اَموريبودند عبادت نمودند، خواه خدا

  .ميي عبادت نمار رايان غيرده، خداك كهوه را تريه كحاشا از ما :  آنگاه قوم در جواب گفتند16
 يم و در تماميه رفتكات بزرگ را در نظر ما نمود، و ما را در تمام راه ين آيرون آورد، و اي بي بندگةن مصر از خانيه ما و پدران ما را از زمك ما، اوست يهوه، خدايه كرا ي ز17
  .م، نگاه داشتيشان گذشتيان ايه از مك يفيطوا
. ماستيه او خداكرا يم نمود، زيهوه را عبادت خواهيز يرد، پس ما نكرون ي ما بيش روين بودند از پكن ساين زميه در اك را يانيمور اَيعنيف، ي طوايهوه تمامي و 18
  .ديمرزان و گناهان شما را نخواهد آيه عصكور است ي غي قدوس است و او خدايه او خداكرا يد زينكهوه را عبادت يد ي توانينم: وشع به قوم گفتي پس 19
.ردك خواهد كه به شما احسان نموده است، شما را هالكده، بعد از آنيد، آنگاه او خواهد برگشت و به شما ضرر رسانيير را عبادت نمايان غيرده، خداك كهوه را تري اگر 20
  .م نموديهوه را عبادت خواهيه ك بلين: وشع گفتندي قوم به 21
  .ميشاهد هست: گفتند. دينكد تا او را عبادت يار نموده اي خود اختيهوه را برايه كد ياهد هستشما بر خود ش: وشع به قوم گفتي 22
  .ديل سازيل، ماي اسرائيهوه، خداي خود را به يد، و دلهاينكان شما هستند دور يه در مكر را يان غيپس اآلن خدا:  گفت23
. ردكم ينمود و آواز او را اطاعت خواهم ي خود را عبادت خواهيهوه خداي: وشع گفتندي قوم به 24
  .م قرار داديك در شيعتيضه و شريشان فري ايوشع با قوم عهد بست و براي پس در آن روز 25
  .ه نزد قدس خداوند بود برپا داشتك ير درخت بلوطي آن را در آنجا ز  بزرگ گرفته،يتاب تورات خدا نوشت و سنگكن سخنان را در يوشع اي و 26
 شما شاهد خواهد بود، مبادا يده است؛ پس برايه به ما گفت، شنك سخنان خداوند را يه تمامكرا ي ما شاهد است، زين سنگ براي اكنيا«:  قوم گفتي به تماموشعي و 27
  .دييار نماك خود را انيخدا
. خود روانه نمودكس را به ملك هريعنيوشع، قوم ي پس 28
.  خداوند، چون صد و ده ساله بود، مردةن نون، بندوشع بيه كن امور واقع شد ي و بعد از ا29
.ردندكوه جاعش است، دفن كم به طرف شما يوهستان افراكه در ك خودش در تِمنَه سارح ك و او را درحدود مل30
  .رده بود دانستند، خداوند را عبادت نمودندكل يئ اسرايه خداوند براك يوشع زنده ماندند و تمام عمليه بعد از ك يخي مشاي روزهاةوشع و هميام ي اةل در همي و اسرائ31
ردند، و آن كده بود، دفن يطه خريم به صد قسيك حمور، پدر شيعقوب از بنيه ك يني زمةم، در حصيكل از مصر آورده بودند در شي اسرائيه بنكوسف را ي ي و استخوانها32
.وسف شدي ي بنكمل

.ردندكم به او داده شد، دفن يوهستان افراكه در كنحاس يرش ف و العازار بن هارون مرد، و او را در تل پس33
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1داوران باب 

د؟يشان جنگ نمايد و با ايان، اول برآينعانك ما بر يه براكست يك«: رده، گفتندكال ول را خداوند سي اسرائيه بنكوشع، واقع شد ي و بعد از وفات 1
.رده امكم ين را به دست او تسلي زمكنيد، ايرآهودا بي:  خداوند گفت2
.پس شَمعون همراه او رفت» . تو خواهم آمدةز همراه تو به قرعيم، و من نينكان جنگ ينعانك، و با ي من همراه من برآةبه قرع: هودا به برادر خود شَمعون گفتي و 3
.شتندكشان را در بازق يم نمود، و ده هزار نفر از ايشان تسليان را به دست ايان و فَرِزينعانكهودا برآمد، و خداوند ي و 4
.ست دادندكان را شيان و فَرِزينعانكردند، و كافته، با او جنگ ي بازضق را در بازضق ي و اَدون5
.دنديش را بري دست و پايرد و او را تعاقب نموده، گرفتندش، شستهاك بازق فرار ي و اَدون6
پس او را به . ده استيافات رسانكردم خدا به من كموافق آنچه من . دندي چي من خورده ها برمةر سفريده زي دست و پا بري با شستهاكهفتاد ملِ: فت بازق گي و اَدون7

.م آوردند و در آنجا مردياورشل
.دندير زده، شهر را به آتش سوزانيرده، آن را گرفتند، و آن رابه دم شمشكم جنگ يهودا با اورشلي ي و بن8
.نندكن بودند، جنگ كابان سايوهستان و  جنوب و بكه در ك يانينعانكهودا فرود شدند تا با ي ي و بعد از آن بن9

.شتندك را يمان و تَلْماي و اَخيشايو ش. ه اَربع بودين بودند برآمد، و اسم حبرون قبل از آن قركه در حبرون ساك يانينعانكهودا بر ي و 10
.ربوديه سقير قبل از آن، قرير برآمد و اسم دبينان دبكا بر سا و از آنج11
. خواهم داديسه را به او به زنكد، دختر خود عير را زده، فتح نمايه سقيه قركآن«: ب گفتيالك و 12
. داديسه را به او به زنكب آن را گرفت؛ پس دختر خود عيالك كوچكل بن قناز برادر يئي و عتْن13
؟ي خواهيچه م«:  را گفتيب ويالكاده شده، يغ خود پ    و آن دختر از اال. ندك طلب ينيه از پدرش زمكرد كب ي آمد، او را ترغين دختر نزد و و چو14
.ن را به او دادييپا ي باال و چشمه هايب چشمه هايالكو » . آب بدهي، پس مرا چشمه هايدين گردانكن جنوب سايه مرا در زمكرا يت بده زكمرا بر:  گفتي و به و15
  .  ن شدندكه به جنوب عراد است برآمده، رفتند و با قوم ساكهودا ي يهودا به صحراي ي از شهر نخلستان همراه بني پدرزن موسينِي و پسران ق16ِ
.دنديرده، اسم شهر را حرما نامك ست دادند، و آن را خرابكن بودند، شكه در صفَت ساك را يانينعانكهودا همراه برادر خود شَمعون رفت، و ي و 17
. اش را گرفتي اش و عقْرُون و نواحي اش و اضشْقَلون و نواحيهودا غَزَّه و نواحي و 18
.ن داشتندي آهنيه ارابه هاكرا يند، زكرون ي را نتوانست بينان وادكن ساكيرد، لكرون يوهستان را بك بود، و او اهل يهودا مي و خداوند با 19
20بردكرون يب دادند، و او سه پسر عناق را از آنجا بيالك به يرون را برحسب قول موس و ح.
.نندكم ساين تا امروز در اورشليامي بنيان با بنيبوسيردند، و كرون نين بودند بكم و سايه در اورشلكان را يبوسين يامي بني و بن21



.ان بودشيل برآمدند، و خداوند با ايت ئيز به بيوسف ني و خاندان 22
.ردند، و نام آن شهر قبل از آن لُوز بودك يل را جاسوسيت ئيوسف بي و خاندان 23
.م نموديه با تو احسان خواهكمدخل شهر را به ما نشان بده «:  گفتنديده، به وي آمد ديرون ميه از شهر بك را يان مرديچكيشك و 24
.ردندك خاندانش رها ير زدند، و آن مرد را با تمامي شمششان نشان داده، پس شهر را به دمي پس مدخل شهر را به ا25
.ه تا امروز اسمش همان استكد ي بنا نمود و آن را لوز ناميان رفته، شهرين حِتّي و آن مرد به زم26
27نَسنَي اهل بي و مر و دهات آن و ساك و دهات آن و ساكت شان و دهات آن را و اهل تَعولَعام و دهاينان كنان دو و دهات آن را بكت آن و سابجِدرد، و كرون نينان م
.ن باشندكن سايه در آن زمكمت داشتند يان عزينعانك

. ردندكرون نيشان را تماماً بين اكيه نهادند، ليان جزينعانك شدند، بر يل قوي و چون اسرائ28
.ن ماندندكشان در جازر سايان اين درماينعانكرد، پس كرون نين بودند، بكه در جازر ساك را يانينعانكم ي و افرا29
.ه بر آنها گذارده شدين ماندند، و جزكشان سايان ايان درمينعانكرد، پس كرون نينان نَهلول را بكنان فِطرون و ساك  و زبولون سا30
. ردكن نرويق و رحوب را بيب و حلْبه و عفيزِك و اَ دون و اَحلَبينان صِكو و ساكنان عكر ساي و اَش31
.ردندكرون نيشان را بيه اكرايونت گرفتند، زكن بودند سين آن زمكه ساك يانينعانكان يان درميري پس اَش32
ت يت شمس و بينان بكن ساكيل. ونت گرفتكن بودند، سين آن زمكه ساك يانينعانك  انيرد، پس درمكرون نيت عنات را بينان بكت شمس و ساينان بك ساي و نفتال33

. دادنديه ميشان جزيه اعنات ب
.نديابان فرود آيه به بكه نگذاشتند كرا يوهستان مسدود ساختند زك دان را به يان بني و اَمور34
.شان گذارده شديه بر ايوسف قوت گرفت، جزين چون دست خاندان كين باشند، ولكوه حارس ساكم در يلُون و شَعلُبيه در اَكمت داشتند يان عزي پس امور35
.م و از سالَع تا باالتر بودي عقْرَبيان از سر بااليو حد امور 36


2داوران باب 
ردم، و گفتم عهد خود را با شما تا به ابد نخواهم كه به پدران شما قسم خوردم داخل ك ينيشما را از مصر برآوردم و به زم: م آمده، گفتيك خداوند از جِلْجال به بوة و فرشت1
.    ستكش
د؟     يرده اكه كار است كن چه يا. ديدين شما سخن مرا نشنكيل. دينكشان را بشي ايد و مذبح هاين عهد مبندين زمينان اكبا سا پس شما 2
.شان را از حضور شما دام خواهند بوديز گفتم اي لهذا من ن3
.ستنديرده، گركل گفت، قوم آواز خود را بلند ي اسرائي بنين  سخنان را به تمامي خداوند اة و چون فرشت4
.دندي گذراني خداوند قرباني و در آنجا برا م نام نهادند،يكان را بوك و آن م5
.ن را به تصرف آورندي خود رفتند تا زمك به مليكيل هر ي اسرائيوشع قوم را روانه نموده بود، بني و چون 6
.دند، قوم خداوند را عبادت نمودنديرده بود، دكل ي اسرائيه براك بزرگ خداوند را يارهاك ة، و هموشع زنده ماندنديه بعد از ك يخيام مشاي ايوشع و تماميام ي و در تمام ا7
. خداوند، چون صد وده ساله بود، مردةوشع بن نون، بندي و 8
.ردندكوه جاعش دفن كم به طرف شمال يوهستان افراكش در تِمنَه حارس در ك و او را در حدود مل9

.رده بود، ندانستندكل ي اسرائيه براك را يه خداوند و اعمالكگر برخاستند ي دةشان طبقيوستند، و بعد از ايز به پدران خود پين آن طبقه ي و تمام10
.دند، و بعلها را عبادت نمودنديل در نظر خداوند شرارت ورزي اسرائي و بن11
 نموده، آنها را يرويشان بودند پيه در اطراف اك يفيان طواير را از خدايان غيردند، و خداك كود، تررون آورده بين مصر بيشان را از زميه اك پدران خود را يهوه خداي و 12

.ختنديو خشم خداوند را برانگ. ردندكسجده 
. رده، بعل و عشتاروت را عبادت نمودندك كهوه را تري و 13
شان بودند، يه به اطراف اك يشان را به دست دشمنانيند، و ايشان را غارت نمايان سپرد تا انندگكشان را به دست تاراج يل افروخته شده، اي پس خشم خداوند بر اسرائ14

.نديگر نتوانستند با دشمنان خود مقاومت نمايه دك يفروخت، به حد
 گرفتار يت تنگيشان قسم خورده بود و به نهايا يه خداوند براكه خداوند گفته، و چنانك بود، چنانيشان مي بر اي بدي رفتند، دست خداوند برايرون ميه بك و به هر جا 15

.شدند
.نندگان نجات دادندكشان را از دست تاراج يه اكد يزاني و خداوند داوران برانگ16
ودند، و اوامر خداوند را  نمي مكشان سلويه پدران اك يردند، و از راهكار شده، آنها را سجده كر زنايان غيه در عقب خداكرا ي و باز داوران خود را اطاعت ننمودند، ز17

.شان عمل ننمودندي برگشتند، و مثل ايردند، به زودك ياطاعت م
ه خداوند به خاطر كراي داد، زيشان نجات ميام آن داور از دست دشمنان ايشان را در تمام اي بود، و ايخت، خداوند با داور مي انگيشان داوران برمي اي و چون خداوند برا18

. شديمان مي آوردند، پشينندگان خود برمكاز دست ظالمان و ستم شان يه اك يناله ا
 يردند، و آنها را عبادت نموده، سجده مك ي ميروير را پيان غيز شده، خدايشتر فتنه انگي گشتند و از پدران خود بيشان برميه اكافت ي شد چون داور وفات ي و واقع م19
. گذاشتندي نمي باقيزي خود چيشك سريردند، و از اعمال بد و راههاك

دند،يشان امر فرمودم، تجاوز نموده، آواز مرا نشنيه با پدران اك ين قوم از عهديه اكچون«: ل افروخته شد و گفتي لهذا خشم خداوند بر اسرائ20
.رون نخواهم نموديگر بيشان ديوشع وقت وفاتش واگذاشت، از حضور ايه ك از امتها را كيچ يز هي من ن21
.ا نهي خواهند نمود كق خداوند را نگه داشتند، در آن سلويا طريه آكم يازمايل را به آنها بي تا اسرائ22
.م ننموديوشع تسليرد و آنها را به دست كرون نيف را واگذاشته، به سرعت بي پس خداوند آن طوا23


3داوران باب 
نعان را ندانسته بودند،ك ي جنگهاةه همك يع آناني جميعنيد، يازمايبل را ي آنها اسرائةه خداوند واگذاشت تا به واسطك يفينانند طواي پس ا1
. دانستنديچ وجه نميشتر به هيه آن را پك ي آنانيعنيم دهد، يشان تعليل دانشمند شوند و جنگ را به اي اسرائي تا طبقات بن2



.ن بودندكوه بعل حرْمون تا مدخل حمات ساكن از وهستان لبناكه در كان يان و حِويدونيان و صينعانكع يان و جميني پنج سردار فلسط3
.ا نهيرد كشان امر فرموده بود، اطاعت خواهند ي به پدران اي موسةه به واسطكام خداوند را كا احيه آكل بودند، تا معلوم شود ي اسرائيش بني آزماينها براي و ا4
. بودندين مكان سايبوسيان و يان و حويان و فَرِزيان و اموريان و حتينعانكان يل درمي اسرائي پس بن5
. نمودنديان آنها را عبادت مي دادند، و خدايشان مي گرفتند، و دختران خود را به پسران اي مي خود به زنيشان را براي دختران ا6
.ردندكا را عبادت  بعلها و بته  خود را فراموش نموده،يهوه خداي و  ردند،كل آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، ي اسرائي و بن7
.ردندك يم را هشت سال بندگيوشان رشْعتاكل ي اسرائي و بن  فروخت، ن،ي پادشاه ارام نهر م،يوشان رِشْعنتاكشان را به دست ي ا  و غضب خداوند افروخته شده،8
.شان را نجات دادي و او ا ب را برپا داشت،يالك كوچكل بن قناز برادر ي عتْنَئيعني يل نجات دهنده اي اسرائي بنيردند، خداوند براكاد يل چون نزد خداوند فري و اسرائ9

 و دستش بر  رد،كم ي پادشاه ارام را به دست او تسل م،يوشان رِشْعتاك و خداوند  رون رفت،ي جنگ بي و برا رد،كل را داورن ي پس اسرائ   و روح خداوند بر او نازل شده،10
. گشتيم مستوليوشان رشْعتاك

.ل بن قناز مرديئيپس عت. افتي ي چهل سال آرامين سال آرامي زم و11
.ده بودنديه درنظر خداوند شرارت ورزكرا ي ز  ساخت،يل مستولي پادشاه موآب را بر اسرائ  و خداوند عجلون، ردند،ك يگر درنظر خداوند بديل بار دي اسرائي و بن12
.شان شهر نخلستان را گرفتندي و ا ست داد،كل را شي اسرائي، آمد، و بنردهكق را نزد خود جمع ي عمون و عمالي و او بن13
.ردندك يل عجلون پادشاه موآب را هجده سال بندگي اسرائي و بن14
ل ي اسرائي برپا داشت، و بن د، بويه مرد چپ دستك را يني بناميرايهود بن جي ايعني يشان نجات دهنده اي اي خداوند برا اد برآوردند،يل نزد خداوند فري اسرائي و چون بن15

.  فرستادندي ارمغان  عجلون، پادشاه موآب،يبه دست او برا
.ر جامه بر ران راست خود بستي خود ساخت و آن را در زي ذراع بود، براكيه طولش ك يهود خمر دو دمي و ا16ِ
. بوديار فربهيو عجلون مرد بس.  پادشاه موآب عرضه داشت  و ارمغان را نزد عجلون،17
. روانه نمود ه ارمغان را آورده بودند،ك را ي و چون از عرضه داشتن ارمغان فارغ شد، آنان18
.رون رفتنديش او بيع حاضران از پيت باش و جمك سا  :گفت.  تو دارمي براي مخفي پادشاه سخنيا«:  گفت  برگشته، ه نزد جلجال بود،ك سنگ ي و خودش از معدنها19
.  خود برخاستيرسك تو دارم پس از ي از خدا برايالمك  :هود گفتيا.  نشستي خود مي تابستانة در باالخانيي داخل شد و او بتنهايهود نزد وي و ا20
.مش فرو بردكد و آن را در شيشكش يرده، خنجر را از ران راست خوكهود دست چپ خود را دراز ي و ا21
.ديد و به فضالت رسيشكرون نيمش بكه خنجر را از شكرا يغه را پوشاند زيت  ه،يز فرو رفت و پيغه اش ني آن را با تة و دست22
.ردك قفل   بسته،ي باالخانه را بر ويرون رفته، درهايز بيهود به دهلي و ا23
. پوشاندي ميستان تابة خود را در غرفيهايناً پايقيگفتند، .  باال خانه قفل استي درهاكنيه اكدند ي د رانش آمده،ك نو  و چون او رفته بود،24
.ن مرده افتاده بوديشان بر زمي اي آقاكني و ا ردند،ك آن را باز  د را گرفته،يلكدند پس يشك و انتظار 25
.ديرِت به سالمت رسي به سع  سنگ گذشته،يهود به در رفت و از معدنهاي شدند، ايشان معطل مي و چون ا26
.شان بودي ايش روي و او پ ر آمدند،يوه به زكل همراهش از ي اسرائينواخت و بنم يوهستان افراكرِنّارا در ك و چون داخل شد، 27
 مو يش روي اَردن را پي معبرها پس از عقب او فرود شده،» .رده استكم يدشمنان شما را به دست شما تسل ان، يرا خداوند، موآبيد زيياياز عقب من ب «   :شان گفتي و به ا28
.ندك عبور يه احدكد  و نگذاشتن ان گرفتند،يآب

.افتي نيي رهايسكشتند و ك را ي هر زور آور و مرد جنگيعنيان را، ي و در آن وقت به قدر ده هزار نفر از مو آب29
.افتي ين هشتاد سال آراميل شدند، و زميل ذلير دست اسرائيان زي و در آن روز موآب30
.ل را نجات داديز اسرائيشت، و او نك يان را با چوب گاورانينيلسطه ششصد نفر از فك و بعد از او شَمجر بن عنات بود 31


4داوران باب 
.دنديگر درنظر خداوند شرارت ورزي بار د هود،يل بعد از وفات اي اسرائي و بن1
.ونت داشتكه در حروشَت امتها سكود سرا بيرش سِك و سردار لش  ، فروخت؛درك يه در حاصور سلطنت مك  نعان،كن، پادشاه يابيشان را به دست ي و خداوند ا2
.ردك يار ظلم ميست سال بسيل بي اسرائين بود و بر بني آهنةه او نهصد ارابكرا يردند، زكاد يل نزد خداوند فري اسرائي و بن3
4بورت، اسرائيه، زن لَفي نب ة وآن زمان دنمودي ميل را داوريد .
. آمدندي مي نزد ويل به جهت داوري اسرائي نشست، و بنيم بود، ميوهستان افراكل در يت ئيان رامه و بيه درمكر نخل دبوره ي و او ز5
ن، و ده هزار نفر از ك ييوه تابور رهنماكه برو و به كل، امر نفرموده است ي اسرائيهوه، خدايا يآ:  گفتيد و به وي طلبينوعم را از قادش نفتالي پس او  فرستاده، باراق بن اَب6
ر؟ي زبولون را همراه خود بگي و بنيل نفتايبن
.ردكم خواهم يده، او را به دست تو تسليشكشون نزد تو يرش به نهر قكن را با ارابه ها و لشيابير ك سردار لش سرا،ي و س7ِ
. رومي نميياي روم و اگر همراه من ني ميياياگر همراه من ب «:  را گفتي بارق و8
 همراه باراق  پس عبوره برخاسته،» . خواهد فروختيسرا را به دست زنيرا خداوند سيرام نخواهد بود، زك تو اي براي رويه مكن سفر ين اكيل  م،ي آي البته همراه تو م : گفت9

.به قادش رفت
.اب او رفتند، و دبوره همراهش برآمدكرد و ده هزار نفر در رك را به قادش جمع ي و باراق، زبولون و نفتال10
.ه نزد قادش است، برپا داشتكم يش را نزد درخت بلوط در صعناي خوةميرده، خك جدا ي حوباب برادرزن موسي از بنيعنيان يني خود را از قيني و حابر ق11
.وه تابور بر آمده استكنوعم به يه باراق بن اَبكسرا خبر دادند ي و به س12ِ
.ردكشون جمع ي از حروشَت امتها تا نهد ق  بودند،يه همراه وك را يع مردانيمن و جي نهصد ارابه آهنيعنيش، ي ارابه هاةسرا همي پس س13ِ
وه تابور كپس باراق از » رون نرفته است؟ي تو بيش رويا خداوند پي آ م خواهد نمود؛يسرا را به دست تو تسليه خداوند سِك ين است روزيز، ايبرخ « : و دبوره به باراق گفت14
.يفر از عقب ور آمد و ده هزار نيبه ز
.ردكاده فراري پ ر آمده،ي خود به زةسرا از ارابيش باراق منهزم ساخت، و سير پيرش را به دم شمشك لشي ارابه ها و تماميسرا و تمامي و خداوند س15
. نماندي باقيسكه ك ي حد به ر افتادند،يسرا به دم شمشير سِكع لشي و جم ر را تا حروشَتِ امتها تعاقب نموده،ك و باراق ارابه ها و لش16
. صلح  بوديني و خاندان حابر ق ن، پادشاه حاصور،يابيان يه در مكرا ي ز رد،ك فرار  اده،ي، پينيل، زن حابر قياعيسرا به چادر ي و س17ِ



.دي پوشاني به چادر برگشت و او را به لحافي ويسوپس به .  من برگرد، و مترسي من؛ به سوي آقايبرگرد ا «:  را گفتيرون آمده، ويسرا بيل به استفبال سياعي و 18
.ديد و او را پوشاني نوشانيرده، به وكر را باز ي شكپس مش» .ه تشنه هستمكرا ي ز  آب به من بنوشان،يجرعه ا  « : راگفتي و او و19
.ينجاست، بگو ني ا دريسكا يه آكد يرده بگوكال ود و از تو سياي  بيسكست و اگر يبه چادر با «:  را گفتي او و20
ه او از كراين فرو رفت، زيه به زمكد، چنانيوبكقه اش يخ را به شقي م  آمده،ي آمد به آهستگي به دست گرفته، نزد ويشكخ چادر را برداشت، و چيل زن حابر مياعي و 21

.ن بود و بمردي در خواب سنگيخستگ
سرا ي سِكني داخل شد و ايپس نزد و» . تو را نشان بدهميي جويه مك را يسكا تا يب«:  راگفتيرون آمده، وي بل به استقبالشياعيسرا را تعاقب نمود و ي باراق سكني و ا22

.قه اش بوديخ در شقيمرده افتاده، و م
.ل ساختيل ذلي اسرائيش بنينعان را پكن، پادشاه يابي پس در آن روز خدا 23
. ساختندكنعان را هالك پادشاه  ن،يابيافت تا ي يال مياده استي زاده وينعان زكن پادشاه ييل بر پاي اسرائي و دست بن24


5داوران باب 
:نوعم سرود خوانده گفتندي و در آن روز دبوره و باراق بن اَب1
.دي بخوانكم نمودند، خداوند را متباريه قوم نفوس خود را به ارادت تسلكردند، چونك يشرويل پيشروان قوم در اسرائيه پك چون2
.ديي خداوند خواهم سرايمن خود برا! دي زور آوران گوش دهيا! دي پادشاهان بشنويا 3
.دي و ابرها هم آبها باران خت،يز قطره ها رين متزلزل شد و آسمان ني، زميدي اَدوم خراميه از صحراك ي، وفتيرون آمدير بيه از سعك ي خداوند وقتي ا4
.لي اسرائيهوه، خداينا از حضور ين سيوهها از حضور خداوند لرزان شد و اك 5
. رفتندير متعارف مي غي شده بود، و مسافران از راههاكل شاهراهها ترياعيام يام شَمجر بن عنات ، در اي در ا6
.ل، مادر برخاستمياب شدند، تامن، دبوره، برخاستم، در اسرائيل نايمان در اسرائك حا7
.دا نشدي پيزه اي و نيل، سپريان چهل هزار نفر در اسرائيدرم. ديدر دروازه ها رسپس جنگ . ردندكار يد را اختيان جدي خدا8
.دي بخوانكخداوند را متبار. م نمودنديان قوم به ارادت تسليه خود را درمكل است، يل مايمان اسرائك قلب من به حا9

.دينكان ين را بيد، اي هستكق سالي و بر طر د،يني نشيد و بر مسندها ميد سواري سفيه بر االغهاك شما ي ا10
ل، آنگاه قوم خداوند به دروازه ها فرود يومت اسرائك او را در حةام عادلك احيعنينند، ك يان مي خداوند را بة آب در آنجا اعمال عادليراندازان، نزد حوضهاي دور از آواز ت11
.ندي آيم

. ببريريران خود را به اسينوعم، و اسي پسر اَبياق و ا باريز ايبرخ. دار شو و سرود بخوانيب.  دبورهيدارشو، اي ب12
.افتند و خداوند مرا بر جباران مسلط ساختيل بر بزرگان قوم تسلط ي آنگاه جماعت قل13
 ي صف آرا را به دست ميه عصاك يآنانو از زبولون . ر داوران آمدنديك تو، و از ماين با قومهاياميدر عقب تو بن. ق استيشان در عماليه مقر اك يم آمدند، آناني از افرا14
.رنديگ

.م بودين عظيبو دل نزد شعوب ريرهاكف.  هجوم آوردنديدر عقب او به واد. ز بوديار نكسايه باراق بود همچنان كار همراه دبوره بودند؛ چنانكساي و سروران 15
.م بودين عظيبو شعوب ر؟ مباحثات دل، نزدي گله ها را بشنويا تا ني؟ آيان آغلها نشستي چرا درم16
اي درةناركر به يها درنگ نمود؟ اشيشتكودان چرا نزد . ن ماندك جِلعاد به آن طرف اُردن سا17

.ن ماندك خود سايجهاينشست، و نزد خل
.داني ميهايز در بلندي نيم نمودند، و نفتاليه جان خود را به خطر موت تسلك بودند ي و زبولون قوم18
. مجِدوي نزد آبهاكدر تَعنَ. نعان مقاتله نمودندكآنگاه پادشاهان . ردندك، جنگ  پادشاهان آمده19
.چ منفعت نقره نبردنديو ه
.ردندكسرا جنگ يستارگان از منازل خود با سِ. ردندك از آسمان جنگ 20
.يمال نمودي جان قوت را پايا. شوني نهر ق21
.شان ي زورآوران ايعني تاختن يعني تاختن ن را پازدن گرفتند، به سببي آنگاه اسبان، زم22
.نديان جباران اعانت نمايامدند تا خداوند را درميه به امداد خداوند نكرا يد، زينك لعنت ينانش را به سختكد، ساينكروز را لعنت يد مي گوي خداوند مة فرشت23
! بادكر زنان مباري، از ساينيل، زن حابرقياعي 24
.ش آورديانه پكر را در ظرف ملوي داد، و سر شيه ور بي او آب خواست و ش25
.افت و فرو دوختك او را شةقيسرا را زده، سرش را سفت، و شقيش سِكو به چ. ش عملهكرد، و دست راست خود را به چكخ دراز ي او آب خواست به م26
.شته افتادك شد در آنجا ه خمك ييجا. ش خم شده، افتاديهاينزد پا. ش خم شده، افتاد و دراز شديهاي نزد پا27
د؟ي نمايش توقف     مي ارابه هايند؟ و چرا چرخهاك ير   ميچرا ارابه اش در آمدن تأخ): نعره زد(ه كسرا از شبيست و نعره زد، مادر سِيچه نگري از در28
.ردكرار كن او سخنان خود را به خود تكيل.  گفتندي دانشمندش در جواب وي خاتونها29
، رخت ي رنگارنگ قالبدوزيمت رختهاي رنگارنگ، غنيمت رختهايسرا غني سِيو برا.  هر مردي دختر، دو دختر براكينند؟ ك يم نميافته، و تقسي را نمتيا غني آ30

.راني اسيبر گردنها.  دورويرنگارنگ قالبدوز
».ندك يه در قوتش طلوع مك يو اما محبان او مثل آفتاب باشند، وقت.  شوندكع دشمنانت هالي خداوند جمين اي همچن31
.افتي ين چهل سال آراميو زم


6داوران باب 
.م نموديان هفت سال تسليشان را به دست مديپس خداوند ا. دنديل در نظر خداوند شرارت ورزي اسرائي و بن1
. خود ساختندي باشند، برايوهها مكه در ك افها و مغاره ها و مالذها راكل شي اسرائيان بنيافت، و به سبب مديال يل استيان بر اسرائي و دست مد2
. آوردنديشان هجوم مي مشرق آمده، بر ايق و بنيان و عماليردند، مدك يل زراعت مي و چون اسرائ3



. نگذاشتنديل آذوقه و گوسفند و گاو و االغ باقيردند، و در اسرائكن را تا به غَزَّه  خراب يشان اردو زده، محصول زمي و بر ا4
.ن داخل شدندي نبود و به جهت خراب ساختن زميشان را حسابيشان و شتران اي شمار بودند، و اي خود برآمده، مثل ملخ بيمه هاي و خيشان با مواشيه اكرا ي ز5
. اد برآوردنديل نزد خداوند فري اسرائيل شدند، بنيار ذليان بسيل به سبب مدي و چون اسرائ6
ان نزد خداوند استغاثه نمودند،يمدل از دست ي اسرائي و واقع شد چون بن7
رون آوردم،ي بي بندگةمن شما را از مصر برآوردم و شما را از خان: دي گوين ميل چني اسرائيهوه خداي: شان گفتيل فرستاد، و او به اي اسرائي بني براي ايه خداوند نبك 8
.شان را به شما دادمين ايرده، زمكرون ينان را از حضور شما بي دادم، و ايياران شما رهاكع ستميان و از دست جمي و شما را از دست مصر9

.ديدين آواز مرا نشنكيل. ديد، مترسينكشان ساين ايه در زمك يانيان اموري شما هستم، از خدايهوه، خداي من،   و به شما گفتم،10
ان يد تا آن را از مديوبك ي بود، نشست، و پسرش جِدعون گندم را در چرخشت ميعزَريوآش اَبيه مال كه در غُفْرَه است ك ير درخت بلوطي خداوند آمده، زة و فرشت11

.ندكپنهان 
.هوه با تو استي مرد زورآور، يا«:  را گفتي خداوند بر او ظاهر شده، وة پس فرشت12
رده، و كر ك ما ذيه پدران ما براكب او يع اعمال عجبيجاست جمك ن همه بر ما واقع شده است، ويهوه با ماست، پس چرا اي خداوند من، اگر يآه ا:  را گفتي جِدعون و13

.م نموده استيان تسليرده، و به دست مدك كن اآلن خداوند ما را تركياورد؟ ليرون نيا خداوند ما را از مصر بيه آكگفته اند 
ا من تو را نفرستادم؟يآ!  دهييهاان ريل را از دست مدين قوت خود برو و اسرائيبه ا«: رده، گفتك نظر يهوه بر وي آنگاه 14
.ن هستميتركوچكل تر از همه است و من در خانه پدرم ي ذلي خاندان من در منسكني دهم؟ اييل را رهاي خداوند، چگونه اسرائيآه ا«:  گفتي و  او در جواب15
.د دايست خواهك نفر شكيان را مثل يناً من با تو خواهم بود و مديقي«:  را گفتي خداوند و16
. ي زنيه با من حرف مك آنيه تو هستك به من بنما يتيافتم، پس آيض ياگر اآلن درنظر تو ف«:  را گفتي او و17
».ي مانم تا برگرديمن م«: گفت» . خود را آورده، به حضور تو بگذرانمةي تا نزد تو برگردم، و هدينجا نرويه از اك پس خواهش دارم 18
ر ي، زي گذاشته، آن را نزد وياسه اك و آب گوشت را در ي آرد نرم حاضر ساخت، و گوشت را در سبدةفي اكير از ي نان فطي را با قرصهاي پس جِدعون رفت و بزغاله ا19

. نهاديش ويدرخت بلوط آورد و پ
. ردكان پس چن» .زين صخره بگذار، و آب گوشت را بري اير را بردار و بر روي فطيگوشت و قرصها«:  خدا او را گفتةو فرشت20
د، و ير را بلعي فطيه آتش از صخره برآمده، گوشت و قرصهاكر را لمس نمود ي فطيرده، گوشت و قرصهاكه در دستش بود، دراز ك عصا را ك خداوند نوة آنگاه فرشت21

.ب شدي خداوند از نظرش غاةفرشت
.دمي خداوند را روبرو دةه فرشتكهوه، چوني خداوند يآه ا:  پس جِدعون گفت22
. مرديمترس، نخواه!  بر تو باديسالمت«:  را گفتي خداوند و23
. استيان باقيعزَرِي اَبةه تا امروز در عفْرضكد يهوه شالوم ناميرد و آن را ك بنا ي مذبح  خداوندي پس جِدعون در آنجا برا24
ه نزد كره را ين، و تمثال اشكه از آن پدرت است منهدم كر، و مذبح بعل را يه است بگه هفت سالكن را ي گاو دوميعنيگاو پدر خود، «:  و در آن شب، خداوند او را گفت25

.آن است، قطع نما
. بگذراني سوختني قرباني برايردكه قطع كره ين را گرفته، با چوب اشين، و گاو دومك موافق رسم بنا ين قلعه مذبحي خود، بر سر ايهوه، خداي ي و برا26
ار را در كن يد، اي ترسيه از خاندان پدر خود و مردان شهر مك را گفته بود، عمل نمود؛ اما چونيه خداوند وك ي خود را برداشت و به نوع رانكاز نو پس جِدعون ده نفر 27

.ردكرد، پس آن را در شب كروز نتوانست 
. گشتهيه ساخته شده بود، قربانك ين بر مذبحيده، و گاو دومي بره نزد آن بود،كره ي مذبح بعل منهدم شده، و اشكني و چون مردمان شهر در صبح برخاستند، ا28
».رده استكار را كن يوآش ايجِدعون بن «: ردند، گفتندكافت و تفحص يو چون در» رده است؟كار را كن يه اكست يك«: گر گفتنديدكي پس به 29
.ده استيه نزد آن بود، بركره را يه مذبح بعل را مهدم ساخته، و اشكرايرد زياور تا بميرون بيپسر خود را ب: وآش گفتندي پس مردان شهر به 30
ن صبح يد، همي او محاجه نمايه براكد؟ هري رهانيا شما او را ميد؟ و آينك ي بعل محاجه ميا شما برايآ: ه بر ضد او برخاسته بودند، گفتك يسانك ةوآش به همي اما 31
  . مذبح او را منهدم ساخته استيسكه كد چونيما خود محاجه نيشته شود؛ و اگر او خداست، براك

».ه مذبح او را منهدم ساخته استكرا يد زيد تا بعل با او محاجه نمايبگذار«: د و گفتيرُبعل نامي پس در آن روز او را 32
.ل اردو زدنديزرعي يرده، در وادك مشرق با هم جمع شدند و عبور يق و بنيان و عماليع اهل مدي آنگاه جم33
. جمع شدنديعضزَر در عقب ويرِنّا را نواخت و اهل اَبكپس .  و روح خداوند جِدعون را ملبس ساخت34
.شان برآمدندي رسوالن فرستاد و به استقبال اير و زبولون و نفتالي جمع شدند و در اشيز در عقب ويشان نيه اك فرستاد ي منَسي و رسوالن در تمام35
 داد،يل را برحسب سخن خود به دست من نجات خواهياگر اسرائ«:  و جِدعون به خدا گفت36
ل را برحسب قول خود به دست يه اسرائك بود، خواهم دانست يكن خشي زمي گذارم و اگر شبنم فقط بر پوست باشد و بر تماميميني من در خرمنگاه، پوست پشمكني ا37

. داديمن نجات خواه
.فشردي پر از آب شبنم از پوست بياسه اك برخاسته، پوست را فشرد و يدن شد و بامدادان به زوي و همچن38 

 ك خشيين مرتبه پوست به تنهايم؛ ايگر فقط با پوست تجربه نماي دة دفعكي مرتبه خواهم گفت، كين يغضب تو بر من افروخته نشود و هم«:  و جِدعون به خدا گفت39
.ن شبنمي زميباشد و بر تمام

.ن شبنمي زمي بود و بر تماميكه بر پوست فقط خشكرد ك چنان  و خدا در آن شب40


7داوران باب 
. بوديوه موره در وادكشان نزد يان به شمال اي مدي حرود اردو زدند، و اردوة بودند، صبح زود برخاسته، نزد چشميه با وك قوم يه جِدعون باشد با تمامكرُبعل ي و 1
ه دست ما، ما را كند يل بر من فخر نموده، بگويم، مبادا اسرائيم نمايشان تسلي ا ان را به دستيه مدكاده از آنند يه با تو هستند، زك يمقو«:  و خداوند به جِدعون گفت2

.نجات داد
.  ماندندير از قوم برگشتند و ده هزار باقست و دو هزار نفيو ب» .وه جِلْعاد برگشته، روانه شودكه ترسان و هراسان باشد از كس كهر : رده، بگوك پس اآلن به گوش قوم ندا 3
ن با تو برود، او همراه تو خواهد رفت، و يم ايه را به تو گوكم، و هر يازماي تو بيشان را آنجا براياور تا ايشان را نزد آب بياده اند؛ ايباز هم قوم ز«:  و خداوند به جِدعون گفت4
. رفتن با تو نرود، او نخواهديم ايه را به تو گوكهر



 خود خم يه بر زانوكن هري نوشد، او را تنها بگذار، و همچنيه سگ مكه آب را به زبان خود بنوشد، چنانكهر«:  و چون قوم را نزد آب آورده بود، خداوند به جِدعون گفت5
.شده، بنوشد

.دندي خود خم شده، آب نوشي قوم بر زانوةيع بقي و جم صد نفر بود؛يدند، سيه دست به دهان آورده، نوشك ي و عدد آنان6
 يس به جاكر قوم هريپس سا. م خواهم نموديان را به دست تو تسلي دهم، و مديدند، شما را نجات   ميف نوشكه به كصد نفر ين سيبه ا«:  و خداوند به جِدعون گفت7

.خود بروند
ان در ي مديو اردو. صد نفر را نگاه داشتي آن سي خود فرستاد؛ ولةميل به خيدان اسرائر مريس را از ساك خود را به دست گرفتند و هريرِنّاهاك پس آن گروه توشه و 8

.نْ دست او بوديي پايواد
.م نموده اميه آن را به دست تو تسلكرا يا زيز و به اردو فرود بيبرخ«:  را گفتي و در همان شب خداوند و9

.دو برو، با خادم خود فُوره به اري ترسين اگر از رفتن مكي ل10
ه در اردو بودند، ك ي سالح دارانةناركپس او و خادمش، فُوره به » . آمدي خواهد شد، و به اردو فرود خواهي، بعد از آن دست تو قويند بشنويشان بگوي و چون آنچه ا11

.فرود آمدند
12مالي و اهل مِدنبودي حساب است، شماره ايا بي درةناركه بر كگ يشان را مثل ري شتران اخته بودند؛ وي ري شمار در وادي مشرق مثل ملخ، بي بن عيق و جميان و ع    .
ده شده، يان غلطاني مديان اردوين درمي نان جويدم، و هان گِرده اي دي خوابكنيا«ه ك گفت يرده، مكان ي بيقش خوابي به رفيه مردكد يد، دي پس چون جِدعون رس13

. ن پهن شديمه بر زميه خك افتاد و آن را واژگون ساخت، چنانهك برخورد و آن را چنان زد يمه ايبه خ
.رده استكم يان و تمام اردو را به دست او تسليرا خدا مدي، زيليوآش، مرد اسرائير جِدعون بن يست جز شمشين نيه اك گفت يقش در جواب وي رف14
رده كم يان را به دست شما تسلي مديه خداوند اردوكرايد زيزيبرخ: ل برگشته، گفتيگاه اسرائركد، سجده نمود، و به لشيرش را شني و چون جِدعونن نقل خواب و تعب15

.است
.  داد و مشعلها در سبوها گذاشتي خاليرِنّاها و سبوهاكشان ي از ايكيصد نفر را به سه فرقه منقسم ساخت، و به دست هري و آن س16
.دينكنم، شما هم چنان بك ينار اردو برسم، هرچه من مك پس چون به .دينكرده، چنان بكبر من نگاه :شان گفتي و به ا17
. ر خداوند و جِدعونيد شمشييد و بگويرِنّاها را بنوازك اطراف اردو ةز از هميم، شما نيرِنّاها را بنوازكه با من هستند ك ي و چون من و آنان18
رِنّاها را نواختند و سبوها ك تازه گذارده بودند، پس ي ايچكيشكن يدند و در همان حينار اردو رسك شب به  پاس دومي بودند، در ابتدايه با وك پس جِدعون و صد نفر 19
.ستندكشان بود، شيه در دست اكرا 
.ر خداوند و جِدعونيشمش«: ا زدندرِنّاها را به دست راست خود گرفته، نواختند، و صدكستند و مشعلها را به دست چپ و كرِنّاها را نواختند و سبوها را شك و هر سه فرقه 20
.شان نعره زده، آنها را منهزم ساختنديردند و اكر فرار ك لشيستادند و تمامي خود به اطراف اردو ايس به جاك و هر21
رت و تا سرحد آبل ي صرِيت شِطَّه به سويشان تا بير اكد، و لشير گردانك لشيقش و بر تمايس را بر رفكر هريرِنّاها را نواختند، خداوند شمشكصد نفر ي و چون آن س22

.ردندكه نزد طَبات است، فرار كمحولَه 
.ان را تعاقب نمودندي جمع شده، مدي منسير و تامي و اشيل از نفتالي و مردان اسرائ23
 مردان يپس تمام» .ديريشان بگيش اي و اُردنّ پ ت بارهي آبها را تا بد ويير آيان به زي با مد ةبه جهت مقابل«: م، رسوالن فرستاده، گفتيوهستان افراك ي و جِدعون به تمام24
.ت باره و اُردنّ گرفتنديم جمع شده، آبها را تا بيافرا
اب و ذِئب را به آن طرف  غُريان را تعاقب نمودند، و سرهايشتند، و مدك غراب و ذِئب را در چرخشت ذِئب ةان را گرفته، غُراب را بر صخري و غُراب و ذِئب، دو سردار مد25

.اُردنّ، نزد جِدعون آوردند
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. ردندك منازعت ي با وي؟ و به سختي ما را نخواندي رفتيان مي جنگ مديه چون براك يرده اكه به ما كار است كن چه يا: م او را گفتندي و مردان افرا1
ست؟يعزَر بهتر ني اَبينيوه چيم از مي افراينيردم؟ مگر خوشه چكار شما چه كاآلن من بالنسبه به : شان گفتي او به ا2
. فرو نشستيشان بروين سخن را گفت، خشم ايار بودم؟ پس چون اكم نمود و من مثل شما قادر بر چه ي غُراب و ذِئب را تسليعنيان، ي به دست شما خدا دو سردار مد3
.ردندك ين تعاقب مكيردند، و اگرچه خسته بودند، لكده، عبور ياُردنّ رسه همراه او بودند به كصد نفر ي و جِدعون با آن س4
5ونَّع، ملويد زيم بدهيه چند نان به رفقاكن يتمنا ا«: وت گفتك و به اهل سلْمح و صبنمك يان را تعاقب مي مدكرا خسته اند، و من ز.
6ونَّعيمگر دستها:  گفتنديوت به وك سرداران سلْمح و صبم؟يرتو نان بدهك باشد تا به لشي اآلن در دست تو  م ز
.دي و خار صحرا خواهم دركرده باشد، آنگاه گوشت شما را با شوكم يپس چون خداوند زبح و صلْمونَّع را به دست من تسل«:  جِدعون گفت7
. او را جواب دادند وتك اهل سل مثل جوابين گفت، و اهل فَنُوعِيشان همچنيل برآمده، به اي و از آنجا به فَنُوع8ِ
».ن برج را منهدم خواهم ساختيه به سالمت برگردم، اك يوقت«: ز گفتيل ني و به اهل فَنُوع9ِ

.  افتاده بودنديست هزار مرد جنگيرا صد و بين بود، زي مشرق اير بنك لشةي بقيتمام. ر خود به قدر پانزده هزار نفر بودندك و زبح و صلْمونَّع در قَرْقُور با لش10
.ر مطمئن بودندكه لشكرايست داد، زكشان را شير اكجبهاه برآمده، لشي نُوبح و ينان به طرف شرقي و جِدعون به راه چادرنش11
.شان را منهزم ساختير اك لشي زبح و صلْمونَّع را گرفت و تماميعنيان ي مدكشان را تعاقب نموده، آن دو مليردند و اك و زبح و صلْمونَّع فرار 12
. حارس از جنگ برگشتيوآش از باالي وجِدعون بن 13
.ه هفتاد و هفت نفر بودند، نوشتكخ آن را يوت و مشاك سرداران سي نامهاي ويرد و او براكش يوت را گرفته، از او تفتك از اهل سي و جوان14
 تو نان ةد مگر دست زبح و صلْمونَّع اآلن در دست تو است تا به مردان خستيشان مرا طعنه زده، گفتي اةه دربارك زبح و صلْمونَّع كنيا«: وت آمده گفتك پس نزد اهل س15
.ميبده
.ب نموديوت را به آنها تأدك صحرا را گرفته، اهل سي و خارهاكخ شهر و شوي پس مشا16
.شتكل را منهدم ساخته، مردان شهر را ي و برج فَنُوع17ِ

 18ونَّع گفت و به زلْمح و صه شاهزادگاني شبيكيشان مثل تو بودند؛ هر يا«: گفتند» .ديشتكه در تابور ك بودند يچگونه مردمان: ب.
.شتمك يد، شما را نمي داشتيشان را زنده نگاه مي قسم اگر ايشان برادرانم و پسران مادر من بودند؛ به خداوند حيا:  گفت19
. ه هنوز جوان بودكد چونيشكر خود را از ترس نين آن جوان شمشكيل» .شكشان را بيز و ايبرخ: ، گفتتَري خود، ة و به نخست زاد20



ه بر گردن شتران ك ييشت و هاللهاكپس جِدعون برخاسته، زبح و صلْمونَّع را ب. را شجاعت مرد مثل خود اوستيش زكز و ما را بيتو برخ:  پس زبح و صلْمونَّع گفتند21
. بود، گرفتشانيا

.يديان رهانيه ما را از دست مدكز چونيبر ما سلطنت نما، هم پسر تو و پسر پسر تو ن: ل به جِدعون گفتندي پس مردان اسرائ22
. رد، و پسر من بر شما سلطنت خواهد نمودكمن بر شما سلطنت نخواهم : شان گفتي جِدعون در جواب ا23
ه ك طال داشتند، چونيه گوشواره هاكرا يز» .مت خود را به من بدهدي غني از شما گوشواره هايكيه هر ك شما خواهش دارم يز اي چكي: شان گفتي و جِدعون به ا24

.ان بودنديلياسمع
.مت خود را در آن انداختندي غني گوشواره هايكيرده، هرك پهن ييپس ردا. مي هيالبته م:  در جواب گفتند25
 يان بود، و سواي مدكه بر ملوك ي ارغواني آن هاللها و حلقه ها و جامه هايده بود، هزار و هفتصد مثقال طال بود، سوايه طلبك يي طالي و وزن گوشواره ها26

.شان بوديه بر گردن شتران اك ييگردنبندها
.  جِدعون و خاندان او دام شديردند، و آن براكب آن زنا ل به آنجا در عقي اسرائي ساخت و آن را در شهر خود عفْرَه برپا داشت، و تماميفودي و جِدعون از آنها ا27
.افتي يام جِدعون چهل سال آرامين در ايردند، و زمكگر سر خود را بلند نيل مغلوب شدند و دي اسرائيان در حضور بني پس مد28
.ن شدك خود ساةوآش رفته، در خانيرُبعل بن ي و 29
.ار داشتيرا زنان بسيرون آمده بودند، زي از صلبش بهك و جِدعون را هفتاد پسر بود 30
. نام نهادكملِي آورد، و او را اَبي پسري ويز برايم بود او نيكه در شكز او ينك و 31
. دفن شديعزَريوآش در عفْرَه اَبير و سالخورده شده، مرد، و در قبر پدرش يوآش پي ي و جِدعون بن32
33ون  و واقع شد بعد از وفات جِدرِك بعلها زنا يرويل برگشته، در پي اسرائيه بنكعخود ساختنديت را خدايردند، و بعل ب .
.اوردندياد ني داده بود، بهييشان از هر طرف رهايع دشمنان ايشان را از دست جميه اك خود را يهوه، خدايل ي اسرائي و بن34
.ردندك نييوكيل نموده بود، ني اسرائيبا بنه ك ي احسانةرُبعل جِرْعون موافق همي و با خاندان 35
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:رده، گفتك خاندان پدر مادرش را خطاب ةلي قبيشان و تماميم رفته، ايكرُبعل نزد برادران مادر خود به شَي بن كملِي و اَب1
م ك شخص بر شما حاكيه كنيا اينند؟ ك يمرانكرُبعل بر شما حي پسران ةم هيعنيه هفتاد نفر كدام بهتر است؟ ك شما يبرا: دييم بگويكع اهل شي جمي اآلن در گوشها2

.ه من استخوان و گوشت شما هستمكد ياد آوريباشد؟ و ب
.ترا گفتند او برادر ماسيل شد، زي ماكملِي اَبيرويشان به پين سخنان را گفتند، و دل اي اةم هميكع اهل شي جمي او در گوشهاة و برادران مادرش دربار3
. نمودنديرويه او را پكرد كر ي مردان مهمل و باطل را به آن اجكملِيت به او دادند، و اَبي بعل برِة و هفتاد مثقال نقره از خان4
رده كرا خود را پنهان يل زنده ماند، زرُبعي كوچكوتام پسر ين كيشت؛ لك سنگ بكيه هفتاد نفر بودند بر كرُبعل را ي پدرش به عفْرَه رفته، برادران خود پسران ة پس به خان5

.بود
.م است، پادشاه ساختنديكه در شك را نزد بلوط ستون كملِي خاندان مِلّو جمع شده، رفتند، و اَبيم و تماميك اهل شي و تمام6
د تا خدا شما را بشنوديم مرا بشنويك مردان شيا: شان گفتي در داد و به ارده، نداكستاد و آواز خود را بلند يم ايوه جرِزكن خبر دادند، او رفته، به سر يوتام را از اي و چون 7
.تون گفتند بر ما سلطنت نماينند؛ و به درخت زك نصب ي درختان رفتند تا بر خود پادشاهي وقت8
م؟ ي نمايمرانكه، بر درختان حنم و رفتك ك دارند تريه به سبب آن خدا و انسان مرا محترم مكا روغن خود را يآ: شان گفتيتون به اي درخت ز9

.ا و بر ما سلطنت نمايه تو بكر گفتند يو درختان به انج 10
  م؟ي نمايمرانكنم و رفته، بر درختان حك بك خود را تريوكي نةوي و مينيريا شيآ: شان گفتير به اي انج11
. ا و بر ما سلطنت نمايه بك به مو گفتند   و درختان12
م؟ي نمايمرانك حينم و رفته، بر درختانك بك سازد، تريه خدا و انسان را خوش مك خود را ةري شايآ: شان گفتي مو به ا13
.ا و بر ما سلطنت نمايه تو بكع درختان به خار گفتند ي و جم14
 آزاد لبنان يد و سروهايايرون بيه آتش از خار بد، واگرنيري من پناه گةيد و در ساييايد، پس بينك يقت شما مرا بر خود پادشاه نصب مياگر به حق:  خار به درختان گفت15

.را بسوزاند
.ديش رفتار نموديد و برحسب عمل دستهايردك ييوكيرُبعل و خاندانش ني و اگر به  د،ي را پادشاه ساختكملِيه اَبكنيد در اي و صداقت عمل نمودي و اآلن اگر براست16
.ديان رهاني را به خطر انداخت و شما را از دست مدرده، جان خودكه پدر من به جهت شما جنگ كراي ز17
.ديم پادشاه ساختيك را چون برادر شما بود، بر اهل شكملِيز او اَبينكد، و پسر يشتك سنگ كي هفتاد نفر را بر يعني   و شما امروز بر خاندان پدرم برخاسته، پسرانش،18
.د و او از شما شاد باشدي شاد باشكملِيد، از اَبيانش عمل نمودرُبعل و خاندي و صداقت با ي پس اگر امروز به راست19
.  م و خاندان مِلّو را بسوزانديك و اهل ش د،يايرون بي بكملِي واگرنه آتش از اَب20
.ن شدك در آنجا سا ر آمده،يخت و به بئِيرده گركوتام فرار ي پس 21
.ردك يمرانكل سه سال حي بر اسرائكملِي و اَب22
دند،يانت ورزي خكمليم با اَبيك و اهل ش م فرستاده،يك و اهل شكمليان اَبيث در مي خبي خدا روح و23
 يشان را برايه دستهاكم يكم بود، و از اهل شيكشته بود، و از شكشان را يه اك كمليشان اَبيرُبعل شده بود، بشود، و خون آنها از برادر ايه بر هفتاد پسر ك ي تا انتقام ظلم24
. ساخته بودند، رفته شوديشتن برادران خود قوك

. را خبر دادندكمليپس اَب. ردندك ي گذشت، تاراج ميشام در راه ميه از طرف اكس را كن گذاشتند، و هريمك او يوهها براك يم بر قله هايك پس اهل ش25
.ماد نمودندم بر او اعتيكدند و اهل شيم رسيك به ش  و جعل بن عابد با برادرانش آمده،26
. را لعنت نمودندكمليردند و اَبكل و شُرب ك آَ  خود داخل شده،يدند و انگور را فشرده بزم نمودند، و به خانه خدايرون رفته، موها چي و به مزرعه ها ب27
ما چرا . ديي نمايم را بندگيك مردان حامور پدر ش ست؟يل او نيكل، ورُبعل و زبويا او پسر يم؟ آيي نمايه او را بندگكست يكم يكست و شيك كملِي اَب : و جعل بن عابد گفت28
 م؟ينك يد او را بندگيبا

 ».ايرون بين و بكاد ير خود را زك لش : گفتكملِيو به اَب» .ردمك ي را رفع مكملي بودند تا اَبير دست من مين قوم زيه اكاش ك 29



. و خشم افروخته شد د،يرا شن سخن جعل بن عابد  س شهر،ي و چون زبول، رئ30
  .نندك ي مكيشان شهر را به ضد تو تحريم آمده اند و ايك جعل بن عابد با برادرانش به شكنيا:  گفت  فرستاده،كملِيله قاصدان نزد اَبي پس به ح31
.ن كنيز، تو و قومي كه همراه توست، و در صحرا كمي پس االن در شب برخ32
. ردك يند، آنچه در قوت توست، با او خواهيرون آيه همراهش هستند بر تو بك يسانك چون او و كنيوع آفتاب برخاسته، به  شهر هجوم آور، و ا  و بامدادان در وقت طل33
.ن نشستنديمكم در يك شب برخاسته، چهار دسته شده، در مقابل ش  بودند،يه باوك يسانك ة و همكملِي پس اَب34
.نگاه برخاستنديمك بودند از يه با وك يسانك و كملِي و اَب ستاد،ي شهر اة دروازة به دهن آمده،رون ي و جعل بن عابد ب35
.يني بيوهها را مثل مردم مك ةيسا«:  را گفتيزبول و» .ندي آير ميوهها به زك از سر ي گروهكنيا « :د به زبول گفتي و چون جعل آن گروه راد36
.ندي آيم ميگر از راه بلوط معوني ديند و جمعي آير مين به زي زمي از بلندي گروهكنيا«:  گفتلم شده،كگر جعل متي بار د37
شان جنگ يرون رفته، با اي پس حال ب ؟ير شمرديه حقكست ين آن قوم نيا اي آ م؟يي نمايه او را بندگكست يك كملِي اَبيه گفتكجاست كاآلن زبان تو    : را گفتي زبول و38
.نك

39ل پ و جلِيرون شده، با اَبينم بك شيش رويعردك جنگ كم.
.             دروازه مجروح افتادندة تا دهنياريرد و بسك فرار يه از حضور وك او را منهزم ساخت كملِي و اَب40
.ن نباشندكم سايكرد تا در شكرون ين شد، و زبول، جعل و برادرانش را بك در اَرومه ساكملِي و اَب41
.      را خبر دادندكمليرون رفتند، و اَبيه مردم به صحرا بك آن روز واقع شد ي و در فردا42
شان برخاسته، يند، پس بر اي آيرون مي مردم از شهر بكنيرد و اكن نشست؛ و نگاه يمكم نمود، و در صحرا در يشان را به سه فرقه تقسي پس مردان خود را گرفته، ا43

.ست دادكشان را شيا
.ست دادندكشان را شيه در صحرا بودند هجوم آوردند، و اك يسانك و آن دوم فرقه بر  ستادند؛ي شهر اة دروازة بودند حمله برده، در دهنيه با وك ي با فرقه اكملي و اَب44
.اشتك در آن كرا منهدم ساخته، نمشت، و شهر ك  ه در آن بودند،كرده، شهر را گرفت و مردم را ك آن روز با شهر جنگ ي در تمامكملِي و اَب45
.ت داخل شدنديل برِيت ئي ب ة به قلع دند،ين را شنيم ايك مردان برجِ شة و چون هم46
.م جمع شده انديك مردان برج شةه همك خبر دادند كملِي و به اَب47
ده، آن را گرفت و بر دوش خود نهاده، به ي از درخت بري به دست گرفته، شاخه ايتبر كملِيوه صلمون بر آمدند، و اَبك بودند به يه با وك يسانك ة با همكملي آنگاه اَب48
.دينكل نموده، مثل من بيردم تعجكه كد يديآنچه مرا د « : بودند، گفتيه با وك يسانك

 مردمان برج ةه همك ي به طور دند،يشان به آتش سوزانيرا بر سر ا قلعه   افتادند و آنها را به اطراف قلعه نهاده،كمليده، در عقب اَبي خود را برةس شاخك قوم، هري و تمام49
.ناً هزار مرد و زن بودند، بمردنديه تخمكم يكش

. به تاباص رفت و بر تاباص اردو زده، آن را گرفتكملي و اَب50
. را برخود بسته، به پشت بام برج برآمدندردند، و درهاك اهل شهر در آنجا فرار ي مردان و زنان و تمامة بود و هميمكان شهر برج محي و درم51
. شد تا آن را به آتش بسوزاندكي برج نزدةرد، و به دروازك با آن جنگ   نزد برج آمده،كملِي و اَب52
. ستكاسه سرش را شك انداخت و كملِي گرفته، بر سر اَبيابين آسي سنگ باالئي آنگاه زن53
ر را به او يپس غالمش شمش. شتك او را يند زني من بگوةش، مبادا درباركده، مرا بيشكر خود را ي شمش : را گفتي صدا زده، ويه سالحدارش بود به زودك را ي پس جوان54

.ه او مردكفرو برد 
.ان خود رفتكس به مك مرده است، هر كملِيه اَبكدند يل دي و چون مردان اسرائ55
.ردكافات كده بود، ميش رسانيد برادر خوشتن هفتاكه پدر خود به ك را كملِي پس خدا شر اَب56
. ديشان رسيرُبعل بر ايوتام بن يد، و لعنت يشان برگردانيم را بر سر ايك شر مردم شي و خدا تمام57


10داوران باب 
.ن بودكم سايوهستان افراكدر ر ي دهد، و او در شامييل را رهايار، بر خاست تا اسرائكساي، تَولَع بن فُواه، مردن از سبط كملِي و بعد از اَب1
.ر مدفون شديافته، در شامي نمود، پس وفات يست و سه سال داوريل بي و او بر اسرائ2
. نموديست و دو سال داوريل بي برخاسته، بر اسرائير جِلْعاديائي و بعد از او 3
. باشدين جِلْعاد ميده است، و در زمير ناميائيه تا امروز به حووت ك  شهر بوديشان را سي و ا  شدند؛ي االغ سوار مةرك يه بر سك پسر بود ي و او را س4
.افته، در قامون دفن شدير وفات يائي و 5
ان را عبادت ينيان فلسطي عمون و خدايان بنيان موآب و خدايدون و خدايان صيان ارام و خدايم و عشْتاروت و خدايده، بعلِيل باز درنظر خداوند شرارت ورزي اسرائي و بن6

.ردندكرده، او را عبادت نك كهوه را ترينمودند، و 
. عمون فروختيان و به دست بنينيشان را به دست فلسطيل افروخته شده، اي و غضب خداوند بر اسرائ7
.ردندكه در جِلْعاد باشد، بودند، هجده سال ظلم كان ين اموريه به آن طرف اُردن در زمكل ي اسرائيع بنيل ستم و ظلم نمودند، و بر جمي اسرائيشان در آن سال بر بني و ا8
. بودنديت تنگيل در نهايو اسرائ. نندكز جنگ يم نين و خاندان افراياميهودا و بنيردند، تا با ك عمون از اُردن عبور ي و بن9

.ميم را عبادت نموديرده، بعلك ك خود را تريخداه كم، چونيرده اك به تو گناه  :اد برآورده، گفتنديل نزد خداوند فري اسرائي و بن10
 ندادم؟ييان رهايني عمون و فلسطيان و بنيان و اموريا شما را از مصريآ: ل گفتي اسرائي خداوند به بن11
. دادمييشان رهايد و شما را از دست اياد برآورديردند، نزد من فركان بر شما ظلم يان و معونيقيان و عناليدوني و چون ص12
. نخواهم دادييگر شما را رهايد، پس دير را عبادت نموديان غيرده، خداك كن شما مرا تركي ل13
. دهنديي شما رهايد، و آنها شما را در وقت تنگياد برآوريد، فريرده اكار يه اختك يانيد و نزد خداي برو14
. دهييد به ما عمل نما؛ فقط امروز ما را رهايتو پسند آم؛ پس برحسب آنچه درنظر يرده اكگناه : ل به خداوند گفتندي اسرائي بن15
.ل محزون شدي اسرائيهوه را عبادت نمودند، و دل او به سبب تنگيرده، كان خود دور ير را از ميان غيشان خداي پس ا16
.ل جمع شده، در مِصفَه اردو زدندي اسرائي عمون جمع شده، در جِلْعاد اردو زدند، و بني پس بن17
.نان جِلْعاد خواهد بودكع ساي سردار جميند؟ پس وك عمون شروع يه جنگ را با بنكست آن يك«: گر گفتنديدكي سروران جِلْعاد به يعني و قوم 18




11داوران باب 

.د نموديفْتاح را تولي بود؛ و جِلْعاد ي زورآور، شجاع، و پسر فاحشه اي مرديفْتاح جِلْعادي و 1
گر يه تو پسر زن دكرايافت، زي يراث نخواهيتو در خانه پدر ما م:  گفتنديرده، به وكرون يفْتاح را بيد، و چون پسران زنش بزرگ شدند، يي زاي وي برا و زن جِلْعاد پسران2

.يهست
. رفتنديرون مي بيفْتاح جمع شده، همراه وين شد؛ و مردان باطل نزد كن طوب سايرده، در زمكفْتاح از حضور برادران خود فرار ي پس 3
.ردندكل جنگ ي عمون با اسرائيه بنكام ي و واقع شد بعد از مرور ا4
.اورندين طوب بيفْتاح را از زميخ جِلْعاد رفتند تا يردند، مشاكل جنگ ي عمون با اسرائي و چون بن5
»    م،يي عمون جنگ نمايا سردار ما باش تا با بنيب«: فْتاح گفتندي و به 6
د؟يد چرا نزد من آمده اي هستيه در تنگكد؟ و اآلن چونيردكرون ني پدرم بةد؟ و مرا از خانيا شما به من بغض ننموديآ: خ جِلْعاد گفتيافْتاح به مشي 7
.ينان جلْعاد سردار باشك ساي، و بر ما و بر تماميي عمون جنگ نمايم تا همراه ما آمده، با بنين سبب اآلن نزد تو برگشته اياز ا: فْتاح گفتنديخ جِلْعاد به ي مشا8
ا من سردار شما خواهم بود؟يشان را به دست من بسپار، آيد و خداوند اي عمون باز آوريردن با بنك جنگ ياگر مرا برا: خ جِلْعاد گفتيفْتاح به مشاي 9

.م نموديواهه البته برحسب سخن تو عمل خكان ما شاهد باشد يخداوند درم«: فْتاح گفتنديخ جِلْعاد به ي و مشا10
.س و سردار خداوند در مِصفَه گفتيخ جِلْعاد رفت و قوم او را بر خود رئيفْتاح با مشاي پس 11
؟يين من جنگ نماي تا با زميه نزد من آمده اكار است كتو را با من چه «:  عمون فرستاده، گفتي بنكفْتاح قاصدان نزد ملي و 12
نها را به يپس اآلن آن زم. بوق و اُردنّ گرفتندين مرا از اَرنُون تا يرون آمدند، زميل چون از مصر بيه اسرائكن سبب ياز ا«: فتفْتاح گي عمون به قاصدان ي بنك مل13

. به من رد نمايسالمت
 عمون فرستاد،ي بنكگر قاصدان نزد مليفْتاح باز دي و 14
. عمون را نگرفتين بني و زمن موآبيل زمياسرائ: دي گوين ميفْتاح چني«ه ك و او را گفت 15
.دنديرده، به قادش رسكابان تا بحر قلزم سفر يرون آمدند، در بيل از مصر بيه چون اسرائكراي ز16
ل يپس اسرائ.  نشدياضز فرستادند و او ري موآب نكرد، و نزد ملك ادوم قبول نكاما مل. مين تو بگذريه از زمكنيتمنا ا:  ادوم فرستاده، گفتندكل رسوالن نزد ملي و اسرائ17

.در قادش ماندند
ه كرا ين موآب آمده، به آن طرف اَرنُون اردو زدند، و به حدود موآب، داخل نشدند، زي زمين موآب را دور زدند و به جانب شرقين ادوم و زميرده، زمكر يابان سي پس در ب18

.اَدنُون حد موآب بود
.مييان خود عبور نماكن تو به ميه از زمكنيتمنا ا:  گفتنديل به وي حشبون، فرستادند، و اسرائكن، ملاي اموركحون، مليل رسوالن نزد سي و اسرائ19
.ل جنگ نمودندياهص اردو زدند و با اسرائيرده، در ك قوم خود را جمع يحون تماميه سكل اعتماد ننمود تا از حدود او بگذرند، بليحون بر اسرائي اما س20
ت ين آن والكه ساك يانين اموري زميل تماميپس اسرائ. ست دادندكشان را شيه اكم نمود يل تسلي قومش را به دست اسرائيحون و تماميل، سي اسرائيهوه خداي و 21

.بودند، در تصرف آوردند
.ابان تا اُردنّ به تصرف آوردنديوق و از بيان را از اَرنُون تا بي حدود اموري و تمام22
 آورد؟يا تو آنها را به تصرف خواهيل اخراج نموده است؛ و آيان را از حضور قوم خود اسرائيل، اموريرائ اسيهوه، خداي پس حال 23
.م بودي خواهكد، آنها را مالي ما از حضور ما اخراج نمايهوه، خدايه را كن هري شد؟ و همچني آن نخواهكاورد، ماليموش به تصرف تو بك تو، يا آنچه خداي آ24
شان جنگ نمود؟         يا با ايرد كل هرگز مقاتله يا او با اسرائي؟ و آي موآب بهتر هستكاز باالق بن صفور، ملا تو ي و حال آ25
ن بودند، پس در آن مدت چرا آنها را باز كصد سال ساي اَرنُون است، سةناركه بر ك يي شهرهاةر و دهاتش و در هميل در حشبون و دهاتش و عروعيه اسرائك ي هنگام26
د؟يفتنگر
.دي نماي عمون داوريل و بني اسرائيان بنيه داور مطلق است، امروز درمكهوه يپس . يي نمايه با من جنگ مك يردك يه تو به من بدكردم بلك من به تو گناه ن27
.ه به او فرستاده بود، گوش نگرفتكفْتاح را ي عمون سخن ي بنك اما مل28
. عمون گذشتي بنيرد و از مِصفَهِ جِلْعاد به سوك گذشت و از مِصفَهِ جِلْعاد عبور ياز جِلْعاد و منسفْتاح آمد و او ي و روح خداوند بر 29
،ييم نماي عمون را به دست من تسلياگر بن: رده، گفتك خداوند نذر يفْتاح براي و 30
.دي خواهم گذراني سوختني قربانيد، از آن خداوند خواهد بود، و آن را برايرون آينه ام ب عمون برگردم، هرچه به استقبال من از در خاي از بنيه به سالمتك ي آنگاه وقت31
.ردكم يشان را به دست او تسليد، و خداوند ايشان جنگ نماي عمون گذشت تا با اي بنيفْتاح به سوي پس 32
.ل مغلوب شدندي اسرائي عمون از حضور بنيست داد، و بنكم شيار عظي بسةم به صدميرامكل يست شهر بود و تا آبيه بكت ير تا مِنِّيشان را از عروعي و ا33
. نداشتيا دختري ير از او پسري او بود و غةگانيرون آمد و او دختر ي با دف و رقص بي دخترش به استقبال وكني خود آمد و اةفْتاح به مِصفَه به خاني و 34
 يرا دهان خود را به خداوند باز نموده ام و نمي، زي از آزارندگان من شديكي و تو يردكل يار ذلي دختر من، مرا بسيآه ا«: ده، گفتيد، لباس خود را دري و چون او را د35

.توانم برگردم
 عمون يرا از دشمنانت بنه خداوند انتقام تو كرون آمد عمل نما، چونيه از دهانت بكپس با من چنان. يردك پدر من، دهان خود را نزد خداوند باز يا«:  را گفتي و او و36
.ده استيشك

.رميم ماتم گيت خود با رفقايرك بيم و برايوهها گردش نماكدر ماه مرا مهلت بده تا رفته بر . ار به من معمول شودكن يا«:  و به پدر خود گفت37
.هها ماتم گرفتوكتش بر يرك بي خود رفته، برايپس او با رفقا. و او را دو ماه روانه نمود. »برو«:  او گفت38
ل عادت شد،يپس در اسرائ.  را نشناختيو آن دختر مرد. رده بود به او عمل نمودكه ك ي دو ماه نزد پدر خود برگشت و او موافق نذريه بعد از انقضاك و واقع شد 39
.رندي گ چهار روز در هر سال ماتميفْتاح جِلْعادي دختر ي رفتند تا برايل سال به سال ميه دختران اسرائك 40
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 تو را بر سر تو ةم؟ پس خانيياي تا همراه تو بيدي و ما را نطلبي عمون رفتيردن با بنك جنگ يرا برا:فْتاح گفتنديم جمع شده، به طرف شمال گذشتند، و به ي و مردان افرا1
.ديم سوزانيخواه

.دي ندادييشان رهاي بود، و چون شما را خواندم مرا از دست ايسخت م عمون جنگ يمرا و قوم مرا با بن: شان گفتيفْتاح به اي و 2
پس چرا امروز . م نموديشان را به دست من تسلي عمون رفتم و خداوند اي بنيد، جان خود را به دست خود گرفته، به سوي دهي    نمييه شما مرا رهاكدم ي پس چون د3

د؟ ييد تا با من جنگ نماينزد من برآمد
ان يم در ميان افراي اهل جِلْعاد، شما فراريا: ه گفته بودندكست دادند، چونكم را شيم جنگ نمود و مردان جِلْعاد افرايرده، با افراك مردان جِلْعاد را جمع يتاح تمامفْي پس 4

.دي هستيان منسيم و درميافرا
 يميا تو افرايآ:  گفتندياهل جِلْعاد م. ميد عبور نمايبگذار:  گفتيم ميزندگان افراي از گريكين ه چوكم گرفتند و واقع شد ي افرايش روي اُردن را پي و اهل جِلْعاد معبرها5

،ي گفت ني؟ و اگر ميهست
و در آن وقت . ندشتك ي اُردن ميپس او را گرفته، نزد معبرها. دي تلفظ نماي توانست به درستيه نمك، چون»سِبّولِت«:  گفتيبگو شِبّولِت، و او م:  گفتندي پس او را م6

.شته شدندكم يچهل و دو هزار نفر از افرا
. جِلْعاد دفن شدي از شهرهايكيافته، در ي وفات يفْتاح جِلْعاديپس .  نموديل شش سال داوريفْتاح بر اسرائي و 7
. نموديل داوري بر اسرائيت لحمي و بعد از او  اِبصانِ ب8
. نموديل داوري پسران خود آورد؛ و هفت سال بر اسرائي دختر برايرون سيفرستاده بود و از برون يه بك دختر ي پسر بود و سي و او را س9

.ت لحم دفن شدي و اِبصان مرد و در ب10
.ل ده سال بودي او بر اسرائي نمود و داوريل داوري بر اسرائيلُون زبولوني و بعد از او ا11َ
. ن زبولون دفن شديلُون در زمي مرد و در اَيلُون زبولوني و ا12َ
. نموديل داوري بر اسرائيل فِرْعتُوني و بعد از او عبدون بن هِل13ّ
. نموديل داوري شدند و هشت سال بر اسرائيره االغ سوار مكه بر هفتاد ك نواده بود، ي و او را چهل پسر و س14
. ان دفن شديقيوهستان عمالكم در يان افري مرد و در فِرْعتُون در زميل فِرْعتُوني و عبدون بن هِل15ِّ


13داوران باب 
.ردكم يان چهل سال تسلينيشان را به دست فلسطيدند، و خداوند ايگر درنظر خداوند شرارت ورزيل بار دي اسرائي و بن1
. ديي زاي دان، مانوح نام بود، و زنش نازاد بوده، نمةلي از صرعه از قبي و شخص2
.ديي زاي خواهين حامله شده، پسركيل. يده ايي و نزاي تو حال نازاد هستكنيا: ن زن ظاهر شده، او را گفت خداوند به آة و فرشت3
.ز نجس مخوريچ چي منوش و هيركچ شراب و مسي و اآلن باحذر باش و ه4
ل از دست يدن اسرائيره خواهد بود؛ و او به رهاني خدا نذيود برارا آن ولد از رحم مادر خيد، و استره بر سرش نخواهد آمد ، زيي زاي خواهيناً حامله شده، پسريقيرا ي ز5

.ردكان شروع خواهد ينيفلسط
جاست و از اسم خود كه از كدم يو نپرس. ب بوديار مهي خدا بس ة نزد من آمد، و منظر او مثل منظر فرشتييمرد خدا«: رده، گفتك پس آن زن آمده، شوهر خود را خطاب 6

.مرا خبر نداد
 خدا ي مادر تا روز وفاتش برا ه آن ولد از رحمكرا يز نجس مخور زيچ چي منوش، و هيركچ شراب و مسيد، و اآلن هيي زاي خواهي حامله شده، پسركنيمن گفت ا و به 7
.ره خواهد بودينذ
ه مولود خواهد شد، ك يه با ولدكم دهد يد و ما را تعلياي ما بگر نزدي، بار ديه فرستادكه آن مرد خدا كني خداوند، تمنا ايآه ا:  و مانوح از خداوند استدعا نموده، گفت8

. مييچگونه رفتار نما
. نبوديگر نزد آن زن آمد و او در صحرا نشسته بود، اما شوهرش مانوح نزد وي خدا بار دةد و فرشتي و خدا آواز مانوح را شن9

.گر ظاهر شده استيه در آن روز نزد من آمد، بار دك آن مرد كنيا«:  گفتيده، شوهر خود را خبر داده، به وي دوي و آن زن به زود10
.من هستم: ؟ او گفتين زن سخن گفتيه با اك يا تو آن مرد هستي: را گفتي و مانوح برخاسته، در عقب زن خود روانه شد، و نزد آن شخص آمده، و11
خواهد بود؟ چه ي با وةم آن ولد و معاملكاما ح. الم تو واقع بشودك:  مانوح گفت12
. دياز هر آنچه به زن گفتم اجتناب نما:  خداوند به مانوح گفتة و فرشت13
. ز نجس نخورد و هرآنچه به او امر فرمودم، نگاه دارديچ چي ننوشد، و هيركچ شراب و مسي از هر حاصل مو زنهار نخورد و ه14
.مينيه بي تهيگوساله ات يم و برايندازيق بيتو را تعو«:  خداوند گفتة و مانوح به فرشت15
ه ك دانست يرا مانوح نميز. هوه بگذراني ي آن را براي بگذراني سوختني، از نان تو نخواهم خورد، و اگر قربانيق اندازياگر چه مرا تعو:  خداوند به مانوح گفتة فرشت16

. خداوند استةفرشت
.مييرام نماكقع شود، تو را االم تو واكست تا چون ينام تو چ«:  خداوند گفتة و مانوح به فرشت17
.ب استيه آن عجك؟ چونينك يال مو اسم من سةچرا دربار:  را گفتي خداوند وة فرشت18
. دندي ديرد و مانوح و زنش مكب ي عجياركد، و فرشته ي خداوند گذراني برا  را گرفته، بر آن سنگي آردةي پس مانوح گوساله و هد19
.ن افتادنديدند، رو به زمي مذبح صعود نمود، و مانوح و زنش چون دة خداوند در شعلة رفت، فرشتي آسمان باال مي از مذبح به سو آتشةه چون شعلكرا واقع شد ي ز20
. خداوند بودةه فرشتكپس مانوح دانست . گر ظاهر نشدي خداوند بر مانوح و زنش دة و فرشت21
.ميديرا خدا را ديم مرد، زيالبته خواه:  و مانوح به زنش گفت22
ن وقت ي داد، و در ايزها را به ما نشان نمين چي اةرد، و همك ي را از دست ما قبول نمي آردةي و هدي سوختنيشد قربانك خواست ما را بياگر خداوند م:  اما زنش گفت23

. دي رسانين امور را به سمع ما نميمثل ا
.ت دادكرد و خداوند او را بركو پسر نمو . ده، او را شَمشُون نام نهاديي زاي و آن زن پسر24
.ختن او شروع نموديان صرْعه و اَشْتَأول به برانگيرگاه دان درمك و روح خداوند در لش25
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.ديان در تِمنَه ديني از دختران فلسطي و شَمشُون به تِمنَه فرود آمده، زن1
.ديري بگي من به زنيپس اآلن او را برا. دميان در تِمنَه دينيدختران فلسط از يزن«: رده، گفتكان ي و آمده، به پدر و مادر خود ب2
شَمشُون به پدر خود » ؟يريان نامختون زن بگيني و از فلسطيد برويه تو باكست ي ني قوم من دختريا از دختران برادرانت و در تماميآ«:  را گفتندي پدر و مادرش و3

. ر من پسند آمدرا در نظير زي من بگياو را برا«: گفت
.  داشتنديل تسلط ميان بر اسرائينيه در آن وقت فلسطك خواست، چوني ميان علنينيه بر فلسطكراين از جانب خداوند است، زيه اك دانستند ي اما پدر و مادرش نم4
.دي جوان بر او بغريريش كنيدند، اي تِمنَه رسيستانهاك پس شَمشُون با پدر و مادر خود به تِمنَه فرود آمد؛ و چون به تا5
.رده بود، اطالع ندادك در دستش نبود؛ و پدر و مادر خود را از آنچه يزيده شود، و چي دريه بزغاله اك يد به طوري و روح خداوند بر او مستقر شده، آن را در6
. و رفته، با آن زن سخن گفت و به نظر شَمشُون پسند آمد7
.ر بودي شة انبوه زنبور، و عسل در الشكنيند؛ و اير را ببي شةنار رفت تا الشك گشت، از راه به يبرم گرفتنش ي براي و چون بعد از چند8
.ر گرفته بودي شةه عسل را از الشكشان نگفت ياما به ا. شان داد و خوردنديده، به اي خورد تا به پدر و مادر خود رسي و آن را به دست خود گرفته، روان شد و در رفتن م9

. ن عادت داشتنديه جوانان چنكرا يرد، زك يدرش نزد آن زن آمد و شَمشُون در آنجا مهمان و پ10
.ردند تا همراه او باشندكق انتخاب ي رفيدند، سيه چون او را دك و واقع شد 11
 دست يتان و سك ة جاميد، به شما سييافت نماين را درد و آينك حل ي من در هفت روز مهمانيم، اگر آن را براي گوي شما مي براييمعما: شان گفتي و شَمشُون به ا12

. دهميرخت م
.مي خود را بگو تا آن را بشنويمعما«:  گفتنديشان به ويا» .دي دست رخت به من بدهيتان و سك ة جاميد، آنگاه شما سينكد حل ي من نتواني و اگر آن را برا13
.نندكشان تا سه روز معما را نتوانستند حل يو ا» .رون آمدي بينيريزورآور ش و از  رون آمد،ي بكاز خورنده خورا«: شان گفتي به ا14
ا ما را يآ. م ي پدر تو را به آتش بسوزانةند، مبادا تو را و خانكان ي ما بي خود را برايب نما تا معمايشوهر خود را ترغ: ه در روز هفتم به زن شَمشون گفتندك و واقع شد 15

ا نه؟يد ييتاراج نماد تا ما را يرده اكدعوت 
» .يردكان ني من بي و آن را براي به پسران قوم من گفته اييرا معماي زي داري و دوست نميي نمايه مرا بغض مك يبه درست«: سته، گفتيش او گري پس زن شَمشُون پ16
نم؟كان ي تو بيا برايردم؛ آكان ني پدر و مادر خود بي براكنيا«:  را گفتياو و
رد و او معما را به پسران كان يش بي نمود، برايار الحاح ميه او را بسكه در روز هفتم چونكست، و واقع شد ي گريش او مي بود پيشان ميافت ايه ضك يوز و در هفت ر17

.قوم خود گفت
 يش نمياگر با گاو من خ: شان گفتي او به ا.ريست زورآورتر از شين تر از عسل و چيريست شيچ«ه ك گفتند يش از غروب آفتاب به وي و در روز هفتم مردان شهر پ18
.دي نموديافت نمي مرا دريد، معمايردك

رده بودند، داد و كان يه معما را بك ي رخت را به آنانيشت، و اسباب آنها را گرفته، دسته هاك نفر را ي مستقر شده، به اَشْقَلون رفت و از اهل آنجا سي و روح خداوند بر و19
. پدر خود برگشتةه خانخشمش افروخته شده، ب

. شمرد، داده شديه او را دوست خود مكقش ي و زن شَمشُون به رف20


15داوران باب 
 داخل ن پدرش نگذاشتكيل. نزد زن خود به حجره خواهم درآمد:  آمد و گفتيدن زن خود با بزغاله اي دي درو گندم برايه شَمشُون در روزهاك، واقع شد يو بعد از چند 1

  .شود
.ري خود بگي برايست؟ او را به عوض ويش از او بهتر نكوچكا خواهر يق تو دادم؛ آي، پس او را به رفي نموديه او را بغض مكگمان مي كردم :  و پدر زنش گفت2
. برسانميتيشان را اذي گناه خواهم بود اگر ايان بينين دفعه از فلسطيا: شان گفتي شَمشُون به ا3
. گذارديان هر دو دم مشعليصد شغال گرفت، و مشعلها برداشته، دم بر دم گذاشت، و در مي، س و شَمشُون روانه شده4
. ديتون را سوزاني زيان فرستاد، و بافه ها و زرعها و باغهايني فلسطيشتزارهاك و مشعلها را آتش زده، آنها را در 5
ان آمده، زن و پدرش را ينيپس فلسط. قش داده استيه زنش را گرفته، او را به رفكرا ي، زياماد تِمنشَمشُون د: رده است؟ گفتندكن را يه اكست يك«: ان گفتنديني و فلسط6

.دنديبه آتش سوزان
.افتي خواهم يد و بعد از آن آراميشكد، البته از شما انتقام خواهم ينكنطور عمل ياگر به ا: شان گفتي و شَمشُون به ا7
.ن شدكطام ساي عِة صخرةپس رفته، در مغار. شتكم ي عظياشان را از ساق تا ران به صدمه ي و ا8
. متفرق شدنديهودا اردو زدند و در لَحيان برآمده، در يني و فلسط9

.مييرده است به او عمل نماكم و برحسب آنچه به ما يم تا شَمشُون را ببنديآمده ا: د؟ گفتنديچرا بر ما برآمد: هودا گفتندي و مردان 10
در » ؟يرده اكه به ما كار است كن چه يان بر ما تسلط دارند، پس اينيه فلسطك يا ندانسته ايآ: طام رفته، به شَمشُون گفتندي عِة صخرةهودا به مغارينفر از  پس سه هزار 11

.شان عمل نمودميردند، من به اكشان به من يه اك يبه نحو: شان گفتيجواب ا
.دياوريه خود بر من هجوم نكد ي من قسم بخوريبرا: شان گفتيشَمشُون در جواب ا. ميان بسپارينيم و به دست فلسطي ببندم تا او رايما آمده ا:  را گفتنديشان وي ا12
.دپس او را به طناب نو بسته، از صخره برآوردن» .شتكم يناً تو را نخواهيقيم سپرد، و يشان خواهيه تو را بسته، به دست اكبل! حاشا:  گفتنديشان در جواب وي ا13
د، يه به آتش سوخته شود گردك يتانكش بود، مثل يه بر بازوهاك يي مستقر شده، طنابهايدن او نعره زدند؛ و روح خداوند بر ويان از دينيد، فلسطي رسي و چون او به لَح14

. ختيش فرو ريو بندها از دستها
.شتكرد با آن رد و آن را گرفته، هزار مكافته، دست خود را دراز ي ي االغة تازة و چان15
.شتمك االغ هزار مرد ة االغ توده بر توده، با چانةبا چان:  و شَمشُون گفت16
.دي ناميان را رمت لَحك و چون از گفتن فارغ شد، چانه را از دست خود انداخت و آن م17
فتم؟يرم و به دست نامختونان بي بميا اآلن از تشنگي و آيادم را دين نجات عظيبه دست بنده ات ا«ه كرده، گفت كار تشنه شده، نزد خداوند دعا ي پس بس18



ه تا ك خوانده شد ين حقورين سبب اسمش عياز ا. د جانش برگشته، تازه روح شدي شد؛ و چون بنوشيه آب از آن جاركافت ك بود، شيه در لَحك را يفه اك پس خدا 19
. استيامروز در لَح

. نموديل داوريل بر اسرائست سايان، بيني فلسطي و او در روزها20


16داوران باب 
.ده، نزد او داخل شدي ديو شَمشُون به غَزَّه رفت و در آنجا فاحشه ا 1
.ميشك يچون صبح روشن شود او را م: ش خاموش مانده گفتندي تمام شب برا پس او را احاطه نموده،. نجا آمده استيه شَمشُون به اك و به اهل غَزَّه گفته شد 2
ه در ك يوهك ةند و بر دوش خود گذاشته، بر قلك آنها را با پشت بند   شهر و دو باهو را گرفته،ة دروازيو نصف شب برخاسته، لنگه ها. دي شَمشُون تا نصف شب خواب و3

.مقابل حبرون است، برد
.    داشتيله بود، دوست ميه اسمش دلك سورق ي را در واديه زنك و بعد از آن واقع شد 4
م؛ و ييل نمايم تا او را بسته، ذلييز است، و چگونه بر او غالب آيمش در چه چيه قوت عظكند كافت ي در فته،ياو را فر«:  را گفتنديان نزد او برآمده، ويني سروران فلسط و5
.م دادي از ما هزار و صد مثقال نقره به تو خواهيكيهر
.ل نمودي توان تو را بست و ذليز است و چگونه    ميم تو در چه چيه قوت عظك ييه به من بگوكنيتمنا ا«: له به شَمشُون گفتي پس دل6
.ر مردم خواهم شديف و مثل ساي نباشد ببندند، من ضعكه خشكسمان تر و تازه ياگر مرا به هفت ر«:  را گفتي شَمشُون و7
. را به آنها بستيو او و نشده بود، نزد او آوردند كه خشكسمان تر و تازه يان هفت ريني و سروران فلسط8
ه به آتش برخورد كتان كسمان يه ركخت چنانيسمانها را بگسيآنگاه ر. ان بر تو آمدنديني شَمشُون فلسطيا : را گفتيو او و.  بودندين ميمك در حجره در يسان نزد وك و 9

. افت نشديخته شود، لهذا قوتش دريگس
.ز تو را توان بستيه به چه چكپس مرا خبر بده . يده، به من دروغ گفترك استهزا كنيا«: له به شَمشُون گفتي و دل10
.ر مردان خواهم شديف و مثل سايرده نشده است، ببندند، ضعكار كچ يه با آنها هك تازه ياگر مرا با طنابها«:  را گفتي او و11
 خود يآنگاه آنها را از بازوها.  بودندين ميمكسان در حجره در كو . ان بر تو آمدندينيلسط شَمشُون فيا:  گفتي تازه گرفته، او را با آنها بست و به ويله طنابهاي و دل12

.ختيمثل نخ بگس
.ي سر مرا با تار ببافيسوياگر هفت گ«:  را گفتياو و» .ي شويز بسته ميه به چه چكمرا بگو . يتابحال مرا استهزا نموده، دروغ گفت«: له به شَمشُون گفتي و دل13
.ندكخِ نَوردِ نساج و هم تار را بريدارشده، هم ميآنگاه از خواب ب. ان بر تو آمدنديني شَمشُون فلسطيا:  را گفتيم بست و ويخ قاينها را به م پس آ14
م تو در چه يه قوت عظك يندادن سه مرتبه مرا استهزا نموده، مرا خبر يا. ستيه دل تو با من نك و حال آني داريه مرا دوست مك يي گويچگونه م«:  را گفتي و او و15
.ز استيچ

 شد،ي نمود و جانش تا به موت تنگ  مي ساخت و او را الحاح مي خود عاجز م  را هر روز به سخناني و چون او و16
ده شوم، قوتم از من يه شده ام؛ و اگر تراشري خداوند نذيه از رحم مادرم براكرا يامده است، زيه اُستُرَه بر سر من نكرده، گفت كان ي او بي هرچه در دل خود داشت برا17

» .ر مردمان خواهم شديف و مثل سايخواهد رفت و ضع
را هرچه در دل داشت مرا گفته يد زيياين دفعه بيا: ده، گفتيان را طلبينيرده است، فرستاد و سروران فلسطكان ي او بيه هرآنچه در دلش بود، براكد يله دي پس چون دل18

.ان نزد او آمدند و نقد را به دست خود آوردندينين فلسطآنگاه سرورا. است
.رد و قوتش از او رفتكل نمودن او شروع يپس به ذل. دي سرش را تراشيسويد هفت گي را طلبيسكده، ي خود خواباني و او را بر زانوها19
. ه خداوند از او دور شده استكاما او ندانست .  افشانميرون رفته، خود را ميشتر بيمثل پ: دار شده، گفتيآنگاه از خواب ب. ان بر تو آمدنديني شَمشُون فلسطيا:  و گفت20
.ردك ين بستند و در زندان دستاس مي برنجيرهايندند و او را به غَزَّه آورده، به زنجكان او را گرفته، چشمانش را يني پس فلسط21
.دن باز به بلند شدن شروع نمودي سرش بعد از تراشي و مو22
م نموده ي ما دشمن ما شَمشُون را به دست ما تسليرا گفتند خدايند زي خود، داجون بگذرانند و بزم نماي خداي برايمي عظيان جمع شدند تا قربانينيو سروران فلسط 23

.است
م نموده يشت، به دست ما تسلك از ما را ياري و بسردكن ما را خراب يه زمك ما دشمن ما را يرا گفتند خدايد نمودند، زي خود را تمجيدند خداي و چون خلق او را د24

.   است
.ان ستونها برپا داشتنديرد، و او را درمك ي ميشان بازي ايپس شَمشُون را از زندان آورده، برا. ندك ي ما بازيد تا برايشَمشُون را بخوان: شان شاد شد، گفتندي و چون دل ا25
.ميه نمايكم است، لمس نموده، بر آنها تيه خانه بر آنها قاك ييمرا واگذار تا ستونها: ت، گفته دست او را گرفك ي و شَمُشون به پسر26
.ردندك ي شَمشُون را تماشا ميب به سه هزار مرد و زن بر پشت بام، بازيان در آن بودند و قرينيع سروران فلسطي و خانه از مردان و زنان پر بود و جم27
.شمكان بيني دو چشم خود از فلسطي انتقام براكين مرتبه فقط مرا قوت بده تا ي خدا اياد آور و ايهوه، مرا بي خداوند يا«: دعا نموده، گفت و شَمشُون از خداوند است28
.ه نموديك را به دست چپ خود گرفته، بر آنها تيگري را به دست راست و ديكيم بود، يه خانه بر آنها قاكان را ي و شَمشُون دو ستونِ م29
 يشت از مردگانكه در موت خود ك يپس مردگان. ه در آن بودند، افتادك ي خلقيو با زور خم شده، خانه بر سروران و بر تمام» .رميان بمينيهمراه فلسط:  و شَمشُون گفت0
.ادتر بودنديشته بود، زك اش يه در زندگك

 يل داوريست سال بر اسرائيو او ب. ردندكل دفن وان صرعه و اَشتايرا آورده، در قبر پدرش مانوح درم خاندان پدرش آمده، او را برداشتند و او ي آنگاه برادرانش و تمام31
.ردك


17داوران باب 
.خا نام داشتيه مك بود يم، شخصيوهستان افراكو از  1
 آن نقره نزد من است، من كني، ايز سخن گفتي من نيو در گوشها يردك آن لعنت ةه از تو گرفته شد، و دربارك يصد مثقال نقره اكيآن هزار و «:  و به مادر خود گفت2

.ت دهدكخداوند پسر مرا بر: مادرش گفت» .آن را گرفتم



ده و ينم تا تمثال تراشك يل وقف مك خداوند از دست خود به جهت پسرم بالين نقره را برايا: صد مثقال نقره را به مادرش رد نمود و مادرش گفتكي پس آن هزار و 3
. دهمي ساخته شود؛ پس اآلن آن را به تو باز ميخته شده ايثال رتم
خا ي مة ساخت و آنها در خانيخته شده ايده، و تمثال ريه او تمثال تراشك داد يست مثقال نقره گرفته، آن را به زرگري و چون نقره را به مادر خود رد نمود، مادرش دو4

.بود
.اهن او بشودكص نمود تا ي از پسران خود را تخصيكيم ساخت، و يراففود و تيان داشت، و اي خداةخا خاني و م5
.ردك ي آمد، ميس آنچه درنظرش پسند مك نبود و هر يل پادشاهيام در اسرائي و در آن ا6
.ديه در آنجا مأوا گزكان بود يهودا و از الويت لحم ي از بي و جوان7
.ديخا رسي مةم به خانيوهستان افراكرد به ك ير ميو چون س. نديابد مأوا گزيه بك ييه شد، تا هر جاهودا روانيت لحم ي از بيعني و آن شخص از شهر خود، 8
.نميابم مأوا گزيه بك يي روم تا هد جايهودا، و ميت لحم ي هستم از بيمن الو:  گفتي؟ او در جواب ويجا آمده اكاز : خا او را گفتي و م9

. داخل شديپس آن الو.  دهمي دست لباس و معاش مكياهن باش و من تو را هر سال ده مثقال نقره و كم پدر يو بران شو كنزد من سا «  :خا او را گفتي م10
. از پسرانش بوديكين شود، و آن جوان نزد او مثل كه با او ساك شد ي راضي و آن الو11
.د بويخا مي مةاهن او شد، و در خانكص نمود و آن جوان ي را تخصيخا آن الوي و م12
. اهن خود دارمك را ي ايرا الويه خداوند به من احسان خواهد نمود زكاآلن دانستم  « :خا گفتي و م13


18داوران باب 
ده يشان نرسيه ال بيان اسباط اسرائيشان در مي اكرا تا در آن روز ملي ز ردند،ك يونت طلب مك سي برايكو در آن روزها سبط دان، مل.  نبوديل پادشاهيام در اسرائي و در ا1

. بود
   :شان گفتندي و به ا ند،ي و تفحص نماين را جاسوسيل فرستادند تا زمو بودند، از صرعه و اَشتايه مردان جنگكش پنج نفر از جماعت خود ي خوةلي و پسران دان از قب2
.منزل گرفتندخا آمده، در آنجا ي مةم به خانيوهستان افراكشان به يپس ا» .دينكن را تفحص يزم د ويبرو«
 و در ينك يان چه مكن مينجا آورده است و در ايه تو را به اكست يك  : را شناختند و به آنجا برگشته، او را گفتنديدند، آواز جوان الويخا رسي مةشان نزد خاني و چون ا3
؟ينجا چه داريا

.اهن او شده امكرفته، ر گين و چنان رفتار نموده است، و مرا اجيخا با من جني م :شان گفتي او به ا4
.ر خواهد بوديم خي رويه در آن مك يا راهيم آين تا بدانكال واز خدا س:  را گفتندي و5
. د منظور خداوند استي رويه شما مك يد راهي بروي به سالمت :شان گفتياهن به اك 6
ن يو در آن زم. ن بودندكت ساينان و امنيان در اطميدونيت و به رسم صيه در امنكدند يه در آن بودند، دك را يو خلق. دنديش رسي پس آن پنج مرد روانه شده، به ال7

.ار نداشتندك يسكان دور بوده، با يدونيت رساند و از صيه اذك نبود يصاحب اقتدار
 د؟يچه خبر دار: شان گفتنديشان به ايو برادران ا. ل آمدندو پس نزد برادران خود به صرْعه و اَشْتا8
ن يو زمد،يه رفته، داخل شوكد بلي مورزياهلكپس . ديار خوب است، و شما خاموش هستي بسكنيه اكم يده اين را ديه زمكراي ز م،يشان هجوم آوريم و بر ايزيبرخ  : گفتند9

  .ديرا در تصرف درآور
 ي باق ه از هرچه در جهان است،ك است ييده است؛ و آن جاع است،  و خدا آن را به دست شما دايار وسين بسيد و زميد رسي به قوم مطمئن خواهد،ي و چون داخل شو10

. ندارد
. ل روانه شدندو از صرْعه و اَشتايعني به آالت جنگ از آنجا  له دان مسلح شده،ي پس ششصد نفر از قب11
.م استيعاريه ي در پشت فركني خوانند و ايان را مِحنَه دان مكلهذا تا امروز آن م. هودا اردو زدنديم در يعاريه ي و برآمده، در قر12
. دنديخا رسي مة به خان م گذشته،يوهستان افراك و از آنجا به 13
ده و تمثال يم و تمثال تراشيفود و ترافين خانه ها ايه در اكد ي دانيا ميآ: رده، گفتندكش رفته بودند، برادران خود را خطاب ين الي زمي جاسوسيه براك و آن پنج نفر 14
  .دينكد بيه چه باكد ينكر ك پس اآلن ف هست؟ يخته شده اير

. دندي او را پرسيخا آمده، سالمتي مة به خانيعني، ي جوان الوةپس به آنسو برگشته، به خان 15
.ستاده بودندي دروازه اةه از پسران دان بودند، در دهنك و آن ششصد مرد مسلح، به آالت جنگ 16
اهن با آن ششصد كخته شده را گرفتند، و يم و تمثال ريفود و ترافيده و ايه بودند بر آمده، به آنجا داخل شدند، و تمثال تراشن رفتي زمي جاسوسيه براك و آن پنج نفر 17

.ستاده بوديمرد مسلح شده، به آالت جنگ به دهنه دروازه ا
د؟ينك يچه م«: شان گفتياهن به اك  را گرفتند،خته شده يم و تمثال ريفود و ترافيده و ايخا داخل شده، تمثال تراشي مة و چون آنها به خان18
اهن كا ي ي شخص باشكي ةاهن خانكه كت بهتر است يدام براك. اهن باشك ما پدر و ي خاموش شده، دست را بر دهانت بگذار و همراه ما آمده، برا : گفتنديشان به وي ا19

؟يل شوي در اسرائيله اي و قبيسبط
.ان قوم داخل شديم و تمثال راگرفته، در مي و تراففوديو ا. اهن شاد گشتك پس دل 20
.   خود قرار دادنديش روي و اسباب را پي پس متوجه شده، روانه شدند، اطفال و مواش21
. دان را تعاقب نمودنديخا بودند جمع شده، بني مة اطراف خانيهاةه در خانك يخا دور شدند، مرداني مةشان از خاني و چون ا22
 ؟يت آمده اين جمعيه با اكتو را چه شده است : خا گفتنديده، به ميشان رو برگردانيرا صدا زده؛ ا دان ي و بن23
ه تو را چه شده است؟ كد يي گوي است؟ پس چگونه به من ميز باقيگر چه چيد؛ و مرا دياهن گرفته، رفته اكه ساختم با كان مرا يخدا«:  او گفت24
.ي سازك اهل خانه ات هاليده نشود مبادا مردان تندخو بر شما هجوم آورند، و جان خود را با جانهايان ما شنياز تو درم آو   :  و پسران دان او را گفتند25
.  خود برگشتةده، به خاني ترند، روگردانيشان از او قويه اكد يخا ديو چون م. ش گرفتندي دان راه خود را پي و بن26
 شهر را به آتش  شته،كر يشان را به دم شمشيه آرام و مطمئن بودند، بر آمدند و اك يش بر قوميه داشت برداشته، به الك را ياهنكخا ساخته بود و يشان آنچه مي و ا27

.دنديسوزان
.ن شدندكاس. ت رحوب است، واقع بوديه نزد بك ي اي نبود و آن شهر در وادي معامله ايسكشان را با يدون دور بود و ايه از صكراي نبود زي و رهاننده ا28
.   ش بودياما اسم شهر قبل از آن ال. دنديده شد، دان نامييل زاي اسرائيه براك و شهر را به اسم پدر خود دان 29



.  بودندي دان مي بنةهنكن، ير شدن اهل زمي و پسرانش تا روز اسيهوناتان بن جرشُوم بن موسيردند و ك خود نصب يده را براي دان آن تمثال تراشي و بن30
. خود نصب نمودنديلوه بود، برايه در شك يي روزهايه ساخته بود تمامكخا را ي م ةدي پس تمثال تراش31


19داوران باب 
. خود گرفته بوديهودا برايت لحم ي از بيزينكن بود، و كم سايوهستان افراك در پشت يل نبود، مرد الوي در اسرائيه پادشاهكام ي و در ا1
.هودا رفت، و در آنجا مدت چهار ماه بمانديت لحم ي از نزد او به خانه پدرش در ب رده،كزش بر او زنا ينك و 2
ز او را ينكو چون پدر .  با دو االغ همراه او بود، و آن زن او را به خانه پدر خود برديو غالم. ش خود باز آورديده، پي و شوهرش برخاسته، از عقب او رفت تا دلش را برگردان3
.ده شديد
.ل و شرب نموده، آنجا بسر بردندك توقف نمود و ايپس سه روز نزد و. ز او را نگاه داشتينك پدر يعني پدرزنش،  و4
.ديوت ده، و بعد از آن روانه شي نان تقويدل خود را به لقمه ا«ه كز به داماد خود گفت ينكدار شدند، او برخاسته تا روانه شود؛ اما پدر ي و در روز چهارم چون صبح زود ب5
.رده، امشب را بمان و دلت شاد باشدك موافقت  :ز به آن مرد گفتينك پس هر دو با هم نشسته، خوردند و نوشندند و پدر 6
.گر در آنجا ماندي و چون آن مرد برخاست تا روانه شود، پدرزنش او را الحاح نمود و شب د7
.شان هر دو خوردنديو ا. ديير نمايت نما و تا زوال روز تأخيدل خود تقو  « :ز گفتينك و در روز پنجم صبح زود برخاست تا روانه شود، پدر 8
 ي روز تمام مكنيد؛ اي شود، شب را بماني به غروب مكياآلن روز نزد : ز او را گفتينك پدر يعنيز و غالم خود برخاست تا روانه شود، پدر زنش ينك و چون آن شخص با 9

. دي رسي خود خواهةميد شد و به خيد باشد و فردا بامدادان روانه خواهنجا شب را بمان و دلت شايدر ا. شود
. بوديزش همراه وينكد؛ و در االغ پاالن شده و يم باشد، رسيه اورشلكبوس ي پس برخاسته، روانه شد و به مقابل  ه شب را بماند،كرد ك اما مرد قبول ن10
.ميان برگشته، شب را در آن بسر بريبوسين شهر يا و به ايب«:  خود گفتيم به آقاغال.  غروب بودكيدند، نزديبوس رسيشان نزد ي و چون ا11
.ميه به جِبعه بگذركم، بلي گرديل در آن نباشد بر نمي اسرائي از بنيه احدكب يبه شهر غر«:  را گفتيش وي آقا12
» .ميم و در آن شب را بماني بشوكيزد به جبعه با رامه نيعنين جاها، ي  از ايكيا و به يب«:  و به غالم خود گفت13
.  ردكشان غروب ين است، آفتاب بر اياميه از آن بنك پس از آنجا گذشته، برفتند و نزد جِبعه 14
.ه خود ببرد و منزل دهدشان را به خانيه اك نبود يسكوچه شهر نشست؛ اما كو او درآمد در .  پس به آن طرف برگشتند تا به جِبعه داخل شده، شب را در آن بسر برند15
. بودندينياميان بنكده بود؛ اما مردمان آن ميم بوده، در جِبعه مأوا گزيوهستان افراكن شخص از يو ا.  آمديار خود از مزرعه مكر در شب از ي پي مردكني و ا16
؟يي آيجا مك از  وي رويجا مك « :ر گفتيد؛ و آن مرد پي شهر دةوچك را در ي و او نظر انداخته، شخص مسافر17
رد؛ي پذي خود نمةهودا رفته بود، و اآلن عازم خانيت لحم يرا از آنجا هستم و به بيم، زي رويم ميوهستان افراكهودا به آن طرف يت لحم يما از ب:  را گفتي او و18
.ستي نيزياج به چي باشد و احتياه بندگانت است، مه همرك يز تو و غالمينك من و ي ما هست، و نان و شراب هم براياه و علف به جهت االغهاكز ي و ن19
.وچه بسر مبرك حاجات تو بر من است؛ اما شب را در ي بر تو باد؛ تماميسالمت«: ر گفتي آن مرد پ20
.دندي خود را شسته، خوردند و نوشيهاي داد و پاك خود برده، به االغها خوراة پس او را به خان21
رون ي تو داخل شده است بةه به خانكآن مرد را : ردند، گفتندكعال خانه را احاطه ي بلي اشخاص بني بعضيعني مردمان شهر، كنيردند، اك ي خود را شاد مي و چون دلها22

.مياور تا او را بشناسيب
.ديين عمل زشت را منمايمن داخل شده است؛ ا ةن مرد به خانيه اكد، چوني برادرانم شرارت مورزي اين: شان گفتيرون آمده، به ايشان بي و آن مرد صاحب خانه نزد ا23
.دينكار زشت را مكن ين مرد اين با اكيل. دينكل بيشان را ذلي آورم و ايرون ميشان را نزد شما بين مرد، ايز اينك من و ةرك دختر باكني ا24
ردند، و ك ي عصمت مي شب تا صبح او را بيون آورد و او را شناختند و تمامريشان بيز خود را گرفته، نزد اينكپس آن شخص . ه او را بشنوندك اما آن مردمان نخواستند 25

.ش در آن بود، افتاد تا روشن شديه آقاك آن شخص ة صبح آمده، به در خانةدي و آن زن در سپ26. ردندكدر طلوع فجر او را رها 
.ش بر آستانه بودينزد در خانه افتاده، و دستهازش ينك كنيرون آمد تا به راه خود برود و ايش برخاسته، بي و در وقت صبح آقا27

.ان خود رفتك جواب نداد، پس آن مرد او را بر االغ خود گذاشت و برخاسته، به ميسكاما » .ميز تا برويبرخ:  را گفتي و او و28 
.ل فرستادي حدود اسرائيرد، و آنها را در تمامك مي او را به دوازده قطعه تقسيز خود را گرفته، اعضاينك برداشت و ياردكد، ي خود رسة و چون به خان29
م كرده، حكد و مشورت ينكپس در آن تأمل . ده نشده استيرده و دكن ي مثل ايرون آمده اند تا امروز عمليل از مصر بي اسرائيه بنك ياز روز: د گفتين را ديه اك و هر30
.ديينما


20داوران باب 
.ن جِلْعاد نزد خداوند در مِصفَه جمع شدنديجماعت مثل شخص واحد از دان تا بئرشبع با اهل زمرون آمدند و يل بي اسرائيع بني و جم1
.اده در جماعت قوم خدا حاضربودندير زن پي چهارصد هزار مرد شمشيعنيل يع اسباط اسرائي و سروران تمام قوم و جم2
.ن عمل زشت چگونه شده استيه اكد ييبگو: ل گفتندي اسرائيبنو . ل در مِصفَه برآمده اندي اسرائيه بنكدند ين شنيامي بني و بن3
.ميم تا شب را بسر برين باشد، آمدياميه از آن بنكز خود به جِبعه ينكمن با : ه شوهر زن مقتوله بود، در جواب گفتك ي آن مرد الو4
. ه بمردكل نمودند يز مرا ذلينكشند و كتند بردند، و مرا خواسك و اهل جِبعضه بر من برخاسته، خانه را در شب، گرد من احاطه 5
. ل نمودنديح و زشت در اسرائيار قبكه كرا يل فرستادم ، زي اسرائكت ملي واليردم و او را در تمامكز خود را گرفته، او را قطعه قطعه ينك و 6
.دياورينجا بيم و مشورت خود را اكل حي اسرائيع شما، از بني هان جم7
.م گشتي خود برنخواهةدام از ما به خانكچ يم رفت، و هي خود نخواهةميدام از ما به خكچ يه«:  مثل شخص واحد برخاسته، گفتند آنگاه تمام قوم8
.مييه به حسب قرعه بر آن برآكن است يرد، اكم يه به جِبعه خواهك يارك و حال 9

 ةشان موافق همي برسند، با اينيامياورند، و تا چون به جِبعه بني قوم بيم تا آذوقه برايريل بگيسرائ اسباط اي و ده نفر از صد و صد از هزار و هزار از ده هزار از تمام10
. نديل نموده اند، رفتار نمايه در اسرائك يقباحت

.ل بر شهر جمع شده، مثل شخص واحد متحد شدنديع مردان اسرائي پس جم11
ان شما واقع شده است؟يه در مك است ين چه شرارتيا: ن فرستاده، گفتنديامي سبط بني چند در تماميل اشخاصي و اسباط اسرائ12



ه سخن برادران كان نخواستند ينيامياما بن. مينكل دور ي را از اسرائيم، و بديد تا آنها را به قتل رسانييم نمايه در جِبعه هستند، تسلكعال را ي بلي پس اآلن آن مردان بن13
.ل را بشنوندي اسرائيخود بن

.نديل جنگ نماي اسرائيرون رفته، با بني خود به جِبعه جمع شدند تا بين از شهرهايامي بني و بن14
.ده شديده، سان ديه هفتصد نفر برگزكنان جِبعه كر از سايده شد، غير زن از شهرها سان ديست و شش هزار مرد شمشين در آن روز بيامي بني و از بن15
.ردندك ي زدند و خطا نمي را به سنگ فالخن ميي از آنها مويكيه هركده شدند يصد نفر چپ دست برگز گروه هفت ني و از تمام ا16
.بودندينها مردان جنگيع ايه جمكده شد يرزن سان ديان چهارصد هزار مرد شمشينيامي بنيل سواي و از مردان اسرائ17
.ديهودا اول برآي: د؟ خداوند گفتين برآيامي بني جنگ نمودن با بنيه اوالً از ما براكست يك: استه، گفتندل رفتند و از خدا مشورت خويت ئيل برخاسته، به بي اسرائي و بن18
.ل بامدادان برخاسته، در برابر جِبعه اردو زدندي اسرائي و بن19
.ردندك ييجِبعه صف آراشان در يل برابر ايند، و مردان اسرائيان جنگ نماينياميرون رفتند تا با بنيل    بي و مردان اسرائ20
.ردندك كن هاليل را بر زميست و دو هزار نفر از اسرائيرون آمده، در آن روز بين از جِبعه بيامي بني و بن21
.رده بودندك ييه روز دول صف آراك يانك نمودند، در مييگر صف آراي دل ساخته، بار ديل خود را قوي مردان اسرائيعني و قوم، 22
م؟ ين جنگ نمايامي بني بشوم تا با برادران خود بنكيگر نزديا بار ديآ: ردند، و از خداوند مشورت خواسته، گفتندكه يل برآمده، به حضور خداوند تا شام گريائ اسري و بن23

.دييشان برآي اةبه مقابل: خداوند گفت
.ش آمدندين پيامي بني بنةل در روز دوم به مقابلي اسراي و بن24
.رزن بودندينها شمشيع ايه جمك ساختند كن هاليل را بر زمي اسرائيگر هجده هزار نفر از بنيرون شده، بار ديشان از جِبعه بي اة در روز دوم به مقابلانينيامي و بن25
 ي هايد، و آن روز را تا شام روزه داشته، قربانرده، درآنجا    به حضور خداوند توقف نمودنكه يل رفتند و گريت ئي قوم برآمده، به بي تماميعنيل، ي اسرائي بني آنگاه تمام26

.     دندي به حضور خداوند گذرانيح سالمتي و ذبايسوختن
. و تابوت عهد خدا آن روزها درآنجا بود. ل از خداوند مشورت خواستندي اسرائي و بن27
ا دست بردارم؟ خداوند ينم كن جنگ يامي بنيرون روم و با برادران خود بنيگر بيار دا بيآ: ستاده بود، و گفتنديش آن اينحاس بن العازار بن هارون در آن روزها پي و ف28

.م خواهم نموديه فردا او را به دست تو تسلكرا ي زيبرآ: گفت
.ن ساختنديمكل در هر طرف جِبعه ي پس اسرائ29
. نمودنديير جِبعه صف آران برآمدند، و مثل سابق در برابيامي بني بنةل در روز سوم به مقابلي اسرائي و بن30
 رود مثل ي جِبعه مي به سويگريل و ديت ئي بي از آنها به سويكيه كشتن قوم در راهها كده شدند و به زدن و يشكرون آمده، از شهر ي قوم بةن به مقابليامي بني و بن31

.شته شدندكل در صحرا ي نفر از اسرائيردند، و به قدر سكسابق شروع 
.ميشكشان را از شهر به راهها بيم تا ايزيبگر«: ل گفتندي اسرائياما بن» .ش ما منهزم  شدنديشان مثل سابق پيه اكن گفتند يامي بني و بن32
.تند از معره جِبعه به درجسيعنيان خود كل از مينندگان اسرائكن يمك نمودند، و ييان خود برخاسته، در بعل تامار صف آراكل از مي مردان اسرائي و تمام33
.ده استيشان رسيه بال براك دانستند يشان نميل در برابر جِبعه آمدند و جنگ سخت شد، و ايده از تمام اسرائي و ده هزار مرد برگز34
رزن يشان شمشيع ايه جمك ساختند كن هالياميصد نفر را از بنكيست و پنجهزار و يل در آن روز بي اسرائيل مغلوب ساخت و بنين را به حضور اسرائيامي و خداوند بن35

.بودند
.ه به اطراف جِبعه نشانده بودندك ينيمكه اعتماد داشتند بر كان جا داده بودند، چونينياميل به بنيه مردان اسرائكرا يافته اند زيست كه شكدند ين ديامي بني و بن36
.ر زدندينده ساخته، تمام شهر را به دم شمشكرا پرانندگان خود كن يمكل نموده، بر جِبعه هجوم آوردند و ينندگان تعجكن يمك و 37
.ار بلند از شهر برافرازنديم دود بسكه تراك قرار داده شد ينندگان عالمتكن يمكل و يان مردان اسرائي و درم38
شان مثل جنگ اول از يناً ايقيرا گفتند يل زيرائ نفر از مردان اسيب سيشتنِ قركردند به زدن و كان شروع ينياميدند، بنيل در جنگ رو گرداني پس چون مردان اسرائ39

.افته انديست كحضور ما ش
. رودي آسمان به دود باال مي تمام شهر به سوكنيستند و ايان از عقب خود نگرينياميم ستون دود از شهر بلند شدن گرفت، بنك و چون آن ترا40
.ده استيشان رسيه بال بر اكدند يرا ديشان شدند، زيان پرينياميل برگشتند و بني اسرائي و بن41
. ساختندكان هاليشان را درميرون آمدند، ايه از شهر بك يشان را درگرفت و آنانياما جنگ، ا. دنديل به راه صحرا روگرداني پس از حضور مردان اسرائ42
.ردندكمال يشان را پاي طلوع آفتاب ايه سوشان را تعاقب نمودند، و در منُوحه در مقابل جِبعه بيرده، اكان را احاطه ينيامي پس بن43
. بودند، افتادنديشان مردان جنگيع ايه جمكن يامي و هجده هزار نفر از بن44
شان را يفر ازارده، دو هزار نكشان را تا جدعوم تعاقب يردند، و اك كشان را به سر راهها هاليو پنجهزار نفر از ا. ختندي رمون بگرة صحرا تا صخريشان برگشته، به سوي و ا45
.شتندك

. بودنديع آنها مردان جنگيه جمكرزن بودند يست و پنج هزار مرد شمشين افتادند، بياميه در آن روز از بنك يسانكع ي پس جم46
. رمون چهار ماه بماندندةردند، و در صخرك رمون فرار ةابان به صخري بي اما ششصد نفر برگشته، به سو47
ه به آنها ك را يي شهرهاةن هميافتند؛ و همچنيه كم و هرچه را ي تمام اهل شهر و بهايعنيشتند، كر يشان را به دم شمشيان برگشته، اينياميل بر بني و مردان اسرائ48
.دنديدند، به آتش سوزانيرس


21داوران باب 
. ندهندي زنان بهينيامي از ما دختر خود را به بنياحد«ه كل درمِصفَه قسم خورده، گفتند ي و مردان اسرائ1
.ستنديرده، زارزار بگركل آمده، درآنجا به حضور خدا تا شام نشستند و آواز خود را بلند يت ئي و قوم به ب2
م شود؟كل ي سبط از اسرائكيه امروز كل واقع شده است ين چرا در اسرائيل، اي اسرائيهوه، خداي يا:  و گفتند3
.دندي گذرانيح سالمتي و ذباي سوختني هايردند، و قربانك درآنجا بنا يبح برخاسته، مذي آن روز قوم به زودي و در فردا4
ه به حضور خداوند به مِصفَه كه هر كرا قسم سخت خورده، گفته بودند يامده است؟ زيه در جماعت نزد خداوند برنكل ي اسباط اسرائيست از تماميك: ل گفتندي اسرائي و بن5
.شته شودكد، البته ياين

.ل منقطع شده استي سبط از اسرائكيامروز : مان شده، گفتندين پشيامي برادر خود بنةل درباريائ اسري و بن6



.مي ندهيشان به زنيه از دختران خود به اكم يه ما به خداوند قسم   خورده اكرا يم؟ زينك زنان چه ةشان درباري اةي بقي برا7
.امده بودي به اردو و جماعت نيسكش جِلْعاد يابي از كنيامده است؟ و اياوند به مِصفَه نه به حضورخدكل است ي از اسباط اسرائكيدام ك:  و گفتند8
. درآنجا نبوديش جِلْعاد احديابينان ك از ساكنيرا چون قوم شمرده شدند، اي  ز9

. ديشكر بيش جِلْعاد را با زنان و اطفال به دم شمشيابينان كد و سايبرو«: شان را امر گفتندين قوم را به آنجا فرستاده، و اي پس جماعت دوازده هزار نفر ازشجاع تر10
.دينك كده است باشد، هاليه با مرد خوابك را ي را و هر زنيه هر مردكن است يد اينكد بي و آنچه با11
نعان است، كن يه در زمكلوه يشان را به اردو در شيو اافتند، ي را نشناخته بودند يده و مردي نخوابيوركه با ذكره كش جِلْعاد چهارصد دختر بايابينان كان ساي و درم12

.آوردند
.ردندكشان را به صلح دعوت ي رمون بودند فرستاده، اةه در صخركن يامي بني جماعت نزد بني و تمام13
.ردكت نيفاكشان را يند، و باز اشان داديش جِلْعاد زنده نگاه داشته بودند به ايابيه از زنان ك را يان برگشتند و دخترانينيامي و در آن وقت بن14
.رده بودكدا يل شقاق پيرا خداوند در اسباط اسرائيمان شدند، زين پشيامي بني و قوم برا15
ن منقطع شده اند؟ياميه زنان از بنكم، چونينك ماندگان چه ي زنان به  جهت باقةدربار«: خ جماعت گفتندي و مشا16
.ل محو نشودي از اسرائيد باشد تا سبطين بايامين بنافتگاي به جهت نجات يراثيم:  و گفتند17
. ن دهديامي به بنيه زنك يسكل قسم خورده، گفته اند ملعون باد ي اسرائيرا بنيم داد زي تواني نميشان به زني اما ما دختران خود را به ا18
 ي برايدي لبونه است، عي رود، و به سمت جنوبيم ميكل به شيت ئي از بهك يل و به طرف مشرق راهيت ئيه به طرف شمال بكلوه ي هر سال در شكنيا:  و گفتند19

.  باشديخداوند م
د،ين باشيمكستانها در كد در تايبرو«: ن را امر فرموده، گفتنديامين بني پس ب20
ن يس زن خود را ربوده، به زمكلوه هريند، و از دختران شيستانها درآكنند، آنگاه از تاكنندگان رقص كند تا با رقص يرون آيلوه بي اگر دختران شكنيد و اينك و نگاه 21
.ن برودياميبن

م، و يس زنش را در جنگ نگاه نداشتك هريه ما براكد، چونيشان را به خاطر ما ببخشيم گفت ايشان خواهينند، به اكت ياكشان آمده، نزد ما شي و چون پدران و برادران ا22
.دي باشيرم مد، اآلن مجيشان نداديشما آنها را با ا

ردند و در ك خود برگشته، شهرها را بنا كغما برده، رفتند، و به مليشان را به ي خود گرفتند، و اةنندگان، زنان را برحسب شماركردند، و از رقص كن ين چنيامي پس بن23
.ن شدندكآنها سا

.رون رفتندي خود بكس به ملك آنجا هر خود روانه شدند، و ازةليس به سبط خود و به قبكل هري اسرائي و در آن وقت بن24
.ردك ي آمد، ميس آنچه درنظرش پسند مك نبود و هريل پادشاهيام در اسرائي و در آن ا25
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1روت باب 

  .ن شود، او و زنش و دو پسرشكهودا رفت تا در بالد موآب سايت لحم ي از بيدا شد، و مردين پي در زميه قحطكومت داوران كام حي و واقع شد در ا1
  .ده، در آنجا ماندنديپس به بالد موآب رس. هودا بودنديت لحم يانِ بي و اَفْراتيون مسميلْك، و پسرانش به محلُون و ي بود، و اسم زنش نَعومكملَي و اسم آن مرد اَل2
  . ماندي، مرد و او با دو پسرش باقي شوهر نعومكملَي و اَل3
  . ب به ده سال توقف نمودندي روت بود، و در آنجا قريگري عرْفَه و نام ديكيه نام ك خود زن گرفتند ي زنان موآب براشان ازي و ا4
.ز مردند، و آن زن از دو پسر و شوهر خود محروم مانديون نيلْكشان محلُون و ي و هر دو ا5
  . شان داده استيه خداوند از قوم خود تفقّد نموده، نان به اكده بود ي در بالد موآب شنهكرا ي پس او با دو عروس خود برخاست تا از بالد موآب برگردد، ز6
  .نندكهودا مراجعت ين ي بودند، و به راه روانه شدند تا به زميرون آمد، و دو عروسش همراه وين بود بكه در آن ساك يانك و از م7
  .ديردكه شما به مردگان و به من كناد، چنانكد، و خداوند بر شما احسان ي مادر خود برگردةخان از شما به يكيد و هر يبرو:  به دو عروس خود گفتي و نعوم8
  .ستنديرده، گركد و آواز خود را بلند يشان را بوسيپس ا» .ديابي شوهر خود راحت ة از شما در خانيكيه هر كناد ك و خداوند به شما عطا 9

  .م برگشتيتو خواهه همراه تو نزد قوم ك بلين:  و به او گفتند10
   شما شوهر باشند؟يه براكا در رحم من هنوز پسران هستند يد؟ آيايد، چرا همراه من بي دخترانم برگرديا:  گفتي نعوم11
  م، يشوم و پسران هم بزاز به شوهر داده يد دارم و امشب نيه امكم ير هستم، و اگر گوياده پي شوهرگرفتن زيه براكرا يد زيريش گي دخترانم برگشته، راه خود را پي ا12
ار تلخ شده است ي شما بسيه جانم براكرا ي دخترانم زي ايد داشت؟ نيشان، خود را از شوهرگرفتن محروم خواهيرد، و به خاطر اكد يشان صبر خواهيا تا بالغ شدن اي آ13
.ه دست خداوند برمن دراز شده استكچون
  . دي چسبيد، اما روت به ويو عرفه مادر شوهر خود را بوسستند يرده، گركگر آواز خود را بلند ي پس بار د14
  .ز در عقب زن برادر شوهرت برگرديش برگشته است تو نيان خوي زن برادر شوهرت نزد قوم خود و خداكنيا:  و او گفت15
 تو ينم، قوم تو قوم من و خداك ي، منزل مينكه منزل ك يير جام و هي آي ميه روك ييرا هر جاينم و از نزد تو برگردم، زك كه تو را تركن كبر من اصرار م:  روت گفت16
  . من خواهد بوديخدا
.دير از موت، مرا از تو جدا نماي غيزيند اگر چكن ياده بر ايه زكن بليخداوند به من چن. رم و در آنجا دفن خواهم شدي مي، ميريه بمك يي جا17
  .ستادي باز ايت، از سخن گفتن با و رفتن همراهش مصمم شده اسيه او براكد ي پس چون د18
   است؟ين نعوميا ايه آكت آمده، زنان گفتند كشان به حري شهر بر ايدند، تماميت لحم گرديو چون وارد ب. دنديت لحم رسيشان هر دو روانه شدند تا به بي و ا19
  .ده استي من مرارت سخت رسانرا قادر مطلق بهيد زيه مرا مرِّه بخوانكد بلي مخوانيمرا نعوم: شان گفتي او به ا20
.ده استي رسانيل ساخته است و قادر مطلق به من بديه خداوند مرا ذلكد چوني خواني مي چه مرا نعوميپس برا. دي برگردانيرون رفتم و خداوند مرا خالي من پر ب21
.ت لحم شدنديدن جو وارد بي درويمد؛ و در ابتدا آيه از بالد موآب برگشته بود ، همراه وكه يرد و عروسش روتِ موآبك مراجعت ي و نعوم22



  
2روت باب 

  .   بودكملَي دولتمند، بوعزْ نام از خاندان اَليه مردك داشت يشِ شوهري خوي و نعوم1
  . دخترميبرو ا:  را گفتياو و. مي نماينيابم، خوشه چيه در نظرش التفات ك يسكشتزارها بروم و در عقب هر كه به كمرا اجازت بده :  گفتيه به نعومي و روت موآب2
  .  بود، افتادكملَيه از خاندان اَلكن بوعزْ ي زمة نمود، و اتفاق او به قطعي مينيشتزار درآمد و در عقب دروندگان خوشه چك پس روانه شده، به 3
» .ت دهدكخداوند تو را بر«:  را گفتنديشان ويا» .خداوند با شما باد«: ت لحم آمده، به دروندگان گفتي بوعزْ از بكني و ا4
  ست؟يكن دختر ازآن يا: ه بر دروندگان گماشته بود، گفتكر خود ك و بوعزْ به نو5
   از بالد موآب برگشته است،يه با نعومكه ين است دختر موآبيا: ه بر دروندگان گماشته شده بود، در جواب گفتكر ك نو6
 در خانه توقّف يكه اندك آني سوا نم؛ پس آمده، از صبح تا به حال مانده است،كان بافه ها جمع يعقب دروندگان در مم و در ي نماينيه خوشه چكنيتمنّا ا:  و به من گفت7
. رده استك
  .نجا باشيزان من در اينكه با كنجا هم مگذر بلي مرو و از ايني خوشه چيگر برايشت زار دكچ ي؟ به هي شنوي دخترم مگر نميا:  و بوعزْ به روت گفت8
شان برو و از آنچه ي، نزد ظروف اينند؟ و اگر تشنه باشكه تو را لمس كردم كم نكا جوانان را حيشان برو؛ آي دروند نگران باشد و در عقب ايه مك يني چشمانت به زم و9

  .شند، بنوشك يجوانان م
ب هستم؟يه غرك و حال آنيه به من توجه نمودكافتم يات  چه در نظر تو التفيبرا: رد و به اوگفتكم ين تعظي در افتاده، او را تا به زمي پس به رو10
رده، ك كن والدت خود را تريده است، و چگونه پدر و مادر و زمي، اطالع تمام به من رسيردكاز هر آنچه بعد از مردن شوهرت به مادرشوهر خود :  بوعزْ در جواب او گفت11

  .ي، آمديشتر ندانسته بوديه پك ينزد قوم
  .امل به تو برسدك، اجر يش پناه بردير بالهايه در زكل، ي اسرائيهوه، خداي تو را جزا دهد و از جانب  خداوند عمل12
.ستميزان تو نينك از يكي، اگر چه من مثل يز گفتيز خود سخنان دل آوينك و به ي داديه مرا تسلكرا يابم زيم، در نظر تو التفات بي آقايا:  گفت13
 ير شده، باقي برشته به او دادند و خورد و سةپس نزد دروندگان نشست و غل» .ره فرو بري خود را درشةا و ازنان بخور و لقمينجا بيت چاشت ادر وق:  را گفتي بوعزْ و14

  .مانده را واگذاشت
  .دييد و او را زجر منمايا نمينيان بافه ها هم خوشه چيه در مكد يبگذار: رده، گفتك برخاست، بوعزْ جوانان خود را امر يني خوشه چي و چون برا15
.دينكند و او را عتاب ميد تا برچيش بگذاريده، برايشكز از دسته ها ي و ن16
  . جو بودةفي اكيد و به قدر يوبكده بود ، يه برچك نموده، آنچه را ينيشتزار خوشه چك پس تا شام در آن 17
  . داديرون آورده، به وي مانده بود، بيرشدنش باقيد، و آنچه بعد از سيده بود، ديه برچك پس آن را برداشته، به شهردر آمد، و مادرشوهرش آنچه را 18
ار ك يه نزد وك يسكپس مادر شوهر خود را از . ه بر تو توجه نموده استك باد آنك؟ مباريردكار كجا ك و ي نمودينيجا خوشه چكامروز :  را گفتي و مادر شوهرش و19
.ردم، بوعزْ استكار كه امروز نزد او كص نام آن شخ: رده بود، خبر داده، گفتك

ش ما و از ين شخص، خويا:  را گفتي ويو نعوم.  ننموده استكه احسان را بر زندگان و مردگان تركرا ي باد زكاو از جانب خداوند مبار:  به عروس خود گفتي و نعوم20
  . ماستي هايول

  .نندك درو مرا تمام ةش تا همز مرا گفت با جوانان من بايه او نكه گفت ي و روت موآب21
  .ابنديگر نيشتزار دك و تو را در يرون رويزان او بينكه با ك دخترم خوب است يه اك به عروس خود روت گفت ي نعوم22
.ونت داشتك ماند تا درو جو و درو گندم تمام شد، و با مادر شوهرش سي ميني خوشه چيزان بوعزْ براينك پس با 23
  

3روت باب 
  .و باشدكيت نيم تا براي تو راحت نجويا براي دختر من، آيا « : را گفتي وير شوهرش، نعوم و ماد1
  .ندك ي مك او امشب در خرمن خود، جو پاكنيست؟ و ايش ما ني خويش بوديزاينكه با تو كا بوعزْ ي و اآلن آ2
  .دن فارغ شوديد را به آن مرد نشناسان تا از خوردن و نوشده، به خرمن برو، اما خوين و رخت خود را پوشكن يرده، تدهكشتن را غسل ي پس خو3
  .ينكد بيه چه باك او را بگشا و بخواب، و او تو را خواهد گفت يهاين و رفته پاكدنش را نشان ي خوابي و چون او بخوابد، جا4
. ردك، خواهم يهر چه به من گفت:  را گفتي او و5
  .او را امر فرموده بود، رفتار نمود پس به خرمن رفته، موافق هر چه مادرشوهرش 6
  .دي او را گشود و خوابيهايد، آنگاه او آهسته آهسته آمده، پاي جو خوابينار بافه هاكد و دلش شاد شد و رفته به ي پس چون بوعزْ خورد و نوش7
  .ده استيش خوابيهاي نزد پاي زنكنيه اكد و به آن سمت متوجه شد ي و در نصف شب آن مرد مضطرب گرد8
. ي هستيه تو ولّكرا يش بگستران زيز خوينكز تو، روت هستم؛ پس دامن خود را بر ينكمن : ؟ اوگفتيستيكتو:  و گفت9

  .ي، نرفتير و چه غنيه در عقب جوانان، چه فقك، چونيشتر احسان نموديه در آخر بكرا يز!  باشكاز جانب خداوند مبار!  دختر منيا:  او گفت10
  . داننديو مكيه تمام شهر قوم من تو را زن نكرا يرد، زكت خواهم ي برايهر آنچه به من گفت!  مترس دختر  من،ي وحال ا11
  .تر از من هستكي نزدي اين ولّكي هستم، ليه من ولك و اآلن راست است 12
ه من كات خداوند يد، پس قسم به  حي را ادا نماي تو حق ولّيه براكد، و اگر نخواهد يد، خوب ادا نماي تو ادا نماي را براينجا بمان و بامدادان اگر او حق ولّي امشب در ا13

. تو ادا خواهم نمود؛ اآلن تا صبح بخوابيآن را برا
  .ن زن به خرمن آمده استيه اك نفهمد يسك زنهار  :ص دهد برخاست، و بوعزْ گفتيه اش را تشخيه همساكش از آنيده، پيش تا صبح خوابي پس نزد پا14
  . گذارد و به شهر رفتيموده، بر ويل جو پيكپس آن را بگرفت و او شش . رياور و بگيه بر توست، بك ير و گفت چاد15
  . رده بود خبر دادك ي پس او را از هر آنچه آن مرد با و  دختر من، بر تو چه گذشت؟يا: د، او را گفتي و چون نزد مادر شوهر خود رس16
  .دست مرويرا گفت، نزد مادر شوهرت تهيل جو را به من داد زيكن شش يا:  و گفت17
. ند، آرام نخواهد گرفتكار را امروز تمام نكن يه آن مرد تا اكرا ين امر چگونه خواهد شد، زيه اك ين تا بداني دخترم آرام بنشيا:  را گفتي او و18
  

4روت باب 



  .و او برگشته، نشست. نينجا برگشته، بنشيبه ا!  فالنيا:  گذشت، و به او گفتيخن گفته بود م او سةه بوعز دربارك ي آن ولّكنيو ا.  و بوعزْ به دروازه آمده، آنجا نشست1
  .شان نشستنديو ا. دينينجا بنشيا  :شان گفتيخ شهر را برداشته، به اي و ده نفر از مشا2
  .    فروشدي بود، مكلَميه از برادر ما اَلك را يني زمةه از بالد موآب برگشته است، قطعك ينعوم:  گفتي و به آن ول3ّ
 مرا خبر بده ينك ي نمكاكن؛ و اگر انفك، بينك ي مكاكپس اگر انف. خ قوم من بخرين مجلس و مشايه آنرا به حضور اكم يه تو را اطالع داده، بگوكدم ي و من مصلحت د4

  .نمك ي مكاكفمن ان: او گفت. ند، و من بعد از تو هستمك كاكه انفكست ي نيسك ر از تويرا غيتا بدانم، ز
  .يزانيراثش برانگي را بر ميد، تانام متوفيد خريز باي نيه، زن متوفي، از روت مو آبي خري مين موآب را از دست نعوميه زمك يدر روز:  بوعزْ گفت5
. مي نماكاك توانم انفيرا نمير زي خود بگة مرا بر ذمكاكپس حق انف. نمكراث خود را فاسد ينم، مبادا مك كاك خود انفي توانم براينم:  گفتي آن ول6ّ
ل قانون شده ين اسرائيو ا.  داديه خود ميرده، به همساكرون يفش خود را بكه شخص كن بود يل به جهت اثبات هر امر ايم در اسرائيام قدي و مبادلت در اكاك و رسم انف7

  .     است
  .ردكرون يفش خود را بكو .  خود بخريآن را برا:  به بوعزْ گفتي پس آن ول8ّ
  .دمي خريون و محلون را از نعوميلك كملي ماي و تمامكملَي اَلكملي مايه تمامكد ي شما امروز شاهد باش : قوم گفتيخ و به تمامي و بوعزْ به مشا9

 محله اش منقطع نشود؛ شما امروز ة برادرانش و از دروازاني از ميزانم، و نام متوفيراثش برانگي را بر ميدم تا نام متوفي خود خريه زن محلون را به زني و هم روت مو آب10
. ديشاهد باش

ردند؛ و تو كل را بنا ي اسرائةه خانكه گرداند يل ولي تو در آمده، مثل راحةه به خانكن زن را يم و خداوند ايشاهد هست: خ گفتنديه نزد دروازه بودند و مشاك قوم يو تمام11
  .م نامور باشت لحياب شو، و در بيامكدر افراته 

.دين دختر، خواهد بخشيه خداوند تو را از اك يد، از اوالدييهودا زاي يه تامار براك فارص باشدة تو مثل خانة و خان12
  .ديي زايه پسرك شد  و به او درآمد و خداوند او را حمل داد ي پس بوعزْ روت را گرفت و او زن و13
  .ل بلند شودي نگذاشته  است؛ و نام او در اسرائي ولّيه تو را امروز بك  باد خداوندكمتبار:  گفتندي و زنان نعوم14
  .دييت از هفت پسر بهتر است، او را زاي دارد و برايه تو را دوست مكه عروست كرا ي تو باشد، زيري جان و پرورنده پةنندكت تازه ي و او برا15
  . او شدةي پسر را گرفته، در آغوش خود گذاشت و داي و نعوم16
.  پدر داود استيسيد خواندند و او پدر يده شد، و نام او را عوبيي زاي پسري نعومي او را نام نهاده، گفتند برا ه اش،ي و زنان همسا17
  فارص حصرون را آورد؛ : ش فارصيداين است پي ا18
19مصرون، رام را آورد؛ و رام عناداب را آورد؛ي و ح  
20مشون را آوي و علمونْ را آورد؛ناداب نَحشون سرد؛ و نَح  
  د را آورد؛ ي و سلْمون بوعزْ را آورد؛ بوعز عوب21
. داود را آورديسي را آورد؛ و يسيد ي و عوب22
  

  ليتاب اول سموئك
***************




1اول سموئيل باب 
  . بوديميو او افرا. هو بن تُو بن صوفيرُوحام بن اَلِيبن  به اَلْقاَنه يم، مسميوهستان افراكم از يم صوفي بود از رامه تاي و مرد1
.ن حنّا را اوالد نبودكي فَنِنَّه بود فَنِنَّه اوالد داشت ليگري حنّا و اسم ديكياسم .  و او دو زن داشت2
اهنان خداوند در آنجا ك، يلِينَحاس دو پسر عِي و في آمد، حفْنِيلُوه ميوت از شهر خود به شيهوه صباي يدن براي گذراني عبادت نمودن و قرباني و آن مرد هر سال برا3

  .بودند
  .  دادي پسران و دختران خود قسمت ها مةد، به زن خود فَنِنَّه و همي گذراني ميه اَلْقاَنه قربانك آمد ي مي و چون روز4
  .اوند رحِم او را بسته بود داشت، اگر چه خديه حنّا را دوست مكرا ي داد زي و اما به حنّا قسمت مضاعف م5
  . ه خداوند رحم او را بسته بودك ساخت، چوني مك را خشمنايه وك يد به حدي رنجانيز سخت مي او را ني وي و هئو6
  .  ورد خي نميزيه نموده، چيد و او گري رنجانين او را مي آمد، فَنِنَّه همچني خدا مةه چون حنّا به خانك شد ين سال به سال واقع مي و همچن7
ستم؟ي تو از ده پسر بهتر نيا من براين است؟ آي و دلت چرا غمگي خوري و چرا نمياني حنّا، چرا گريا«:  گفتي را مي و شوهرش، اَلْقاَنه ، و8
  .ل خدا نشسته بودكي در هي خود نزد ستونيرسكاهن بر ك يليلوه، حنّا برخاست و عيشان در شيل و شرب نمودنِ اك و بعد از ا9

  .   ستيرد، و زارزار بگرك جان نزد خداوند دعا يو او به تلخ 10
، ييز خود عطا فرماينك به يوركرده، اوالد ذك خود را فراموش نكزينك و ياد آوريرده، مرا بكز خود نظر ينكبت ي الواقع به مصيوت اگر فيهوه صباي يا: رده، گفتك و نذر11

.د، و اُستُرَه بر سرش نخواهد آمدام عمرش به خداوند خواهم داي اياو را تمام
  .ردك دهن او را مالحظه يلي خود را به حضور خداوند طول داد، عي و چون دعا12
  .ه مست استك گمان برد يلي شد، و عي بود و آوازش مسموع نمكش فقط، متحري گفت، و لبهاي و حنّا در دل خود سخن م13
  »   .نكشرابت را از خود دور ؟ ي شوي مست ميكتا به :  را گفتي ويلي پس ع14
  .خته اميه جان خود را به حضور خداوند ركده ام، بليرات   ننوشكسته روح هستم، و شراب و مسكه زن شكم، بلي آقاين:  و حنّا در جواب گفت15
  . گفتمي خود تا بحال ميدگيثرت غم و رنجكه از كرا يعال مشمار، زيز خود را از دختران بلِينك 16
  .دي، تو را عطا فرمايه از او طلب نمودك را يل مسألتي اسرائي برو و خدايبه سالمت: در جواب گفت يلي ع17
.گر ترشرو نبودي خورد و ديش گرفت و ميپس آن زن راه خود را پ. ابديزت در نظرت التفات ينك:  گفت18
.ش به رامه آمدندي خوةردند و برگشته، به خانك، به حضور خداوند عبادت  شان بامدادان برخاستهي و ا19



  . اد آورديو اَلْقاَنه زن خود حنّا را بشناخت و خداوند او را به 
.ال نمودمواو را از خداوند س: را گفتيل نام نهاد، زيد و او را سموئيي زايام حنّا حامله شده، پسري و بعد از مرور ا20
  . انه و نذر خود را نزد خداوند بگذرانديال سي اهل خانه اش رفت تا قرباني و شوهرش اَلْقاَنه با تمام21
  .م، آنگاه او را خواهم آورد و به حضور خداوند حاضر شده، آنجا دائماً خواهد ماندي آير باز داشته نشود، نميه به شوهر خود گفته بود تا پسر از شكرا ي و حنّا نرفت ز22
پس آن زن ماند و تا وقت باز . ديالم خود را استوار نماكن خداوند كير بمان؛ لي تا وقت باز داشتنش از شن،كد، بيآنچه در نظرت پسند آ:  را گفتي شوهرش اَلْقاَنه و23

. دادير مير، او را شيداشتن پسر خود از ش
  . بودكوچكد و آن پسر يرسانلوه ي خداوند در شة شراب با خود آورده، به خانك مشكي آرد و ةفي اكي را با سه گاو و ير باز داشته بود، وي و چون او را از ش24
  . آوردنديلي و گاو را ذبح نمودند، و پسر را نزد ع25
  .ستاده، از خداوند مسألت نمودمينجا نزد تو ايه در اكمن آن زن هستم ! مي آقايجانت زنده باد ا! مي آقاينم اك يعرض م:  و حنّا گفت26
  .و طلب نموده بودم، به من عطا فرموده استه از اكن پسر مسألت نمودم و خداوند مسألت مرا ي اي برا27
.پس در آنجا خداوند را عبادت نمودند» .ه زنده باشد وقف خداوند خواهد بودك يامي خداوند وقف نمودم؛ تمام ايز او را براي و من ن28
  

2اول سموئيل باب 
ه در نجات تو شادمان كرا يده است، زيع گردي برافراشته شده، و دهانم بر دشمنانم وسو شاخ من در خداوند د،ي نماي دل من در خداوند وجد م : و حنّا دعا نموده، گفت1

.هستم
  .         ستي ني ما صخره ايست ، و مثل خداي نيسكر از تو يرا غيست، زي نيهوه قدوسي مثل 2
. شوديده مي است و به او اعمال، سنج عالّميهوه خدايرا يد، و غرور از دهان شما صادر نشود، زييگر مگويز ديبر آمك سخنان ت3
.مر آنها به قوت بسته شدكدند، ي لغزيه مك يسته است، و آنانكمان جباران را شك 4
.دهيزبون گردارداشت، يه اوالد بسكده است، و آنييه زن نازا هفت فرزند زاكافتند؛ بليه گرسنه بودند، استراحت ك يسانكر ساختند و ي نان اجيشتن را براير شدگان، خوي س5
.زاندي خي آورد و برميند ؛ به قبر فرود مك يراند و زنده مي مي خداوند م6
. سازديند و بلند مك ي گرداند؛ پست مي مي سازد و غنير مي خداوند فق7
ن از آن خداوند است و ي زميه ستونهاكرا ي جالل گرداند، زيرسكشان را وارث يران بنشاند و ايشان را با امي دارد تا اين را از مزبله برميك افرازد و مسي برمكر را از خاي فق8

.ون را بر آنها استوار نموده استكربع مس
.ه انسان به قوت خود غالب نخواهد آمدكرايران در ظلمت خاموش خواهند شد، زي دارد، اما شرين خود را محفوظ مي مقدسيهاي پا9

 خواهد نمود، و به پادشاه خود قوت ين را داوري زميخداوند، اقصا .شان از آسمان صاعقه خواهد فرستادياو بر ا.  شدسته خواهندكنند، شكه با خداوند مخاصمه ك ي آنان10
.ديح خود را بلند خواهد گردانيد و شاخ مسيخواهد بخش

. نمودياهنْ، خداوند را خدمت  مك يلي خود به رامه رفت و آن پسر به حضور عة پس اَلْقاَنه به خان11
  .عال بودند و خداوند را نشناختندي بلِي از بنيليپسران ع و 12
   آمدياهن با چنگال سه دندانه در دست خود مك شد، خادم يه گوشت پخته مك يد، هنگامي گذراني مي قربانيسكه چون كن بود ياهنان با قوم اك و عادت 13
 يلوه  ميه در آنجا به شكل ي اسرائين با تماميو همچن.  گرفتي خود مياهن آن را براك آورد، يبرمل فرو برده، هر چه چنگال يا پاتيگ يا ديا مرجل ي و آن را به تاوه 14

  . نمودنديآمدند، رفتار م
رد، يگ يرا گوشت پخته از تو  نمياهن بده، زك يباب براكگوشت به جهت «:  گفتيد، مي گذراني ميه قربانك يسكاهن آمده، به كه، خادم يدن پيز قبل از سوزاني و ن15
  .ه خامكبل

  .رمي گيه اآلن بده، واال به زور مك، بلين:  گفتياو م. ري خود بگي خواهد برايه را اول بسوزانند و بعد هرچه دلت ميپ:  گفتي مي و آن مرد به و16
. داشتنديروه مك خداوند را ميايه مردمان هداكرا يم بود، زيار عظي پس گناه آن جوانان به حضور خداوند بس17
  .تان بسته بودكفوه يمرش اك بود و بر كوچكرد، و او پسر ك يل به حضور خداوند خدمت ميو اما سموئ 18
  .انه را بگذرانندي سالي آمد تا قربانيه با شوهر خود برمك ي آورد، هنگامي ساخت، و آن را سال به سال همراه خود مي مكوچك ة جبي وي و مادرش برا19
.ان خود رفتندكپس به م. ، اوالد بدهديه به خداوند داده اك يتين زن به عوض عاريخداوند تو را از ا: ت داده، گفتكا بر اَلْقاَنه و زنش ريلي و ع20
.ردك يل به حضور خداوند نمو ميد، و آن پسر، سموئيي و خداوند از حنّا تفقد نمود و او حامله شده، سه پسر و دو دختر زا21
 يردند، مك ي اجتماع خدمت مةميه نزد در خك يه چگونه با زنانكنيد، و اي شني نمودند، ميل عمل مي اسرائيود، و هرچه پسرانش با تمامار سالخورده شده بي بسيلي و ع22
  .دنديخواب
  .     شنومين قوم مي ايه اعمال بد شما را از تمامكرايد زينك يارها مكن يچرا چن: شان گفتي پس به ا23
  .دي باشيان قوم خداوند ميشما باعث عص. ستي شنوم خوب نيه مك يا خبرري پسرانم، زيد اينكن مي چن24
شان سخن پدر خود را يد؟ اما اي شفاعت نماي ويه براكست يك بر خداوند گناه ورزد، يرد؛ اما اگر شخصك خواهد ي گناه ورزد، خدا او را داوري بر شخصي اگر شخص25
.زد ساكشان را هاليه اكرا خداوند خواست يدند، زينشن
. شديده ميافت و هم    نزد خداوند و هم نزد مردمان پسندي يل، نمو مي و آن پسر، سموئ26
   فرعون بودند، ظاهر نساختم؟ةشان در مصر در خانيه اك يا خود را بر خاندان پدرت هنگاميآ: دي گوين ميخداوند چن«:  گفتي آمده، به ويلي نزد عيي و مرد خدا27
ل را ي اسرائين بني آتشيايع هدايا جميفود بپوشد؛ و آيد و بخور بسوزاند و به حضور من اياياهن من بوده، نزد مذبح من بكدم تا يل برنگزياسباط اسرائع يا او را از جمي و آ28

  دم؟ يبه خاندان پدرت نبخش
 يايع هداين جميوتركيشتن را از ني، تا خوي داريده از من محترم مايد و پسران خود را زينك يمال مين خود امر فرمودم، پاكه در مسك مرا ياي ها و هداي پس چرا قربان29

  ؟     يل فربه سازيقوم من، اسرائ
! حاشا از من: دي گوين اآلن خداوند مكيل.  خواهند نمودكه خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا به ابد سلوكالبته گفتم : دي گويل مي اسرائيهوه، خداين ي بنابرا30
  .ر بشمارند، خوار خواهند شديه مرا حقك يسانكم خواهم نمود و يركند، تيم نمايركه مرا تك را ينانرا آيز

  .افت نشودي تو ةر در خاني پيه مردك خاندان پدر تو را قطع خواهم نمود ي  تو را و بازويه بازوكد ي آي ميامي اكني ا31



  . تو ابداً نخواهد بودةر در خاني پيل خواهد شد، و مرديه به اسرائك يد، در هر احساني دين مرا خواهك مسي و تنگ32
  . خواهند مردي تو در جوانةت خانيع ذريدن دلت خواهد بود، و جميدن چشم تو و رنجانياهك يم، براي نمايه از مذبح خود قطع نمكسان تو ك را از ي و شخص33
  . روز خواهند مردكيشان در يه هر دو اك شود ي منَحاس واقعي و فيه بر دو پسرت حفْنك تو عالمت باشد ين براي و ا34
وسته يح من پيرد، و به حضور مسك بنا خواهم يمك مستحة او خانيه موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود، و براك به جهت خود برپا خواهم داشت ينياهن امك و 35
  .  خواهد نمودكسلو
ف ي از وظايكيه مرا به كنيتمنّا ا: م خواهد نمود و خواهد گفتي تعظي نقره و قرص ناني آمده، نزد او به جهت پاره ا ماند،ي تو باقةه در خانكه هرك و واقع خواهد شد 36
. نان بخورميهانت بگذار تا لقمه اك
  

3اول سموئيل باب 
  . شديشوف نمكا ميوالم خداوند نادر بود و رك نمود، و در آن روزها ي، خداوند راخدمت ميليل، به حضور عي و آن پسر، سموئ1
  د،ي توانست ديده بود و چشمانش آغاز تار شدن نموده، نميش خوابي در جايليه چون عك و در آن زمان واقع شد 2
  د،ي خوابيه تابوت خدا بود، مك ييل خداوند، جاكيل در هي و چراغ خدا هنوز خاموش نشده، و سموئ3
.كيلب: ل را خواند و او گفتي خداوند سموئ4
.ديو او برگشته خواب. نخواندم؛ برگشته، بخواب: او گفت. يرا مرا خواندي حاضرم زكنيا:  شتافته، گفتيلي پس نزد ع5
. پسرم تو را نخواندم؛ برگشته، بخوابيا: او گفت. يرا مرا خواندي حاضرم زكنيا:  آمده، گفتيليل برخاسته، نزد عيو سموئ! لي سموئيا: گر خواندي و خداوند با د6
  .شف نشده بودكالم خداوند تا حال بر او منك شناخت و ي، خداوند را هنوز نملي و سموئ7
  .هوه، پسر را خوانده استيه كد ي فهميليآنگاه ع. يرا مرا خواندي حاضرم زكنيا:  آمده، گفتيليل را بار سوم خواند و او برخاسته، نزد عي و خداوند باز سموئ8
.دي خود خوابيل رفته، در جايپس سموئ.  شنودي تو مةه بندكرا ي خداوند بفرما زياگر تو را بخوانَد، بگو ابرو و بخواب و : ل گفتي به سموئيلي و ع9

  . شنودي تو مةه بندكرا يبفرما ز: ل گفتيسموئ» !لي سموئيا! لي سموئيا«: ش خواندي پيستاد و مثل دفعه هاي و خداوند آمده، با10
  .ه بشنود، صدا خواهد دادك هر يه گوشهاكنم ك يل مي در اسرائيارك من كنيا: ل گفتي و خداوند به سموئ11
  .دي گفتم بر او اجرا خواهم داشت، و شروع نموده، به انجام خواهم رسانيلي عة خانة در آن روز هرچه دربار12
  .شان را منع ننموديپسرانش بر خود لعنت آوردند و او اه ك داند،  چونيه مك ي خواهم نمود به سبب گناهي او تا به ابد داورةه من بر خانكرا به او خبردادم ي ز13
».فاره نخواهد شدكه، تا به ابد ي و هدي به قربانيليه گناه خاندان عك قسم خوردم يلي خاندان عين براي بنابرا14
  .دا اطالع دهيو را از ريليه عكد يل ترسيرد، و سموئك خداوند را باز ة خانيد و درهايل تا صبح خوابي و سموئ15
  كيلب: او گفت! ل ي پسرم سموئيا: ل را خوانده، گفتي سموئيلي اما ع16
  .ي داري از من مخفيزياگر از هرآنچه به تو گفته است چ.  مداريه به تو گفته است؟ آن را از من مخفك است يچه سخن:  گفت17
.ندكد بيآنچه در نظر او پسند آ. خداوند استو او گفت .  نداشتي از آن مخفيزيرد و چكان ي او بيز را برايل همه چي پس سموئ18
  .فتدين بي از سخنانش بر زميكيه ك گذاشت ي بود و نمي مي شد و خداوند با ويل بزرگ مي و سموئ19
  . خداوند باشديل برقرار شده است تا نبيه سموئكل از دان تا بئرشبع دانستند ي اسرائي و تمام20
.الم خداوند ظاهر ساختكل به يلوه خود را بر سموئيه خداوند در شكرا يد، زلوه ظاهر شيگر در شي و خداوند بار د21
  

4اول سموئيل باب 
  .ق فرود آمدنديان در اَفينيرون آمده، نزد اَبنْ عزَر اردو زدند، و فلسطيان در جنگ بيني فلسطةل به مقابليو اسرائ. ديل رسي اسرائيل به تماميالم سموئك و 1
دان يه به قدر چهارهزار نفر را در مكست خوردند، و در معركان شينيل از حضور فلسطيوستند، اسرائيردند، و چون جنگ در پك ييل صف آرايابل اسرائان در مقيني و فلسط2
  . شتندك
م تا ياوريلوه نزد خود بيخداوند را از شست داد؟ پس تابوت عهد كان شينيچرا امروز خداوند ما را از حضور فلسط: ل گفتنديخ اسرائيدند، مشايرگاه رسك و چون قوم به لش3

  .ان ما آمده، ما را از دست دشمنان ما نجات دهديدر م
.نَحاس در آنجا با تابوت عهد خدا بودندي و في حفْنيلين است از آنجا آوردند، و دو پسر عكان سايروبكان يه در مكوت را يهوه صبايلوه فرستاده، تابوت عهد ي و قوم به ش4
  . ن متزلزل شديه زمك ي بلند زدند به حديل صدايع اسرائيرگاه داخل شد، جمكتابوت عهد خداوند به لش و چون 5
  .ه تابوت خداوند به اردو آمده استكدند يست؟ پس فهميان چي عبراني بلند در اردوين آواز صدايا: دند، گفتنديان آواز صدا را شنيني و چون فلسط6
!  واقع نشده استيزين چين چنيرا قبل از اي بر ما، زيوا: خدا به اردو آمده است و گفتند: درا گفتنيدند زيان ترسيني و فلسط7
  .ا مبتال ساختندي بالةابان به هميان را در بيه مصركانند ين خداي دهد؟ همييان زورآور رهاين خدايه ما را از دست اكست يك بر ما، ي وا8
.دينكد و جنگ  يپس مردان شو.  نمودنديشان شما را بندگيه اكد، چنانينك يان را بندگيد مباد عبرانيباشت داده، مردان يشتن را تقويان خويني فلسطي ا9

  . شته شدندكاده ي هزار پيل سي شد، و از اسرائيميار عظيشتار بسكردند و ك خود فرار   ةمي به خكيست خورده، هركل شيردند و اسرائكان جنگ يني پس فلسط10
.شته شدندكنَحاس  ي و في حفْنيليه شد، و دو پسر ع و تابوت خدا گرفت11
  .لوه آمديخته، به شي بر سر ركده و خاي درةده، در همان روز با جامير دوك از لشينيامي بني و مرد12
آن مرد به شهر داخل شده، خبر داد، و چون .  بودي تابوت خدا مضطرب مةه دلش درباركرا ي خود مراقب نشسته، زيرسكنار راه بر ك به يلي عكني و چون وارد شد، ا13
  . شهر نعره زدنديتمام
  . را خبر داديليست؟ پس آن مرد شتافته، عين آواز هنگامه چيا: د، گفتي آواز نعره را شنيلي و چون ع14
.دي توانست دي نود و هشت ساله بود و چشمانش تار شده، نميلي و ع15
  ار چگونه گذشت؟ك پسرم يا: گفت. رده امكرفرار كه، و من امروز از لشر آمدكه از لشكمنم :  گفتيلي پس آن مرد به ع16
نَحاس مردند و تابوت عهد ي و فيز دو پسرت حفْني هم در قوم واقع شد، و نيميست عظكردند، و شكان فرار ينيل از حضور فلسطياسرائ:  و آن خبر آورنده در جواب گفت17

  .خدا گرفته شد



ل ين بود و چهل سال بر اسرائير و سنگي پيه مردكرا يست و بمرد، زك دروازه به پشت افتاده، گردنش بشي خود به  پهلويرسك از يلياد، ع و چون از تابوت خدا خبر د18
  .رده بودك يداور
ه درد زه او را كرا يد زييده، زاد، خم شيدن بود، چون خبر گرفتن تابوت خدا و مرگ پدرشوهرش و شوهرش را شنيي به زاكيه حامله و نزدكنَحاس ي و عروس او، زن ف19

  .بگرفت
  .اما او جواب نداد و اعتنا ننمود. يدييه پسر زاكرا يمترس ز: ستاده بودند، گفتندي ايه نزد وك ي و در وقت مردنش زنان20
  . وهرش و شوهرشه تابوت خدا گرفته شده بود و به سبب پدر شكل شد چونيل زايجالل از اسرائ: خابود نام نهاده، گفتي و پسر را ا21
.ه تابوت خدا گرفته شده استكرا يل شد زيل زايجالل از اسرائ:  پس گفت22
  

5اول سموئيل باب 
  .ان تابوت خدا را گرفته، آن را از اَبنْ عزَر به اَشْدود آوردنديني و فلسط1
  .تند داجون گذاشكي داجون درآورده، نزدةان تابوت خدا را گرفته، آن را به خانيني و فلسط2
  .ش برپا داشتنديو داجون را برداشته، باز در جا. ن افتاده بودي راجون به حضور تابوت خداوند رو به زمكنيان برخاستند، اي و بامدادان چون اَشْدود3
 آستانه قطع شده، و تنِ داجون فقط از او ن افتاده، و سر داجون و دو دستش بري داجون به حضور تابوت خداوند رو به زمكني آن روز چون صبح برخاستند، اي و در فردا4
  . مانده بوديباق
. گذاردي داجون در اَشْدود پا نمة شود، تا امروز بر آستاني داجون مةه داخل خانكاهنان داجون و هركن جهت ي از ا5
  . آن را به خراجها مبتال ساختيحشان را، هم اَشْدود و هم نوايشان را تباه ساخت و اين شده، اي و دست خداوند بر اهل اَشْدود سنگ6
  .ن استي ما، داجون سنگيه دست او بر ما و بر خداكرا يل با ما نخواهد ماند، زي اسرائيتابوت خدا: ن است گفتنديه چنكدند ي و چون مردان اَشْدود د7
پس تابوت . ل به جت منتقل شودي اسرائيبا تابوت خدا: م؟ گفتندينكه ل چي اسرائيبا تابوت خدا: رده، گفتندكان را نزد خود جمع ينيع سروران فلسطي پس فرستاده، جم8

  . ل را به آنجا بردندي اسرائيخدا
شان منْتَفَخْ ي دراز شده، مردمان شهر را از خرد و بزرگ مبتال ساخته، خُراجها بر ايميار عظيه دست خداوند بر آن شهر به اضطراب بسكردن آن ك و واقع شد بعد از نقل 9

  .شد
  .شندكل را نزد ما آوردند تا ما را و قوم ما را بي اسرائيتابوت خدا«: رده، گفتندكاد ي پس تابوت خدا به عقْرُون بردند و به مجرد ورود تابوت خدا به عفْرُون فر10
ه در تمام شهر كرا يشد، زكخود برگردد و ما را و قوم ما را ن يد تا به جاينكل را روانه ي اسرائيتابوت خدا: رده، گفتندكان را جمع ينيع سروران فلسطي پس فرستاده، جم11

  .ن شده بوديار سنگي بود، و دست خدا در آنجا بسك مهلةهنگام
.اد شهر تا به آسمان باال رفتيو فر. ه نمردند، به خُراجها مبتال شدندك ي و آنان12
  

6اول سموئيل باب 
  . ندان هفت ماه ماينيت فلسطي و تابوت خداوند در وال1
  .ميز بفرستيش با چه چيه آن را به جاكد ييم؟ ما را اعالم نماينكبا تابوت خداوند چه : ران خود را خوانده، گفتندياهنان و فالگكان، يني و فلسط2
ه از چه كافت، و بر شما معلوم خواهد شد يد ياهآنگاه شفا خو. دي او بفرستي جرم البته برايه قربانكد، بلي مفرستيد، آن را خاليل را بفرستي اسرائياگر تابوت خدا: گفتند 3

  .سبب دست او از شما برداشته نشده است
م؟ي او بفرستي جرم برايچه قربان: شان گفتندي ا4

  . استيكيع سرداران شما بال يع شما و بر جميه بر جمكرا ي ز ان، پنج خراج طال و پنج موش طال،يني سروران فلسطةبرحسب شمار: گفتند
ان شما يد دست خود را از شما و از خدايه شاكد يل را جالل دهي اسرائيد، و خداينند بسازك ين را خراب ميه زمك خود را يل موشهاي خود و تماثيل خُراجهاي پس تماث5

  .ن شما بردارديو از زم
ه كردند كشان را رها نيرده بود، اكب ي عجيارهاكشان يان ايه در مكا بعد از آنيان و فرعون دل خود را سخت ساختند؟ آيه مصركد، چناني و چرا دل خود را سخت ساز6

  رفتند؟
 آنها را از عقب آنها به خانه يد و گوساله هايد، و دو گاو را به ارابه ببنديريشان نهاده نشده باشد بگيوغ بر گردن ايه كرده را يد و دو گاو شي تازه بسازة پس اآلن اراب7

  .ديبرگردان
د تا ينكد، وآن را رها ي آن بگذاري به پهلويد، در صندوقچه اي فرستي او مي جرم برايه به جهت قربانكد و اسباب طال را يته، آن را بر ارابه بنه و تابوت خداوند را گرف8

  .برود
ه دست او ما را كد دانست يرنه، پس خواهده است؛ واگيم را بر ما وارد گرداني عظين باليه اكد اوست يت شَمس برود، بداني بيد اگر به راه سرحد خود به سوينك و نظر 9

». استيه آنچه بر ما واقع شده است، اتفاقكرده است، بلكلمس ن
  .  آن را در خانه نگاه داشتنديرده را گرفته، آنها را به ارابه بستند، و گوساله هايردند و دو گاو شكن ي پس آن مردمان چن10
  . خود بر ارابه گذاشتنديل خُراجهاي و تماث طالي و تابوت خداوند و صندوقچه را با موشها11
ان در يني نمودند؛ و سروران فلسطيل نميا راست مي چپ ي زدند و به سوي بانگ م ت شمس روانه شدند و به شاهراه رفته،ي و گاوان راه خود را راست گرفته، به راه ب12

.ت شمس رفتنديعقب آنها تا حد ب
  .دنش خوشحال شدنديدند و از ديرده، تابوت را دكردند؛ و چشمان خود را بلند ك ي درو مت شَمس در دره، گندم راي و اهل ب13
 به جهت خداوند ي سوختني قربانيسته، گاوان را براكپس چوب ارابه را ش.  در آنجا بوديستاد و سنگ بزرگي درآمده، در آنجا بايت شمسيضهوشَع بي ة و ارابه به مزرع14

  .دنديگذاران
 خداوند يت شمس در همان روز براين آورده، آنها را بر آن سنگ بزرگ نهادند و مردان بييه با آن بود و اسباب طال داشت، پاك را يتابوت خداوند و صندوقچه اان ي و الو15
  .ح ذبح نمودنديدند و ذباي گذراني سوختني هايقربان
.ون برگشتنددند، در همان روز به عقْرُين را ديان ايني و چون آن پنج سرور فلسط16



 ي، و براكي جت ي، و براكي اَشْقَلون ي، و براكي غَزَّه ي، و براكي اَشْدود يبرا:  جرم نزد خداوند فرستادنديان به جهت قربانينيه فلسطك يي طالين است خُراجهاي و ا17
  .كيعفْرُون 

ه تابوت ك يرون تا آن سنگ بزرگي حصار دار و چه از دهات بيرور بود، چه از شهرها آن پنج سكه از امالكان يني فلسطيع شهرهاي جمة طال برحسب شماري و موشها18
. استي باقيت شمسيهوشَع بي ةه تا امروز در مزرعكخداوند را بر آن گذاشتند 

م مبتال ي عظيه خداوند خلق را به بالكم گرفتند، چونستند؛ پس پنجاه هزار و هفتاد نفر از قوم را زد و قوم ماتيه به تابوت خداوند نگركرا يت شمس را زد، زي و مردمان ب19
  .ساخته بود

  ه خواهد رفت؟كستد و از ما نزد ي تواند بايهوه مي يعني قدوس ين خدايه به حضور اكست يك«: ت شمس گفتندي و مردمان ب20
.ديد و آن را نزد خود ببرييايتاده اند؛ بان تابوت خداوند را پس فرسينيفلسط: م فرستاده، گفتنديعاريه ينان قرك پس رسوالن نزد سا21
  

7اول سموئيل باب 
.ندك يس نمودند تا تابوت خداوند را نگاهبانيرده، پسرش اَلِعازار را تقدكناداب در جِبعه داخل ي ابةم آمده، تابوت خداوند را آوردند، و آن را به خانيعاريه ي و مردمان قر1
. خداوند جمع شدنديروي پيل برايو بعد از آن خاندان اسرائ. ست سال گذشتيد تا بيشكن شد، وقت طول ك ساميعاريه يه تابوت در قرك ي و از روز2
 يد، و دلهاينكان خود دور ير و عشْتاروت را از ميان غيد، و خدايي خداوند بازگشت نماي دل به سوياگر به تمام«: رده، گفتكل را خطاب ي خاندان اسرائيل تمامي و سموئ3

  .ديان خواهد رهانينيد، پس او شما را از دست فلسطيي خداوند حاضر ساخته، او را تنها عبادت نمايا براخود ر
.رده، خداوند را تنها عبادت نمودندكم و عشْتاروت را دور يل بعلي اسرائي آنگاه بن4
  .ميعا نما شما نزد خداوند دةد تا دربارينكل را در مِصفَه جمع ي اسرائيتمام: ل گفتي و سموئ5
ل را در ي اسرائيل بنيو سموئ. ميرده اكه بر خداوند گناه ك و آن روز را روزه داشته، در آنجا گفتند  ختند،يده، آن را به حضور خداوند ريشك و در مِصفَه جمع شدند و آب 6

. نموديمِصفَه داور
  .دنديان ترسيني از فلسط د،يدين را شنيل چون اي اسرائيل برآمدند، و بنيان بر اسرائينيران فلسطل در مِصفَه جمع شده اند، سروي اسرائيه بنكدند يان شنيني و چون فلسط7
  .ان برهاندينيت مباش تا ما را از دست فلسطك ما سايهوه خداي ما نزد ياز تضرع نمودن برا: ل گفتنديل به سموئي اسرائي و بن8
  .ل نزد خداوند تضرع نموده، خداوند او را اجابت نمودي اسرائةل درباريد، و سموئي خداوند گذراني تمام براي سوختنينرخواره گرفته، آن را به جهت قرباي شةل بري و سموئ9

 را شانيرده، اكان رعد ينيم بر فلسطي عظيو در آن روز خداوند به صدا.  آمدندكيل نزدي اسرائة مقاتليان براينيد، فلسطي گذراني را مي سوختنيل قرباني و چون سموئ10
  . افتنديست كل شيمنهدم ساخت، و از حضور اسرائ

.ست دادندكار شكت ير بيشان را تا زيان را تعاقب نموده، اينيرون آمدند و فلسطيل از مِصفَه بي و مردان اسرائ11
  . خداوند ما را اعانت نموده استتا بحال«: ده، گفتيان مِصفَه و سِنّ برپا داشت و آن را اَبنْ عزَر نامي گرفته، آن را ميل سنگي و سموئ12
  . ان سخت بودينيل بر فلسطي سموئي روزهايل داخل نشدند، و دست خداوند در تماميگر به حدود اسرائيان مغلوب شدند، و ديني پس فلسط13
ل و يان اسرائيدند، و در ميان رهانينيدود آنها را از دست فلسطل حيل پس دادند، و اسرائيل گرفته بودند، از عقْرُون تا جت، به اسرائيان از اسرائينيه فلسطك يي و شهرها14
.ان صلح شدياَمور
  . نمودي ميل داوري عمر خود بر اسرائيل در تمام روزهاي و سموئ15
  . نمودي ميل داورين جاها بر اسرائي ايرد، و در تمامك يل و جِلْجال و مِصفَه گردش ميت ئي و هر سال رفته، به ب16
.ردك خداوند بنا ي در آنجا براي نمود، و مذبحي ميل داوريرا خانه اش در آنجا بود و در آنجا بر اسرائي گشت زيه بر م و به رام17
  

8اول سموئيل باب 
  .ل داوران ساختير شد، پسران خود را بر اسرائيل پيه چون سموئك و واقع شد 1
  .در بئر شَبع داور بودنده ؛ و ينش آبيل بود و نام دوميوئي و نام پسر نخست زاده اش 2
. ساختندي را منحرف مي گرفتند و داوري سود رفته، رشوه ميه در پك نمودند بلي اما پسرانش به راه او رفتار نم3
  .ل به رامه آمدنديخ جمع شده، نزد سموئيع مشاي پس جم4
  .ديومت نماكر امت ها بر ما حي نصب نما تا مثل ساي ما پادشاهياآلن براپس . ندي نماي و پسرانت به داه تو رفتار نمير شده اي تو پكنيا:  و او را گفتند5
  .ردكل نزد خدا وند دعا يو سموئ. ديومت نماك بده تا بر ما حيما را پادشاه«: ه گفتندكل ناپسند آمد، چونين امر در نظر سموئي و ا6
  .مي ننمايشان پادشاهيردند تا بر اك كه مرا تركردند بلك نكه تو را تركرا يآواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، ز: ل گفتي و خداوند به سموئ7
  .ندي نماين رفتار ميز همچنير را عبادت نمودند، پس با تو نيان غي نموده، خداكرون آوردم، بجاآوردند، و مرا تريشان را از مصر بيه اك يه از روزك ي اعمالة بر حسب هم8
».ومت خواهد نمود، مطلع سازكشان حيه بر اك يشان را از رسم پادشاهيد شهادت بده، و ايكشان به تأين بر اكلشان را بشنو ي پس اآلن آواز ا9

  .ردكان يه از او پادشاه خواسته بودند، بك سخنان خداوند را به قوم يل تمامي و سموئ10
ش خواهند يش ارابه هايشان را بر ارابه ها و سواران خود خواهد گماشت و پيته، اه پسران شما را گرفكن است يم خواهد نمود اكه بر شما حك يرسم پادشاه :  و گفت11
  .ديدو
ن خواهد ييش تعيش و اسباب ارابهايدن محصولش و ساختن آالت جنگينش و درويردن زمكار ي شي را براي خود خواهد ساخت، و بعضيشان را سرداران پنجاهه براي ا12

  .نمود
  . خواهد گرفتي و خبازيو طباخ يشك عطر ي دختران شما برا13
  .تون شما راگرفته، به خادمان خود خواهد داديستانها و باغات زكن مزرعه ها و تاي و بهتر14
  .ان و خادمان خود خواهد دادي شما را گرفته، به خواجه سرايستانهاك و عشر زراعات و تا15
  .ار خود خواهد گماشتك يرا گرفته، برا شما ين جوانان شما را و االغهايوتركيزان و نينك و غالمان و 16
  .د بودي شما را خواهد گرفت و شما غالم او خواهي و عشر گله ها17
.رد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمودكد ياد خواهيد فريده ايشتن برگزي خويه براك و در آن روز از دست پادشاه خود 18
  . باشديد بر ما پادشاهي بايه مك بلين: ودند و گفتندل ابا نميدن قول سموئي اما قوم از شن19



  . ما بجنگدي ما برايرون رفته، در جنگهاي ما بيش رويند، و پك يم و پادشاه  ما بر ما داورير امتها باشيز مثل ساي تا ما ن20
ل به يپس سموئ. شان نصب نماي بر ايشان را بشنو و پادشاهيآواز ا: فتل گيو خداوند به سموئ. ديده، آنها را به سمع خداوند رساني سخنان قوم را شنيل تمامي و سموئ21

.ديس به شهر خود بروكشما هر  : ل گفتيمردمان اسرائ
  

9اول سموئيل باب 
  . زور آور مقتدر بودي و مردينياميح بود؛ و او پسر مرد بنيورت بن افكئل بن صرور بن بيس بن اَبيه اسمش قَكن يامي بود از بني و مرد1
.بود  قوم بلندتريتفش تا باال از تمامكه از ك او او خوش اندام تر نبود يسكل ي اسرائيان بنيه در مك خوش اندام بود يل نام، جوانو شاي و او را پسر2
  . را جستجو نماز و رفته، االغهاي از جوانان خود راگرفته، برخيكياآلن : ل گفتوس به پسر خود شايپس ق. ل گُم شدوس پدر شاي قَي و االغها3
ن يامين بنين گذشته و نبود و از زميامين بنيم گذشتند و نبود و از زمين شَعليو از زم. افتنديشَه عبور نموده، آنها را نين شَلِيم گذشته، و از زميوهستان افراك پس از 4

.افتنديگذشته، آنها را ن
  .ر ما افتدكر االغها گذشته، به فكم، مبادا پدرم از فيا بر گرديب: ه همراهش بود، گفتك يل خادمودند، شاين صوف رسي و چون به زم5
م ما را يد برويه باك يد از راهيم؛ شاياآلن آنجا برو.  شوديد البته واقع مي گويرّم است و هر چه مك مين شهر است و او مردي در ايي مرد خداكنيا:  گفتي او در جواب و6

  .اطالع بدهد
  م؟يز داريپس چه چ. ميه به آن مرد خدا بدهكست ي نيه ايرا نان از ظروف ما تمام شده، و هديم؟ زي آن مرد ببريز براي چه چ م،ي اگر بروكنيا«: ل به خادمش گفتو شا7
  . دهم تا راه ما را به ما نشان دهديآن را به مرد خدا م.  در دستم ربع مثقال نقره استكنيه اكل گفت و و آن مرد خادم باز در جواب شا8
  . گفتندي امروز را سابق رائيرا نبيز. مي برويد تا نزد رائييايب«:  گفتين مي رفت، چنيردن از خدا مك درخواست يل براي در اسرائيسكر زمان سابق چون  د9

.ه مرد خدا در آن بود، رفتندك يپس به شهر. ميا برويب. وستكيسخن تو ن: ل به خادم خود گفتو و شا10
  نجاست؟ي در ايا رائيآ: شان گفتندي آمدند و به ايرون  ميدن بيشك آب يه براكافتند ي رفتند، دختران جند يهر باال مشان به فراز شي و چون ا11
  . هستيان بلند قربانكه امروز قوم را در مكرا امروز به شهر آمده است چونيد زيحال بشتاب.  شماستيش روي پكني ايبل: شان گفتندي در جواب ا12
 را يد اول قرباني بايه او مكد قوم غذا نخواهند خورد چونيايه تا او نكرا يد برخورد زيد، به او خواهيياي خوردن بيان بلند براكه به مكما به شهر، قبل از آن به مجرد ورود ش13
  .افتيد يه اآلن او را خواهكرا يد زي بروكنيپس ا. ت دهد و بعد از آن دعوت شدگان بخورندكبر

.ان بلند برودكرون آمد با به ميشان بيل به مقابل اي سموئكني شدند، اين داخل شهر م پس به شهر رفتند و چو14
  : شف نموده، گفتكل يل، خداوند بر سموئو روز قبل از آمدنِ شاكي و 15
ه بر كرا يز.  دهدييان رهاينيم مرا از دست فلسطس باشد، و قويل رئي فرستم؛ او را مسح نما تا  بر قوم من اسرائين نزد تو ميامين بني را از زمين وقت شخصي فردا مثل ا16

  .ديشان نزد من رسيه تضرع اكردم چونكقوم خود نظر 
».ومت خواهد نمودكه بر قوم من حك اش به تو گفتم ةه دربارك ين است شخصي اكنيا«: د، خداوند او را گفتيل را دول شاي و چون سموئ17
  جاست؟ك ي رائةه خانكمرا بگو : مده، گفت آكيل نزديان دروازه به سموئيل در مو و شا18
 يرده، هرچه در دل خود داركد خورد، و بامدادان تو را رها يه شما امروز با من خواهكرا يان بلند برو زكش من به ميپ.  هستميمن رائ: ل گفتول در جواب شاي سموئ19
  .ردكان خواهم ي تو بيبرا

 خاندان پدر تو يا بر تو و بر تماميست؟ آيكل بر ي اسرائي  تماميدا شده است؛ و آرزويرا پين زكر مك آنها فةه است؛ دربارن گم شديه سه روز قبل از اكت ي و اما االغها20
  ست؟ين

ن يا مثل است؟ پس چريتر نكوچكن ياميل سبط بنيع فباي من از جمةليا قبيستم؟ و آيل ني اسرائين اسباط بني تركوچك و از ينياميا من بني آ :ل در جواب گفتو شا21
؟يي گويسخنان به من م

  . نفر بودند، جا داديب به سيه قركشان را به مهمانخانه آورد و بر صدر دعوت شدگان يل وخادمش را گرفته، اول شاي و سموئ22
  .اوريش خود نگاهدار، بيه پكه به تو دادم و درباره اش به تو گفتم ك را يقسمت«: ل به طباخ گفتي و سموئ23
ن يه تا زمان معكرا ي خود بگذار و بخور زيش روي آنچه نگاهداشته شده است، پكنيا: ل گفتيل گذاشت و سموئوش شايان را با هر چه بر آن بود، گرفته، پ پس طباخ ر24
  .ل غذا خورديل در آن با سموئوو شا. ه گفتم از قوم وعده بخواهمك ي تو نگاه داشته شده است، از وقتيبرا

  .ردكل بر پشت بام گفتگو و بلند به شهر آمدند، او با شاانكشان از مي و چون ا25
رون يل بيشان، او و سموئيل بر خاست و هر دو اوپس شا. ميز تا تو را روانه نمايبرخ: ل را به پشت بام خوانده، گفتول شاي و صبح زود برخاستند و نزد طلوع فجر، سموئ26

.رفتند
.الم خدا را به تو بشنوانمكست تا يو اما تو اآلن با .ش رفتيو او پ .ش ما بروديه پكخادم را بگو : ل گفتوه شال بيدند، سموئينار شهر رسكشان به ي وچون ا27
  

10اول سموئيل باب 
  ؟يم شوكراث او حايرد تا بر مكه خداوند تو را مسح كست ين نيا ايآ: ده، گفتيخت و او را بوسي ريل ظرف روغن را گرفته، بر سر وي پس سموئ1
دا شده ي، پي جستن آنها رفته بوديه براك يياالغها: افت، و تو را خواهند گفتي ين در صلصح خواهياميل به سر حد بنيوز بعد از رفتنت از نزد من دو مرد، نزد قبر راح امر2

  .نمكد به جهت پسرم چه ي گوير  شما افتاده است، و مكرده، به فك كر االغها را ترك پدرت فكنياست و ا
 سه قرص يگري دارد، و د  از آنها سه بزغالهيكيه ك روند يل ميت ئيه به حضور خدا به بكافت ي ي، در آنجا سه مرد خواهيدي و نزد بلوط تابود رسيش رفتي آنجا پ چون از3

  . شرابك مشكي ينان، و سوم
  . گرفتيشان خواهيه از دست اكد و در نان به تو خواهند داد ي تو را خواهند پرسي و سالمت4
ش يند و در پي آير ميان بلند به زكه از مكا ي از انبي، گروهي شهر برسكي آمد؛ و چون در آنجا نزديان است خواهينيه در آنجا قراول فلسطك خدا  ة بعد از آن به جِبع5
  .نند، به تو خواهند برخوردك يط بوده، نبوت مي و بريشان جنگ و دف و نايا

  . شديگر متبدل خواهي نمود و به مرئ ديشان نبوت خواهيا ا شده، بي و روح خداوند بر تو مستول6
  .را خدا با توستين زكابد بيد، هر چه دستت ين عالمات به تو رو نمايه اك ي و هنگام7



م و تو را اعالم ياي باش تا نزد تو بم، و هفت روز منتظري آي نزد تو ميح سالمتي و ذبح نمودن ذباي سوختني هايدن قرباني گذراني من براكنيش من به جِلْجال برو و اي و پ8
.ردكد يه چه باكم ينما
  .ن عالمات واقع شديع ايگر داد و در آنروز جميل برود، خدا او را قلب ديد تا نزد سموئي و چون رو گردان9

  .  ردك يشان نبوت ميان ايم، در   شدهي برخوردند، و روح خدا بر او مستوليا به وي از انبي گروهكنيدند، اي و چون آنجا به جِبعه رس10
ل وا شايس واقع شده است؟ آيه با پسر قكست ين چيا: گر گفتنديدكيند، مردم به ك يا نبوت مي با انبكنيه اكدند ي شناختند، ديشتر ميه او را بك يسانك ة و چون هم11

  ا است؟ي انبةز از جملين
  ا است؟ي انب ةز از جمليل نوا شايه آكن جهت مثَل شد يست؟ از ايكشان ياما پدر ا: ن در جواب گفتي از حاضريكي و 12
.ان بلند آمدكردن فارغ شد، به مك و چون از نبوت 13
  .ميل رفتيستند، نزد سموئيه نكم يدي جستن االغها؛ و چون ديبرا: د؟ او در جواب گفتيجا رفته بودك: ل به او و به خادمش گفتو شاي و عمو14
   ل به شما چه گفت؟ي سموئهكمرا بگو : ل گفتو شاي عمو15
.ل به او گفته بود، او را مخبر نساختيه سموئكن درباره امر سلطنت كيدا شده است، ليه االغها پكما را واضحاً خبر داد :  خود گفتيل به عموو شا16
  .ل قوم را در مِصفه به حضور خداوند خواندي و سموئ17
ه بر شما ظلم ك يكع  مماليان و از دست جميل را از مصر بر آوردم، و شما را از دست مصريمن اسرائ: دي گوين ميل، چني اسرائيهوه و خداي: ل گفتي اسرائي و به بن18

  . دادميينمودند، رها
 خود ين  با اسباط و هزاره هاپس اال.  بر ما نصب نمايپادشاه: ديرده، او را گفتكد اهانت ي شما رهانيبت هايها و مصي بديه شما را از تمامك خود را ي و شما امروز خدا19

.ديبه حضور خداوند حاضر شو
  .ن گرفته شدياميرد، بنكل را حاضر يع اسباط اسرائيل جمي و چون سموئ20
  .افتنديدند، نيس گرفته شد، و چون او را طلبيل پسر قَوو شا.  گرفته شدي مطْر ةلي آورد، و قبكيشان نزديل اين را با قبايامي و سبط بن21
  .رده استكان اسبابها پنهان ي او خود را در مكنيا:  خداوند در جواب گفت گر خواهد آمد؟ينجا ديا آن مرد به ايآ«ه كردند كال وگر از خداوند سيار د پس ب22
  . تف به باال بلندتر بودك قوم از يستاد، از تماميان قوم بايده، او را از آنجا آوردند، و چون در مي و دو23
پادشاه :  قوم صدا زده، گفتنديست؟ و تمامي نيسك قوم مثل او يه در تمامكد يده است، مالحضه نموديه خداوند برگزك را يا شخصيآ :  قوم گفتيامل به تمي و سموئ24

!زنده بماند
  .قوم را به خانه اش روانه نمود يس از تمامكل هر يو سموئ. تاب نوشت، و آن را به حضور خداوند گذاشتكرده، در كان يل رسوم سلطنت را به قوم بي پس سموئ25
  . رفتنديخت، همراه ويشان را بر انگيه خدا دل اك يسانك از ي خود به جِبعه رفت و فوجةز به خانيل ني و سموئ26
.چ نگفتياوردند، اما او هيش نيه براير شمرده، هدين شخص چگونه ما را برهاند؟ و او را حقي ا :عال گفتندي پسران بلي اما بعض27
  

11اول سموئيل باب 
  .م نمودي خواهيبا ما عهد ببند و تو را بندگ: ش به ناحاش گفتنديع اهل بابيش جِلْعاد اُردو زد؛ و جميابي بر آمده، در برابر ي و ناحاش عمون1
  .ل عار خواهم ساختي اسرائيا بر تمامن رينده شود، و اكع شما يه چشمان راست جمكم بست ين شرط با شما عهد خواهيبه ا: شان گفتي به اي ناحاش عمون2
  .م آمديرون خواهي نباشد، نزد تو بي ما رهاننده ايم، و اگر برايل بفرستي حدود اسرائيما را هفت روز مهلت بده با رسوالن به تمام:  گفتنديش به ويابيخ ي و مشا3
.ستنديرده، گرك قوم آواز خود را بلند يامدند، و تمين سخنان را به گوش قوم رسانيل آمده، او شاة پس رسوالن به جِبع4
  .ش را به او باز گفتنديابيپس سخنان مردان »  ند؟ي گريه مكقوم را چه شده است «: ل گفتو آمد، و شايل در عقب گاوان از صحرا مو شاكني و ا5
  . گشته، خشمش به شدت افروخته شدي مستوليد روح خدا بر وين سخنان را شنيل او و چون شا6
د، به گاوان او يايرون نيل بيل و سموئوه در عقب شاك هر  :ل فرستاده، گفتي حدود اسرائي جفت گاو را گرفته، آنها را پاره پاره نمود و به دست قاصدان به تمامكي  پس7
  .رون آمدنديه مثل مرد واحد بكآنگاه ترس خداوند بر قوم افتاد . رده شودكن يچن
  . هزار بودنديهودا سيصد هزار نفر و مردان يل سي اسرائيشان را در بازق شمرد و بني و ا8
ا ي آمده، به اهل يو رسوالن.  خواهد شدي شما خالصيه آفتاب گرم شود، براك يفردا وقت: ديين گويش جِلْعاد چنيا بيبه مردمان : ه آمده بودند گفتندك ي پس به رسوالن9
  .شان شاد شدنديش خبر دادند، پس ايب

  .دينكد به ما بيم آمد تا هر چه در نظرتان پسند آيرون خواهيفردا نزد شما ب«:  گفتندشيا بي و مردان 10
نده ك ماندگان پراي زدند، و باقيان را تا گرم شدن آفتاب ميرگاه آمده، عمونكان لشيشان در پاس صبح به ميم نمود و ايل قوم را به سه فرقه تقسو آن روز شاي و در فردا11

. جا نماندندكيشان در ير از اه دو نفك يشدند به حد
  .ميشكشان را بيد تا اياوريسان را بكد؟ آن يل بر ما سلطنت نماوا شايه گفته است آكست يك: ل گفتندي و قوم به سموئ12
.ل نجات به عمل آورده استيه خداوند امروز در اسرائكرا يشته نخواهد شد زك امروز يسك: ل گفتو اما شا13
  .مينكم و سلطنت را در آنجا از سر نو برقرار يد تا به جِلْجال بروييايب: تل به قوم گفي و سموئ14
 يل و تمامو به حضور خداوند ذبح نموده، شايح سالمتيل را به حضور خداوند پادشاه ساختند، و در آنجا ذباو قوم به جِلْجال رفتند، و آنجا در جِلْجال، شاي پس تمام15

. نمودندمي عظيل در آنجا شاديمردمان اسرائ
  

12اول سموئيل باب 
  . بر شما نصب نمودميدم و پادشاهيد، شني قول شما را در هرآنچه به من گفتكنيا: ل گفتي اسرائيل به تمامي و سموئ1
 نموده ك شما سلويش روي امروز پ ام تاي باشند، و من از جواني پسران من با شما مكنيد شده ام؛ و اير و مو سفي رود و من پي شما راه ميش روي پادشاه پكني و حال ا2
  .ام
ه رشوه كردم و از دست كه را ستم كه ظلم نموده، كه را گرفتم و بر كه را گرفتم و االغ كه گاو كد يح او بر من شهادت دهي من حاضرم؛ پس به حضور خداوند و مسكني ا3

  .ميور سازم و آن را به شما رد نماكگرفتم تا چشمان خود را به آن 
  .ي نگرفته ايسك از دست يزي و چي و بر ما ستم ننموده ايرده اكبر ما ظلم ن:  گفتند4



.او شاهد است: گفتند. ديافته اي در دست من نيزيه چكح او امروز شاهد است يخداوند بر شما شاهد است و مس: شان گفتي به ا5
  . ن مصر برآورديشما را از زمم ساخت و پدران ي و هارون را مقيه موسكخداوند است «: ل به قوم گفتي و سموئ6
  .ميه با شما و با پدران شما عمل نمود، محاجه نماك خداوند ة اعمال عادلة همةد تا به حضور خداوند با شما درباري پس اآلن حاضر شو7
ان كن ميشان در را در ايرون آورده، ايرا از مصر به پدران شما ك و هارون را فرستاد يعقوب به مصر آمد و پدران شما نزد خداوند استغاثه نمودند، خداوند موسي چون 8
  .دندين گردانكسا
  .ردندكه با آنها جنگ كان و به دست پادشاه موآب فروخت ينير حاصور، و به دست فلسطكسرا، سردار لشيشان را به دست سِيردند اك خود را فراموش يهوه خداي و چون 9

 ده و تو را ييم؛ و حال ما را از دست دشمنان ما رهايم و عشْتاروت را عبادت نموده ايرده، بعلك كرا خداوند را تريم زيرده اك اد برآورده، گفتند گناهي پس نزد خداوند فر10
  .م نموديعبادت خواه

  .دين شدكنان سايو در اطمد يه در اطراف شما بودند، رهانكل را فرستاده، شما را از دست دشمنان شما يفْتاح و سموئيرُبعل و بدان و ي پس خداوند 11
  .  شما، پادشاه شما بوديهوه، خدايه كد، و حال آني بر ما سلطنت نمايه پادشاهك بلين: ديد به من گفتي آي عمون، بر شما ميه ناحاش، پادشاه بنكد يدي و چون د12
  . نصب نموده استيو همانا خداوند بر شما پادشاه. ديديد و او را طلبيديه برگزك ي پادشاهكني و اآلن ا13
 يهوه، خدايند، ك يه بر شما سلطنت مكه ك يد، و هم شما و هم پادشاهيان نورزيد و از فرمان خداوند عصيد و قول او را بشنوييده، او را عبادت نماي اگر از خداوند ترس14

  .د، خوبيي نمايرويخود را پ
  .ز خواهد بوديه به ضد پدران شما بود، به ضد شما نكد، آنگاه دست خداوند چنانين ورزايد و از فرمان خداوند عصي و اما اگر قول خداوند را نشنو15
  .ديني آورد، ببيه خداوند به نظر شما بجا مكم را يار عظكن يد و ايستي پس اآلن با16
د ي خود نموديدن پادشاه برايه از طلبك يه شرارتكد ينيد و ببيانست؟ از خداوند استدعا خواهم نمود و او رعدها و باران خواهد  فرستاد تا بديا امروز وقت درو گندم ني آ17

  .م استيدر نظر خداوند عظ
.دنديار ترسيل بسي قوم از خدوند و سموئيل از خداوند استدعا نمود و خداوند در همان روز رعدها و باران فرستاد، و تمامي پس سموئ18
 ي خود پادشاهيه براكم ي را افزودين بدي گناهان خود ايه بر تمامكرا يم، زيري خود استدعا نما تا نميهوه، خداي بندگانت از يبرا«: ل گفتندي قوم به سموئي و تمام19
  .ميديطلب
  .ديي دل خود عبادت نمايه خداوند را به تمامكد، بلي خداوند برنگرديروين از پكيد، ليرده اك را ين بدي ايشما تمام! ديمترس: ل به قوم گفتي و سموئ20
  .ديه باطل است، برنگردك نتواند داد، چونييه منفعت ندارد و رهاك يلي و در عقب اباط21
  .  سازدي خود قوميه شما را براكه خداوند را پسند آمد ك نخواهد نمود، چونكم خود قوم خود را تريرا خداوند به خاطر نام عظي ز22
  .م خواهم داديو و راست را به شما تعلكيه راه نكم، بلي شما نمايردن براك  دعاكده، تريه به خداوند گناه ورزك و اما من، حاشا از من 23
  .دينكر كرده است، تفك شما يه براك يمي عظيارهاكد و در يي دل خود عبادت نماي به تماميد و او را به راستين از خداوند بترسكي ل24
.د شدي خواهكد، هم شما و هم پادشاه شما، هالي و اما اگر شرارت ورز25
  

13اول سموئيل باب 
  ل سلطنت نموده بود،يو چون دو سال بر اسرائ. ه پادشاه شدك ساله بود يل سو و شا1
 و. ست دادكوناتان درجِبعه بودند، شي هزار با كيل بودند، و يت ئيوه بكل در مِْخماس و در وشان دو هزار با شايد، و از ايل برگزيل به جهت خود سه هزار نفر از اسرائو شا2

  !ديان بشنوي عبرانيه اكرِنّا نواخته، گفت كن ي زميل در تماموو شا. دندين را شنيان اينيفلسط
.ل در جِلْجال جمع شدندوروه شده اند، قوم نزد شاكان مينيل قراول فلسطوه شاكدند يل شني و چون تمام اسرائ4
ند، و برآمده، در مِخْماس به طرف يل جنگ نمايردند تا با اسرائكشمار بودند، جمع يا بي درةارنكگ يه مثل رك را ي هزار ارابه و شش هزار سوار و خلقيان سيني و فلسط5

  .ت آون اُردو زدندي بيشرق
  .ردندكان وه ها و حفره ها و صخره ها پنهيشه ها و گَريشان خود را در مغاره ها و بيه قوم مضطرب بودند، پس اكرا ي هستند زيه در تنگكدند يان را ديلي و چون اسرائ6
. قوم در عقب او لرزان بودنديل هنوز در جِلْجال بود و تماموو شا. ردندكن جاد و جِلْعاد عبور يان از اردن به زمي از عبراني و بعض7
  . شدندينده مكامد و قوم از او پرايل به جِلْجال نياما سموئ. ردكن نموده بود، درنگ ييل تعيه سموئك ي پس هفت روز موافق وقت8
  .دي را گذراني سوختنيو قربان. دياوري را نزد من بيح سالمتي و ذباي سوختنيقربان: ل گفتو شا و9

  .رون آمدي بيتش، به استقبال ويل به جهت تحود و شايل برسي سموئكني فارغ شد، اي سوختنيدن قرباني و چون از گذران10
  ان در مِخْماس جمع شده اند، يني و فلسطيامدين ني معي شوند و تو در روزهاينده مك پراه قوم از نزد منكدم يچون د: ل گفتو؟ شايردكچه : ل گفتي و سموئ11
.دمي را گذراني سوختنيشتن را مجبور ساخته، قربانيپس خو. دمي خداوند را نطلبيان بر من درجِلْجال فرود خواهند آمد، و من رضامندينياآلن فلسط:  پس گفتم12
ل تا به ابد برقرار يه حال خداوند سلطنت تو را بر اسرائكرا ي، زياورديت به تو امر فرموده است، بجا نيهوه خدايه ك ي و امرينه عمل نموداحمقا: ل گفتول به شاي و سموئ13
  .      داشتيم

 باشد، ي قوم ويشوايه پكرده است كمور  موافق دل خود طلب نموده است، و خداوند او را مأيش مردين اآلن سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خوكي ل14
  .يه تو فرمان خداوند را نگاه نداشتكچون
  .ديه همراهش بودند به قدر ششصد نفر سان دك را يل قوموو شا. ن آمديامي بنةل برخاسته، از جِلْجال به حِبعي و سموئ15
  .ان در مِخْماس اردو زدندين ماندند، و فلسطنياميشان حاضر بودند در جِبعه بنيه با اك يوناتان و قوميل و پسرش و و شا16
  .ن شُوعال توجه نمودنديشان به راه عفْرَه به زمي فرقه از اكيه كرون آمدند يان در سه فرقه بيني فلسطينندگان از اُردوك و تاراج 17
.ابان است، توجه نمودنديم به جانب بي صبوعةه مشرف بر درك ي سوم به راه حدةو فرق. ردندكل يت حرون ميگر به راه بي دة و فرق18
  .زه بسازنديا نير ي خود شمشيان برايمبادا عبران:  گفتنديان مينيه فلسطكرا ي شد، زيافت نمي يل آهنگرين اسرائي و در تمام زم19
  . ندكز يل و گاوآهن و تبر و داس خود را تيس بك آمدند تا هريان فرود مينيان نزد فلسطيليع اسرائي و جم20
  .ردن آهن گاوران سوهان داشتندكز ي تيل و گاوآهن و چنگال سه دندانه و تبر و براي اما به جهت ب21
.وناتان بوديل و پسرش وافت نشد، اما نزد شايوناتان بودند يل و وه با شاك ي قوميزه در دست تمامير و ني و در روز جنگ، شمش22
.درون آمدنيان به معبر مِخْماس بيني و قراول فلسط23



  
14اول سموئيل باب 

  .اما پدر خود را خبر نداد. ميه به آن طرفند بگذركان ينيا تا به قراول فلسطيب: ل به جوان سالح دار خود گفتووناتان پسر شايه ك واقع شد ي و روز1
  .ناً ششصد نفر بودنديه همراهش بودند، تخمك ين بود و قومكه در مِغْرُون است، ساك ير درخت اناري جِبعه زةناركل در و و شا2
  .ونانتان خبر نداشتنديفود ملبس شده بود، و قوم از رفتن يلوه با اياهن خداوند، در شك، يلينَحاس بن عيخابود بن فيطوب برادر اِيا ابن اَخي و اِخ3َ
ص و اسم ي بوصيكيه اسم كز به آن طرف بود، ي تةطرف صخرن يز به اي تة صخركيان بگذرد، يني خواست از آنها نزد قراول فلسطيوناتان ميه ك ييان معبرهاي و در م4
  . سِنَه بوديگريد
. به طرف جنوب در برابر جِبعهيگرين صخره ها به طرف شمال در برابر مِخْماس ابستاده بود، و دي از ايكي و 5
  .ستي نيل مانعيا با قلير يثكدن با يه خداوند را از رهانكرا يند، زك ما عمل يراد خداوند بيم؛ شاين نامختونان بگذريا نزد قراول ايب: وناتان به جوان سالحدار خود گفتي و 6
  . تو با تو هستمي من موافق رأكنيش برو ايپ. هر چه در دلت باشد، عمل نما:  گفتي و سالحدارش به و7
  م،يم و خود را به آنها ظاهر سازيين مردمان گذر نماي ما به طرف اكنيا: وناتان گفتي و 8
  .م رفتيشان نخواهيستاد و نزد ايم اي خود خواهيم، آنگاه در جايد تا نزد شما برسيستيبا: ندين گوير به ما چن اگ9

.ن عالمت خواهد بوديم نموده است؛ و به جهت ما، ايشان را به دست ما تسليرا خداوند ايم رفت زيد، آنگاه خواهييه نزد ما برآكند ين گوي اما اگر چن10
 يرون ميه خود را در آنها پنهان ساخته اند، بك ييان از حفره هاي عبرانكنيا«: ان گفتندينيان ظاهر ساختند و فلسطينيشتن را به قراول فلسطيان خوشي پس هر دو ا11
  .نديآ

  را خداونديا زيدر عقب من ب«ه كخود گفت وناتان به سالحداريو » .مي به شما نشان دهيزيد تا چيينزد ما برآ: رده، گفتندكوناتان و سالحدارش را خطاب ي و قراوالن، 12
.م نموده استيل تسليشان را به دست اسرائيا

  . شتك يوناتان افتادند و سالحدارش در عقب او  مي يش رويشان پي، و ايشان باال رفت و سالحدارش در عقب وي خود نزد ايوناتان به دست و پاي و 13
  .ني جفت گاو زمكيار يب نصف شيست نفر بود در قريردند به قدر بكوناتان و سالحدارش يه كشتار اول كن ي و ا14
.دي واقع گرديمين متزلزل شد، پس تزلزل عظيز لرزان شدند و زمينندگان نك قوم تزلزل در افتاد و قراوالن و تاراج ي و در اردو و صحرا و تمام15
  . شدندينده مكه گداخته شده، به هرطرف پرا آن انبوكنيردند و اكن نگاه يامي بنةل در جِبعوده بانان شاي و د16
  .وناتان و سالحدارش حاضر نبودندي كنيه اكردند كرون رفته است؟ پس تفحص يه بكد از ما ينيد و ببينكاآلن تفحص «: ه همراهش بودند، گفتك يل به قومو و شا17
  .ل بودي اسرائي آن وقت همراه بنرا تابوت خدا دريز» .اوري بكيتابوت خدا را نزد«: ا گفتيل به اَحِو و شا18
».دست خود را نگاهدار«: اهن گفتكل به و شد، و شاياده مياده و زيان زيني فلسطيه اغتشاش در اُردوك گفت ياهن سخن مكل با و و واقع شد چون شا19
  . بوديميار عظيبود و قتال بسقش يس به ضد رفكر هري شمشكني بودند جمع شده، به جنگ آمدند، و ايه با وك ي قوميل و تمامو و شا20
  .وناتان بودند، برگشتنديل و وه با شاك يانيليز نزد اسرائيشان نيشان از اطراف به اُردو آمده بودند، ايان بودند و همراه اينيه قبل از آن با فلسطك ياني و عبران21
  .شان را در جنگ تعاقب نمودنديان منهزم شده اند، اينيه فلسطكدند ين شنرده بودند، چوكم پنهان يوهستان افراكه خود در كز يل ني مردان اسرائي و تمام22
.ديت آون رسيل را نجات داد و جنگ تا بي پس خداوند در آن روز اسرائ23
و . ه تا شام طعام بخوردك يسكلعون باد ده باشم، ميشكتا من از دشمنان خود انتقام ن: ، گفته بود ل قوم را قسم دادهوه شاكرا ي بودند زيل آن روز در تنگي و مردان اسرائ24
  . دندي قوم طعام نچشيتمام
  .ن بودي زميه در آنجا عسل بر روكدند ي رسي قوم به جنگلي و تمام25
  .دنديرا قوم از قَسم ترسي دست خود را به دخانش نبرد زيد اما احديك چي عسل مكني و چون قوم به جنگل داخل شدند، ا26
رده، آنرا به شان عسل فروبرد، و دست خود را به كه در دست داشت دراز ك را يي عصاكده بود؛ پس نوي داد، نشنيه پدرش به قوم قسم مك يوناتان هنگامين كي ل27

.دهانش برده، چشمان او روشن گردند
  . تاب شده بودنديوم بقو . ورده امروز طعام خك يسكملعون باد : پدرت قوم را قسم سخت داده، گفت:  از قوم به او توجه نموده، گفتي و شخص28
  .ده امين عسل چشي از ايكه اندكه چشمانم چه قدر روشن شده است كد ينين را مضطرب ساخته است؛ اآلن ببيپدرم زم « :وناتان گفتي و 29
» شد؟ياده نميار زيسان بينيا قتال فلسطي خوردند، آي ممانعت ميافته اند بيه كاده اگر امروز قوم را غارت دشمنان خود ي و چه فدر ز30
  . تاب شدنديار بي بسيلُون منهزم ساختند و قوميان را از مخماس تا اَيني و در آن روز فلسط31
.شتند و قوم آنها را با خون خوردندكن يرده، از گوسفندان و گاوان و گوساله ها گرفته، بر زمكمت حمله ي و قوم بر غن32
.دي بزرگ نزد من بغلطانيامروز سنگ. ديده ايانت ورزيشما خ: گفت.  خورنديده، با خون مي به خداوند گناه ورزومق كنيا: ل را خبر داده، گفتندو و شا33
د و به خدا ينجا ذبح نموده، بخورياورد و در ايس گوسفند خود را نزد من بكس گاو خود و هركهر: دييشان بگويان قوم منتشر ساخته، به ايخود را در م«: ل گفتو و شا34
ردند وكس گاوش را با خود آورده، در آنجا ذبح ك قوم در آن شب هريو تمام.ديده، با خون مخوري نورزگناه
. خداوند بنا نموديه براكن مذبح اول بود يرد و اك خداوند بنا ي برايل مذبحو  و شا35
و . نكد بيهر چه در نظرت پسند آ: شان گفتنديا. مي نگذاري را باقيشان احدي ارده، ازك صبح غارت ييم و آنها را تا روشنايان بروينيامشب در عقب فلسط : ل گفتو و شا36
.ميينجا به خدا تقرب بجويدر ا: اهن گفتك

. داد، اما در آن روز او را حواب نداديل خواهيشان را به دست اسرائيا ايم و آيان بروينيا از عقب فلسطيه آكال نمود ول از خدا سو و شا37
.    ز استين گناه در چه چيه امروز اكد ينيد و ببيد و بداني شوكينجا نزدي قوم به ايساو ري تماميا«: تل گفو آنگاه شا38
. به او جواب ندادي قوم احدين از تمامكيل» .وناتان هم باشد، البته خواهد مرديه اگر در پسرم كل ي اسرائةات خداوند رهاننديرا قسم به حي ز39
.نكد، بيهر چه در نظرت پسند آ: ل گفتندوو قوم به شا» .مي طرف باشكيوناتان به يد و من با پسر خود ي طرف باشكيشما  به : تل گفي اسرائي پس به تمام40
. ل گرفته شدند و قوم رها گشتندووناتان و شايپس » . راست بدهيقرعه ا: ل گفتي اسرائيهوه، خدايل به و و شا41
.وناتان گرفته شديو » .ديندازيوناتان قرعه بيان من و پسرم يدر م«: ل گفتو و شا42
  رم؟يد بمي باكنيو ا. دمي عسل چشيكه در دست دارم اندك يي عصاكبه نو: وناتان به او خبر داده، گفتيو » ؟يرده اكه چه كمرا خبر ده «: وناتان گفتيل به و و شا43
  . مردي البته خواهرايز! وناتاني يند اكن بياده از ايه زكن بليخدا چن : ل گفتو و شا44



ه كراين نخواهد افتاد زي از سرش به زمييه موكات خداوند يقسم به ح! رد؟ حاشايد بميرده است، باكل يم را در اسرائيه نجات عظكوناتان يا يآ: ل گفتندو اما قوم به شا45 
  .ه نمردكوناتان را خالص نمودند يپس قوم . امروز با خدا عمل نموده است

. خود رفتنديان به جاينيان باز آمد و فلسطينيتعاقب فلسطل از و و شا46
رد و به هر كان جنگ يني و صوبه و فلسطك عمون و اَدوم و ملوي با موآب و بنيعنيع دشمنان اطراف خود، يل را به دست گرفت و با جميل عنانِ سلطنت اسرائو و شا47

  . شدي نمود، غالب ميه توجه مكطرف 
.ديشان رهانينندگان اكل را از دست تاراج يست داده، اسرائكان را شيقي نمود و عمالي م عمليري و به دل48
  .الكي مكوچكرَب و اسم ياسم نخست زاده اش م: ن استي دخترانش ايو اسمها. شو بودنديك و ملْيسوِيوناتان ويل، و و پسران شا49
.ل بوديئير و پسر اَبير پدر اَبنيل بود و نِو شاير، عمويربن نِيرش اَبِنِك لشمعاص بود و اسم سردارينوعام، دختر اَخيل اَخو و اسم زن شا50
. آورديد، او را نزد خود مي ديل موه شاكان جنگ سخت بود و هر صاحب قوت و صاحب شجاعت ينيل با فلسطو شاي روزهاي و در تمام52
  

15اول سموئيل باب 
  .الم خداوند را بشنوكپس اآلن آواز . يل پادشاه شويم تا بر قوم او اسرائيترا مسح نماه كخداوند مرا فرستاد : ل گفتول به شاي و سموئ1
  .ردك آمد، با او در راه مقاومت يه از مصر برمك يه چگونه هنگامكرد، بخاطر داشته ام كل يق به اسرائيآنچه عمال: دي گوين ميوت چنيهوه صباي 2
ر خواره و گاو و گوسفند و شتر و االغ يه مرد و زن و طفل و شكشان شفقت مفرما بليل نابود ساز، و بر اكشان را بالي اكملي ماعيست داده، جمكق را شي پس اآلن برو و عمال3

.شكرا ب
  .ديم سان ديهودا در طَالياده و ده هزار مرد از يست هزار پيشان دويد و از ايل قوم را طلبو پس شا4
  .ن گذاشتيمك يق آمده، در واديل به شهر عمالو و شا5
ه از مصر بر آمدند، ك يل هنگامي اسرائي بنةه شما با همك سازم و حال آنكشان هاليد، مبادا شما را با ايان عمالَقَه دور شويد و برگشته، از ميبرو: ان گفتينيل به قو و شا6

  .ان عمالَقَه دورشدنديان از مينيپس ف. دياحسان نمود
  .ست دادكه در برابر مصر است، شكا شور لَه تيل عمالَقَه را از حوو و شا7
  . ساختكل هالكر، بالي خلق را به دم شمشيق را زنده گرفت و تمامي و اَجاج پادشاه عمال8
مت را ي قيز خوار و بيهر چن كيل.  سازندكغ نموده، نخواستند آنها را هاليز خوب را دريها و بره ها و هر چين گوسفندان و گاوان و پرواريل و قوم اجاج را و بهترو و اما شا9
.ل نابود ساختندكبال

  :ل نازل شده،   گفتيالم خداوند بر سموئك و 10
  .اد برآوردي شب نزد خداوند فري شده، تمامكل خشمنايو سموئ. اورده استيالم مرا بجا نك من برگشته، يرويرا از پيل را پادشاه ساختم زوه شاكمان شدم ي پش11
 نصب نمود و دور زده، يشتن ستوني به جهت خوكنيرْمل آمد و اكل به وه شاكل را خبر داده، گفتند يد و سموئيل را مالقات نماوخاست تا شال بري و بامدادان سموئ12

  .گذشت و در جِلْجال فرود آمده است
  .دممن فرمان خداوند را بجا آور! ت خداوند بر تو بادكبر«: ل به او گفتود، شايل رسول نزد شاي و چون سموئ13
  ست؟ي شنوم چيه من مك گوسفندان در گوش من و بانگ گاوان ين صدايپس ا«: ل گفتي سموئ14
  .          مي ساختكل هالكه را باليند، و بقي نمايت قربانيهوه خداي يغ داشتند تا براين گوسفندان و گاوان را دريرا قوم بهترينها را از عمالَقَه آورده  اند زيا: ل گفتو شا15
.بگو:  را گفتياو و. ميشب به من گفت به تو بگويتأمل نما تا آنچه خداوند د: ل گفتول به شايسموئ 16
  ؟يل پادشاه شويرد تا بر اسرائكا خداوند تو را مسح ني، آي بودكوچكه تو در نظر خود ك يهنگام: ل گفتي و سموئ17
  .  ن تا نابود شوندكشان جنگ ي ساز و با اكل هالكر را بالاكن عمالَقَه گناهيا: ، گفت  فرستادهي و خداوند تو را به راه18
  ؟يه در نظر خداوند بد است عمل نمودكمت هجوم آورده، آنچه را يه بر غنك بليدي پس چرا قول خداوند را نشن19
  . ساختمكل هالكشاه عمالَقَه را باله خداوند مرا فرستاده، رفتم و اَجاج، پادك يقول خداوند را استماع نمودم و به راه«: ل گفتيل به سموئو شا20
  . بگذارننديت در جِلْجال قربانيهوه خداي ين آنچه حرام شده بود، گرفتند تا براي بهتريعنيمت، گوسفندان و گاوان، ي اما قوم از غن21
  .وتراستكيه قوچها ني ها و گوش گرفتن از پي اطاعت از قربانكنيا به اطاعت فرمان خداوند؟ ايح خشنود است ي و ذباي سوختني هايا خداوند به قربانيآ: ل گفتي سموئ22
.ز تو را از سلطنت رد نمودي، او نيردك كالم خداوند را تركه كچون. م استي و ترافي مثل بت پرستيشك است و گردن يرا تمرّد مثل گناه جادوگري ز23
  .دميشان را شنيده، قول ايه از قوم ترسكجاوز نمودم چونرا از فرمان خداوند و سخن تو تيردم زكگناه : ل گفتيل به سوئو و شا24
  .مي تا خداوند را عبادت نماي و با من برگردييه گناه مرا عفو نماكني پس حال تمنا ا25
. نموده استل رديز تو را از پادشاه بودن بر اسرائيخداوند ن. ي نموده اكالم خداوند را تركه كچون.  گردميبا تو بر نم«: ل گفتول به شاي سموئ26
  .ه پاره شدك او را بگرفت ةل برگشت تا روانه شود، او دامن جامي و چون سموئ27
  .ه ات به از تو بهتر است، داده استيرده، آن را به همساكل را از تو پاره يامروز خداوند سلطنت اسرائ«:  را گفتيل وي و سموئ28
  .ر دهدييود تغ خةر به اراييد، تغي گويل دروغ نميز جالل اسرائي و ن29
  .ميت را عبادت نمايهوه خداي تا ي و همراه من برگرديل محترم داريخ قومم و به حضور اسرائيه مرا به حضور مشاكنيرده ام، حال تمنا اكگناه :  گفت30
.ل خداوند را عبادت نمودوو شا. ل برگشتول در عقب شاي پس سموئ31
  . موت گذشته استيه تلخك يبه درست«:  نزد او آمد و اجاج گفتيو اجاج به خرم» .دياوريد من بق را نزياجاج پادشاه عمال«: ل گفتي و سموئ32
ل اجاج را به حضور خداوند درجِلْجال يو سموئ» . اوالد خواهد شديان زنان، بين مادر تو از ميهمچن. رده استك اوالد ير تو زنان را بيه شمشكچنان«: ل گفتي و سموئ33

.ردكپاره پاره 
  .ل برآمدو شاة خود به جِبعةل به خانول به رامه رفت و شايو سموئ 34
.ل پادشاه ساخته بوديل را بر اسرائوه شاكمان شده بود ي گرفت، و خداوند پشيل ماتم مو شايل براياما سموئ. امديگر نيل تا روز وفاتش دودن شاي ديل براي و سموئ35
  

16اول سموئيل باب 



ا تا تو را يرده، بك خود را از روغن پر ةپس حقّ. ل رد نمودميه من او را از سلطنت نمودن بر اسرائك چونيري گيل ماتم مو شاي تو برايكتا به «: تل گفي و خداوند به سموئ1
  .ن نموده اميي خود تعي برايه از پسرانش پادشاهكرا ي بفرستم، زيت لحمي بيساينزد 

  . خداوند آمده امي برايدن قربانيه به جهت گذرانك همراه خود ببر و بگو يگوساله ا«: خداوند گفت» .شتكا خواهد ل بشنود مروچگونه بروم؟ اگر شا: ل گفتي سموئ2
  . من مسح نمايم برايه به تو امر نماك را يسك، و ينكد بيه چه باكم ي نماي دعوت نما، و من تو را اعالم ميسا را به قرباني و 3
   ؟يي آي ميا با سالمتيآ: خ شهر لرزان شده، به استقبال او آمدند، و گفتنديت لحم آمد، و مشاياو گفته بود بجا آورده، به به خداوند به كل آنچه را ي و سموئ4
شان را به يوده، اس نميسا و پسرانش را تقديو او . ديياي بيس نموده، همراه من به قربانيپس خود را تقد.  خداوند آمده اميدن براي گذراني به جهت قربانيبا سالمت:  گفت5

. دعوت نموديقربان
  . استيح خداوند به حضور ويناً مسيقي: Ĥب نظر انداخته، گفتيه چون آمدند، بر الك و واقع شد 6
  . نگرديم نگرد و خداوند  به دل يه خداوند مثل انسان نمكرده ام، چونكرا او را رد ي قامتش نظر منما زيبه چهره اش و بلند: ل گفتي اما خداوند به سموئ7
  .ده استيز برنگزين را نيخداوند ا: د، و او را گفتيل گذرانيناداب را خوانده، او را از حضور سموئيسا ابي 8
  .ده استيز برنگزين را نيخداوند ا: د و او گفتيسا شَماه را گذراني و 9

.ده استينها را برنگزي اخداوند: سا گفتيل به يد و سموئيل گذرانيسا هفت پسر خود را از حضور سموئي و 10
ه تا او به كرا ياور، زيبفرست و او را ب«: سا گفتيل به يو سموئ.  چراندي او گله را مكني است و ايتر هنوز باقكوچك: گفت. ا پسرانت تمام شدنديآ: سا گفتيل به ي و سموئ11

  .د نخواهم نشستياينجا نيا
  .ن استيه همكراين زكبرخاسته، او را مسح : و خداوند گفت.  چشم و خوش منظر بودوكي او را آورد، و او سرخ رو و ن  پس فرستاده،12
.ل برخاسته، به رامه رفتيو سموئ.  شديو از آن روز به بعد روح خداوند بر داود مستول. ان برادرانش مسح نمودي روغن را گرفته، او را در مةل حقّي پس سموئ13
  . ساختيوح بد از جانب خداوند او را مضطرب مل دور شد، و رو و روح خداوند از شا14
  . سازدي روح بد از جانب خدا تو را مضطرب مكنيا:  را گفتنديل وو و بندگان شا15
 به دست خود ديايند، و چون روح بد از جانب خدا بر تو بيه بر بربط نواختن ماهر باشد بجوك را يسكد تا يه به حضورت هستند امر فرماك ما بندگان خود را ي پس آقا16

  .    و خواهد شدكيبنوازد، و تو را ن
  .دياوريرده، نزد من بكدا ي من پيه به نواختن ماهر باشد براك را يسكاآلن : ل به بندگان خود گفتو و شا17
ح زبان و شجاعت و مرد يزموده فصه به نواختن ماهر و صاحب شجاعت و مرد جنگ آكدم ي را ديت لحمي بيساي پسر كنيا:  گفتي از خادمانش در جواب ويكي و 18

. باشدي ميو صورت است و خداوند با وكيح زبان و شخص نيجنگ آزموده و فص
  .ه با گوسفندان است، نزد من بفرستكپسرت داود را «: سا فرستاده، گفتيل قاصدان نزد و پس شا19
  .ل فرستادوست پسر خود داود نزد شا بزغاله گرفته، به دكي شراب و ك مشكي بار االغ از نان و كيسا ي آنگاه 20
  .ار دوست داشت و سالحدار او شدي را بسيستاد و او وي ايل آمده، به حضور وو و داود نزد شا21
  .ه به نظرم پسند آمدكرا يداود نزد من بماند ز: سا فرستاده، گفتيل نزد و و شا22
و روح بد از .  شديل را راحت و صحت حاصل مو نواخت، و شا يه داود بربط گرفته، به دست خود مك  آمديل موه روح بد از جانب خدا بر شاك ي شد هنگامي و واقع م23
. رفتياو م

  
17اول سموئيل باب 

  . زدندم اردويقَه در اَفَس دميوه و عزكان سويه است، جمع شدند، و در ميهوديه در كوه كان سوي جنگ جمع نموده، و در مير خود را براكان لشيني و فلسط1
  .ردندك ييان صف آرايني فلسطةاله اُردو زده، به مقابلي اةل جمع شده، در دريل و مردان اسرائو و شا2
.شان بوديان ايستادند، و دره در ميگر ايوه به طرف دكان بر يليستادند، و اسرائي طرف اكيوه از كان بر يني و فلسط3
  . وجب بودكيرون آمد، و قدش شش ذارع و يه از شهر جت بود بكات يلْ به جي مسميان مرد مبارزيني فلسطي و از اُرو4
  . ملبس بود، و وزن زره اش پنج هزار مثقال برنج بودي فلسة داشت و به زريني و بر سر خود، خود برنج5
  .ن بوديش مزراق برنجيتفهاكان ين و در مي بنجيش ساق بندهاي و بر ساقها6
  . رفتيش او ميزه اش ششصد مثقال آهن بود، و سپردارش پيگان و سر نزه اش مثل نورد جوالهي و چوب ن7
د يني برگزي خود شخصيل؟ براوستم و شما بندگان شاي نينيا من فلسطي نمودند؟ آييرون آمده، صف آرايچرا  ب«: شان گفتيل را صدا زد و به ايستاده، افواج اسرائي و او ا8

  .ديتا نزد من در آ
  .د نمودي خواهيشم شما بندگان ما شده، ما را بندگكم شد، و اگر من بر او غلب آمده، او را بيشد، ما بندگان شما خواهكرده، مرا بكجنگ  اگر او بتواند با من 9

  .مييد تا با هم جنگ نماي به من بدهيشخص .  آورميل را به ننگ مي اسرائيمن امروز فوجها:  گفتيني و فلسط10
.دنديار بترسيدند، هراسان شده، بسي را شنينين سخنان فلسطي  اانيليع اسرائيل و جمو و چون شا11
  .ر و سالخورده بوديان مردمان پيل در موام  شايسا نام داشت، و او را هشت پسر بود، و آن مرد در ايه كهودا بود يت لحم ي بي و داود پسر آن مرد افرات12
  .ناداب و سوم شَماه بوديĤب و دومش اَبينخست زاده اش اَلِ: ه به جنگ رفته بودندكاسم سه پسرش . تندل به جنگ رفوسا روانه شده، در عقب شاي و سه پسر بزرگ 13
  .ل رفته بودندوتر بود و آن سه بزرگ در عقب شاكوچك و داود 14
  .ت لحم بچرانديرد تا گوسفندان پدر خود را در بك يل آمد و رفت مو و داود از نزد شا15
. ساختي آمد و چهل روز خود را ظاهر  ميشام م صبح و يني و آن فلسط16
.ر و به اردو نزد برادرانت بشتابين ده قرص نان را بگي برشته و اةن غليفَه از اي اِكياآلن به جهت برادرانت : سا به پسر خود داود گفتي و 17
.ري بگيشان نشاني از ا برادرانت بپرس ويشان ببر و از سالمتي اة سردار هزارير را براي پنةن ده قطعي و ا18
  .ردندك يان جنگ مينياله بودند و با فلسطي ا ةل در دريع مردان اسرائيل و آنها و جمو و شا19
رون ين بداير به مكه لشك يد وقتيسا او را امر فرموده بود برفت، و به سنگر اردو رسيه ك پس داود بامدادان برخاسته، گله را به دست چوپان واگذاشت و برداشته، چنان20

  . زدندي جنگ نعره ميرفته، برا
  .ردندك يير صف آراكر به مقابل لشكان لشينيان و فلسطيلي و اسرائ21



  .دي برادران خود را بپرسيده، آمد و سالمتير دوك لشيه داشت به دست نگاهبان اسباب سپرد و به سوك را ي و داود اسباب22
.ديش سخن گفت و داود شنيان برآمده، مثل پينير فلسطكات بود، از لشيه اسمش جلْك ي جتّينيبارز فلسط آن مرد مكنيرد، اك يشان گفتگو مي و چون با ا23
  . دنديار ترسيرده، بسكدند، از حضورش فراريل چون آن مرد را ديع مردان اسرائي و جم24
شد، پادشاه او را از مال فراوان دولتمند سازد، و كه او را بكد و هر ي آيل برميآوردن اسرائ به ننگ يناً برايقيد؟ يدي د د،ي آيه برمكن مرد را يا ايآ: ل گفتندي و مردان اسرائ25

  .ل آزاد خواهد ساختي پدرش را در اسرائةدختر خود را به او دهد، و خان
ن يه اكرا يل بردارد چه خواهد شد؟ زياز اسرائن ننگ را يشد و اك را بينين فلسطيه اك يبه شخص«: رده، گفتكستاده بودند خطاب يه نزد او اك را يسانك و داود 26

   را به ننگ آورد؟ي حي خدايرهاكه لشكست يك نامختون ينيفلسط
».ن خواهد شديشد، چنكه او را بك يبه شخص: رده، گفتندكن سخنان خطاب ي و قوم او را به هم27
ه كابان نزد يل را در بي قلة و آن گلينجا آمدي چه ايبرا: ب بر داود افروخته شده، گفتاَيد و خشم اَلِياَب شني گفتند، برادر بزرگش اَلِي و چون با مردمان سخن م28

  .يدن جنگ آمده اي ديرا براي دانم زيبر و شرارت دل تو را مك؟ من تيگذاشت
  ست؟ي نيا سببيردم؟ آكاآلن چه :  داود گفت29
.شتر جواب دادندياو را مثل پن طور گفت و مردمان يده، به همي رو گردانيگري به طرف دي پس از و30
  .دي را طلبيل را مخبر ساختند و او ووه داود گفت، مسموع شد، شاك ي و چون سخنان31
  .ندك ي جنگ مينين فلسطي رود و با ايبنده ات م. فتدي به سبب او نيسكدل «: ل گفتو و داود به شا32
  . بوده استي اش مرد جنگي و او از جواني هستيه تو جوانكه كرا ي زيي جنگ نماي تا با وي بروينين فلسطي به مقابل اي توانيتو نم«: ل به داود گفتو شا33
  . از گله ربودندي آمده، بره اير و خرسيه شكد ي چراني پدر خود را مةبنده ات گل«: ل گفتو داود به شا34
  .  شتمكش او را گرفته، او را زدم و يدم و چون به طرف من بلند شد، ريشتم و از دهانش رهانك و من آن را تعاقب نموده، 35
  . را به ننگ آورده استي حي خدايرهاكه لشك از آنها خواهد بود، چونيكي نامختون مثل ينين فلسطيو ا شت؛كر و هم خرس را ي بنده ات هم ش36
.برو و خداوند با تو باد: ل به داود گفتوو شا. ديان خواهد رهينين فلسطيد، مرا از دست اير و از چنگ خرس رهانيه مرا از چنگ شكخداوند «:  و داود گفت37
  . دي به او پوشاني بر سرش نهاد و زره اينيد و خود برنجيل لباس خود را به داود پوشانو و شا38
پس داود . ازموده اميه نك توانم رفت چونيمنها نيبا ا: ل گفتوو داود به شا. ازموده بوديه آنها را نكرا يه برود زك خواست يرش را بر لباس خود بست و   مي و داود شمش39

  .رون آورديآنها را از بر خود ب
 در انبان خود گذاشت و فالخنش را به دست گرفته، يعنيه داشت، ك ي شبانةسيكرد، و آنها را در كده، از نهر سوا ي خود را به دست گرفته، پنج سنگ مالي و چوب دست40

. شدكي نزدينيبه آن فلسط
  . آمديش ميش روي داشت پيه سپرش را برمك ي شد و مردكي آمد تا به داود نزدي هميني و آن فلسط41
  .و منظر بودكي خوشرو و نيرا جوانير شمرد زيد و او را حقينده، داود را دك نظر افيني و فلسط42
  .ردكان خود لعنت يه خدا داود را بيني؟ و فلسطيي آي نزد من ميه با چوب دستكا من سگ هستم يآ : به داود گفتيني و فلسط43
.ا تا گوشت تو را به مرغان هوا و درندگان صحرا بدهمينزد من ب:  به داود گفتيني و فلسط44
  . مي آيم نزد تو يه او را به ننگ آورده اكل ي اسرائيرهاك لشيوت، خدايهوه صباي، اما من به اسم يي آيزه و مزراق نزد من مير و نيتو با شمش:  گفتيني داود به فلسط45
ن يان را امروز به مرغان هوا و درندگان زمينير فلسطك لشيرد، و الشه هاكرد و تو را زده، سر تو را از تنت جدا خواهم كم خواهد ي و خداوند امروز تو را به دست من تسل46

  . هستييل خدايه در اسرائكن بدانند ي زميخواهم داد تا تمام
.ه جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد دادكراي دهد زي نميزه خالصير و نيه خداوند به شمشكن جماعت خواهند دانست ي اي و تمام47
  .دير دوك لشي به سويني فلسطة شد، داود شتافته، به مقابلكي داود نزدةش آمد و به مقابلي برخاسته، پيني و چون فلسط48
.ن افتادي خود بر زميه بر روك او فرو رفت يشاني زد، و سنگ به پيني فلسطيشاني آن گرفته، از فالخن انداخت و به پ ازيسه اش برد و سنگيك و داود دست خود را به 49
  . نبوديريشت و در دست داود شمشك را زد و يني با فالخن و سنگ غالب آمده، فلسطيني پس داود بر فلسط50
شته كان، مبارز خود را ينيو چون فلسط. ردكشته، سرش را با آن از تنش جدا كد و او را يشكرفته، از غالفش ر او را گيستاد، و شمشي اينيده، بر آن فلسطي و داود دو51
  .ختنديدند، گريد

 تا به جت و عقْرُون ميان به راه شَعرَيني عقْرُون تعاقب نمودند و مجروحان فلسطيان را تا جت و تا دروازه هاينيهودا برخاستند و نعره زده، فلسطيل و ي و مردان اسرائ52
  .افتادند

  .شان را غارت نمودندي ايان برگشتند و اُردوينيل از تعاقب نمودن فلسطي اسرائي و بن53
. خود گذاشتةمي او را در خةم آورد اما اسلحي را گرفته، به اورشليني و داود سر فلسط54
ه ك پادشاه به جان تو قَسم يا: ر گفتيست؟ اَبنيكن جوان پسر ير، اي اَبنيا: ر گفتيرش اَبنكبه سردار لش رود، يرون مي بيني فلسطةه به مقابلكد يل داود را دو و چون شا55
  . دانمينم

  .ستيكن جوان پسر يه اكبپرس :  پادشاه گفت56
  . د در دستش بوينيل آورد، و سر آن فلسطور او را گرفته، به حضور شاي برگشت، اَبنينيشتن فلسطك و چون داود از 57
. هستميت لحمي بيسايپسر بنده ات، : داود گفت» ؟يستيك جوان تو پسر يا:  را گفتيل وو و شا58
  

18اول سموئيل باب 
  .ش دوست داشتيوناتان او را مثل جان خويد، و يوناتان بر دل داود چسبيل فارغ شد، دل وه چون از سخن گفتن با شاك و واقع شد 1
  . پدرش برگرددةه به خانكته، نگذاشت  را گرفيل وو و در آن روز شا2
  .ه او را مثل جان خود دوست داشته بودكوناتان با داود عهد بست چوني و 3
  .زيش را نيمربند خوكمان و كر و ي شمشيرده، آن را به داود داد و رخت خود حتكرون يه در برش بود، بك را ييوناتان رداي و 4
. خود گماشت، و به نظر خادمان مقبول افتاديرد؛ و شاول او را بر مردان جنگك يت مك رفت، و عاقالنه حريرون ميرستاد ب فيل او را موه شاك يي و داود به هر جا5



  سرود و رقصيقي و با آالت موسيل با دفّها و شادي اسرائيع شهرهايه زنان از جمك آمدند يشان مي گشت، چون اي برمينيشتن فلسطكه داود از ك ي و واقع شد هنگام6
  .رون آمدنديل پادشاه بونان به استقبال شاك
  .شته استكل هزاران خود را و داود ده هزاران خود را وشا:  گفتنديدند و ميي سرايگر ميدكيرده، به ك و زنان لهو و لعب 7
   است؟يش چه باقير از سلطنت برايپس غ. به داود ده هزاران دادند و به من هزاران دادند: ن سخن در نظرش ناپسند آمده، گفتي شد، و اكل غضبناو و شا8
.ستي نگريل بر داود به چشم بد مو و از آن روز به بعد شا9

  .ل بودو در دست شاي نواخت و مزراقيو داود مثل هر روز به دست خود م. ديده احوال گرديان خانه شوريل آمده، در مو آن روز، روح بد از جانب خدا بر شاي و در فردا10
.ديشكنار كشتن را به ياما داود دو مرتبه از حضورش خو» .وار خواهم زديداود را تا به د«: ق را انداخته، گفتل مزراو و شا11
  .ل دور شدهورا خداوند با او بود و از شايد زي ترسيل از داود مو و شا12
  .ردك يوج و دخول م خود نصب نمود، و به حضور قوم خرةرد و او را سردار هزارك را از نزد خود دور يل وو پس شا13
  . بودي مي نمود، و خداوند با ويت مك رفتار خود عاقالنه حرة و داود در هم14
  . بوديند، به سبب او هراسان مك يت مكار عاقالنه حريه او بسكد يل دو و چون شا15
.ردك يشان خروج و دخول ميه حضور اكرا ي داشتند، زيهودا داود را دوست ميل و ي اسرائي اما تمام16
دست من بر او «:  گفتيل مورا شاي؛ ز»وشك خداوند بيم شجاع باش و در جنگهايفقط برا.  دهمي ميرَب را به تو به زني دختر بزرگ خود مكنيا: ل به داود گفتو و شا17

  .انينيه دست فلسطكدراز نشود بل
  .اماد پادشاه بشومست تا ديل چيستم و جان من و خاندان پدرم در اسرائيكمن : ل گفتو و داود به شا18
. داده شدي به زنيلِ محوالنيئيست به داود داده شود او به عدرِي بايل مورَب دختر شايه مك ي و در وقت19
  . را پسند آمدين امر ويل را خبر دادند او داشت؛ و چون شايل، داود را دوست موال دختر شاكي و م20
  . شديامروز داماد من خواه«: ل به داود بار دوم گفتو پس شا ان بر او دراز شود،ينيام شود و دست فلسطش دي دهم تا براي مي او را به و :ل گفتو و شا21
. پس اآلن داماد پادشاه بشو  دارند؛ي است و خادمانش تو را دوست مي پادشاه از تو را ضكنيا«: دييلم شده، بگوكه در خفا با داود متكل خادمان خود را فرموده و و شا22
  .رمين و حقيكه من مرد مسكا در نظر شما داماد پادشاه شدن آسان است؟ و حال آنيآ«: دند و داود گفتين سخنان را به سمع داود رسانيل اوخادمان شا پس 23
  .ن طور سخن گفته استيه داود به اكل او را خبر داده، گفتند و و خادمان شا24 
رد داود را به دست كر كل فوو شا» .ده شوديشكان تا از دشمنان پادشاه انتقام يني فلسط ة خواهد جز صد قلفير نمه پادشاه مِهكد يين بگويبه داود چن«: ل گفتو و شا25

.ان به قتل رساندينيفلسط
  .    ن هنوز تمام نشده بودي معيه داماد پادشاه بشود، و روزهاكن سخن به نظر داود پسند آمد ين امر خبر دادند، و اي پس خادمانش داود را از ا26
و . شان را آورد و آنها را تماماً نزد پادشاه گذاشتند، تا داماد پادشاه بشودي ايشته، داود قلفه هاكان را ينيست نفر از فلسطي پس داود برخاسته، با مردان خود رفت و دو27
  .  دادي به زنيال را به وكيل دختر خود موشا
  . داشتيل او را دوست موال دختر شاكيو م. ه خداوند با داود استكد يد و فهميل دو و شا28
. اوقات دشمن داود بودةل همود، و شايشتر ترسيل از داود باز بو و شا29
ار ين جهت اسمش بسيرد، و از اك يت مكاده عاقالنه حريل زوع خادمان شاي آمدند داود از جميرون ميه بكرون آمدند؛ و هر دفعه يان بيني و بعد ازآن سرداران فلسط30

.افتيشهرت 
  

19اول سموئيل باب 
  . شندكش فرمود تا داود را بيع خادمان خويوناتان و به جميل به پسرخود و و شا1
 ي مخفييشتن را نگاهدار و در جايپس اآلن تا بامدادان خو. ل قصد قتل تو داردوپدرم شا: وناتان داود را خبرداده، گفتيل داشت، و يار ميل به داود بسووناتان پسر شاي اما 2

  .نكمانده، خود را پنهان 
. تو را اطالع خواهم داد نم،ي ببيزيرد و اگر چك تو با پدرم گفتگو خواهم ةستاد، و درباري خواهم اي باشيه تو در آن مك يي پدرم در صحرايرون آمده، به پهلوي و من ب3
 ي برايه اعمال وك بل رده است،كه او به تو گناه نكرا يند زك خود داود گناه نةادشاه بر بندپ«:  را گفتي سخن رانده، وييوكيل به نو داود نزد پدر خود شاةوناتان درباري و 4

  و بوده است وكيار نيتو بس
 ي پس چرا به خون ب ؛يده، شادمان شديل نمود و تو آن را دي اسرائي به جهت تماميميشت و خداوند نجات عظك را ينيش را به دست خود نهاده، آن فلسطي و جان خو5

  .يشك سبب بيرده، داود را بك گناه يريتقص
.شته نخواهد شدكات خداوند او يه به حكل قسم خورد ووناتان گوش گرفت، و شايل به سخن و شا6
. بودي ميام سابق در حضور ويل آورده، او مثل اووناتان داود را نزد شاين سخنان خبر داد و ي اةوناتان او را از همي آنگاه 7
.ردندك فرار يست داد و از حضور وك شيميشتار عظكشان را به يرده، اكان جنگ ينيرون رفت و با فلسطيع شده، داود بو باز جنگ واق 8
. نواختيش را در دست داشت و داود به دست خود ميل آمد و او در خانه خود نشسته، مزراق خوو و روح بد از جانب خداوند بر شا9

.افتيرده، آن شب نجات كوار زد و داود فرار يخت و مزراق را به ديل بگرواما او از حضور شا. وار بلند بزندي خود تا به ده داود را با مزراقكل خواست و و شا10
  ،ينكا خالص ناگر امشب جان خود ر«: ال، زن داود، او را خبر داده، گفتكياما م. شندكند و در صبح او را بي نماي داود فرستاد تا آن را نگهبانةل قاصدان به خانو و شا11

. شديشته خواهكفردا 
.افتيرده، نجات كال داود را از پنجره فروهشته، او روانه شد و فرار كي پس م12
.ندير سرش نهاده، آن را با رخت پوشاي از پشم بز زينيم را گرفته، آن را در بستر نهاد و باليال ترافكي اما م13
.مار استيرند، گفت بيل قاصدان فرستاده تا داود را بگو و چون شا14
.شمكد تا او را بياورياو را بر بسترش نزد من ب«: نند و گفتيل قاصدان را فرستاد تا داود را ببو پس شا15
.ر سرش بودين پشم بز زيم در بستر و بالي ترافكني و چون قاصدان داخل شدند، ا16
 چه تو ين؛ براكمرا رها «: ه او به من گفتكل را جواب داد وال  شاكيابد؟ و مي با نجات يردكرها  و دشمنم را يب دادين فري چه مرا چنيبرا: ال گفتكيل به مو و شا17
 شم؟كرا ب



.ن شدندكوت سايل رفته، در نايافت، و نزد سموئي ييرده، رهاك و داود فرار 18
.وت رامه استي داود در ناكنيا: ل را خبر داده، گفتندو پس شا19
ل وستاده است، روح خدا بر قاصدان شايشان اي اييشوايه به پكل را ينند و سموئك يه نبوت مكدند يا را ديرفتن داود فرستاد، و چون جماعت انب گيل قاصدان براو و شا20

.ردندكز نبوت يشان نيآمده، ا
.ردندكز نبوت يشان نيه، ال باز قاصدان سوم فرستادوو شا. ردندكز نبوت يشان نيگر فرستاده، ايل را خبر دادند، قاصدان دو و چون شا21
وت رامه ي در ناكنيا «:  گفتيسكو »   باشند؟يجا مكل و داود يسموئ  :رده، گفتكال ود، سيخُوه است رسيه نزد سكز به رامه رفت، و چون به چاه بزرگ ي پس خود او ن22

.هستند
.ديوت رامه رسيرد تا به ناك ي رفت نبوت ميه مك ينيز آمد و در حيوت رامه روانه شد و روح خدا بر او ني و به آنجا به نا23
است؟يز از جمله انبيل نوا شايآ: ن گفتندي بنابرا  آن شب برهنه افتاد،ي آن روز و تماميرد و تمامك يل نبوت مينده، به حضور سموئك خود را ةز جامي و او ن24


20اول سموئيل باب 
ه قصد جان من دارد؟كرده ام ك يست و در نظر پدرت چه گناهيانم چيرده ام و عصكچه : وناتان گفتيور رده، آمد و به حضكوت رامه فرار ي و داود از نا1
   بدارد؟ين امر را از من مخفيپس چگونه پدرم ا. ه مرا اطالع خواهد دادكرد جز آنك نخواهد كوچك بزرگ و ي پدر من امركنيا.  مرديتو نخواه! حاشا:  را گفتي او و2
.ستين نيچن
ات تو يات خداوند و به حين به حكول. ن شودين را بداند و غمگيوناتان ايد مبادا ي گويافته ام، و ميه در نظر تو التفات ك داند يو مكيپدرت ن: ز قسم خورده، گفتي داود ن و3
.ستيش ني قدم بكيان من و موت، يه در مك
.مود تو خواهم نيهر چه دلت بخواهد آن را برا: وناتان به داود گفتي 4
.نمكه تا شام سوم، خود را در صحرا پنهان كپس مرا رخصت بده . نميد با پادشاه به غذا بنشي باي فردا اول ماه است و من مكنيا: وناتان گفتي داود به 5
.است انهي ساليه او آنجا قربانلي قبيه تمامكرا يت لحم بشتابد، زيه به شهر خود به بكار التماس نمود يند، بگو داود از من بسي اگر پدرت مرا مفقود ب6
. جازم شده استيه او به بدك شود بدانكار غضبناي خواهد بود؛ و اما اگر بسيه خوب، آنگاه بنده ات را سالمتكد ي اگر گو7
».ي چه مرا نزد پدرت ببريرا براي زشكان در من باشد، خودت مرا بيو اگر عص. يش را با خودت به عهد خداوند در آوردي خوةه بندك خود احسان نما چونة پس با بند8
 دادم؟يا تو را ازآن اطالع نميد، آيايه بر تو بك از جانب پدرم جزم شده است ي دانستم بديرا اگر ميز! حاشا از تو :وناتان گفتي 9

 ه مرا مخبر سازد؟كست يك جواب دهد، ياگر پدرت تو را به درشت: وناتان گفتي داود به 10
.شان به صحرا رفتنديو هر دو ا. ميا تا به صحرا برويب:  گفتوناتان به داودي 11
 را ير باشد، اگر من نزد او نفرستم و وي داود خي اگر براكنين وقت آزمودم و ايا روز سوم پدر خود را مثل ايل، چون فردا ي اسرائيهوه، خداي يا: وناتان به داود گفتي و 12

اطالع ندهم،     
 و خداوند همراه ي برويند، پس تو را اطالع داده، رها خواهم نمود تا به سالمتيو اما اگر پدرم ضرر تو را ثواب ب. دين عمل نماياده از ايه زكن بليمثل اوناتان ي خداوند با 13

.ه همراه پدر من بودكتو باشد چنان
رم، ي تا نمياتم، لطف خداوند را با من بجا آوري و نه تنها مادام ح14
.ن منقطع ساخته باشدي زميه خداوند دشمنان داود را جمعاً از روك ي، هم در وقتيي را از خاندانم تا به ابد قطع ننماه لطف خودك بل15
. دين را از دشمنان داود مطالبه نمايوناتان با خاندان داود عهد بست و گفت خداوند اي پس 16
. داشتيه جان خود را دوست مك داشت، چنانيه او را دوست مكرا يم داد زه با او داشت، داود را قسك يگر به سبب محبتيوناتان بار دي و 17
.افتي باشد، تو را مفقود خواهند ي مي تو خاليه جاكفردا اول ماه است و چون: وناتان او را گفتي و 18
.نيآزل بنشا و در جانب سنگ ي بيردكه خود را در آن روز شغل پنهان ك يي فرود شده، به جاي و در روز سوم به زود19
.  اندازميا به هدف ميه گوكر به طرف آن خواهم انداخت ي و من سه ت20
 يچ ضرريات خداوند تو را هي است و به حي تو سالمتيه براكرا يا زيآنگاه ب. رين طرف تو است، آنها را بگيرها از اي خادم خود را فرستاده، خواهم گفت برو و تكني و ا21

.نخواهد بود
.رده استكرا خداوند تو را رها يرها از آن طرف توست، آنگاه برو زي تكنيا: هكم ين بگويه خادم چن اما اگر ب22
.ان من و تو تا به ابد خواهد بودي خداوند در مكنيم، ايردك آن گفتگو ةه من و تو دربارك يارك و اما آن 23
.  غذا خوردن نشستيراد، پادشاه بيو چون اول ماه رس. ردك پس داود خود را در صحرا پنهان 24
.بودي داود خاليل نشسته، و جاو شاير به پهلويستاده بود و اَبنيوناتان ايوار نشسته، و ي خود بر حسب عادتش بر مسند، نزد دي و پادشاه در جا25
!ستيالبته طاهر ن. ستي بر او واقع شده، طاهر نيزيچ:  برديرا گمان  ميچ نگفت زيل در آن روز هو و شا26
امد؟يروز و هم امروز به غذا نيسا، هم ديچرا پسر : وناتان گفتيل به پسر خود وپس شا.  بوديز خالي داود نيه روز دوم بود، جاك اول ماه يو در فردا 27
.ت لحم بروديار التماس نمود تا به بيداود از من بس: ل گفتووناتان در جواب شاي 28
افتم، مرخص بشوم تا برادران ي است و برادرم مرا امر فرموده است؛ پس اگر اآلن در نظر تو التفات ي خاندان ما را در شهر قربانراي زيه مرا رخصت بدهكنيتمنّا ا:  و گفت29

.امده استي پادشاه نةن جهت به سفرياز ا. نميخود را بب
سا را به جهت افتضاح خود و افتضاح عورت مادرت يه تو پسر ك دانم يا  نميز، آيشِ فتنه انگكردنك پسر زنِ يا: وناتان افروخته شده، او را گفتيل بر و آنگاه خشم شا30
؟ يرده اكارياخت
.ه البته خواهد مردكرا ياور زيپس اآلن بفرست و او را نزد من ب. د مانديدار نخواهين زنده باشد، تو و سلطنت تو پاي زميسا بر رويه پسر ك يرا مادامي ز31
رده است؟كرد؟ چه يچرا بم:  را گفتيجواب داده، ول را ووناتان پدر خود شاي 32
.شتن داود جازم استكه پدرش بر كوناتان دانست يپس . ل مزراق خود را به او انداخت تا او را بزندو آنگاه شا33
.و را خجل ساخته بودرا پدرش اين بود زي داود غمگيه براكوناتان به شدتِ خشم، از سفره برخاست و در روز دوم ماه، طعام نخورد چوني و 34
. همراهش بودكوچك پسر كيو . رون رفتيرده بود، به صحرا بكن ييه با داود تعك يوناتان در وقتي و بامدادان 35
.ه از او رد شدكر را چنان انداخت يد، تي دويو چون پسر م» .نكدا ي اندازم پيه مكرها را يبدو و ت:  و به خادم خود گفت36



ست؟ير به آن طرف تو نيا تيآ: هكوناتان در عقب پسر آواز داده، گفت ي رفت، ي م وناتان انداخته بود،يه ك يري تانك و چون پسر به م37
. خود برگشتيرها را برداشته، نزد آقايوناتان تيپس خادم . ن و درنگ منماكل يه بشتاب و تعجكوناتان در عقب پسر آواز داد ي و 38
. دانستندين امر را مين و داود اوناتاياما . دي نفهميزي و پسر چ39
.برو و آن را به شهر ببر:  را گفتي خود را به خادم خود داده، وةوناتان اسلحي و 40
.ديد گذرانردند تا داود از حكه يده، با هم گريگر را بوسيدكيرد و كن افتاده، سه مرتبه سجده ي خود بر زمي برخاست و بر روي و چون پسر رفته بود، داود از جانب جنوب41
» . تو تا به ابد باشدةي من و ذرةيان ذريان من و تو و در ميه خداوند در مكم يه ما هر دو به نام خداوند قسم خورده، گفتك برو چونيبه سالمت«: وناتان به داود گفتي و 42

.وناتان به شهر برگشتيپس برخاسته، برفت و 


21اول سموئيل باب 
ست؟ي با تو نيسك و يچرا تنها آمد:  لرزان شده، به استقبال داود آمده، گفتكملَيو اَخِ. اهن رفتك كلَمي و داود به نُوب نزد اَخ1ِ
ا به ابد، و خادمان ري اطالع نيسك فرستم و از آنچه به تو امر فرمودم يه تو را مك ياركن ياز ا:  مأمور فرمود و مرا گفتياركپادشاه مرا به «: اهن گفتك كملَي داود به اَخ2ِ

.ن نمودمييفالن و فالن جا تع
».ا هرچه حاضر است به من بدهي؟ پنج قرص نان ي پس اآلن چه در دست دار3
.شتن را از زنان باز داشته باشندين نان مقدس هست، اگر خصوصاً خادمان، خوكيست، ليچ نان عام در دست من نيه: اهن در جواب داود گفتك 4
ه ك عام است خصوصاً چونيرون آمدم ظروف جوانان مقدس بود، و آن بطورين سه روز زنان از ما دور بوده اند و چون بيه در اك يرستبه د«: اهن گفتك داود در جواب 5

. در ظرف مقدس شده استيگريامروز د
. شده بود، تا در روز برداشتنش نان گرم بگذارنده از حضور خداوند برداشتهكر از نانِ تَقْدِمِه ي نبود غيه در آنجا نانكرا ياهن، نان مقدس را به او داد زك پس 6
.ل بودون شبانان شاياف داشت، و بزرگترك بود، به حضور خداوند اعتي به دوآغ ادوميه مسمكل و از خادمان شايكي و در آن روز 7
.ل بوديار پادشاه به تعجكه كاورده ام چونيا با خود نش رير و سالح خويه شمشكرا يست، زير نيا شمشيزه ينجا در دستت نيا ايآ:  گفتكملَي و داود به اَخ8ِ
. ستينجا نير ازآن در ايرا غير، زي بگيري آن را بگي خواهياگر م.  ملفوف استةفود به جامي، در پشت ايشتكاله ي اةه در درك ينيات فلسطير جلي شمشكنيا: اهن گفتك 9

.آن را به من بده. ستي نيگريمثل آن، د: داود گفت
. جت آمدكش، ملِيرده، نزاد اَخكل فرار و داود آن روز برخاسته، از حضور شا پس10
شت؟كل هزاران خود را و داود ده هزاران خود را وه شاكنان سرود خوانده، نگفتند ك او رقص ةا درباريست؟ و آين نين داود، پادشاه زميا ايآ: ش او را گفتندي و خادمان اخ11
.ديار بترسي و داود جت بس12
.ختي ريش خود ميد و آب دهنش را بر ريشك ي درخط ميوانه نمود، و بر لنگه هايشتن را ديشان خوير داده، به حضور اييشان رفتار خود را تغي و در نظر ا13
د؟ ياو را چرا نزد من آورد. وانه استيه دكد يني بين شخص را مي اكنيا: ش به خادمان خود گفتي و اَخ14
» من بشود؟ةن شخص داخل خانيا ايند؟ و آك يوانگيد تا نزد من دين شخص را آورديه اكوانگان هستم يا محتاج به دي آ15


22اول سموئيل باب 
.دند، آنجا ازد او فرود آمدندي خاندان پدرش شنيو چون برادرانش و تمام. ردك و داود  از آنجا رفته، به مغاره عرالم فرار 1
.ناً چهار صد نفر با او بودنديشان سردار شد و تخمي جان داشت، نزد او جمع آمدند، و بر اي و هر تلخ بود و قرض داريه در تنگك و هر2
  .ردك من چه خواهد يند تا بدانم خدا برايايه پدرم و مادرم نزد شما بكنيتمنّا ا«:  و داود از آنجا به مِصفَه مو آب رفته، به پادشاه مو آب گفت3
.ن بودندكه داود در آن مالذ بود، نزد او ساك يي روزهايمو آب برد و تمامشان را نزد پادشاه ي پس ا4
.پس داود رفت و به جنگل حارث درآمد» .هودا بروين يه روانه شده، به زمكگر توقف منما بلين مالذ ديه در اك به داود گفت ي و جاد نب5
ع خادمانش در اطراف يزه اش در دستش، و جمير درخت بلوط در رامه نشسته بود، و نيل در جِبعه، زوشاو . دا شده اندي بودند پيه با وك يه داود و مردمانكد يل شنو و شا6

.      ستاده بودندياو ا
ساخت؟  شما را سردار هزاره ها و سردار صده ها خواهد يا همگيستانها خواهد داد و آكشتزارها و تاكع يسا به جميا پسر يآ! ديان بشنوينيامي بنيحال ا:  گفت7
ه پسر ك شود تا مرا خبر دهد ين نمي من غمگي برايسك و از شما  سا عهد بسته است؟يه پسر من با پسر ك مرا اطالع ندهد يسكز شده، يع شما بر من فتنه انگيه جمك 8

ه امروز هست؟كند چنانين بنشيمكخته است تا در ي مرا برانگةمن بند
.تُوب در آمدي بن اَخكملَيه به نُوب نزد اَخِكدم يسا را ديپسر : تاده بود، در جواب گفتسيل اوه با خادمان شاك ي و در آغ اَدوم9

.ز به او دادي را نينيات فلسطير جلْي به او داد و شمشيال نمود و توشه او از خداوند سي وي و او از برا10
.شان نزد پادشاه آمدندي ايد، و تماميه در نُوب بودند طلبك پدرش را اهنان خاندانكع ياهن و جمكنُوب ي بن اَخكملَي پس پادشاه فرستاده، اَخ11
!مي آقاي اكيلب: او گفت. تُوب بشنوي پسر اَخيا: ل گفتو و شا12
ند ين بنشيمكر خاسته، در  تا به ضد من بيال نمودو از خدا سي وي و براير دادي نان و شمشيه به وكنيد به ايختيسا چرا بر من فتنه انگيتو و پسر  : ل به او گفتو شا13
ه امروز شده است؟كچنان
.رم استك تو مة تو و در خانكين باشد و او داماد پادشاه است و در مشورت شريه مثل داود امكع بندگانت يست از جميك:  در جواب پادشاه گفتكملَي اَخ14ِ
ع ين جميه بنده ات از اكرا يع خاندان پدرم اسناد ندهد زي خود و به جمةار را به بندكن ياه اپادش. ردم؟ حاشا از منك او شروع يال نمودن از خدا براوا امروز به سي آ15
.اد ندانسته بوديا زيم كزها يچ

.د مردي خاندان پدرت البته خواهي تو و تمامكملَي اَخيا:  پادشاه گفت16
 يه او فرار مكه دانستند كنيشان با داود است و با ايه دست اكرا يد زيشكاهنان خداوند را بكبرخاسته، : ستاده بودند، گفتيه به حضورش اك ي آنگاه پادشاه به شاطران17
.اهنان خداوند هجوم آورندكرده، بر كه دست خود را دراز كاما خادمان پادشاه نخواستند . ند، مرا اطالع ندادندك

دند، در آن ي پوشيتان مكفود يه اكاهنان حمله آورد و هشتاد و پنج نفر را ك برخاسته، بر ي ادومو دوآغ» .اهنان حمله آوركتو بر گرد و بر :  پس پادشاه به دوآغ  گفت18
.شتكروز 
.شتكر ير خوارگان و گاوان و االغان و گوسفندان را به دم شمشير زد و مردان و زنان و اطفال شياهنان است به دم شمشكه شهر كز ي و نوب را ن19



.ردكافته، در عقب داود فرار ي يياتار  نام داشت، رهايه ابكتَوب ي بن اَخكلَمي از پسران اَخيكي اما 20
.شتكاهنان خداوند را كل وه شاكاتار داود را مخبر ساخت  ي و اب21
. اهل خاندان پدرت شدمي تمانشته شدنكپس من باعث . ل را البته مخبر خواهد ساختوه او شاك در آنجا بود، دانستم يآغ ادوم ه دوك يروز«: اتار گفتي داود به اب22
. بودين نزد من محفوظ خواهكو ل. ز خواهد داشتيه فصد جان من دارد، قصد جان تو نكرا هري نزد من بمان و مترس ز23


23اول سموئيل باب 
. نماندينند و خرمنها را غارت مك يلَه جنگ ميان با قَعيني فلسطكنيا«:  و به داود خبر داده، گفتند1
.نكلَه را خالص يست داده، فَعكان را شينيبرو و فلسط: خداوند به داود گفت» ست دهم؟ كان را شينين فلسطيوم و اا بري آ2
».ميلَه برويان به فَعيني فلسطيرهاك لشةاده اگر به مقابليپس چند مرتبه ز. مي ترسيهودا مينجا در ي اكنيا«:  راگفتندي مردمان داود و3
.ان را به دست تو خواهم دادينيه من فلسطكرا يلَه برو زيز به قَعيبرخ«: ال نمود و خداوند او را جواب داده، گفتود سگر از خداوني و داود با د4
. دادلَه را نجاتينان قَعكپس داود سا. شتندك يميشتار عظكشان را به يشان را بردند، و اي ايرده، مواشكان جنگ ينيلَه رفتند و با فلسطي و داود با مردانش به قَع5
.    فود را در دست خود آورديرد، اكلَه فرار ي نزد داود به قَعكملَياتار بن اَخيه ابك ي و هنگام6
 ها و پشت بندها دارد داخل شده، محبوس ةه دروازك يرا به شهريخدا او را به دست من سپرده است، ز«: ل گفتولَه آمده است و شايه داود به قَعكل خبر دادند و و به شا7

.ته استگش
.ديلَه فرود شده، داود و مردانش را محاصره  نمايد تا به قَعي جنگ طلبيع قوم را برايل جمو و شا8
.اوري بكيفود را نزديا: اهن گفتكاتار يده است، به اتيشي او انديل شرارت را براوه شاك و چون داود دانست 9

ندكد تا به خاطر من شهر را خراب يايلَه بيه به قَعِكمت دارد يل عزوه شاكت ده اسيل، بنده ات شني اسرائيهوه خداي يا:  و داود گفت10
. ي خود را خبر دهةه بندكل، مسألت آني اسرائيهوه، خداي يده است، خواهد آمد؟ ايه بنده ات شنكل چنانوا شايم خواهند نمود؟ و آيلَه مرا به دست او تسليا اهل قَعي آ11

.ه او خواهد آمدكخداوند گفت 
.م خواهند نموديه تسلكم خواهند نمود؟ خداوند گفت يل تسلوسان مرا به دست شاكلَه مرا و يا اهل قَعيآ:  داود گفت12
لَه فرار ياز قَعه داود كل خبر دادند وو چون به شا. ه توانستند بروند، رفتندك ييرون رفتند و هر جايلَه بيناً ششصد نفر بودند، برخاسته، از قَعيه تخمك پس داود و مردانش 13
.ستاديرون رفتن باز ايرده است، از بك

.م ننمودين خداوند او را به دستش تسلكيد، لي طلبيل همه روزه اورا موو شا. ف توقف نموديابان زي در بيوهكابان در مالذها نشست و در ي و داود در ب14
.ن بودكف در جنگل سايابان زيرون آمده است، و داود در بيل به قصد جان او بوه شاكد ي و داود د15
.ت نموديل، به جنگل آمده، دست او را به خدا تقوووناتان، پسر شاي و 16
. داندين را ميز ايل نون تو خواهم بود و پدرم شاي شد، و من دوميل پادشاه خواهيل تو را نخواهد جست، و تو بر اسرائوه دست پدر من، شاكرا يمترس ز«:  و او را گفت17
. خود رفتةوناتان به خانيشان به حضور خداوند عهد بستند و داود به جنگل برگشت و يدو ا و هر 18
رده است؟كابان است، خود را نزد ما پنهان نيه به طرف جنوب بكوه حخلَه ك جنگل در يا داود در مالذهايآ: عه آمده، گفتنديل به جِوان نزد شايفي و ز19
.مييم نمايه او را به دست پادشاه تسلكن است يف ما ايلكا و تي آمدن دارد بيرزو برامال آكه دلت ك پادشاه چناني پس ا20 
  .دي نموديه بر من دلسوزكد چوني باشكشما جانب خداوند مبار: ل گفتو شا21
ار با يرا به من گفته شد كه بسيده است، زينجا دست كه او را در آينكه كيگر ايد، و ديد و بفهمينيق نموده، جايي را كه آمد و رفت مي كند ببيشتر تحقيد و بي پس برو22

.مكر رفتار مي كند
ن باشد او را از ين زميو اگر در ا. ميايد تا با شما بيقت حال را به من باز رسانيد و حقيند، بدانك يه خود را در آنها پنهان مك را ي مخفيانهاكع ميد و جميني پس بب23
.ردكدا خواهم يهودا پي يع هزاره هايجم
.ابان معون در عرَبه به طرف جنوب صحرا بودنديو داود و مردانش در ب. ف رفتنديل به زو شايش روي پس برخاسته، پ24
.ابان معون تعاقب نموديد، داود را در بين را شنيل چون اوو شا. ن شدكابان معون سايو چون داود را در ب. ل و مردان او به تفحص او رفتندو و شا25
.رنديشان را بگيسانش را احاطه نمودند تا اكل و مردانش داود و وو شا. زديل بگروه از حضور شاك شتافت يو داود م. وهكگر ي طرف دكيل به وا و ش26
.ن حمله آورده انديان به زمينيه فلسطكرا يا زيبشتاب و ب«: ل آمده، گفتو نزد شاي اما قاصد27
.دندي محلُقُوت نام ةان را صخركن آن ميبنابرا. ان رفتيني فلسطةبه مقابلل از تعاقب نمودن داود برگشته، و پس شا28
.ن شدك ساين جدي عيآمده، در مالذها  و داود از آنجا بر29


24اول سموئيل باب 
 است،ين جديابان عي داود در بكنيا: ه او را خبر داده، گفتندكان ينيل از عقب فلسطو و واقع شد بعد از برگشتن شا1
. رفتيوهك ي بزهايسانش بر صخره هاك داود و ي جستجويل گرفته، براي اسرائيده را از تماميل سه هزار نفر برگزو و شا2
 بودندو مغاره نشستهيسان او در جانبهاكو داود و .  خود را بپوشانديهايل داخل آن شد تا پاوو شا. دي بود، رسيه در آنجا مغاره اك گوسفندان ي و به سر راه به آغلها3
د به او عمل يم خواهم نمود تا هرچه در نظرت پسند آيه همانا دشمن تو را به دست تو تسلكه خداوند به تو وعده داده است ك ي روزكنيا:  را گفتنديسان داود وك و 4

. ديل را آهسته برو شايو داود بر خاسته، دامن ردا» .يينما
.ده بوديل را بروه دامن شاكن جهت ي و بعد از آن دل داود مضطرب شد از ا5
.ح خداوند استيه او مسكم چونينم، و دست خود را بر او دراز نماكح خداوند بي خود مسين امر را به آقايه اكحاشا بر من از جانب خداوند «: سان خود گفتك و به 6
.ش گرفتيل از مغاره برخاسته، راه خود را پو، و شازنديل برخوه بر شاكشان را نگذاشت يخ نموده، اين سخنان توبيسان خود را به اك پس داود 7
ن خم شده، يست، داود رو به زميل به عقب خود نگروو چون شا. م پادشاهي آقايا: ل صدا زده، گفتورون رفت و در عقب شاي و بعد از آن، داود بر خاسته، از عقب مغاره ب8

. ردكم يتعظ
  .ت  تو داردي داود قصد اذكنيد اي گونيه مك  ينو شيچرا سخنان مردم را م: ل گفتو و داود به شا9



شم، اما چشمم بر تو شفقت نموده، گفتم كه تو را بك گفتند يم نمود، و بعضيه چگونه خداوند تو را در مغاره امروز به دست من تسلكده است ي امروز چشمانت دكني ا10
.ح خداوند استيه مسكرا ينم، زكش دراز ني خويدست خود را بر آقا

 يار مكاما تو جان مرا ش. رده امكست، و به تو گناه نيانت در دست من ني و خيه بدكن يشتم، بدان و ببكدم و تو را ني خود را برين و دامن رداك پدرم مالحظه ي و ا11
.ي تا آنرا گرفتار سازينك

.ن بر تو نخواهد شداما دست م. شد كد، و خداوند انتقام مرا از تو بيم نماكان من و تو حي خداوند در م12
. شود، اما دست من بر تو نخواهد شديران صادر ميه شرارت از شركد ي گويمان ميه مثَل قدك چنان13
! كيك كيه در عقب ك بلي، در عقب سگ مرده ايي نمايه او را تعاقب مكست يكد و ي آيرون ميل بيه پادشاه اسرائكست يك و در عقب 14
».ند و مرا از دست تو برهاندكصل ي مرا با تو فيرده، دعوكد و مالحظه يم نماكان من و تو حي پس خداوند داور  باشد و م15
.ستيرده، گركل آواز خود را بلند و پسر من داود؟ شاين آواز توست ايا ايآ«: ل گفتول فارغ شد، شاون سخنان به شاي و چون داود از گفتن ا16
.دمي بد به تو رساني و من جزايديو به من رسانكي نيه تو جزاكرا ي زيوتر هستكيتو از من ن:  و به داود گفت17
.يشتكرده، و مرا نكم يه خداوند مرا به دست تو تسلك چونيه چگونه به من احسان نمودك يردك و تو امروز ظاهر 18
.يردكا دهد به سبب آنچه امروز به من  جزييوكيد؟ پس خداوند تو را به ني دعا نماييوكيا او را به نيابد، آيش را بي دشمن خويسك و اگر 19
.ديل در دست تو ثابت خواهد گردي شد و سلطنت اسرائيه البته پادشاه خواهك دانم ي مكني و حال ا20
.ينك، و اسم مرا از خاندان پدرم محو ني مرا منقطع نسازةيه بعد از من ذرك من قسم به خداوند بخور ي پس اآلن برا21
.ش آمدنديسانش به مأمن خوك خود رفت و داود و ةل به خانوسم خورد ، و شال قو شاي و داود برا22


25اول سموئيل باب 
.ابان فاران فرود شديو داود برخاسته، به ب.  نمودند، و او را در خانه اش رامه دفن نمودنديش توحه گريل جمع شده، از براي اسرائيل وفات نموده، و تمامي و سموئ1
.دي بريرْمل پشم مكار بزرگ بود و سه هزار گوسفند و هزار بز داشت، وگوسفندان خود را در يرْمل بود و آن مرد بسكش در كه امالكبود  يسك و در معون 2
.ب بوديالكاما آن مرد سخت دل و بد رفتار و از خاندان .  فهم وخوش منظر بودكيآن زن ن. ليجاي و اسم آن شخص نابال بود و اسم زنش اَب3
. برَدي خود را پشم مةه نابال گلكد يابان شنياود در ب و د4
.دي او را بپرسيد و نزد نابال رفته، از زبان من سالمتييرْمل برآكبه «ه ك پس داود ده خادم فرستاد و داود به خادمان خود گفت 5
. باشدي سالمتي بر تو باد و خاندان تو و بر هرچه داريزنده باش و سالمت: ديين گوي و چن6
.شان گُم نشدي از ايزيرْمل بودند، چكه در ك يي روزهاةهم. ميديت نرسانين اوقات نزد ما بودند، اذيه در اك و به شبانان تو يه پشم برندگان داركده ام ي و اآلن شن7
ابد به بندگانت و پسرت يه آنچه دستت بكنيتمنّا ا. ميمده ا آيه در روز سعادتمندكرايابند زيپس خادمان در نظر تو التفات .  از خادمان خود بپرس و تو را خواهند گفت8

».يداود بده
.ت شدندكن سخنان را از زبان داود به نابال گفته، سايع اي پس خادمان داود آمدند و جم9

.زندير گيش مي خوي از آقايكيست؟ امروز بندگان هر يكسا يست و پسر يكداود «:  و نابال به خادمان داود جواب داده، گفت10
جا هستند بدهم؟ك دانم از يه نمك يسانكرم و به ي پشم برندگان خود ذبح نموده ام، بگيه براكا نان و آب خود را و گوشت را ي آ11
.ن سخنان مخبر ساختنديع اي پس خادمان داود برگشته، مراجعت نمودند و آمده داود را از جم12
ناً چهارصد نفر از عقب داود يو تخم. ر خود را بستيز شمشير خود را بستند، و داود ني شمشكيو هر . ر خود را ببندديش از شما شمكيهر «:  و داود به مردان خود گفت13

.ست نفر نزد اسباب ماندنديرفتند، و دو
.شان را اهانت نموديند و او اي گوتي مرا تحيابان فرستاد تا آقاي داود، قاصدان از بكنيا: ل، زن نابال، خبر داده، گفتيجاي از خادمانش به اَبي و خادم14
. از ما گُم نشديزيد و چي به ما نرسيتيم، اذّيشان معاشرت داشتيم و با ايه در صحرا بودك يي روزهاةار به ما نمودند و همي و آن مردمان احسان بس15
.ثل حصار بودند ما ميم، هم در شب و هم در روز برايدي چرانيشان گوسفندان را ميه با اك يي و تمام روزها16
. سخن نتواند گفتي با ويه احدكعال است ي پسر بليه او به حدكاست، چوني خاندانش مهي ما و تمامي آقاي برايه بدكرا ي زينكد بيه چه باكن ي پس اآلن بدان و بب17
ر گرفته، يست قرص انجيشمش و دوك برشته و صد قرص ةل خوشيكا شده، و پنج ي نان و دو مشگ شراب و پنج گوسفند مهةست گرديل نموده، دويل تعجيجاي آنگاه اَب18

.آنها را بر االغها گذاشت
.چ خبر ندادياما به شوهر خود نابال ه» .مي آي من از عقب شما مكنيد و ايش من برويپ«:  و به خادمان خود گفت19
.شان برخورديدند و به ايش به مقابل او رسسانك داود و كني آمد، اير ميوه به زك ةي و چون بر االغ خود سوار شده، از سا20
 به من پاداش ييوكي را به عوض ني گم نشد، و او بديزيع اموالش چيه از جمكابان عبث نگاه داشتم ين شخص را در بي اكملي مايه تمامكق يبه تحق«:  و داود گفته بود21

.داده است
. واگذارميورك متعلقان او تا طلوع صبح ذةاگر از همد ين عمل نماياده از ايه زكن بلي خدا به دشمنان داود چن22
.م نمودين افتاد، تعظي خود به زميش داود به روياده شد و پيل نموده، از االغ پيد، تعجيل، داود را ديجاي و چون اَب23
.ز خود را بشنوينكن د، و سخنايزت در گوش تو سخن بگوينكر بر من باشد و ين تقصيم، اي آقايا: ش افتاده، گفتيهاي و نزد پا24
م فرستاده يه آقاك را يز تو خادمانينكن من كيل. ه اسمش مثل خودش است؛ و حماقت با اوستكراي نابال مشغول نسارد، زيعنيعال، ين مرد بليم دل خود را بر اي و آقا25

.دميبود، ند
دن به دست خود منع نموده است، پس اآلن دشمنانت و يشكختن خون و از انتقام ي ره خداوند تو را ازكات جان تو چونيات خداوند و به حيم به حي آقاي و اآلن ا26
.م مثل نابال بشوندياقندگان ضرر آيجو
. شودة روند، داديم ميه همراه آقاك ي خود آورده است، به غالماني آقايزت براينكه ك يه اين هدي و اآلن ا27
ت به ي در تمام روزهايوشد و بدك ي خداوند ميم در جنگهايه آقاك استوار بنا خواهد نمود، چونةم خاني آقايه خداوند براك يرا به درستيز خود را عفو نما زينكر ي و تقص28

.ديتو نخواهد رس
 ةفكان يا از مي را گوو اما جان دشمنانت. ت، بسته خواهد شديهوه، خدايات، نزد ي حةم در دستيزد، اما جان آقاي تعاقب تو و به قصد جانب برخي برايسك و اگرچه 29

.فالخن خواهد انداخت



د،       يل نصب نمايشوا براسرائيم وعده داده است، عمل آورد، و تو را پي آقايه براك ي احسانةه خداوند بر حسب همك ي و هنگام30
م احسان يده باشد؛ و چون خداوند به آقايشك انتقام خود را مي و آقاي اةختي جهت ريه خون بكم لغزش دل نخواهد بودي تو سنگ مصادم و به جهت آقاين براي آنگاه ا31
».اد آوريز خود را بينكد، آنگاه ينما
. ه تو امروز به استقبال من فرستادك باد كل، متباري اسرائيهوه، خداي: ل گفتيجاي داود به اَب32
.يش به دست خود منع نموديدن انتقام خويشكختن خون و از يه امروز مرا از رك ي باشكز مباري و تو نكمت تو مبارك و ح33
 يورك نابال ذي، البته تا طلوع صبح براي آمديل ننموده، به استقبال من نميت به تو منع نمود، اگر تعجيدن اذيه مرا از رسانكل، ي اسرائيهوه، خدايات ين به حكي ول34
 ماندي نميباق

.ده، تو را مقبول داشتميه سخنت را شنكن ي به خانه ات برو و ببيبه سالمت: رفته، به او گفتيش پذه به جهت او آورده بود، از دستك پس داود آنچه را 35
ار مست بود و تا طلوع يه بسكو دل نابال در اندرونش شادمان بود چون.  داشتيم خودةانه در خانكافت ملوي مثل ضيافتي او ضكنيو ا. ل نزد نابال برگشتيجاي پس اب36

. اد به او خبر نداديزا يم ك يزيصبح چ
.د و خود مثل سنگ شديرد و دلش در اندرونش مرده گردكان يزها را به او بين چيرون رفت، زنش اي و بامدادان چون شراب از نابال ب37
.ه بمردكه بعد از ده روز خداوند نابال را مبتال ساخت ك و واقع شد 38
را خداوند شرارت نابال ي نگاه داشته است، زي خود را از بدةده، و بنديشكه انتقام عار مرا از دست نابال ك باد خداوند كمبار: ه نابال مرده است، گفتكد ي و چون داود شن39

.ردي خود بگيحال سخن گفت تا او را به زنيو داود فرستاده، با اب. را به سرش رد نموده است
.ردي بگيش به زني خويداود ما را نزد تو فرستاده است تا تو را برا: رده، گفتندك المهك ميرْمل آمده، با وكل به يجاي و خادمان داود نزد اَب40ِ
.دي خود را بشوي خادمان آقايهايزت بنده است تا پاينك كنيا: ن خم شد و گفتي و او برخاسته، رو به زم41
. شدند و از عقب قاصدان داود رفته، زن او شدزش همراهش روانهينكغ خود سوار شد و پنج  ل نموده، برخاست و بر االيل تعجيجاي و اَب42ِ
.شان زن او شدنديز گرفت و هر دو ايه را نيليزْرعينُوعمِ ي و داود اَخ43
.م بود، داديه از جلِّكش ي ابن اليال، زن داود را به فَلْطكيل دختر خود، مو و شا44


26اول سموئيل باب 
رده است؟كابان است، پنهان نيه در مقابل بكله يشتن را در تلّ حخِيا داود خوي آ:ل به جِبعه آمده، گفتندوان نزد شاي پس زف1
.ديف جستجو نمايابان زيل همراهش رفتند تا داود را در بيدگان اسرائيف فرود شد و سه هزار مرد از برگزيابان زيل برخاسته، به بو آنگاه شا2
ابان آمده است،يل در عقبش در بوه شاكد يو چون د. ن بودكابان ساي است اردو زد، و داود در بابان به سر راهيه در مقابل بكله يل در تل حخو و شا3
.ق آمده استيل به تحقوه شاكرد كافت ي داود جاسوسان فرستاده، در4
ل در اندرون وو شا. ردكده بودند، مالحظه يرش خوابكر لشر، سرداير، پسر نيل و اَبنوه شاك را يانكو داود م. ل در آن اردو زده بود، آمدوه شاك يي و داود برخاسته، به جا5

.د و قوم در اطراف او فرود آمده بودندي خوابيسنگر م
.مي آيمن همراه تو م:  گفتيشاياب» د؟يايل به اردو بوه همراه من نزد شاكست يك: رده، گفتكوآب خطاب يه برادر ي ابن صرُويشاي و اَبِي حِتّكملَي و داود به اَخ6ِ
ر و قوم در اطرافش يده، و اَبنيوبكن يزه اش نزد سرش در زميده بود، و نيل در اندرون سنگر دراز شده، خوابو شاكنيان قوم آمدند و اي در شب به ميشاي پس داود و اب7

.ده بودنديخواب
.ن بدوزم و او را  دوباره نخواهم زدي دفعه به زمكيزه يرا با نپس اآلن اذن بده تا او . م نمودهيامروز خدا، دشمن تو را به دستت تسل«:  به داود گفتيشاي و اب8
 گناه باشد؟يرده، بكح خداوند دست خود را دراز يه به مسكست يكرا ين، زك مكاو را هال«:  گفتيشاي و داود به اب9

. دي خواهد گردكجنگ فرود شده، هالا به يده، خواهد مرد يا اجلش رسيه خداوند او را خواهد زد كهوه قسم يات يبه ح«:  و داود گفت10
.مير و بروي آب را بگيه نزد سرش است و سبوك را يزه اياما اآلن ن. نمكح خداوند دراز يه دست خود را بر مسك حاشا بر من از خداوند 11
ن از يه خواب سنگكشان در خواب بودند، چونيع ايرا جمير شود زدايا بيند و بداند يه ببك نبود يسكل گرفت و روانه شدند، و و آب را از نزد سر شايزه و سبوي پس داود ن12

. شده بوديشان مستوليخداوند بر ا
.شان بوديان اي در ميميستاد و مسافت عظيوه باكگر گذشته، از دور به سر ي و داود به طرف د13
؟ي خوانيه پادشاه را مك يستيكتو : ب داده، گفتر جواي؟ و ابني دهيرجواب نمي ابنيا: ر را صدا زده، گفتير پسر ني و داود قوم و ابن14
.ندك كت پادشاه را هالي از قوم آمد تا آقايكيرا ي؟ زينك ي نمي خود پادشاه را نگاهبانيست؟ پس چرا آقايكل مثل تو ي و در اسرائيستيا تو مرد نيآ: رگفتي داود به ابن15
 ي پادشاه و سبوةزيه نكن يپس اآلن بب. ديردك نيح خداوند را نگاهباني خود مسيه آقاكد، چونيجب قتل هستهوه، شما مستويات ي به ح ست،ي خوب نيردكه كار كن ي ا16

»جاست؟كه نزد سرش بود، كآب 
.م پادشاه آواز من استي آقايا:  پسر من داود؟ و داود گفتين آواز توست ايا ايآ: ل آواز داود را شناخته، گفتو و شا17
 در دست من است؟ يردم  و چه بدكرا چه يند؟ زك ي خود را تعاقب مةم بنديه آقاكب است ن از چه سبيا:  و گفت18
شان به حضور ي آدم باشند پس ايد، و اگر بني قبول نمايه اي نموده است، پس هدكياگر خداوند تو را بر من تحر.  خود را بشنودةم پادشاه سخنان بندي پس اآلن آقا19

.ر را عبادت نمايان غيند برو و خداي گوي رانند و ميب خداوند مي امروز مرا از التصاق به نصهكرا يز. خداوند ملعون باشند
رون آمده ي بكيك كي يند، به جستجوك يوه ها تعاقب مك را بر كبكه ك يسكل مثل يه پادشاه اسرائكرا يخته نشود، زين ري و اآلن خون من از حضور خداوند به زم20

.است
.ار گمراه شدمي احمقانه رفتار نمودم و بسكنيا. ز آمديه امروز جان من در نظر تو عزكرد، چونكت نخواهم يگر اذّيبرگرد و تو را د!  پسرم داوديدم ايرزگناه و: ل گفتو شا21
. ردي آن را بگ نجا گذشته،ي از غالمان به ايكيپس !  پادشاهةزي نكنيا:  داود در جواب گفت22
.نمكح خداوند دراز ياما نخواستم دست خود را بر مس. ه امروز خداوند تو را به دست من سپرده بودكلت و امانتش پاداش دهد، چونس را برحسب عداك و خداوند هر23
. برهانديم باشد و مرا از تنگيم آمد، جان من در نظر خداوند عظيه جان تو امروز در نظر من عظك چنانكني و ا24
 خود مراجعت يل به جاوش گرفت و شايپس داود راه خود را پ» . شديرد و غالب خواهك يم خواهي عظيارهاكسرم داود؛ البته  پي باش اكمبار«: ل به داود گفتو شا25
.ردك
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 من در يل از جستجووو شانم، كان فرار ينين فلسطيه به زمكست ين بهتر ني من از اي برايزيچ.  خواهم شدكل هالو به دست شايالحال روز:  و داود در دل خود گفت1
.افتيپس از دست او نجات خواهم . وس شوديل مأي حدود اسرائيتمام

.، پادشاه جت گذشتكش بن معويه همراهش بودند، نزد اخك پس داود برخاسته، با آن ششصد نفر 2
.ه زن ناباليرْملَكل يجايه و اَبِيليزْرعينوعمِ ينش اضخْس با اهل خانه اش، و داود با دو زكن شد، او و مردمانش هر كش در جت ساي و داود نزد اخ3
.ردكگر جستجو نيرده است، پس او را دكه داود به جت فرار كل گفته شد و و به شا4
 تو چرا در شهر دارالسلطنه ةه بندكرا يز. ن شومك صحرا بدهند تا در آنجا ساي از شهرهايكي به من در يانكافتم، مياآلن اگر من در نظر تو التفات : ش گفتي و داود به اخ5

ن شود؟كبا تو سا
. هوداستيش در آن روز صِقْلَغ را به او داد، لهذا صِقْلَغ تا امروز از آن پادشاهان ي پس اخ6
. سال و چهار ماه بودكين بود، كان ساينيه داود در بالد فلسطك يي و عدد روزها7
. بودندين مكن مصر ساين از شور تا به زميم در آن زميام قديف در اين طوايه اكرا يان و عمالَقَه هجوم آوردند زي جرِزان وي و داود و مردانش برآمده، بر جشُور8
. ش آمدي زنده نگذاشت و گوسفندان و گاوان و االغها و شتران و رخوت گرفته، برگشت و نزد اخيا زنيست داده، مرد كن را شي و داود اهل آن زم9

.انينيان و به جنوب قيليرْحمئيهودا و جنوب ي يبر جنوب«: داود گفت» د؟يجا تاخت آوردكامروز به : فتش گي و اخ10
ان ينيه در بالد فلسطك يي روزهايو تمام» .رده استكن يه داود چنكند ي ما خبر آورده، بگوةمبادا دربار: را گفتيند، زيايه به جت بك را زنده نگذاشت يا زني و داود مرد 11

.ن خواهد بوديبماند، عادتش چن
. من خواهد بودةروه نموده است، پس تا به ابد بندكل مكل باليشتن را نزد قوم خود اسرائيخو: ق نموده، گفتيش داود را تصدي و اخ12
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سانت همراه من كه تو و كناً بدان يقي«: ش به داود گفتيند، و اخيمقابله نمال ي جنگ فراهم آوردند تا با اسرائي خود را برايرهاكان لشينيه فلسطكام ي و واقع شد در آن ا1

.د آمديرون خواهيبه اردو ب
.شه اوقات نگاهبان سرم خواهم ساختين جهت تو را همياز ا: ش به داود گفتياخ. ردك تو چه خواهد ةه بندك دانست يق خواهيبه تحق: ش گفتي داود به اخ2
رون ين بيران را از زمي اصحاب اجنّه و فالگيل تمامورده بودند، و شاك نموده، او را در شهرش رامه دفن يل به جهت او نوحه گريع اسرائيبود، و جمل وفات نموده ي و سموئ3
.رده بودك
.رده، در جِلْبوع اردو زدندكل را جمع ي اسرائيل تماموم اردو زدند، و شايان جمع شده، آمدند و در شُونيني و فلسط4
. ار مضطرب شديد و دلش بسيد، بترسيان را دينير فلسطكل لشو چون شا و5
. ايم و نه به انبيال نمود و خداوند او را جواب نداد، نه به خوابها و نه به اورول از خداوند سو و شا6
ن ي صاحب اجنّه در عي زنكنيا:  را گفتنديخادمانش و. ميلت نما از او مسأ د تا نزد او رفته،ي من بطلبيه صاحب اجنه باشد، براك را يزن: ل به خادمان خود گفتو و شا7

. باشديدور م
 من ي جنّ براةه به واسطكنيتمنّا ا«: د و دو نفر همراه خود برداشته، رفت و شبانگاه نزد آن زن آمده، گفتيگر پوشيل نموده، لباس ديش را تبديل صورت خوو و شا8

.يم برآوريم از برايه به تو بگوك را يسك و يي نمايريفالگ
 تا مرا ي گذاري جانم دام ميپس تو چرا برا. ن منقطع نموده استيران را از زميه چگونه اصحاب اجنّه و فالگك ي دانيرده است مكل و آنچه شاكنيا:  را گفتي آن زن و9

؟يبه قتل رسان
.دي نخواهد رسيچ بدي امر به تو هنيه از اكهوه قسم يات يبه ح: هوه قسم خورده، گفتي به ي ويل براو و شا10
. من برآوريل را برايسموئ: ه را برآورم؟ او گفتكت ياز برا:  آن زن گفت11
؟يل هستورا تو شاي، زيب دادي چه مرا فريبرا: رده، گفتكل را خطاب ود به آواز بلند صدا زد و زن، شايل را دي و چون آن زن سموئ12
.دي آين برميه از زمكنم ي بي را مييخدا: ل گفتو؟ آن زن درجواب شايديچه د! مترس:  را گفتي پادشاه و13
.ردكم ين خم شده، تعظيل است و رو به زميه سموئكل دانست وپس شا» . ملبس استييد و به رداي آير برمي پيمرد: صورت او چگونه است؟ زن گفت:  را گفتي او و14
ند و خدا از من دور شده، مرا نه ي نمايان با من جنگ مينيه فلسطك هستم چونيدر شدت تنگ: ل گفتو؟ شاي ساختچرا مرا برآورده، مضطرب: ل گفتول به شاي و سموئ15

.نمكد بيه چه باك ييلهذا تو را خواندم تا مرا اعالم نما.  دهديگرجواب ميا و نه به خوابها دي انبةبه واسط
.ده استياوند از تو دور شده، دشمنت گرده خدك؟ و حال آنيي نمايال موپس چرا از من س: ل گفتي سموئ16
. ه ات داود داده استيده، آن را به همسايرا خداوند سلطنت را از دست تو دري خود عمل نموده است، زي برا ه به زبان من گفته بود،ك ي و خداوند به نحو17
.ن عمل را به تو نموده استين خداوند امروز ايابرا، بنياورديق به عمل ني و شدت غضب او را بر عماليديه آواز خداوند را نشنك چون18
.ان خواهد دادينيز به دست فلسطيل را ني اسرائيد بود، و خداوند اردويان خواهد داد، و تو و پسرانت فردا نزد من خواهينيز با تو به دست فلسطيل را ني و خداوند اسرائ19
.چ قوت نداشتي شب نان نخورده بود، هي روز و تماميه تمامكو چون. ديار بترسيل بسيخنان سموئن افتاد و از سي قامتش بر زميل فوراً به تمامو و شا20
ه به من ك را يدم و جانم رابه دست خود گذاشتم و سخنانيزت آواز تو را شنينك كنيا:  را گفتيشان حال است، ويار پريه بسكد يل آمده، دو و چون آن زن نزد شا21
. اطاعت نمودميگفت
.يافته، به راه خود بروي و تا قوت ي به حضورت بگذارم و بخوري تا لقمه ايز خود بشنوينكز آواز يه تو نكنيحال تمنا ا پس 22
.ن برخاسته، بر بستر نشستيد و از زميشان را بشنيز اصرار نمودند، آواز اين چون خادمانش و آن زن نكيل.  خورمينم: ار نموده، گفتك اما او ان23
.ر پختي نان فطير ساخت و قرصهايرد و آرد گرفته، خمكل نموده، آن را ذبح يپس تعج.  در خانه داشتي پرواريوساله ا و آن زن گ24
.پس برخاسته، در آن شب روانه شدند. ه خوردندكل و خادمانش گذاشت و و آنها را نزد شا25
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.ل است، فرود آمدنديزْرعيه در ك يان نزد چشمه ايليند، و اسرائردكق جمع ي خود را در اَفيرهاك لشةان هميني و فلسط1
. گذشتنديشان مي اةش در دنبالي گذاشتند، و داود و مردانش با اخيان صدها و هزارها ميني و سرداران فلسط2
ن يه نزد من اكست يل نيل، پادشاه اسرائو شاةن داود، بنديمگر ا: ان گفتينيش به جواب سرداران فلسطيستند؟ و اخيكان ين عبرانيه اكان گفتند يني و سرداران فلسط3

.افتمي نيبيه نزد من آمد تا امروز در او عك يا سالها بوده است؟ و از روزيروزها 
 برگردد، و با ما به جنگ يه اردكن ييش تعيه براك يين مرد را باز گردان تا به جايا: ان او را گفتنديني شدند، و سرداران فلسطك غضبنايان بر ويني اما سرداران فلسط4
ن مردمان؟   ي اي با سرها ا نهيند؟ آك خود صلح يز با آقايس با چه چكن يرا ايد، مبادا در جنگ دشمن ما بشود؛ زياين

».شته استكش را ي خوي خود و داود ده هزارهايل هزارهاو گفتند شايدند و ميي سرايرده، مكگر رقص يدكي او با ةه درباركست ين داود نيا اي آ5
را از روز آمدنت نزد من تا ي و خروج و دخول تو با من در اردو به نظر من پسند آمد؛ زيه تو مرد راست هستكهوه قسم يات يبه ح: ش داود را خوانده، او را گفتي آنگاه اخ6

.يستين در نظر سرداران پسند نكيل. ده امي نديامروز از تو بد
.ديان ناپسند آينيه در نظر سرداران فلسطك ي شويب عملكرو مبادا مرت بي پس اآلن برگشته، به سالمت7
م؟يم پادشاه جنگ ننمايم و تا دشمنان آقايايه به جنگ نك تا آنيافته ايه به حضور تو بوده ام تا امروز در بنده ات چه ك يرده ام و از روزكچه : ش گفتي و داود به اخ8
.ديايه با ما به جنگ نكان گفتند ينين سرداران فلسطكيل. يو هستكي خدا نةو در نظر من مثل فرشته تك دانم يم: ش در جواب داود گفتي اخ9

.دي شما بشود، روانه شوي براييد و روشنايز و چون بامدادان برخاسته باشيه همراه تو آمدند، برخكت ي پس الحال بامدادان با بندگان آقا10
.ل برآمدنديزْرعيان به ينيو فلسط. ان برگردندينين فلسطيد تا روانه شده، به زمسان خود صبح زود بر خاستنك پس داود با 11
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.ده بودندي و صِقْلَع را زده آن را به آتش سوزان ه عمالَقَه بر جنوب و بر صِقْلَغ هجوم آورده بودند،كدند يسانش در روز سوم به صِقْلَغ رسك و واقع شد چون داود و 1
. برده، به راه خود رفته بودنديريه همه را به اسكشده، بلكس را نكچ يرده، هكر يه در آن بودند، از خرد و بزرگ اسك را يسانك ةزنان و هم و 2
.ر شده بودنديشان اسي به آتش سوخته، و زنان و  پسران و دختران اكنيدند، ايسانش به شهر رسك و چون داود و 3
.گر نداشتنديردن دكه يستند تا طاقت گريرده، گرك بودند، آواز خود را بلند ه همراهشك ي پس داود و قوم4
.ر شده بودندي، اسيرْملكل، زن نابال يجايه و اَبيليزْرعِينوعم ي و دو زن داود اَخ5
اما داود . ار تلخ شده بوديش بسيو دختران خو پسران ي براكي قوم هر ينند، چون جان تمامكه او را سنگسار ك گفتند يه قوم مكرا يار مضطرب شد زي و داود بس6

.ت نمودي خود، تقويهوه، خدايشتن را از يخو
7لَياهن، پسر اَخكاتارِي و داود به اَبفود را نزد داود آوردياتار ايو اب» .اوريفود را نزد من بيا:  گفتكم.
.ردك يد و رها خواهي رسيق خواهيه به تحقكرايتعاقب نما ز:  را گفتيد؟ او ويا به آنها خواهم رسيم، آين فوج را تعاقب نماياگر ا: ال نموده، گفتو و داود از خداوند س8
. بسور آمدند و واماندگان در آنجا توقف نمودنديه همراهش بودند روانه شده، به وادك پس داود و ششصد نفر9

. بسور نتوانستند گذشتيه از وادك خسته شده بودند يه حدرا بيست نفر توقف نمودند زي و داود با چهار صد نفر تعاقب نمود و دو10
.دنديه خورد و او را آب نوشانكافته، او را نزد داود آوردند و به او نان دادند ي در صحرا ي مصري پس شخص11
ده بود؛يه شب نه نان خورده، و نه آب نوشه سه روز و سكرا ي بازگشت، زيشمش به او دادند؛ و چون خورد روحش به وكر و در قرص ي از قرص انجي و پاره ا12
مار يه بكرا سه روز است يرده است زك كم مرا تري هستم، و آقايقي شخص عمالة و بنديمن جوان مصر: ؟ او گفتي باشيجا مك و از يه هستكاز آنِ :  و داود او را گفت13

.شده ام
.دنميصِقْلَع را به آتش سوزان. ميوردب تاخت آيالكهودا و بر جنوب ي كان و بر مليتيرك ما به جنوب 14
؛ پس تو را نزد آن گروه ينكم يم تسلي و نه مرا به دست آقايشكه نه مرا بك قسم بخور ي من به خدايبرا: د؟ او گفتي رسيا مرا به آن گرون خواهيآ:  را گفتي داود و15

.ديخواهم رسان
ان و از ينين فلسطيه از زمك يميمت عظي غنيردند، به سبب تمامك يدند و بزم مي نوشي خوردند و ميشده، من منتشر ي زمي تماميند بر روي و چون او را به آنجا رسا16
.هودا آورده بودندين يزم

.خنتديه بر شتران سوار شده، گركافت جز چهار صد مرد ي نيي رهايشان احديه از اك زد يگر ميشان را از وقت شام تا عصر روز دي و داود ا17
.هر چه عمالَقَه گرفته بودند، باز گرفت و داود دو زن خود را باز گرفت و داود 18
.ه داود همه را باز آوردك خود گرفته بودند، بليه براك يزهاي چةمت و از هميشان مفقود نشد از خرد و بزرگ و از پسران و دختران و غني از ايزي و چ19
.مت داودين است غنيگر راندند و گفتند اي ديش مواشي را پ گوسفندان و گاوان خود را گرفت و آنهاة و داود هم20
ه همراهش ك يشان به استقبال قومي بسور واگذاشته بودندآمد، و ايشان را نزد وادي نتوانسته بودند در عقب داود بروند و ايه از شدت خستگكست نفر ي و داود نزد آن دو21

.ديشان پرسي ايالمتد از سيو چون داود نزد قوم رس. رون آمدنديبودند ب
شان ي به ايزيم چيه باز آورده اك يمتيامدند، از غنيه همراه ما نكچون: لم شده، گفتندكه با داود رفته بودند متك يعال از اشخاصيلير و مردان يسان شركع ي اما جم22

.پس آنها را برداشته، بروند. س زن و فرزندان او راكم داد مگر به هر ينخواه
.م نموده استيه بر تاخت آورده بودند به دست ما تسلكنها را به ما داده است و ما را حفظ نموده، آن فوج را يه خداوند اكد، چونينكن مي برادرانم چنيا: فتن داودگكي ل23
 ي خواهد بود و هر دو قسمت مساو روند،يه به جنگ مك ي مانند، مثل قسمت آنانيه نزد اسباب مك يرا قسمت آنانين امر به شما گوش دهد؟ زيه در اكست يك و 24

.خواهند برد
.ل تا امروز قرار دادين را قاعده و قانون در اسرائيه اكن شد ي و از آن روز به بعد چن25
 شماست،يامت دشمنان خداوند بري از غنيه اي هدكنيا: هودا و دوستان خود فرستاده، گفتيخ ي مشايمت را براي از غنيد، بعضي و چون داود به صِقْلَغ رس26
  ر؛يتّي واهل يل و اهل راموت جنوبيت ئي اهل بي برا27
ر و اهل سِفْموت و اهل اَشْتَموع؛ي اهل عرُوعي و برا28
ان؛يني قيان و اهل شهرهايليرْحمئي يال و اهل شهرهاك اهل راي و برا29
ورعاشان و اخل عتاق؛ك اخل ي اهل حرْما و براي و برا30
.ردندك يسانش در آنها آمد و رفت مكه داود و ك ييانهاكع مين و جم اهل حبروي و برا31




31اول سموئيل باب 

.       شته شده، افتادندكوه جلبوع كردند، و در كنان فرار يل از حضور فلسطيردند و مردان اسرائكل جنگ يان با اسرائيني و فلسط1
.شتندكل را وشُوع پسران شايكناداب و ملْيوناتان و ابيان ينيو فلسط تعاقب نمودند، يل و پسرانش را به سختوان، شايني و فلسط2
.ديت دلتنگ گردير اندازان به غاير اندازان دور او را گرفتند و به سبب تيل سخت شد، و تو و جنگ بر شا3
ه كراياما سالحدارش نخواست ز» .ندي مجروح سازند و مرا افتضاح نماده، آن را به من فرو بر، مبادا نامختونان آمده، مرايشكر خود را يشمش: ل به سالحدار خود گفتو و شا4
.ر خود را گرفته، بر آن افتاديل شمشوپس شا. ار در ترس بوديبس
. ر خود افتاده، با او بمرديز شمشيه مرده است، او نكد يل را دوه سالحدارش شاك ي و هنگام5
.ر آن روز با هم مردندز ديسانش نكع يل و سه پسرش و سالحدارش و جمو پس شا6
رده، ك ك خود را تريل و پسرانش مرده اند، شهرهاورده اند و شاكل فرار يه مردان اسرائكدنديه به آن طرف دره و به آن طرف اردن بودند، دكل ي و چون مردان اسرائ7
.ن شدندكان آمده، در آنها ساينيختند و فلسطيگر
.وه جلبوع افتاده بودندكه در كافتند يل و سه پسرش را وشتگان آمدند، شاكردن كرهنه  بيان برايني آنروز، چون فلسطي و در فردا8
. خود و به قوم مژده برساننديان، به هر طرف فرستادند تا به بتخانه هاينين فلسطيرده، به زمكرون يدند و اسلحه اش را بي پس سر او را بر9

.ختنديتشان آوي را بر حصار ب عشْتاروت نهادند و جسدشة و اسلحه او را در خان10
 دند،يرده بودند شنكل وان به شاينيه فلسطكش جِلْعاد، آنچه را يابينان ك و چون سا11
دند،يش برگشته، آنها را در آنجا سورانيابيتشان گرفتند، و به يل و اجساد پسرانش را از حصار بورده، جسد شاك شب سفر يع مردان شجاع برخاسته، و تمامي جم12
.ردند و هفت روز روزه گرفتندكش است، دفن يابيه در ك ير درخت بلوطيشان را گرفته، آنها را زي ايو استخوانها 13
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1دوم سموئيل باب 
  .ه داود دو روز در صِقْلَغ توقف نمودك عمالَقَه، واقع شد ةل و مراجعت داود از مقاتلو و بعد وفات شا1
  .م نمودين افتاد، تعظيد، به زمير آمد، و چون نزد داود رسكخته از لشي بر سرش ركده و خايل با لباس درو از نزد شايدر روز سوم ناگاه شخص و 2
  .رده امكل  فرار يراسرائكاز لش: ؟ اودر جواب گفتيجا آمدكاز :  را گفتي و داود و3
  .وناتان، مردنديل و پسرش، وز افتادند و مردند، و هم شاي از قوم نياريردند و بسكقوم از جنگ فرار : او گفت. ار چگونه شده استكه كمرا خبر بده :  را گفتي داود و4
  .وناتان مرده انديل و پسرش وه شاك يچگونه دانست: ه او را مخبر ساخته بود، گفتك ي پس داود به جوان5
 ي تعاقب مي ارابه ها و سواران او را به سختكني نمود، و ايه ميكزه خود تيل بر نو شاكنيوه جِلْبوع گذر افتاد و اكاتفاقاً مرا در : ه او را مخبر ساخته بود ، گفتك ي و جوان6
  .ردندك
  .كيد و مرا خواند و جواب دادم، لبيسته، مرا دي و به عقب نگر7
  . هستميقيعمال:  را گفتمي و ؟يستيكتو :  او مرا گفت8
.ه تمام جانم تا بحال در من استك مرا درگرفته است چونيشانيه پركرا ي زيشك و مرا بيستي من باه بركنيتمنّا ا:  او به من گفت9

. م آوردمينجا نزد آقايش بود، گرفته، آنها را ايه بر بازوك يه بر سرش و بازوبندك يه بعد از افتادنش زنده نخواهد ماند و تاجكرا دانستم يشتم زكستاده، او را ي پس بر او ا10
.ردندكن يه همراهش بودند، چنك يسانك يد و تمامي خود را گرفته، آن را درةآنگاه داود جام 11
  .ر افتاده بودنديه به دم شمشكرا يردند، و تا شام روزه داشتند، زكه يل ماتم گرفتند و گري قوم خداوند و خاندان اسرائيوناتان، و برايل و پسرش، و شاي و برا12
  . هستميقيب عماليمن پسر مرد غر:  او گفت ؟يجا هستكتو از : و را مخبر ساخت، گفته اك ي و داود به جوان13
  ؟ي ساختكح خداوند را هاليرده، مسكه دست خود را بلند ك يديچگونه نترس:  را گفتي داود و14
  . ه مردكپس او را زد . شك آمده، او را بكينزد«: ده، گفتي از خادمان خود را طلبيكي آنگاه داود 15
.شتمكح خداوند را يه من مسكه دهانت شهادت داده، گفت كرا يخونت بر سر خودت باشد  ز:  و داود او را گفت16
  .ردكوناتان انشا يل و پسرش و شا ةه را دربارين مرثي و داود ا17
:توب استكاشَر مي در سِفْر كنيا. م دهنديهودا تعلي يد قوس را به بنيه نشك و امر فرمود 18
!جباران چگونه افتادند. شته شدك بلندت يانهاكل در مي اسرائيو ا تييباي ز19
  . نديو مبادا دختران نامختونان وجد نما. نندك يشاد انينيد، مبادا دختران فلسطي اَشْقَلُون خبر مرسانيوچه هاكد و در ي در جت اطالع نده20
.ا به روغن مسح نشده بوديه گوكل ورا در آنجا سپر جباران دور انداخته شد، سپر شايا بشود، زيت هدايارهاشتزك جِلْبوع، شبنم و باران بر شما نبارد، و نه از يوههاك ي ا21
. برنگشتيل تهور شايد و شمشيوناتان برنگرديمان كه جباران، يشتگان و از پك از خون 22
.ران تواناتر بودنديزپرتر و از شياز عقابها ت.  نشدندگر جدايدكين بودند، و در موت خود از يش محبوب نازنيات خويوناتان در حيل و و شا23
. گذاشتي طال بر لباس شما ميورهاي ساخت و زيس ملبس ميه شما را به قرمز و نفاكد ينكه يل گرو شايل براي دختران اسرائي ا24
.يشته شدك بلند خود يان هاكوناتان بر مي يا!  شجاعان در معرض جنگ چگونه افتادند25
.ب تر از محبت زنان بوديمحبت تو با من عج. ين بوديار نازني من بسيبرا.  تو دلتنگ شده اميوناتان برايدر من  براي ا26
»! جنگ تلف شدة جبران چگونه افتادند و چگونه اسلح27
  

2دوم سموئيل باب 



.به حبرُون: م؟ گفتيجا برآك: داود گفت. يبرآ:  را گفتيم؟ خداوند ويبرآهودا ي ي از شهرهايكيا به يآ: ال نموده، گفتوه داود از خداوند سك و بعد از آن واقع شد 1
  .يرْملكل زن نابال يجايه و اَبِيليزْرعينوعمِ يز اَخي پس داود به آنجا برآمد و دو زنش ن2
  .ن شدندك حبرُون ساي برد، و در شهرهايكيه با او بودند با خاندان هر ك را يسانك و داود 3
  .ردندكل را دفن وه شاكش جِلْعاد بودند يابيه اهل كو به داود خبرداده، گفتند . هودا پادشاه شوديردند، تا بر خاندان كهودا آمده، داود را در آنجا مسح ي  و مردان4
  .ديردكد و او را دفن يل نمودو خود شايرا به آقان احسان يه اكرا يد زي باشكشما از جانب خداوند مبار: شان گفتيش جِلْعاد فرستاده، به ايابي پس داود قاصدان نزد اهل 5
  .ديردكار را كن يه اك را به شما خواهم نمود چونييوكين ني ايز جزايد و من ني بنماي و اآلن خداوند به شما احسان و راست6
. مسح نمودندي بر خود به پادشاهز مرايهودا نيل مرده است و خاندان و شما شايرا آقايد زي باشد و شما شجاع باشي شما قوي و حال دستها7
  .م برديل را گرفته، او را به محناوشْبوشَت بن شايل، اِور شاكر سردار لشير بن ني اما اَبن8
  . ل پادشاه ساختي اسرائين و بر تمامياميم و بر بنيل و بر افرايزْرعِيان و بر ي و او را بر جِلْعاد و بر آشور9

  .ردندكهودا، داود را متابعت يل پادشاه شد چهل ساله بود، و دو سال سلطنت نمود، اما خاندان يه بر اسرائك ينگامل هوشْبوشَت بن شاي و ا10ِ
.هودا سلطنت نمود، هفت سال و شش ماه بوديه داود در حبرُون بر خاندان ك يامي و عدد ا11
  .رون آمدنديبعون بم به جِيل از محناوشْبوشَت بن شاير و بندگان اِير بن ني و اَبن12
  . ه نشستندكه و آنان بر آن طرف بركن طرف برينان به اي شدند، و ايه جِبعون با آنها ملتقكرون آمده، نزد بريه و بندگان داود بيوآب بن صرُوي و 13
  .ديزيبرخ: وآب گفتي» .نندك يزند و در حضور ما بازياآلن جوانان برخ: وآب گفتير به ي و اَبن14
  .ل و دوازده نفر از بندگان داودوشْبوشَت بن شاي اِين و برايامي بنيردند، دوازده نفر براكبرخاسته، به شماره عبور  پس 15
  .دنديم ناميه در جِبعون است، حلْقَت هضصوركان را كپس آن م. ش زد، پس با هم افتادندير خود را در پهلويف خود را گرفته، شمشيشان سر حري از اكي و هر 16
.ل از حضور بندگان داود منهزم شدندير و مردان اسرائيار سخت بود و اَبني و آن روز جنگ بس17
  . پا بودك سبيل مثل غرال برّيل، در آنجا بودند، و عسائي و عسائيشايوآب و اَبيه، ي و سه پسر صرُو18
  .دير انحراف نورزيقب اَبنا چپ از تعايرد و در رفتن به طرف راست كر را تعاقب ي اَبن ل،ي و عسائ19
  .      من هستم: ، گفتيل هستيا تو عسائيآ: سته، گفتير به عقب نگري و اَبن20
  .ه از عقب او انحراف ورزدكل نخواست ياما عسائ.  او را بردارة از جوانان را گرفته، اسلحيكيا به طرف چپ خود برگرد و يبه طرف راست :  را گفتير وي اَبن21
  وآب برافرازم؟ي خود را نزد برادرت ين بزنم؟ پس چگونه رويچرا تو را به زم. از عقب من برگرد: ل گفتيگر به عسائير بار ديبن پس ا22َ
ان افتادن و كه به مك سكو هر. ش مرديرون آمد و در آنجا افتاده، در جايزه از عقبش بيه سر نكمش زد ك خود به شةزيخَّر نور او را به ميه برگردد، اَبنك و چون نخواست 23

.ستاديد، ايل رسيمردن عسائ
  .دند، آفتاب فرو رفتيابان جِبعون است رسيح در راه بيه به مقابل جكشان به تَلّ اَمه يردند و اكر را تعاقب ي، اَبنيشايوآب و ابي اما 24
  .ادندستي تل اكي گروه شدند، و بر سر كير جمع شده، ين بر عقب اَبنيامي بني و بن25
ه از تعاقب برادران ك ينك ي قوم را امر نميكد؟ پس تا به يه آخر خواهد انجامك ي دانيا نمي سازد؟ آكر تا به ابد هاليا شمشيآ«ه كوآب را صدا زده، گفت ير ي و اَبن26
  .ش برگردنديخو
  . گشتنديب برادران خود بر منه قوم در صبح از تعاقي، هر آي قَسم اگر سخن نگفته بوديبه خدا: وآب در جواب گفتي 27
.ردندكگر جنگ نيل را باز تعاقب ننمودند و ديستادند و اسرائي قوم ايرِنّا نواخته، تمامكوآب ي پس 28
  .دنديم رسيتْرون گذشته، به محناي يردند و از تمامك آن شب را از راه عرَبه رفته، از اُردن عبور يسانش، تمامكر و ي و اَبن29
  .ل نوزده نفر مفقود بودندي عسائيو از بندگان داود سوا. ردك قوم را جمع ير برگشته، تمامي از عقب اَبنوآبي و 30
  .صد و شصت نفر مردنديشان سيه از اكر را زدند ين و مردمان اَبنيامي اما بندگان داود، بن31
.دنديرده، هنگام طلوع فجر به حبرُون رسكوچ ك شب يسانش، تمامكو آب و يو ردند كت لحم است، دفن يه در بكل را برداشته، او را در قبر پدرش ي و عسائ32
  

3دوم سموئيل باب 
. شدنديف ميل روز به روز ضعو گرفت و خاندان شايد و داود روز به روز قوت ميل و خاندان داود به طول انجاموان خاندان شاي و جنگ در م1
  .ه بوديليرْرعينوعم يدند، و نخست زاده اش، عمون، از اَخده شيي داود در حبرُون پسران زاي و برا2
  .  پادشاه جشُوريه، دختر تَلْماك، اَبشالُوم، پسر معي، و سوميرْملكل، زن نابال يجايالب، از اَبيكش، ي و دوم3
  طال،يل پسر اَبيت، و پنجم شَفَطْيا، پسر حجي و چهارم اَرون4
.ده شدنديي داود در حبرُون زاينان برايا. ه، زن داودتْرَعام از عجلَي و ششم، 5
  . نموديت ميل را تقوور، خاندان شاي بود، اَبنيل و خاندان داود موان خاندان شايه جنگ درمك ي و هنگام6
  ؟يز پدرم در آمدينكچرا به «: ر گفتيشْبوشَت به اَبنيو اِ. ه بودي به رِصفَه دختر اَي مسميزينكل را و و شا7
ل، و برادرانش و اصحابش وه امروز به خاندان پدرت، شاكهودا هستم؟ و حال آني يا من سر سگ برايآ«: ار افروخته شده، گفتيشْبوشَت بسير به سبب سخن اِي و خشم اَبن8

  ؟ي دهين زن امروز گناه بر من اسناد ميه به سبب اكرده ام كم نياحسان نموده ام و تو را به دست داود تسل
. مين عمل ننمايش چني داود قسم خورده است، برايه خداوند براك يند اگر من به طوركر بين به اَبنياده از اين و زيخدا مثل ا 9

  .دار گردانميهودا از دان تا بئرشبع پايل و ي داود را بر اسرائيرسكل نقل نموده، و تا سلطنت را از خاندان شا10
.دي ترسيه از او مكرا يد زي گوير سخنيگر نتوانست در جواب اَبني و او د11
ز از تو ي چكين كي دست من با تو عهد خواهد بست ولكنيست؟ و گفت تو با من عهد ببند و ايكن مال ين زميا: ن قاصدان نزد داود فرستاده، گفتير در آن حي پس اَبن12
. ياوريل را بوال، دختر شاكي ميياي من بيدن روي ديه اول براكنيد، جز اي دي مرا نخواهيه روكن است ي طلبم و آن ايم

  .ان نامزد ساختم، نزد من بفرستيني فلسطة خود به صد قلفيه براكال راكيزن من، م: ل فرستاده، گفتوشْبوشَت بن شاي پس داود رسوالن نزد ا14ِ
  .ش گرفتيل بن اليشْبوشَت فرستاده،  او را نزد شوهرش فَلْطئي پس ا15
.و او برگشت. برگشته، برو:  را گفتير ويپس اَبن. ردك يه ميم گريفت و در عقبش تا حور و شوهرش همراهش ر16
  .ندك يد تا بر شما پادشاهيدي طلبين داود را ميقبل از ا: لّم نموده، گفتكل تيخ اسرائير با مشاي و اَبن17



ع دشمنان يان و از دست جمينيل را از دست فلسطيش، اسرائي خود، داود، قوم خوة بندةلي وسه بهك داود گفته است ةرا خداوند درباريد زين را به انجام برساني پس اآلن ا18
  ِ.شان نجات خواهم داديا

.دي داود بگون پسند آمده بود، به گوشيامي خاندان بنيل و درنظر تماميه درنظر اسرائكر هم به حبرَون رفت تا آنچه را يو اَبن. ز سخن گفتيان نينيامير به گوش بني و اَبن19
  .ردك برپا يافتيش ير و رفقايست نفر با خود برداشته، نزد داود به حبرُون آمد و داود به جهت اَبنير بي پس اَبن20
 خواهد، سلطنت ي آنچه دلت م خود، پادشاه، جمع خواهم آورد تا با تو عهد ببندند و به هريل را نزد آقاي اسرائيمن برخاسته، خواهم رفت و تمام«: ر به داود گفتي و اَبن21
. برفتير را مرخص نموده، او به سالمتيپس داود اَبن» .يينما
  . رفته بودي را رخصت داده، و او به سالمتيرا وير با داود در حبرُون نبود زيو اَبن. ار با خود آوردنديمت بسي باز آمده، غنيوآب از غارتي و ناگاه بندگان داود و 22
  . رفتير نزد پادشاه آمد و او را رخصت داده و به سالمتير بن نياَبن«ه كوآب را خبر داده، گفتند يه همراهش بودند، برگشتند، ك يرك لشيو تماموآب ي و چون 23
   و رفت؟ يچرا او را رخصت داد. ر نزد تو آمدي اَبنكنيا! يردكچه : وآب نزد پادشاه آمده، گفتي پس 24
.ندكافت ي، درينك يه مك را ياركب دهد و خروج و دخول تو را بداند و هر يه او آمد تا تو را فرك ي دانير را مير بن ني اَبن25
  .اما داود ندانست. رَه باز آوردندي سِةه او را از چشمكر فرستاد يرون رفته، قاصدان در عقب اَبنيوآب از حضور داود بي و 26
  .ه مردكم او زد كل به شيد و به سبب خون برادرش عسائيه سخن گويد تا با او خُفيشكنار كان دروازه به يدرموآب او را ي  ر به حبرُون برگشت،ي و چون اَبن27
  .مي هستير تا به ابد برّيربن نيمن و سلطنت من به حضور خداوند از خون اَبن«: گفت د،ين را شني و بعد از آن چون داود ا28
وآب يفتد و محتاج نان باشد، از خاندان ير بيند و به شمشكه يكان و برص داشته باشد و بر عصا تيه جرَك يسكرد و ير گ خاندان پدرش قرايوآب و تمامي پس بر سر 29

  .منقطع نشود
.شته بودكل را در جِبعون در جنگ يشان، عسائيه برادر اكن يشتند، به سبب اكر را ي، اَبنيشايوآب و برادرش ابي و 30
  .و داود پادشاه در عقب جنازه رفت. دينكر نوحه ي اَبنيد و برايد و پالس بپوشي خود را بدرةجام: ه همراهش بودند، گفتك ي قوميموآب و تماي و داود به 31
  رد؟ي ميه شخص احمق مك يرد به طورير بميد اَبنيا بايآ«: ه خوانده، گفتير مرثيرده، نزد قبر اَبنكردند و پادشاه آواز خود را بلند كر را در حبرُون دفن ي و اَبن32
  .ردندكه ي او گريگر براي قوم بار ديپس تمام. يران افتاده باشد، افتاديش شريه پك يسكمثل . ر گذاشته نشديت در زنجيهاي تو بسته نشد و پاي دستها34
ش از يگر بيز ديا چيند اگر نان كن بياده از ايه زكن بلي من مثل اخدا به«:  گفت  قوم چون هنوز روز بود، آمدند تا داود را نان بخورانند اما داود قسم خورده،ي و تمام35

  .غروب آفتاب بچشَم
  .ر از پادشاه نبودير بن نيشتن اَبنكه كل در آن روز دانستند ي اسرائيرد، در نظر تمامك يه هرچه پادشاه مكچنان. شان پسند آمدي قوم ملتفت شدند و به نظر اي و تمام36
  ل افتاد؟ ي امروز در اسرائي و مرد بزرگيه سروركد ي دانيا نميآ: ان خود گفت و پادشاه به خادم38
.خداوند عامل شرارت را برحسب شرارتش جزا دهد. ه از من تواناترندي پسران صرُويعنين مردان، يف هستم و اي مسح شده ام، ضعيه به پادشاهك و من امروز با آن39


4دوم سموئيل باب 
  .دنديشان گرديل پري اسرائيف شد، و تماميش ضعير در حبرُون مرده است، دستهايه اَبنكد ينل شو و چون پسر شا1
  .ن محسوب بودياميرُوت با بنيه بئكرا ين، زيامي بني از بنيرُوتياب بود، پسران رِمون بئِكي ديگري بعنَه و اسم ديكيه سردار فوج بودند؛ اسم كل دو مرد داشت و و پسر شا2
3رفتنديرده، در آنجا تا امروز غربت پذكم فرار يان به جِتّايرُوتيئِ و ب.
ل يردن تعجكو چون به فرار . ردكه اش او را برداشته، فرار يل،  پنج ساله بود، و دايزْرعيوناتان از يل و ودن خبر شايه هنگام رسك لنگ بود يل را پسرووناتان پسر شاي و 4
.بوشَت بوديمش مفِ نمود، او افتاد و لنگ شده و اسيم
  . شْبوشَت داخل شدند و او به خواب ظهر بودي اِة روز به خاني روانه شده، در وقت گرمايروتياب و بعنَه، پسران رمون بئِكي و ر5
  . ردندكاب و برادرس بعنَه فرار كيم او زدند و ركان خانه داخل  شده، به شيرند، درميه گندم بگك ي پس به بهانه ا6
وچ ك شب يسرش را گرفته، از راه عرَبه تمام. ردندكشتند و سرش را از تن جدا كد، او را زدند و ي خوابيچون به خانه داخل شدند و او بر بسترش در خوابگاه خود م و 7
  . ردندك
 ما پادشاه يو خداوند امروز انتقام آقا.  داشتيه قصد جان تو مكل، وا سر دشمنت، اِشْبوشَت، پسر شكنيا: شْبوشَت را نزد داود به حبرُون آورده، به پادشاه گفتندي و سر ا8ِ

. ده استيشكه اش يل و ذرورا از شا
  ه داده است،ي فديه جان مرا از تنگكات خداوند يقسم به ح«: شان گفتي را جواب داده، به ايرُوتياب و برادرش بعنَه، پسران رمون بئكي و داود ر9

  .ه به او دادمكن اجرت بشارت بود يشتم، اك آورد، او را گرفته، در صِقْلَغ يه بشارت مك برد يل مرده است و گمان مو شاكنيه اكر داده، گفت ي مرا خيسكه ك ي وقت10
    نسازم؟كن هاليزمنم و شما را از كا خون او را از دست شما مطالبه نيشد، آكر، شخص صالح را در خانه اش بر بسترش بياده چون مردان شري پس چند مرتبه ز11
ر در حبرُون يشْبوشَت را گرفته در قبر اَبنياِ اما سر. ختنديه حبرُون آوكشان را قطع نموده، بر بِرْي ايشتند و دست و پاكشان را يه اك پس داود خادمان خود را امر فرموده 12

.ردندكدفن 


5دوم سموئيل باب 
  .مي ما استخوان و گوشت تو هستكنيا«: لم شده، گفتندكون آمدند و متل نزد داود به حِبرُيع اسباط اسرائي و جم1
ت يل را رعايه تو قدم من، اسرائكخداوند تورا گفت  و. ي آوردي و اندرون مي برديرون ميل را بيه اسرائك ي نمود، تو بوديل برما سلطنت موز چون شاين ني و قبل از ا2

  . بوديشوا خواهيل پيرد و بر اسرائك يخواه
  . مسح نمودنديل به پادشاهيشان عهد بست و داود را بر اسرائيل نزد پادشاه به حبرُون به حضور خداوند با ايخ اسرائيع مشاي و جم3
   ساله بود، چهل سال سلطنت نمود؛يه پادشاه شد سك ي و داود هنگام4
.هودا سلطنت نموديل و ي اسرائيبر تمامم ي سال در اورشليهودا سلطنت نمود، و سي هفت سال و شش ماه در حبرُون بر 5
وران و لنگان كه كني شد جز اينجا داخل نخواهيبه ا«: لم شده، گفتندكشان به داود متيو ا. ن بودند، رفتينان زمكه ساكان يبوسي ةم به مقابلي و پادشاه با مردانش به اورشل6

  .شدنجا داخل نخواهد يه داود به اكرا گمان بردند يز» .ينكرون يرا ب
  .ه همان شهر داود استكون را گرفت ي صهة و داود قلع7



ور و لنگ، به خانه داخل نخواهند كند ي گوين ميبنابرا.  بزند،ه مبغوض جان هستندكوران را كده، لنگان و يان را بزند و به قنات رسيبوسيه كهر«:  و در آن روز داود گفت8
  .شد

  .د، و داود به اطراف مِلُّو و اندرونش عمارت ساختين شد و آن شهر داود نامك و داود در قلعه سا9
. بودي ميوت، با وي صبايهوه، خداي شد و يرده، بزرگ مك ي و داود ترق10ّ
  . بنا نمودندي داود خانه ايرام، پادشاه صور، قاصدان و درخت سرو آزاد و نجاران و سنگ تراشان نزد داود فرستاده، براي و ح11
.ل بر افراشته استيش اسرائي استوار نموده، و سلطنت او را به خاطر قوم خويل به پادشاهيخداوند او را بر اسرائه كد ي پس داود فهم12
  .ده شدنديي داود پسران و دختران زايم گرفت، و باز برايگر از اورشليزان و زنان دينك و بعد او آمدن داود از حبرٌون، 13
  مان،يشَموع و شُوباب و ناتان و سل: ن استيده شدند، اييم زاي او در اورشليه براك ي آناني و نامها14
  ع،يافيشُوع و نافَج  و يبجار و اَلي و 15
.فَلَطيداع و اَليشَمع و اَلي و اَل16
  .د به قلعه فرود آمدين را شنيد او چون داو. ان برآمدند تا داود را بطلبندينيع فلسطيل مسح نمودند، جمي اسرائيه داود رابه پادشاهكدند يان شنيني و چون فلسط17
  . لن منتشر شدندي رفائيان آمده، در واديني و فلسط18
ان را البته ينيه فلسطكرا يبرو ز:  نمود؟ خداوند به داود گفتيم خواهيشان را به دست من تسليم و ايان برآيني فلسطةا به مقابليآ«: ال نموده، گفتو و داود از خداوند س19

  .دادبه دست تو خواهم 
م نام يان را بعل فَراصكن آن ميبنابرا» . آبهاةرد مثل رخنكخداوند دشمنانم را از حضور من رخنه : ست داده، گفتكشان را در آنجا شيم آمد و داود اي و داو د به بعل فَراص20

  . نهادند
.سانش آنها را برداشتندكردند و داود و ك ك خود را در آنجا تري و بتها21
  .ان منتشر شدندي رفائيگر برآمده، در واديان بار ديني و فلسط22
  شان حمله آور،يش درختان توت بر ايشان دور زده، پيه از عقب اكا، بليبرم: ال نمود، گفتو و چون داود از خداوند س23
  .ست دهدكان را شينير فلسطكرون خواهد آمد تا لشيتو ب يش رويه در آن وقت خداوند پكرا ين زكل ي، آنگاه تعجي قدمها در سر درختان توت بشنوي و چون آواز صدا24
.ست دادكان را از جِبعه تا جازر شينيرد، و فلسطكه خداوند او را امر فرموده بود، ك پس داود چنان25
  

6دوم سموئيل باب 
  .ردك هزار نفر را جمع ي سيعنيل، يدگان اسرائيع برگزيگر جمي و داود بار د1
 يان نشسته است، مسميروبكه بر كوت يهوه صباي به اسم يعنيه به اسم، كهودا روانه شدند تا تابوت خدا را ي يه همراهش بودند برخاسته، از بعلك ي قومي و داود با تمام2
  .اورندي باشد، از آنجا بيم
  . نو را راندندةناداب، ارابيو، پسران اَبي عرَّه و اَخه در جِبعه است، برداشتند، وكناراب ي نو گذاشتند و آن را از خانه ابي تابوت خدا را بر ارابه ها3
  .  رفتيش تابوت ميو پيه در جِبعه است، با تابوت خدا آوردند و اخكناداب ي ابة و آن را از خان4
.ردندك يم يل با انواع آالت چوب سرو و بربط و رباب و دف و دهل و سنجها به حضور خداوند بازي خاندان اسرائي و داود و تمام5
  .دندي لغزيرا گاوان ميرده، آن را گرفت  زكدند، عزُّه دست خود را به تابوت خداوند دراز يون رسك و چون به خرمنگاه نا6
  .رش زد، و در آنجا نزد تابوت خدا مردي پس غضب خداوند بر عزُّه افروخته شده، خدا او را در آنجا به سبب تقص7
  .ان را تا به امروز فارص عرُّه نام نهادكرده بود، و آن مك در عزُّه رخنه را خداوندين شد زي و داود غمگ8
  د؟يايتابوت خداوند نزد من چگونه ب«ه كده، گفت ي و در آن روز، داود از خداوند ترس9

  .دي برگردانيم جتّد اَدوي عوبةپس داود آن را به خان. اورديه تابوت خداوند را نزد خود به شهر داود داود بك و داود نخواست 10
.ت دادك خاندانش را بريد اَدوم و تمامي سه ماه ماند؛ و خداوند عوبيد اَدوم جتّي عوبة و تابوت خداوند در خان11
د ادوم ي عوبةو تابوت را از خانپس داود رفت » .ت داده استك او را به سبب تابوت خدا بركمليع مايد اَدوم و جمي عوبةخداوند خان«ه ك و داود پادشاه را خبر داده، گفتند 12

  . آورديبه شهر داود به شادمان
  .ها ذبح نمودندي و چون برندگان تابوت خداوند شش قدم رفته بودند، گاوان و پروار13
  .تان ملبس بودكفود يرد، و داود به اك ي قوت خود به حضور خداوند رقص مي و داود با تمام14
  .رِنّا آوردندك و آواز ي، تابوت خداوند را به آواز شادمانلي خاندان اسرائي پس داود و تمام15
ند؛ پس او را در دل ك يه به حضور خداوند جستجو و رقص مكد يسته، داود پادشاه را ديل از پنجره نگروال دختر شاكي شد، مي و چون تابوت خداوند داخل شهر داود م16

.ر شمرديخود حق
 يح سالمتي و ذباي سوختني هايش برپا داشته بود، گذاشتند، و داود به حضور خداوند قربانيه داود براك يمه ايان خيانش در مك در م و تابوت خداوند را در آورده، آن را17

.ديگذران
  .ت دادكوت بريهوه صباي فارغ شد، قوم را به اسم يح سالمتي و ذباي سوختني هايدن قرباني و چون داود از گذران18
 ة به خانيكي قوم هر يپس تمام. ديشمش بخشك قرص كي گوشت و ة پاركي نان و ة گردكي يكيل، مردان و زنان به هريع گروه اسرائي  به جمينعي قوم، ي و به تمام19

.خود رفتند
ه خود كشتن را عظمت داد ي قدر خول امروز چهيپادشاه اسرائ: رون آمده، گفتيل به استقبال داود بوال دختر شاكيو م. ت دهدك خود را برة اما داود برگشت تا اهل خان20

  .ندك ي از سفَها خود را برهنه ميكيه ك يزانِ بندگان خود برهنه ساخت، به طورينكرا در نظر 
 به حضور خداوند ن جهتيشوا سازد؛ از ايل پي بر اسرائيعني داد تا مرا بر قوم خداوند، ي خاندانش برتريبه حضور خداوند مرا بر پدرت و بر تمام«: ال گفتكي و داود م21
  .ردمك يباز
  .، معظّم خواهم بودي آنها سخن گفتةه دربارك يزانينكن درنظر كير خواهم نمود و در نظر خود پست خواهم شد؛ لياده حقيز خود را زين ني و از ا22
.ل را تا روز وفاتش اوالد نشدوال دختر شاكي و م23
  



7دوم سموئيل باب 
   داده بود،يع دشمنانش از هر طرف آرامي خود نشسته، و خداوند او را از جمة و واقع شد چون پادشاه در خان1
  .ن استكان پرده ها ساي باشم، و تابوت خدا درمين مك سرو آزاد ساةه در خانك يني بياآلن مرا م:  گفتيه پادشاه به ناتان نبك 2
.د با توسترا خداونيا و هر آنچه در دلت باشد معمول دار زيب:  ناتان به پادشاه گفت3
  :الم خداوند به ناتان نازل شده، گفتكه ك و در آن شب واقع شد 4
  ؟ينك يونت من بنا مك سي برايا تو خانه ايآ: دي گوين مي من داود بگو، خداوند چنة برو و به بند5
  .رده امكن گردش كمه و مسيخه در كن نشده ام بلك سايرون آوردم تا امروز، در خانه ايل را از مصر بي اسرائيه بنك يرا از روزي ز6
 از سرو يه چرا خانه اك گفتم يل، مأمور داشتم، سخنيت قوم خود، اسرائي رعايه براكل ي از داوران اسرائيا به احديردم، آكل گردش ي اسرائيع بنيه با جمك يي و به هرجا7

  د؟يردك من بنا نيآزاد برا
  .يل، باشي قوم من، اسرائيشوايمن تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پ: دي گوين مي چنوتيهوه صبايه كن بگو ي من، داود چنة و حال به بند8
  .ردمكدا ينند، پيه بر زمك ي تو اسم بزرگ مثل اسم بزرگانيع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم، و براي بودم و جمي من با تو مي رفتيه مك يي و هرجا9

ل يشان را مثل سابق ذليگر ايران، دي نشوند، و شركن شده، باز متحركش سايان خوكشان را غرس نمودم تا در ميردم و اكن يي تعيانكل، مي و به جهت قوم خود، اسرائ10
  .نسازند

 بنا ي تو خانه ايه خداوند براك دهد يم دادم؛ و خداوند تو را خبر يع دشمنانت آراميو تو را از جم. ن نموده بودميي تع ل،يه داوران را بر قوم خود، اسرائك يي و مثل روزها11
  .خواهد نمود

  . دارخواهم نمودي و سلطنت او را پا د، بعد از تو استوار خواهم ساخت،يرون آيه از صلب تو بكت تو را يد و ذري خوابي تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهيرا روزهاي ز12
.   دار خواهم ساختي سلطنت او را تا به ابد پايرسك بنا خواهد نمود و ي اسم من خانه اي او برا13
  .    ب خواهم نمودي آدم تأدي بنيانه هاي مردمان و به تازي و اگر او گناه ورزد، او را با عصا  من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود،14
  .ه او را ازحضور تو رد ساختمك ردمكل دور وه آن را از شاك ين زحمت من از او دور نخواهد شد، به طوركي ول15
  . و خانه و سلطنت تو، به حضورت تا به ابد استوار خواهد ماند16
.لم نمودكا ناتان به داود تيون ري ايلمات و مطابق تمامكن ي اي برحسب تمام17
  ؟ يدين مقام رسانيه مرا به اكست ي چستم و خاندان منيكهوه، من ي خداوند يا«:  و داود پادشاه داخل شده، به حضور خداوند نشست و گفت18
   آدم است؟يهوه عادت بني خداوند ين ايا ايو آ. يلم فرمودكل تي زمان طويز براي بنده ات نة خانةه درباركرا يل نمود زيهوه امر قلي خداوند يز در نظر تو اين ني و ا19
  ،ي شناسي خود را مة بندهوه،ي خداوند يه تو اكرا يگر به تو چه تواند گفت زي و داود د20
  .يم دهي خود را تعلة تا بنديم را بجا آوردي عظيارهاكن ي ايالم خود و موافق دل خود تمامك و برحسب 21
  .ستي نيير از تو خدايست و غي نيسكم، مثل تو يده اي خود شنيه به گوشهاكرا چناني زيهوه خدا، تو بزرگ هستي ين اي بنابر22
م و ي عظيزهايد، و چيدا نماي خود پي برايش قوم بسازد، و اسمي خويه داده، برايشان را فديد تا ايايه خدا بكن است ي زمي اُمت بر روكيدام كل ي و مثل قوم تو اسرائ23
  .يه داديشان فديان اي خود از مصر و از امتها و خدايه براكش ين خود بجا آورد به حضور قوم خوي زمي شما و برايب برايمه
  .يشان شدي ايهوه، خداي يشان تا به ابد قوم تو باشند، و تو اي، تا اي خود استوار ساختيل را برايود اسرائ و قوم خ24
  .، عمل نماين، و برحسب آنچه گفتك تا به ابد استوار ي خود و خانه اش گفتة بندةه دربارك را يالمكهوه خدا، ي ي و اآلن ا25
  .دار بمانديل است، و خاندان بنده ات داود به حضور تو پاي اسرائيوت، خدايهوه صبايه ك گفته شود  و اسم تو تا به ابد معظّم بماند، تا26
ن دعا را نزد تو يه اكرده است ك تو جرأت ةن بنديبنابر.  بنا خواهم نمودي تو خانه ايه براك ي خود اعالن نموده، گفتةل، به بندي اسرائيوت، خدايهوه صباي يرا تو اي ز27
  .ديبگو
  .ي خود وعده داده اة را به بندييوكين نيالم تو صدق است و اك و يهوه، تو خدا هستي خداوند ي و اآلن ا28
ا به ابد ت تو تك و خاندان بنده ات از بريهوه گفته اي خداوند يه تو اكرا ي ز ه در حضورت تا به ابد بماند،كت بده تا آنك خود را برة خاندان بند  و اآلن احسان فرموده،29
. خواهد بودكمبار
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  .ان گرفتينيو داود زمام اُم البالد را از دست فلسط. ل ساختيشان را ذليست داده، اكان را شينيه داود فلسطكن واقع شد ي و بعد از ا1
ان بندگان يو موآب.  زنده نگاه داشتنديسمان تمام براي ركيمود، و يتن پشك يسمان برايمود و دو ري پيسمانيده، با رين خوابانيشان را به زميست داده، اك و موآب را ش2

. ا آوردندي هدا داود شده،
  .ست دادك خود را نزد نهر باز به دست آورد شيالي رفت تا استيه مك ي و داود، هدد عزَربن رحوب، پادشاه صوبه را هنگام3
  . صد ارابه نگاه داشتي اما از آنها برا رد،ك يش را پي ارابه هايع اسبهاي و داود جم از او گرفت،اده يست هزار پي و داود هزار و هفتصد سوار و ب4
  . شتكان را بيست و دو هزار نفر از اَراميان دمشق به مدد هددعزَر، پادشاه صوبه، آمدند، داود بي و چون اَرام5
  .    دادي رفت، نصرت ميه مك آوردند، و خداوند ، داود را در هر جا يا مياود شده، هداان بندگان دي و داود در اَرام دمشق قراوالن گذاشت، و اَرام6
  .م آورديه برخادمان هددعزَر بود گرفته ، آنها را به اورشلك طال را ي و داود سپرها7
.  هددعزَر داود پادشاه، برنج از حد افزون گرفتي شهرهايروتاي و از باتَه و ب8
  ست داده است،     كر هددعزَر را شك لشيه داود تمامكد ي، پادشاه حمات شني و چون تُوع9ِ

ه كرا يست داده بود، زكه با هددعزَر جنگ نموده، او را شكد، از آن جهت يت گوي او بپرسد، و او را تهنيورام، پسر خود را نزد داود پادشاه فرستاد تا از سالمتي، ي تُوع10ِ
  . ن با خود آورديورام ظروف نقره و ظروف طال و ظروف برنجي نمود و يقاتله م ميهددعزَر با تُوعِ

  ست داده بود، وقف نموده بود،كه شك ييع امت هايه از جمك يي خداوند وقف نمود با نقره و طاليز براي و داود پادشاه آنها را ن11
.مت هددعزَر بن رحوب پادشاه صوبهيان و عمالَقَه و از غنيني عمون و فلسطي اَرام و موآب و بنيعني 12
  . ملح مراجعت نموديان در واديست دادن هجده هزار نفر از اَرامكه از شك ي برپا نمود هنگاميره اكشتن تذي خوي و داود برا13
. دادي رفت، نصرت ميه مك، داود را هرجا و خداوند. ان بندگان داود شدنديع ادومي اَدوم قراوالن گذاشته، جميه در تمامك و در اَدوم قراوالن گذاشت، بل14



  . داشتي و انصاف را اجرا مي قوم خود داوري نمود، و داود بر تماميل سلطنت مي اسرائي و داود بر تمام15
  .ع نگاريلُود وقايهو شافات بن اَخِير بود و كه سردار لشيوآب بن صرُوي و 16
  .اتب بودكا ياهن بودند و سراكاتار، ي بن اَبِكمليطوب و اَخي و صادوق بن اَخ17
.  اهن بودندكان بود و پسران داود يتيان و فليتيركاداع بر يهوياهو بن ي و بنا18
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  م؟يوناتان او را احسان نماي است تا به خاطر ي تا به حال باقيسكل وا از خاندان شايآ:  و داود گفت1
  ؟يبا هستيا تو صيآ:  را گفتيا بود؛ پس او را نزد داود خواندند و پادشاه وبي به صي مسميل خادمو و از خاندان شا2
  . استي لنگ باقيوناتان را تا به حال پسري: ا در جواب پادشاه گفتيصب» م؟ي نمايي هست تا او را احسان خدايسكل وا تا به حال از خاندان شايآ:  پادشاه گفت3
  .ل در لُودبار استيئير بن عميك ماة او در خانكنيا: ه پادشاه گفتبا بيجاست؟ صكه او كد ي پرسي پادشاه از و4
.ل از لُودبار گرفتيئير بن عميك ماة و داود پادشاه فرستاده، او را از خان5
  .و تة بندكنيا: گفت! بوشتي مفيا: و داود گفت. م نمودي در افتاده، تعظيل نزد داود آمده، به روووناتان بن شايبوشت بن ي پس مف6
 ي من نان خواهةرد، و تو دائماً بر سفركل را به تو رد خواهم ون پدرت شاي زميوناتان بر تو البتّه احسان خواهم نمود و تماميرا به خاطر پدرت يز! مترس:  را گفتي داود و7

  .خورد
؟ يي مثلِ من التفات نمايه بر سگِ مرده اكست ي تو چةه بندكرده، گفت كم ي پس اوتعظ8
  . تو دادميل و تمام خاندانش بود به پسر آقاوه مال شاكآنچه را : ل را خوانده، گفتو شاةبا، بندياه ص و پادش9

موافق هر : ا به پادشاه گفتيو صب.  من خواهد خوردةشه بر سفريت همي پسر آقايد تا براياورين را زرع نموده، محصول آن را بي و تو و پسرانت و بندگانت به جهت او زم10
  . از پسران پادشاه خواهد خورديكي من مثل ةبوشت بر سفريه مفكپادشاه گفت . ن طور بنده ات عمل خواهد نموديم پادشاه به بنده اش فرموده است بهمياآنچه آق

  .بوشت بودندي مفةبا بندي صةنان خانك سايا نام داشت، و تمامكيه مك بود كوچك يبوشت را پسري و مف12
. خورد و از هر دو پا لنگ بودي پادشاه مةشه بر سفريه همكراين شد زكم سايبوشت در اورشلي پس مف13
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  .ش سلطنت نمودي عمون، مرد و پسرش، حانون، در جايه پادشاه بنك و بعد او آن واقع شد 1
د، و خادمان داود يت گوي پدرش تعزة خادمانش دربارةتا او را به واسطپس داود فرستاد . ردكه پدرش به من احسان كم چنانيبه حانون بن ناحاش احسان نما:  و داود گفت2

  . عمون آمدندين بنيبه زم
ا داود خادمان خود را ي آ ت تو فرستاده است؟يه داود، رسوالن به جهت تعزكم پدر توست يرك تيه براك ي بريا گمان ميآ:  خود حانون گفتندي عمون به آقاي و سروران بن3

   تاده است تا شهر را تفحص و تجسس نموده، آن رامنهدم سازد؟نزد تو نفرس
  .ردكشان را رها يد و اي نشستن بدريان تا جايشان را از مي ايد و لباسهايشان را تراشيش اي پس حانون، خادمان داود را گرفت و نصف ر4
».ديد و بعد از آن برگردي شما در آيشهايد تا ريحا  بمانيدر ار«: بودند، و پادشاه گفتار خجل يشان بسيه اكرايشان فرستاد زي و چون داود را خبر دادند، به استقبال ا5
ه را با هزار نفر و دوازده هزار كان صوبه و پادشاه معيت رحوب و اَرميان بياده از اَراميست هزار پي عمون فرستاده، بيروه شدند، بنكه نزد داود مكدند ي عمون دي و چون بن6

  .ردندكر ياز مردان طوب اجنفر 
  .ر شجاعان را فرستادك لشيوآب و تماميد، ي و چون داود شن7
.حده بودنديه در صحرا علكان صوبه و رحوب و مردان طوب و معي نمودند؛ و اَراميي جنگ صف آراي دروازه براةرون آمده، نزد دهني عمون بي و بن8
  . نمودييان صف آرايرده، در مقابل اَرامك را انتخاب يل گروهيدگان اسرائيش و هم از عقبش بود، از تمام برگزياز پ صفوف جنگ، هم يه روكد يوآب دي و چون 9

  .ندك يي عمون صف آرايشان را به مقابل بني سپرد تا ايشاي قوم را به دست برادرش ابةي و بق10
  .    ند، به جهت امداد تو خواهم آمدي عمون بر تو غالب آينا، و اگر بيند، به مدد من بيان بر من غالب آياگر اَرم:  و گفت11
  .ندكد بيه درنظرش پسندآكم، و خداوند آنچه را يوشك خود مردانه بي خدايش و به جهت شهرهاير باش و به جهت قوم خوي دل12
 عمون برگشته، به ي بنةوآب از مقابليخته، داخل شهر شدند و ي گريشايشان از حضور ابينند و اكان جنگ ي شدند تا با اَرمكيه همراهش بودند، نزدك يوآب و قومي پس 13

.م آمدياورشل
  .افته اند، با هم جمع شدنديست كل شيه از حضور اسرائكدند يان دي و چون اَرم15
  .شان بودي ايشواير هددعزَر، پكلش، سردار كالم آمدند، و شوبيشان به حيه به آن طرف نهر بودند، آورد و اكان راي و هددعزَر فرستاده، اَرم16
  .ردندك نموده، با او جنگ ييان به مقابل داود صف آرايالم آمد، و اَرميرد و به حكرده از اُردن عبوركل را جمع يع اسرائيد، جمي و چون به داود خبر رس17
  .ه در آنجا مردك سردار را زد كشت و شُوبكبه و چهل هزار سوار را ان، مردان هفتصد ارايردند، و داود از اَرامكل فرار يان از حضور اسرائي و اَرام18
 يان پس از آن از امداد بنيو اَرم. شان شدندي اةل صلح نموده، بنديست خوردند، با اسرائكل شيه از حضور اسرائكدند ي هددعرَر بودند، دةه بندك يع پادشاهاني و چون جم19

.دنديعمون ترس
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رده، ربه را ك عمون را خراب يشان بنيل فرستاد، و اي اسرائيش و تماميوآب را با بندگان خويه داود كرون رفتن پادشاهان، ي سال، هنگام بي و واقع شد بعد از انقضا1

.م مانديمحاصره نمودند، اما داود در اورشل
و كيار نيند؛ و آن زن بسك يشتن را شستشو ميه خوكد ي را ديرد و از پشت بام زنك پادشاه گردش ةم خانه داود از بسترش برخاسته، بر پشت باك و واقع شد در وقت عصر 2

  .منظر بود
  ست؟ي ني حِتّيايعام، زن اُورين بتْشَبع، دختر اَلِيا ايه آك زن استفسار نمود و او را گفتند ة پس داود فرستاده، دربار3
  . خود برگشتة آمده، داود با او همبستر شد و از او نجاست خود طاهر شده، به خاني او نزد و و داود قاصدان فرستاده، او را گرفت و4
».من حامله هستم«ه ك و آن زن حامله شد و فرستاده، داود را مخبر ساخت و گفت 5



  .ا را نزد داود فرستاديوآب، اُوري را نزد من بفرست و ي حتّيايه اوركوآب فرستاد ي پس داود نزد 6
  .دي جنگ پرسيوآب و از سالمتي يد، داود از سالمتي رسيا نزد ويون اور و چ7
  .  از پادشاه فرستاديرون رفت و از عقبش، خواني پادشاه بةا از خانيپس اور.  خود را بشويهايبه خانه ات برو و پا: ا گفتي و داود به اور8
  . خود نرفتةبه خانده، يش خوابير بندگان آقاي پادشاه با ساةا نزد در خاني اما اُور9

    ؟ي خود نرفته اة پس چرا به خان ؟يامده ايا تو از سفرنيآ: ا گفتيپس داود به اور.  خود نرفته استةا به خانيه اورك و داود را خبر داده، گفتند 10
ل و ك خود بروم با اةا من به خانيو آ. مه نشستنندي خيم بر رويوآب، و بندگان آقايم، ينند و آقاكمه ها سايهودا در خيل و يتابوت و اسرائ«ه كرد كا به داود عرض ي اور11

  .ردكار را نخواهم كن يه اكات جان تو قَسم يات تو و به حيم و با زن خود بخوابم؟ به حيشرب بنما
  .م مانديش را در اورشليا آن روز و فردايپس اور. نمك ينجا باش و فردا تورا روانه ميز ايامروز ن: ا گفتي و داود به اور12
. خود نرفتةد و به خانيش خوابيرون رفته، بر بسترش با بندگان آقايرد، و وقت شام بكد و او را مست يه در حضورش خورد و نوشك و داود او را دعوت نمود 13
  .ا فرستاديوآب نوشته، به دست اوري ي برايتوبك و بامدادان داود م14
  .رديد تا زده شده، بميد، و از عقبش پس بروي جنگ سخت بگذارةا در مقدما ريه اوركن مضمون نوشت يتوب به اك و در م15
  . باشند، گذاشتيه مردان شجاع در آنجا مك دانست يه مك يانكا را در ميرد، اورك يوآب شهر را محاصره مي و چون 16
  . بمردي حتَّياي اَور از قوم، از بندگان داود، افتادند ويردند و بعضكوآب جنگ يرون آمده، با ي و مردان شهر ب17
  . ع خبر داديع وقايوآب فرستاده، داود را از جمي پس 18
  ،يع جنگ به پادشاه خبر داده باشي وقايچون از تمام:  و قاصد را امر فرموده، گفت19
  ر خواهند انداخت؟ي ته از سر حصار،كد ي دانستيا نميد، آي شدكي جنگ به شهر نزديد چرا براي اگر خشم پادشاه افرخته شود و تو را گو20
ه ك آنگاه بگو  د؟ي شدكي پس چرا به حصار نزد ه در تاباص مرد؟كنداخت ي حصار بر او ني را از رويابين آسيي سنگ بااليا زنيشت؟ آكربوشت را ي بن كملَيه اَبكست يك 21

. مرده استي حِتّيايبنده ات اور
  .مي دروازه تاختةشان تا دهنيرون آمدند، و ما بر ايعقب ما به صحرا به مردان بر ما غالب شده، در ك و قاصد به داود گفت 23
  .ز مرده استي نيحتّ    ياي تو اورة از بندگان پادشاه و بندير انداختند، و بعضي حصار تير اندازان بر بندگان تو از روي و ت24
ده، آن يوشك يپس در مقاتله با شهر به سخت. ندك ي مك تفاوت هالين و آن را بير، ايه شمشكرايد زياين واقعه درنظر تو بد نيا: ن بگويوآب چنيبه :  داود به قاصد گفت25

. بدهيپس او را به خاطر جمع. را منهدم بساز
  . شوهرش ماتم گرفتيا مرده است، برايه شوهرش اوركد يا شني و چون زن اور26
.رده بود، درنظر خداوند ناپسند آمدكه داود ك ياركاما . ديي زايش پسري شد، و برايو او زن و خود آورد ةام ماتم گذشت، داود فرستاده، او را به خاني و چون ا27
  

12دوم سموئيل باب 
  .ري فقيگري دولتمند و ديكي دو مرد بودند، يدر شهر«ه ك آمده، او را گفت ي و خداوند ناتان را نزد داود فرستاد و نزد و1
  .ار بودي بستي نهاي و دولتمند را گوسفند و گاو، ب2
 يد و در آغوشش مي نوشي او مةاسك خورد و از ي مي وك شد؛ از خوراي پسرانش بزرگ ميده، و پرورش داده، همراه ويه آن را خرك كوچك ة ماده بركير را جز ي و فق3

  .  بوديش مثل دختر ميد و برايخواب
ر را ي آن مرد فقةا سازد؛ و بري آمده بود مهيه نزد وك يرد تا به جهت مسافري و گاوان خود بگه از گوسفندانكف آمده ي نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حي و مسافر4

  .ا ساختي آمده بود، مهيه نزد وك آن مرد يگرفته، برا
  .رده است، مستوجب قتل استكار را كن يه اك يسكات خداوند قسم، يبه ح:  آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده، به ناتان گفت5
.ندكد رد يچ ترحم ننموده، بره را چهار چندان بايرده است و هكار را كن يه اك و چون6
  . دادمييل رهاو مسح نمودم و من تو را از دست شايل به پادشاهيمن تو را بر اسرائ: دي گوين ميل، چني اسرائيهوه، خداي، و يآن مرد تو هست:  ناتان به داود گفت7
  .  ردمك يد مي تو مزين و چنان براي بود، چنيم مكن يو اگر ا. ردمكهودا را به تو عطا يل و ي تو را به آغوش تو، خاندان اسرائيدم و زنان آقات را به تو داي آقاة و خان8
 عمون به ير بني، و او را با شمشيت گرفي خود به زنير زده، زن او را براي را به شمشي حتَّيايو اور. ي عمل بد بجا آورديالم خداوند را خوار نموده، در نظر وك پس چرا 9

         ؟يديقتل رسان
  . تا زن تو باشدي را گرفتي حتَّياير نموده، زن اوريه مرا تحقكني تو هرگز دور نخواهد شد به علت اةر از خاني پس حال شمش10
ن آفتاب، يه ات خواهم داد، او درنظر ايش چشم تو گرفته، به همسايتو را پد و زنان ي را بر تو عارض خواهم گرداني خودت بدة من از خانكنيا: دي گوين  مي خداوند چن11

  .ديبا زنان تو خواهد خواب
  .ل و درنظر آفتاب خواهم نموديش تمام اسرائيار را پكن ي، اما من ايردك يار را به پنهانكن يه تو اكرا ي ز12
  . مرديه نخواهكز گناه تو را عفو نموده است يخداوند ن«:  و داود با ناتان گفت13
  .ده شده است، البته خواهد مرديي تو زايه براكز ي ني پسريفر گفتن دشمنان خداوند شده اكن امر باعث ين چون از اكي ل14
  .مار شديه سخت بكده بود، مبتال ساخت يي داود زايا  برايه زن اورك را يو خداوند پسر.  خود رفتة پس ناتان به خان15
  .دين خوابي زمي شب بر روي طفل استدعا نمود و داود روزه گرفت و داخل شده، تمامي پس داود از خدا برا16
  .شان نان نخورديرد و با اكزانند، اما قبول نين برخيخ خانه اش بر او برخاستند تا او را از زمي و مشا17
د؛ پس ي سخن گفتنم و قول ما را نشني چون طفل زنده بود، با وكنيا: را گفتنديه از مردن طفل او را اطالع دهند، زكدند ي و در روز هفتم طفل بمرد و خادمان داود ترس18

  . شوديده مياده رنجيه طفل مرده است، چه قدر زكم ياگر به او خبر ده
.مرده است:  گفتند است؟ا طفل مرده يآ: ه طفل مرده است، و داود به خادمان خود گفتكد ينند، داود فهمك ي ميگر نجويدكيه بندگانش با كد ي و چون داود د19
 ك خود آمد، خوراة خداوند رفت و عبادت نمود و به خانةرد و لباس خود را عوض نموده، به خانكن يشتن را شست و شو داده، تدهين برخاسته، خوي آنگاه داود از زم20

  .شش گذاشتند و خورديه پكخواست 
  ؟ي خوردكه طفل مرد، برخاسته، خوراك ي؟ وقتيردكه كار است كن چه يا:  گفتندي و خادمانش به و21
  د تا طفل زنده بماند،يد خداوند بر من ترحم فرمايه شاكه بداند كست يكردم كر كرا فيه نمودم زيه طفل زنده بود، روزه گرفتم و گرك يوقت:  او گفت22



.ن او نزد من باز نخواهد آمدكي؟ من نزد او خواهم رفت لاورميگر بار او را باز بي توانم ديا ميه مرده است، پس چرا من روزه بدارم؛ آك اما اآلن 23
. داشتيو خداوند او را دوست م. مان نام نهاديده، او را سليي زايد و او پسري در آمده، با او خوابي داد و نزد وي و داود زن خود بتْشَبع را تسل24
.هادا نام نيديدي فرستاد و او را به خاطر خداوند ي و به دست ناتان نب25
  .ن را گرفتي شهر پادشاه نش رده،ك عمون جنگ ي بنةوآب با ربي و 26
  .ردم و شهر آنها را گرفتمكه با ربه جنگ كوآب قاصدان نزد داود فرستاده، گفت ي و 27
  .ده شوديرم و به اسم من نامير، مبادا من شهر را بگين و در برابر شهر اردو زده، آن را بگك قوم را جمع ةي پس اآلن بق28
  .رده، آن را گرفتكرده، به ربه رفت و با آن جنگ ك قوم را جمع ي پس داود تمام29
.اده از شهر بردنديمت از حد زي گرانبها داشت و آنرا بر سر داود گذاشتند، و غني طال بود و سنگهاة وزنكيه وزنش كشان را از سرش گرفت ي و تاج پادشاه ا30
 يع شهرهاين طور با جميد، و به همي گذرانيوره آجر پزكشان را از ين گذاشت و اي آهنيشه هاين و تي آهنير اره ها و چومهايشان را زي، ارون آوردهي و خلق آنجا را ب31
.م برگشتندي قوم به اورشليپس داود و تمام.  عمون رفتار نموديبن
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  . داشتي به تامار بود؛ و اَمتُون، پسر داود، او را دوست ميو صورت مسمكي نياهره آبشالوم بن داود را خوكن، واقع شد ي و بعد از ا1
  .ندكار ك يه با وكره بود و به نظر اَمنُون دشوار آمد كه او باكرا يمار گشت، زيه سخت بك و اَمنُون به سبب خواهر خود تامار چنان گرفتار شد 2
  . بودكريار زي بسيوناداب مردي، برادر داود، بود؛ و ي بن شَمعونادابي به يه مسمك داشت يقي و اَمنُون رف3
  . دارميه من تامار، خواهر برادر خود، اَبشالوم را دوست مك را گفت ي؟ اَمنُون وي دهي و مرا خبر نمي شوي پسر پادشاه چرا روز به روز الغر ميا:  را گفتي و او و4
 ك بخوراند و خوراكد و مرا خورايايه خواهر من تامار بكن يتمنّا ا:  را بگويد، ويايادت تو بي عي، تمارض نما و چون پدرت برادهيبر بستر خود خواب:  را گفتيوناداب وي و 5

  . بخورمينم و از دست ويرا در نظر من حاضر سازد تا بب
ش من بپزد تا از دست او يد و دو قرص طعام پيايه خواهرم تامار بكنينّا اتم: ادتش آمد، اَمنُون به پادشاه گفتيد و تمارض نمود و چون پادشاه به عي پس اَمنُون خواب6

.بخورم
  .ش طعام بسازي برادرت اَمنُون برو و براةاآلن به خان:  و داود نزد تامار به خانه اش فرستاده، گفت7
  .ش او قرصها ساخته، آنها را پختي پرد، وكر يو آرد گرفته، خم. ده بوديو او خواب.  برادرخود، اَمنُون، رفتة و تامار به خان8
  .رون رفتنديو همگان از نزد او ب. دينكرون يس را از نزد من بكهمه : اما از خوردنْ ابا نمود و گفت. ختيش او ري و تابه را گرفته، آنها را پ9

  . ه ساخته بود، گرفته، نزد برادر خود، اَمنُون، به اطاق آوردكو تامار قرصها را . اور تا از دست تو بخورمي را به اطاق بكخورا«:  و اَمنُون به تامار گفت10
  .ا با من بخوابي خواهرم بيا«:  را گرفته، با او گفتيش او گذاشت تا بخورد، او وي و چون پ11
  .وراين قباحت را به عمل ميرده نشود؛ اكل يار در اسرائكن يه چنكرا يل نساز زي برادرم، مرا ذلي اين«:  را گفتي او و12
  .غ نخواهد نموديه مرا از تو دركرا ي، زييه به پادشاه بگوكنيپس حال تمنّا ا.  شديل خواهي از سفها در اسرائيكيجا ننگ خود را ببرم؟ و اما تو مثل ك اما من 13
.دي را بشنود، و بر او زورآور شده، او را مجبور ساخت و با او خوابين او نخواست سخن وكي ل14
  .ز و برويبرخ:  را گفتياده بود؛ پس اَمنُون وي ز  داشت،ي ميه با وك يد از محبتيه با او ورزك ي بغض نمود، و بغضيون با شدت بر و آنگاه اَمن15ُ
  . را بشنودي وهكن او نخواست كيل» .يردكه با من ك يگري، بدتر است از است از آن دينك يردن من مكرون يه در بكم ين ظلم عظيرا اين زكن ميچن:  را گفتي او و16
  .ن و در را از عقبش ببندكرون ين دختر را از نزد من بيا«: رد خوانده، گفتك يه او را خدمت مك را ي پس خادم17
  . رده، در را از عقبش بستكرون يو خادمش او را ب.  شدندين گونه لباس، ملبس مي پادشاه به اةركه دختران باكراي رنگارنگ در برداشت زة و او جام18
. نمودياد مي رفت، فريو چون م. ده، و دست خود را بر سر گذارده، روانه شديه در برَش بود، درك رنگارنگ ةخته، و جاميستر بر سر خود ركو تامار خا 19
 ةپس تامار در خان. ر مباشكار متفكن ي و از ااو برادر توست. نون خاموش باشك خواهرم ايا برادرت، اَمنُون با تو بوده است؟ پس ايه آك«:  را گفتي و برادرش، اَبشالوم، و20

  . مانديشان حاليبرادر خود، اَبشالوم، در پر
  . شدكار غضبنايد، بسيع را شنين وقاي اي و چون داود پادشاه تمام21
.ل ساخته بودياهرش تامار را ذله خوكني به علت ا  داشت،يه اَبشالوم اَمنُون را بغض مكرا يا بد نگفت، زي كي ني و اَبشالوم به اَمنُون سخن22
  .  پسران پادشاه را دعوت نموديو اَبشالوم تمام. م است، پشم برندگان داشتيه نزد افراكه اَبشالوم در بعل حاصور ك و بعد از دو سال تمام، واقع شد 23
  .نديايه پادشاه با خادمان خود همراه بنده ات بكنياتمنّا .  پشم برندگان دارد  تو،ة بند  حال،كنيا:  و اَبشالوم نزد پادشاه آمده، گفت24
  .ت دادكد و او را بريايه بكن نخواست كيو هرچند او را الحاح نمود ل. مين باشي تو بار سنگيم آمد مبادا براي ما نخواهة پسرم، همي اين:  پادشاه به ابشالوم گفت25
  د؟يايچرا با تو ب: پادشاه او را گفت» .ديايا ما به برادرم، اَمنُون، بكنيپس تمنّا ا«:  و اَبشالوم گفت26
  .  ردك پسران پادشاه را با او روانه ي اَمنُون و تمام  اما چون اَبشالوم او را الحاح نمود،27
ا يآ. ديد، و مترسيشكد، آنگاه او را بينُون را بزنه اَمكم يه چون دل اَمنُون از شراب خوش شود، و به شما بگوكد ينكمالحظه :  و اَبشالوم خادمان خود را امر فرموده، گفت28

  .دير و شجاع باشيمن شما را امر نفرمودم؟ پس دل
.ختنديس به قاطر خود سوار شده، گركع پسران پادشاه برخاسته، هريه اَبشالوم امر فرموده بود، به عمل آوردند، و جمك ي و خادمان اَبشالوم با اَمنُون به طور29
  . نمانده استيشان باقي از ايكيشته و ك پسران پادشاه را  ةاَبشالوم هم«ه كده، گفتند ي خبر به داود رسان  بودند،يان در راه مشي و چون ا30
  .ستاده بودنديده در اطرافش اي در ةع بندگانش با جامين دراز شد و جمي زميد و به روي خود را درة پس پادشاه برخاسته، جام31
  ن،يه اكه اَمنُون تنها مرده است چونكرا يشته شده اند، زك پسران پادشاه يعنيع جوانان، يه جمكم گمان نبرد يآقا«:  برادر داود متوجه  شده، گفتيمعوناداب بن شَي اما 32

  .ل ساخته بوديه خواهرش تامار را ذلك ينزد اَبشالوم مقرر شده بود از روز
» .ه اَمنُون تنها مرده استكرا ي پسران پادشاه مرده اند زيه تمامكند كال ني، و خر نشودكن امر متفيم، پادشاه از اي و اآلن آقا33
  . آمدنديه در عقبش بود، مكوه ك ي از پهلوياري خلق بسكنيرد و اكرده، نگاه كرد، چشمان خود را بلند ك ي ميده بانيه دك يخت، و جواني و اَبشالوم گر34
  . چنان شد ه بنده ات گفت،ك يپس به طور. ندي آيران پادشاه م پسكنيا«: وناداب به پادشاه گفتي و 35
.ردندكه  يار بلند گريع خادمانش به آواز بسيز و جميستند، و پادشاه نيرده، گركدند و آواز خود را بلند ي پسران پادشاه رسكني و چون از سخن گفتن فارغ شد، ا36
  . نمودي مي پسر خود هر روز نوحه گري پادشاه جشور رفت، و داود برا هود،ي ابن عميرده، نزد تَلْماك و اَبشالوم فرار 37



  .  به جشُور رفت و سه سال در آنجا ماند رده،ك و اَبشالوم فرار 38
.ه مرده بودكافته بود، چوني ي اَمنُون تسلةرا درباريرون رود، زيه نزد اَبشالوم بك داشت ي و داود آرزو م39
  

14دوم سموئيل باب 
  .ل استيه دل پادشاه به اَبشالوم ماكد يه فهميوآب بن صرُوي و 1
ن ي و خود را به روغن تدهيت پوشي، و لباس تعزيننده ظاهر سازكشتن را مثل ماتم يه خوكنيتمنّا ا:  گفتي دانشمند از آنجا آورد و به ويوآب به تقُوع فرستاده، زني پس 2
  .يماتم گرفته باشد، بشوار به جهت مرده ي بسيه روزهاك ي و مثل زنينكن

.وآب سخنان را به دهانش گذاشتيپس . يين مضمون بگوي و نزد پادشاه داخل شده، او را بد3
  . پادشاه اعانت فرمايا: م نمود و گفتين افتاده، تعظي خود به زمي به رو ه با پادشاه سخن گفت،ي و چون زن تَقُوع4
  .وه هستم و شوهرم مرده استي من زن بكنيا: ردكتو را چه شده است؟ عرض :  و پادشاه به او گفت5
  . شتك را زد و يگريشان دي از ايكيپس . ندكگر جدا يدكيشان را از يه اك نبود يسكگر در صحرا مخاصمه نمودند و يدكيشان با يز تو را دو پسر بود و اينك و 6
و . مينك كز هاليم، و وارث را نيشته است، به قتل برسانكه كرا بسپار تا او را به عوض جان برادرش ند قاتل برادر خود ي گوي و م ز تو برخاسته،ينكله بر ي قبي تمامكني و ا7

.ن وا خواهند گذاشتي زمي شوهرم نه اسم و نه اعقاب بر رويرد، و براك مانده است، خاموش خواهند يه باقكنطور اخگر مرا يبه ا
  .م خواهم نمودك ات حبه خانه ات برو و من درباره:  پادشاه به زن فرمود8
  .ر باشندي تقصي او بيرسكر بر من و بر خاندان من باشد و پادشاه و يم پادشاه، تقصي آقايا: ردكه به پادشاه عرض ي و زن تَقُوع9

  .ديگر به تو ضرر نخواهد رسانياور، و ديد، او را نزد من بيه با تو سخن گوكهر :  و پادشاه گفت10
 از سر ييه موكات خداوند قسم يبه ح«: پادشاه گفت. ند، مبادا پسر مرا تلف سازندك نكگر هالي مقتول، دياد آور تا ولي خود را به ي خدا هوه،ي پادشاه، يا : پس زن گفت11

.ن نخواهد افتاديپسرت به زم
  .بگو: گفت. دي گوي خود پادشاه سخنيزت با آقاينكه ك آنيمستدع:  پس زن گفت12
  .اورده استي خود را باز نةه پادشاه آواره شدكار است، چونكر ين سخن مثل تقصي و پادشاه در گفتن ايرده اكر ين تدبيقوم خدا مثل ا ةپس چرا دربار:  زن گفت13
 از او آواره ي آواره شده اند تنهاك يرها ميه تدبكرد بلي گيرد؛ و خدا جان را نمكخته شود، و آن را نتوان جمع ين ريه به زمكم يم و مثل آب هستيريد البته بميرا ما باي ز14

  .نشود
نم، احتمال كه چون به پادشاه عرض كرد كر كزت فينكدند، يه خلقْ مرا ترسانكن بود ي خود پادشاه آمدم، سبب اين سخن، نزد آقايردن اكه به قصد عرض ك و حال 15

  .ديز خود را به انجام خواهد رسانينكه پادشاه عرض كدارد 
  . برهاند  خواهد،يه مك يسكز خود را از دست ينكه كد نمود را پادشاه اجابت خواهي ز16
 تو همراه تو يهوه، خدايند، و كص ي و بد را تشخكي خداست تا نةم، پادشاه، مثل فرشتيه آقاكرا ي خواهد بود، زيم، پادشاه، باعث تسليالم آقاكه كرد كر كز تو فينك و 17

.باشد
  .ديم پادشاه بفرمايآقا«رد كزن عرض .  مدارينم، از من مخفك يال موه از تو سك  رايزيچ:  پس پادشاه در جواب زن فرمود18
ه كراي تواند انحراف ورزد، زيا چپ نميس كچ يه هكم پادشاه ي آقايات جان تو، ايبه ح«: ردكزن در جواب عرض »  ست؟يار با تو نك ةوآب در هميا دست يآ:  پادشاه گفت19
  .زت گذاشته استينكن سخنان را به دهان ي ايه تمامكفرموده است، و اوست ه مرا امر كوآب، اوست ي تو ةبند
.ن است، بداندي زمي باشد تا هر چه بر روي خدا مةمت فرشتكم، مثل حيمت آقاكاما ح. رده استكار را كن يوآب، اي تو، ةن امر، بنديل صورت اي تبدي برا20
  .م، حال برو و اَبشالوم جوان را باز آوررده اكار را كن ي اكنيا«: وآب گفتي پس پادشاه به 21
ه كافته ام چونيه در نظر تو التفات ك داند يم پادشاه امروز بنده ات مي آقايا: وآب گفتيرد و كن يم نمود، و پادشاه را تحسين افتاده، تعظي خود به زميوآب به روي آنگاه 22

  .ده استي خود را به انجام رسانةار بندكپادشاه 
  .  م باز آورديبرخاسته، به جشور رفت و اَبشالوم را به اورشلوآب ي پس 23 

.دي پادشاه را ندي خود رفت و روةپس اَبشالوم به خان. ندي مرا نبي خود برگردد و روةه به خانك و پادشاه فرمود 24
  . نبوديبي سرش در او عف پا تا فَرْقِكه از كار ممدوح مثل اَبشالوم نبود يو منظر و بسكي نيسكل ي اسرائي و در تمام25
 سر خود را وزن نموده، ي، مو)دي چي شد و از آن سبب آن را مين ميه بر او سنگكد، چوني چيرا آن را در آخر هر سال ميز(د ي چي سر خود را ميه موك ي و هنگام26
  .افتي يست مثقال به وزن شاه ميدو
.و صورت  بودكيار ني بسيو او دختر. ده شدنديي به تامار زاي دختر مسمكي اَبشالوم سه پسر و ي و برا27
  .دي پادشاه را نديم مانده، روي و اَبشالوم دو سال  تمام در اورشل28
  .ديايه بكگر فرستاد و نخواست يد و باز بار دياي بيه نزد وكد تا او را نزد پادشاه بفرستد اما نخواست يوآب را طلبي پس اَبشالوم، 29
  .ديد و آن را به آتش بسوزانيبرو. وآب نزد مزرعه من است و در آنجا جو داردي  ةد، مزرعينيبب«: ت پس به خادمان خود گف30
   مرا آتش زدند؟ةچرا خادمان تو مزرع«ه ك را گفت يوآب برخاسته، نزد اَبشالوم به خانه اش رفته، وي آنگاه 31
ه تا بحال در آنجا مانده ك بود ي چه از جشور آمده ام؟ مرا بهتر مي براييتا تو را نزد پادشاه بفرستم تا بگوا ينجا بيا:  نزد تو فرستاده، گفتمكنيا«: وآب گفتي اَبشالوم به 32

  .     شندك در من باشد، مرا بينم و اگر گناهي پادشاه را ببيباشم، پس حال رو
.ديرده، و پادشاه اَبشالوم را بوسكم ين افتاده، تعظيه آمد و به حضور پادشاه رو به زمش پادشايه پكد يو او اَبشالوم را طلب. وآب نزد پادشاه رفته، او را مخبر ساختي پس 33


15دوم سموئيل باب 
  .ا نموديش او بدوند، مهيه پك و اسبان و پنجاه مرد يه اَبشالوم ارابه هاك و بعد از آن، واقع شد 1
دام كتو از :  گفتي آمد، آبشالوم او را خوانده، ميمه مك داشت و نزد پادشاه به محاي مييه دعواك يسكو هر ستاد، ي اي راه دروازه مةنارك و ابشالوم صبح زود برخاسته، به 2

  .ل هستميبنده ات از فالن سبط از اسباط اسرائ:  گفتي؟ و او ميشهر هست
  .ه تو را بشنودكست ي نيسكن از جانب پادشاه كيو و راست است لكي تو نيارهاكن، يبب:  گفتي و اَبشالوم او را م3
  . نمودمي او انصاف مي آمد و براي داشت، نزد من مي ميا مرافعه اي ييس دعواك شدم و هر ين داور ميه در زمكاش ك:  گفتي و اَبشالوم م4



  .  دي بوسي گرفت و ميرده، او را مك نمود، دست خود را دراز يم مي آمده، او را تعظكي نزديسكه ك ي و هنگام5
.فتيل را فريپس اَبشالوم دل مردان اسرائ.  نمودين منوال عمل مي آمدند، بدي مي داوريه نزد پادشاه براكل ي اسرائةبا هم و اَبشالوم 6
  م،يرده ام، وفا نماك خداوند در جبرُون يه براك را يه بروم تا نذركني ايمستدع:  چهار سال، اَبشالوم به پادشاه گفتي و بعد او انقضا7
  .م باز آورد، خداوند را عبادت خواهم نموديه اگر خداوند مرا در اورشلكرده، گفتم كن بودم، نذر كه در جشور اَرام ساك يه ات وقته بندكرا ي ز8
  .پس او برخاسته، به حبرُون رفت» . برويبه سالمت:  را گفتي  پادشاه و9

  .ه اَبشالوم در حبرُون پادشاه شده استكد ييرِنّا بگوكدن آواز يد شنبه مجر: ل فرستاده، گفتي اسباط اسرائي و اَبشالوم، جاسوسان به تمام10
  . ندانستنديزي رفته، چينان به صافدليه دعوت شده بودند، همراه اَبشالوم رفتند، و اكست نفر ي و دو11
. شدندياده ميو قوم با اَبشالوم روز به روز ز. د و فتنه سخت شديند، طلبيگذرا ي ها ميه قربانك يلوه، وقتير داود بود، از شهرش، جيه مشك را يلونيتُوفَل جي و اَبشالوم اَخ12
  .ده استيل در عقب اَبشالوم گروي مردان اسرائيه دلهاك، گفت   نزد داود آمده، خبر دادهيسك و 13
م مبادا او ناگهان به ما يل روانه شديپس به تعج.  از اَبشالوم نجات نخواهد بودم واالّ ما راينك برخاسته، فرار  :م بودند، گفتيه با او در اورشلك ي خادماني و داود به تمام14

  .ر بزندي بر ما عارض شود و شهر را به دم شمشيبرسد و بد
  .ندكار ي ما پادشاه اختي هر چه آقاي بندگانت حاضرند براكنيا: ردندك و خادمان پادشاه، به پادشاه عرض 15
. نگاه داشتن خانه وا گذاشتي او بودند، براةه متعكرون رفتند، و پادشاه ده زن را ي بيه اش با و اهل خاني پس پادشاه و تمام16
  .ت مرْحق توقف نمودنديرون رفته، در بي بي قوم با وي و پادشاه و تمام17
.  پادشاه گذشتنديش رويه از جت در عقب او آمده بودند، پك  ششصد نفريعنيان، يع جتّيان  و جميتيع فليان و جميتيركع يش او گذاشتند و جمي خادمانش پي و تمام18
  .يرده اك وطن يز جاليان خود نك و از ميب هستيه تو غركراي؟ برگرد و همراه پادشاه بمان زيي آيز همراه ما چرا ميتو ن«:  گفتي جتّي و پادشاه به اِتّا19
  . همراه تو باديپس برگرد و برادران خود را برگردان و رحمت و راست.  روميه مك يي روم به جايه من مكم و حال آنا امروز تو را همراه ما آواره گردانيپس آ. يروز آمدي د20
ر آنجا ، باشد، بنده تو ديم پادشاه خواه در موت و خواه در زندگيه آقاك ييه هر جاكم پادشاه، قسم يات آقايات خداوند و به حيبه ح«: ردك در جواب پادشاه عرض ي و اِتّا21

  .خواهد بود
  .ش رفتنديه با او بودند، پك يع اطفالي مردمانش و جمة با همي جتّيپس اِتّا» .ش برويا و پيب«:  گفتي و داود به اِتّا22
.بان گذشتنداي قوم به راه بيرد و تمامكو پادشاه از نهر قِدرون عبور . ردندكع قوم عبور يردند، و جمكه ين به آواز بلند گري اهل زمي و تمام23
  .دندي گذراني مياتار قربانيرون آمدند، ابي قوم از شهر بي تابوت عهد خدا را برداشتند، و تابوت خدا را نهادند و تا تماميان با ويع الويز و جمي صادوق نكني و ا24
  . ن خود را به من نشان خواهد دادك باز خواهد آورد، و آن را و مسابم مرايپس اگر در نظر خداوند التفات . تابوت خدا را به شهر برگردان:  و پادشاه به صادوق گفت25
  .ديد، به من عمل نماي حاضرم هرچه درنظرش پسند آكنيستم، اي نيه از تو راضكد ين گوي و اگر چن26
  .اتار، همراه شما باشنديوناتان، پسر ابيعص، پسر تو، و مي اَخيعني برگرد و هر دو پسر شما، ي؟ پس به شهر به سالمتيستي نييا تو رايآ: اهن گفتك و پادشاه به صادوق 27
  .ده، مرا مخبر سازدي از شما رسيغاميابان درنگ خواهم نمود تا پي بيناره هاكه من در كد ي بدان28
.ده، در آنجا ماندنديم برگردانياتار تابوت خدا را به اورشلي پس صادوق و اب29
 سر خود را كيه همراهش بودند، هر ك ي قومي رفت و تمامي برهنه ميده و پايرد و با سر پوشك يه مي رفت، گري و چون متون برآمديوه زك و اما داود به فراز 30

  . رفتندينان مكه يدند و گريپوشان
.تُوفَل را حماقت گردانياَخ خداوند، مشورت يا: و داود گفت. زان، با اَبشالوم شده استي از فتنه انگيكيتُوفَل، يه اَخك:  و داود را خبر داده، گفتند31
  .ردكخته او را استقبال ي بر سر ركده و خاي درة با جاميك اَري حوشاكنيد، اينند رسك يه خدا را سجده مك ييوه، جاك و چون داود به فراز 32
  . شدي من بار خواهي برايياياگر همراه من ب«:  را گفتي و داود و33
 يتُوفل را برايآنگاه مشورت اَخ.  تو خواهم بودة پدر تو بودم، اآلن بندةشتر بنديه پك تو خواهم بود، چنانة پادشاه، من بنديا: ييالوم بگو و به اَبشي اما اگر به شهر برگرد34

  د وي گردانيمن باطل خواه
  .هنه اعالم نماكاتار يا صادوق و ابي و آ35
  .د فرستاديشان، نزد من خواهيد، به دست اي شنويه مك را يشانند و هر خبرياتار، در آنجا با ايوناتان، پسر ابيمعص، پسر صادوق و يشان اَخي دو پسر اكني و ا36
.م شدي، دوست داود، به شهر رفت و اَبشالوم وارد اورشلي پس حوشا37
  

16دوم سموئيل باب 
 ك مشكير و يشمش و صد قرص انجكست قرص نان و صد قرص يه دوكسته  جفت االغ آراكيبوشَت، با يبا، خادم مفي صكني گذشته بود، ايكوه اندك و چون داود از سر 1

  . آمديشراب بر آنها بود، به استقبال و
 خادمان، و شراب به جهت ك خوراير براي پادشاه و نان و انجةاالغها به جهت سوار شدن اهل خان: با گفتي؟ صيزها چه مقصود دارين چياز ا: با گفتي و پادشاه به ص2

  .ابان استيشدگان در بدن خسته ينوش
ل سلطنت پدر من را به من رد يه امروز خاندان اسرائكند ك ير مكرا فيم مانده است، زي در اورشلكنيا: ردكبا به پادشاه عرض يجاست؟ صكت ياما پسر آقا:  پادشاه گفت3

  .ردكخواهند 
.ابميه در نظر تو التفات كنيم پادشاه تمنّا اي آقايم اي نماي ميظهار بندگا: با گفتيپس ص. بوشت از مال توستي مفكمليل ماك كنيا: با گفتي پادشاه به ص4
  . دادي آمد، دشنام  ميرون آمد و چون ميرا از آنجا بي بن جي به شمعيل مسمو خاندان شاةلي از قبي شخصكنيد، ايم رسي و چون داود پادشاه به بحور5
  .ع شجاعان به طرف راست و چپ او بودندي قوم و جمي انداخت، و تماميمع خادمان داود پادشاه سنگها ي و به داود و به جم6
  !عالي مرد بلّيز و اي مرد خون ريدور شو، دور شو، ا:  گفتين مي دشنام داده، چني و شَمع7
 يه مردك چونكنيم نموده است؛ و ايشالوم، تسلرده، و خداوند سلطنت را به دست پسر تو اَبك بر تو رد يش سلطنت نموديه در جاكل را و خون خاندان شاي خداوند تمام8

.ي، به شرارت خود گرفتار شده ايز هستيخون ر
.نمكه بروم و سرش را از تن جدا ك آنيم پادشاه را دشنام دهد؟ مستدعين سگ مرده، آقايه چرا اكه به پادشاه گفت ي ابن صرُويشاي و اب9

ار را كن يد چرا ايه بگوكست يكپس . ه داود را دشنام بدهكرا خداوند او را گفته است يه دشنام دهد، زكد يار است؟ بگذاركه مرا با شما چه ي پسران صرُويا:  پادشاه گفت10
   ؟ينك يم



 پس او را  ؟ينيامين بنياده ايرون آمد، قصد جان من دارد؛ پس حال چند مرتبه زيه از صلب من بك پسر من كنيا«:  خادمان خود گفتي و به تماميشاي و داود به اب11
  .را خداوند او را امر فرموده استيه دشنام دهد زكد يبگذار

  .و دهدكي ني دهد، به من جزايه او امروز به من مك يند و خداوند به عوض دشنامكبت من نگاه يد خداوند بر مصي شا12
 به ك انداخت و خاي او مي رفت، دشنام داده، سنگها به سوي رفت و چون مي موهكشان به جانب ي در برابر ايو اما شَمع. ش گرفتندي پس داود و مردانش راه خود را پ13

  .  دي پاشيهوا م
.ردندكه همراهش بودند، خسته شده، آمدند و در آنجا استراحت ك ي قومي و پادشاه با تمام14
  .تُوفَل همراهش بوديم آمدند، و اَخيل به اورشلي گروه مردان اسرائي و اما اَبشالوم و تمام15
  !پادشاه زنده بماند! پادشاه زنده بماند«: به ابشالوم گفتيد، حوشاي، دوست داود نزد اَبشالوم رسيك اَري وچون حوشا16
  ؟ين است؟ چرا با دوست خود نرفتي توبا دوست خود ايا مهربانيآ:  گفتي و اَبشالوم به حوشا17
  . او خواهم بود و نزد او خواهم ماندةده باشند، بندين قوم برگزيند و اه خداوكس را كه هر ك، بلين«:  به اَبشالوم گفتي و حوشا18
.ه به حضور پدر تو خدمت نموده ام، به همان طور در حضور تو خواهم بودكا نه نزد پسر او؟ پس چنانيم؟ آيابد خدمت نماي يه را مكاً ي ثان19
  .مينكبد يه چه باكد ينكشما مشورت : تُوفَل گفتي و اَبشالوم به اَخ20
 آنگاه يروه شده اكه نزد پدرت مكل بشنوند ي اسرائي؛ و چون تمامي خانه گذاشته است، درآيه به جهت نگاهبانك پدر خود يه نزد متعه هاكتُوفَل به اَبشالوم گفت ي و اَخ21

  . خواهد شدي همراهانت قويدست تمام
  . پدرش درآمديل نزد متعه هاي اسرائي بنيوم در نظر تمامردند و اَبشالك ابشالوم برپا ي بر پشت بام برايمه اي پس خ22
 ين مي داد، چنيتوفل هم به داود و هم به اَبشالوم ميه اَخك يو هر مشورت. ندكال والم خدا سك از يسكه ك داد، مثل آن بود يتُوفَل درآن روز ها ميه اَخك ي و مشورت23
.بود
  

17دوم سموئيل باب 
  . ميزم و شبانگاه داود را تعاقب نمايده، برخيه دوازده هزار نفر را برگزكمرا اذن بده «: الوم گفتتُوفَل به اَبشي و اَخ1
خت، و پادشاه را به يه همراهش هستند، خواهند گرك ي قوميده، او را مضطرب خواهم ساخت و تماميش سست است، بر او رسيه او خسته و دستهاك يپس در حالت 2

  .شتك خواهم ييتنها
  . خواهند بودي قوم در سالمتي، مثل برگشتن همه است؛ پس تمامي طلبيه او را مك يرا شخصيد زي قوم را نزد تو خواهم برگردانيام و تم3
.ل پسند آمديخ اسرائيع مشاين سخن در نظر ابشالوم و در نظر جمي و ا4
  .ه او چه خواهد گفتكم يد تا بشنويز بخواني را نيك اَريحوشا«:  و ابشالوم گفت5
  .ا نهيم يي او عمل نمايه برحسب راكن مضمون گفته است؛ پس تو بگو يتُوفل بدياَخ«: رده، گفتك را خطاب ي نزد اَبشالوم آمد، اَبشالوم وي و چون حوشا6
  .ستين مرتبه داده است، خوب نيتُوفَل ايه اَخك يمشورت « : به اَبشالوم گفتي حوشا7
 جانند؛ و پدرت مرد جنگ آزموده است، و يابان گرفته باشند، در تلخيش را در بيه بچه هاك ي مردانش شجاع هستند و مثل خرسه پدرت وك ي دانيم«:  گفتي و حوشا8

  .    مانديان قوم نميشب را در م
ه تابع ك يان قوميدر م: ود خواهد گفته بشنكس كفتند، هريشان در ابتدا بي از ايه چون بعضكو واقع خواهد شد .  استيگر مخفي ديا جاي ي او اآلن در حفره اكني ا9

  . واقع شده استيستكاَبشالوم هستند، ش
  .قانش شجاع هستندي است و رفيه پدر تو جبارك دانند يل ميع اسرائيرا جميل گداخته خواهد شد، زكر باشد، باليه دلش مثل دل شك يز شجاعي و ن10
  .شان برودي شمارند، نزد تو جمع شوند، و حضرت تو همراه ايا بي درةناركگ يه مثل رك شبع ل از دان تا بئري اسرائيه تمامكن است ي من اي لهذا رأ11
 يكي باشند، ي ميه همراه وك ي مردانيم آمد، و از او و تماميزد بر او فرود خواهي رين ميه بر زمك يد، و مثل شبنميم رسي شود بر او خواهيافت ميه ك يانك پس در م12

  . نخواهد مانديهم باق
.دا نشودي هم در آن پيزه اي سنگ ركيد تا يشكل طنابها به آن شهر خواهند آورد و آن شهر را به نهر خواهند ي اسرائي داخل شود، آنگاه تمامي و اگر به شهر13
تُوفَل را باطل ي اَخيوكيه مشورت نكفرموده بود را خداوند مقدر يز. تُوفَل بهتر استي از مشورت اَخيك اَريمشورت حوشا: ل گفتنديع مردان اسرائي پس اَبشالوم و جم14

. را بر اَبشالوم برسانديه خداوند بدكگرداند تا آن
  .ن و چنان مشورت داده امين و چنان مشورت داده، و من چنيل چنيخ اسرائيتُوفَل و اَبشالوم و مشاياَخ :هنَه گفتكاتار ي به صادوق و ابي و حوشا15
ه ك يسانك ةن، مبادا پادشاه و همك عبور يه توانك يه به هر طوركابان توقف منما بلي بيناره هاكامشب در : دييد و داود را اطالع داده، گوي بفرستي پس حال به زود16

».ده شوندي باشند، بلعي ميهمراه و
 توانستند به يرا نميدند، زي رسانيم شان رفته، به داود پادشاه خبري او.  آورديشان خبر مي اي رفته، برايزينك نمودند و ين روجل توقف ميمعص نزد عيوناتان و اَخي و 17

  .شتن را ظاهر سازنديه مبادا خوكشهر داخل شوند 
  .رود شدنده در آن فك بود ياط او چاهيم داخل شدند و در حي در بحوري شخصة رفته، به خانيشان به زوديو هر دو ا. ده، به اَبشالوم خبر داديشان را دي اي اما غالم18
  . معلوم نشديزيپس چ. ختيد و بلغور بر آن ري و زن، سرپوش چاه را گرفته، بر دهنه اش گستران19
افتند، به يرده، نكپس چون جستجو » .ردندكاز نهر آب عبور : شان گفتيزن به ا» ند؟يجاكوناتان يمعص و ياَخ«:  و خادمان اَبشالوم نزد آن زن به خانه درآمده، گفتند20
.م برگشتنديرشلاو

ن ي شما چنةتُوفَل درباريه اَخكرا يد، زينك از آب عبور يد و به زوديزيبرخ«: شان از چاه برآمدند و رفته، داود پادشاه خبر دادند و به داود گفتندي و بعد از رفتن آنها، ا21
  .مشورت داده است

.رده باشدكه از اُردن عبور نك نماند ي باقيكيردند و تا طلوع فجر كعبور ه همراهش بودند، برخاستند و از اُردن ك ي قومي پس داود و تمام22
رد كشتن را خفه يده، خوي دك خود تدارة خانياراست و برخاسته، به شهر خود به خانه اش رفت و برايه مشورت او بجا آورده نشد، االغ خود را بكد يتُوفَل دي اما چون اَخ23

.ردندك و مرد و او را در قبر پدرش دفن
  .ل همراهش بودندي مردان اسرائيم آمد و اَبشالوم از اُردن گذشت و تمامي اما داود به محنا24
  . وآب درآمده بوديه، مادر يل، دختر ناحاش، خواهر صرُويجايه نزد اَبِك بود يلي اسرائيتراي به ي مسمي عماسا پسر شخص  و اَبشالوم،25



.ن جِلْعاد اردو زدندير زمل و اَبشالوم دي پس اسرائ26
  م،ي از روجلي جِلْعاديل از لُودبار و برْزِالّئيئيربن عميك عمون و ماين ناحاش از ربتِ بني اييد، شُويمِ رسيه چون داود به محناك و واقع شد 27
  دس و نخود برشته، برشته و باقال و عين و گندم و جو و آرد و خوشه هاياسه ها و ظروف سفالك بسترها و 28
. باشنديابان گرسنه و خسته و تشنه ميه قوم در بكرا گفتند يه همراهش بودند آوردند، زك ي داود و قومك خوراير گاو برايره و گوسفندان و پنك و عسل 29


18دوم سموئيل باب 
  .ن نمودييشان تعيد، و سرداران هزاره و سرداران صده بر ايه همراهش بودند، سان دك را ي و داود قوم1
ز البته همراه شما يمن ن: و پادشاه به قوم گفت. ي جتّي به دست اِتّايوآب، و ثلثيه، برادر ي ابن صرُويشاي به دست ابيوآب و ثلثي به دست ي و داود قوم را روانه نمود، ثلث2
  .مي آيم
 ما يم، برايريرد؛ و اگر نصف ما بمكر نخواهند ك ما فيم، برايريرد؛ و اگر نصف ما بمكر نخواهند ك ما فةم، دربارينكرا اگر ما فرار ي آمد زيتو همراه ما نخواه:  اما قوم گفتند3
  .ينكه ما را از شهر امداد كن است يپس اآلن بهتر ا. يرد؛ و حال تو مثل ده هزار ما هستكر نخواهند كف
  .رون رفتندي قوم با صده ها و هزاره ها بيستاده بود، و تماميشاه به جانب دروازه او پاد. ردكد، خواهم يآنچه در نظر شما پسند آ: شان گفتي پادشاه به ا4
 ي اَبشالوم فرمان داد، تمامةع سرداران را درباريو چون پادشاه جم. دييبه خاطر من بر اَبشالوم جوان به رفق رفتار نما«:  را امر فرموده، گفتي و اِتّايشايوآب و ابي و پادشاه 5

.دنديقوم شن
  .م بوديرون رفتند و جنگ در جنگل افرايل به صحرا بي اسرائة پس قوم به مقابل6
  .شته شدندكست هزار نفر ي در آنجا شد و بيميشتار عظكافتند، و در آن روز يست كل در آنجا از حضور بندگان داود شي و قوم اسرائ7
ه ك يشتر بودند از آناني گشتند، بكه از جنگل هالك يشتر بودند از آناني گشتند، بكه از جنگل هالك ين منتشر شد؛ و در آن روز آناني زمي تمامي و جنگ در آنجا بر رو8

.شته شدندكر يبه شمش
ه ك ي به طوران بلوط گرفتار شد،ي درآمد، و سر او درمي بلوط بزرگةده شديچي پير شاخه هاي و اَبشالوم به بندگان داود برخورد؛ و اَبشالوم بر قاطر سوار بود و قاطر ز9

  .رش بود، بگذشتيه زك يزان گشت و قاطرين آويان آسمان و زميدرم
  .زان استيان درخت بلوط آويه درمكدم ي اَبشالوم را دكنيا: د و گفتيوآب خبر رسانيده، به ي آن را دي و شخص10
  . دادمي به تو ميمربندك؟ و من ده مثقال نقره و ين نزديزم؟ پس چرا او را در آنجا به يده ايهان تو د: ه او را خبر داده، گفتك يوآب به شخصي و 11
 را به سمع ما ي و اِتّايشايه پادشاه تو را و ابكرا يردم، زك يد، دست خود را بر پسر پادشاه دراز نمي رسياگر هزار مثقال نقره به دست من م«: وآب گفتي آن شخص به 12

  .ديشالوم جوان باحذر باش اَبة از شما درباريكيامر فرموده، گفت زنهار هر 
  .ي خاستي ماند، و خودت به ضد من برمي نمي از پادشاه مخفيچ امريه هكردم چونك ي و اال بر جان خود ظلم م13
  .ان بلوط زنده بوديمه او هنوز درك ينير به دست خود گرفته، آنها را به دل اَبشالوم زد حيپس سه ت .مير نماينطور تأخي توانم با تو به اينم: وآب گفتي آنگاه 14
.شتندكوآب بودند دور اَبشالوم را گرفته، او را زدند و يه سالحداران ك و ده جوان 15
  .وآب قوم را منع نموديه كرا يل برگشتند، زيرِنّا را نواخت، قوم از تعاقب نمودن اسرائكوآب ي و چون 16
  . ردندك خود فرار ةمي به خكيل هر يع اسرائيار بزرگ از سنگها افراشتند، و جمي بسة، انداختند، و بر او توده در جنگل بودك بزرگ ة و اَبشالوم را گرفته، او را در حفر17
 ور بماند، و آن بنا را به اسم خودكه از او اسم من مذك ندارم يرا گفت پسريرد، زك خود بر پا ي است براك ملِيه در وارك را ييات خود، بناين حي اما اَبشالوم در ح18

. شوديدِ اَبشالوم خوانده ميپس تا امروز .  ساختيمسم
  .ده استيشكه خداوند انتقام او را از دشمنانش كحال بروم و مژده به پادشاه برسانم : معص بن صادوق گفتي و اَخ19
  .ه پسر پادشاه مرده استكاد  چون دي برد و امروز مژده نخواهيگر بشارت خواهي، اما روز ديستيتو امروز صاحب بشارت ن: و آب اورا گفتي 20
  . ديم نموده، دويوآب را تعظي يوشكو .  به پادشاه خبر برسانيده ايبرو از آنچه د:  گفتيوشَكوآب به ي  و 21
ه ك يه بشارت ندارك چونيد بدوي پسرم چرا بايا: وآب گفتي.  بدوميوشكز در عقب يه من نكنيهر چه بشود، ملتمس ا: وآب گفتيگر به يمعص بن صادوق، بار دي و اخ22
  ؟يببر
. سبقت جستيوشكده، از ي دويمعص به راه واديپس اَخ» بدو«:  را گفتياو و. هر چه بشود بدوم:  گفت23
  . دودي مييا به تنهكنيه اكد ي را ديرده، مردكده بان بر پشت بام دروازه به حصار برآمد و چشمان خود را بلند يان دو دروازه نشسته بود و دي و داود در م24
  . شدي مكي آمد و نزديو او م.  آوردياگر تنهاست، بشارت م: رده، پادشاه را خبر داد و پادشاه گفتكده بان آواز بلند ي و د25
  . آورديز بشارت مياو ن: ده بان به دربان آواز داده، گفتي دود و ديه مكد يگر را ديده بان، شخص دي و د26
. آوردي است و خبر خوب مياو مرد خوب: پادشاه گفت. معص بن صادوق استيدن اَخيه مثل دوكنم ي بي را ميدن اوليدو: ده بان گفتي و د27
م پادشاه يه دست خود را بر آقاك يه مردمانك باد ك تو متباريهوه خداي  :ن افتاده، گفتيش پادشاه رو به زميو پ» . استيسالمت«: رده، به پادشاه گفتكمعص ندا ي و اَخ28
  .رده استكم يرده بودند، تسلكند بل

  .ه چه بودكدم اما ندانستم ي ديمي عظة تو را فرستاد، هنگامة پادشاه و بندةوآب، بنديچون : معص در جواب گفتي و اَخ29
.ستاديو او به آن طرف شده، با. ستينجا بايبگرد و ا:  و پادشاه گفت30
  .ده استيشك نمود، يه با تو مقاومت مكرا خداوند امروز انتقام تو را از هر يشاه، بشارت است، زم، پادي آقايبرا:  گفتيوشكد و ي رسيوشك كني و ا31
.زد، مثل آن جوان باشدي ضرر تو برخيه براكم، پادشاه، و هر يدشمنان آقا:  گفتيوشكا اَبشالوم جوان به سالمت است؟ يآ:  گفتيوشك و پادشاه به 32
ه به كاش ك!  پسرم، ابشالومي پسرم، ايا!  پسرم اَبشالوميا:  گفتين مي رفت، چنيست و چون مي گري برآمد و مة دروازةبه باالخانار مضطرب شده، ي پس پادشاه، بس33
!   پسر مني ابشالوم، پسرم، اي مردم، اي تو ميجا
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  . فته است ابشالوم ماتم گريند و براك يه مي پادشاه گركنيه اكوآب خبر دادند ي و به 1
  .ن استي پسرش غمگيه پادشاه براكدند يرا قوم شني قوم ظفر به ماتم مبدل گشت، زي تمامي و در آن روز برا2
  .ندي آي خجالت دزدانه ميرده، از روكه از جنگ فرار ك يسانكه از روز دزدانه به شهر داخل شدند، مثل ك يسانك و قوم مثل 3



  ! پسر منيا! پسرم!  پسرم اَبشالوميا!  پسرم اَبشالوميا ه كشاه به آواز بلند صدا زد د و پادي خود را پوشاني و پادشاه رو4
ت را يه جان تو و جان پسرانت و دخترانت و جان زنانت و جان متعه هاك ي بندگان خود را شرمنده ساختي تماميامروز رو: وآب نزد پادشاه به خانه درآمده، گفتي پس 5

  .امروز نجات دادند
ه اگر ابشالوم كدم يچند و امروز فهميه سرداران و خادمان نزد تو هك يه امروز ظاهر ساختكراي ز ،يش را بغض نمودي و محبان خويه دشمنان خود را دوست داشتك چون6

  . آمديم، آنگاه درنظر تو پسند مي مرديع ما امروز مي ماند و جميزنده م
 تو ين بال براي نخواهد ماند، و ايسك تو ي، امشب براييايرون نيه اگر بك خورم يرا به خداوند قسم ميز بگو، زينان دل آوا و به بندگان خود سخيرون بي و اآلن برخاسته، ب7

  .ده استين وقت به تو رسيتت تا ايه از طفولك يياي بالةبدتر خواهد بود از هم
بازگشت داود  . قوم به حضور پادشاه آمدنديو تمام.  پادشاه نزد دروازه نشسته استكنياه ك قوم را خبر داده، گفتند ي پس پادشاه برخاست و نزد دروازه بنشست و تمام8

  .رده بودندك خود فرار ةميس به خكان، هريليم و اسرائيبه اورشل
 داده، و ييان رهايني را از دست فلسطه ماكده است، و اوست يپادشاه ما را از دست دشمنان ما رهان«ه ك گفتند يرده، مكل منازعه ي اسباط اسرائيع قوم در تمامي و جم9

  .رده استكن فرار يحال به سبب اَبشالوم از زم
د؟يي نماير ميم، در جنگ مرده است، پس االن شما چرا در باز آوردن پادشاه تأخي خود مسح نموده بوديه او را براك و اَبشالوم 10
ل يع اسرائيه سخن جمك و حال آن د،يشما چرا در باز آوردن پادشاه به خانه اش، آخر هست: دييهودا بگويخ ي به مشا:هنَه فرستاده، گفتكاتار ي و داود پادشاه نزد صادوق و اب11

  .ده استينزد پادشاه به خانه اش رس
  د؟ي باشيپس چرا در بازآوردن پادشاه آخر م. ديد و شما استخوانها و گوشت مني شما برادران من هست12
وآب سردار ي ي اوقات به جاةن به عمل آورد اگر تو در حضور من در همياده از ايه زكن بلي؟ خدا به من مثل ايستيتو استخوان و گوشت من نا يآ: ديي و به عماسا بگو13
  .ير، نباشكلش
  .دي بندگانت برگرديتو و تمام«ه كغام فرستادند يشان نزد پادشاه پيه اكد يل گرداني شخص ماكيهودا را مثل يع مردان ي پس دل جم14
.هودا به استقبال پادشاه به جلجال آمدند تا پادشاه را از اُردن عبور دهنديد و ي پس پادشاه برگشته، به اُردن رس15
  .هودا به استقبال داود پادشاه فرود آمديل نموده، همراه مردان يم بود، تعجيه از بحورك ينيامي بنيراي بن جي و شَمع16
  .ردندكش پادشاه از اُردن عبور يشان پيست خادمش همراهش بودند، و ايل، با پانزده پسرش و بوبا، خادم خاندان شايو صان ينيامي و هزار نفر از بن17
  . افتاديورا به حضور ي ابن جيرد، شَمعكو چون پادشاه از اُردن عبور . د بجا آوردندينند، و هرچه در نظرش پسند آك و معبر را عبور دادند تا خاندان پادشاه عبور 18
اورد و پادشاه آن را به دل ياد نيد بي آمد ورزيرون ميم بيم پادشاه از اورشليه آقاك يه بنده ات در روزك را يي بر من اسناد ندهد و خطايم گناهيآقا:  و به پادشاه گفت19

  . خود راه ندهم
  .م، پادشاه، فرود شده اميوسف، اول آمده ام و به استقبال آقاين  خانداي امروز من از تمامكنيرده ام و اكه گناه ك داند ي تو مةه بندكرا ي ز20
  شته نشود؟كح خداوند را دشنام داده است، يه مسكني به سبب ايا شَمعيآ: ه متوجه شده، گفتي ابن صرْويشاي و اب21
ل يه من امروز بر اسرائك دانم يا نميشته شود؟ و آكل ي در اسرائيسكروز ا اميد؟ و آيه امروز دشمن من باشكار است كه، مرا با شما چه ي پسران صرُويا:  اما داود گفت22

  پادشاه هستم؟
. قسم خوردي ويو پادشاه برا.  مردينخواه:  گفتي پس پادشاه به شَمع23
ش را طراز نموده، و يش خويد را ساز داده، و نه ر خويهاي برگشت نه پايه به سالمتك يه پادشاه رفت تا روزك يل، به استقبال پادشاه آمد و از روزوبوشت، پسر شاي و مف24

  . خود را شسته بودةنه جام
  ؟يامديبوشت چرا با من ني مفيا:  را گفتيد، پادشاه ويم رسي مالقات پادشاه به اورشلي و چون برا25
  . تو لنگ استةه بندكاست تا بر آن سوار شده، نزد پادشاه بروم، چونه االغ خود را خواهم آركرا بنده ات گفت يب داد زيم پادشاه، خادم من مرا فري آقايا: ردك او عرض 26
  .د، به عمل آوري خداست، پس هرچه در نظرت پسند آةم، پادشاه، مثل فرشتين آقاكيل. رده استكم، پادشاه، متّهم ي تو را نزد آقاة و او بند27
ه باز كگر چه حق دارم يپس من د. يديان خورندگان سفره ات ممتاز گرداني خود را درمةه بودند، و بند پادشاه، مثل مردمان مرد م،ي خاندان پدرم به حضور آقايرا تمامي ز28

  م؟ياد نماينزد پادشاه فر
  .دييم نماين را تقسيبا، زميه تو و صك؟ گفتم يي گوي خود سخن ميارهاكگر از يچرا د«:  را گفتي پادشاه و29
. برگشته استي خود به سالمتةم، پادشاه، به خانيه آقاكرد چوني همه را بگه اوك، بلين: ردكبوشت به پادشاه عرض ي مف30
  .ديعت نمايرد تا او را به آن طرف اُردن مشاكم فرود آمد و با پادشاه از اُردن عبور ي از روجلي جِلْعادي و برْزِالّئ31
  .ار بزرگ بودي بسيرا مردي داد زي نمود، او را پرورش ميم توقف مير محناه پادشاه دك ير هشتاد ساله بود؛ و هنگاميار پي مرد بسي و برْزِال32ّ
.م پرورش خواهم داديا و تو را در اورشليتو همراه من ب:  گفتي و پادشاه به برْزِال33ّ
  م؟ يايم بيه با پادشاه به اورشلك من چند است ي زندگيام سالهايا«: ردك به پادشاه عرض ي برْزِال34ّ
ان و يگر آواز مغَنّيا ديافت؟ ي نوشم، توانم دري خورم و ميه مك تو طعم آنچه را ةا بنديز بدهم و آي و بد تمكيان ني توانم درميا ميروز هشتاد ساله هستم و آ من ام35
  م پادشاه بار باشد؟ي آقايگر برايد؟ پس چرا بنده ات ديات را توانم شنيمغَن
  افات دهد؟كن ميو چرا پادشاه مرا چن. ز اُردن عبور خواهد نمود ايك تو همراه پادشاه اندة لهذا بند36
.د با او عمل آوريم پادشاه برود و آنچه در نظرت پسند آيمهام، همراه آقاك تو، ة بندكنيرم، و ايش بميه بنده ات برگردد تا در شهر خود نزد قبر پدر و مادر خوك بگذار 37
  .دي تو به انجام خواهم رساني، براينك به عمل خواهم آورد؛ و هر چه از من خواهش يد، با ويد آمد و آنچه در نظر تو پسند آمهام همراه من خواهك«:  پادشاه گفت38
  .ان خود برگشتكت داد و او به مك را بريد و وي را بوسيرد، پادشاه برْزِالّئكردند و چون پادشاه عبور ك قوم از اُردن عبور ي پس تمام39
.ز پادشاه را عبور دادنديل نيهودا و نصف قوم اسرائي قوم يمهام همراهش آمد و تمامكبه جلجال رفت و  و پادشاه 40
سان داود را كع يدند و پادشاه و خاندانش را و جميهودا، تو را دزدي مردان يعنيچرا برادران ما، : ل نزد پادشاه آمدند و به پادشاه گفتنديع مردان اسرائي جمكني و ا41

  از اُردن عبور دادند؟همراهش 
ا يم ي از پادشاه خورده ايزيا چيد؟ آي برين امر حسد ميشان ماست؛ پس چرا از ايه پادشاه از خوكن سبب ياز ا: ل جواب دادنديهودا به مردان اسرائيع مردان ي و جم42
   به ما داده است؟يانعام



 بازآوردن يا ما برايد؟ و آير شمرديپس چرا ما را حق. شتر استياه ده حصه است و حقّ ما در داود از شما بما را در پادش: هودا گفتنديل در جواب مردان ي و مردان اسرائ43
.ل سختتر بودي مردان اسرائيهودا از گفتگوي مردان يم؟ اما گفتگويپادشاه خود، اول سخن نگفت
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! لي اسرائي، اي نيبيسا نصي ما در پسر يست، و براي نيه ما را درداود حصه اكرِنّا را نواخته، گفت ك در آنجا بود و ينيامي بنيرك به شَبع بن بِيعال، مسمي و اتفاقاً مرد بل1ّ
  . خود برودةميس به خكهر 

.اه را مالزمت نمودندم، پادشيهودا از اُردن تا اورشلي برگشتند، اما مردان يركل از متابعت داود به متابعت شَبع ابنِ بي مردان اسرائي و تمام2
 محروس نگاه داشته، پرورش داد، اما نزد ةشان را در خاني خود گذاشته بود، گرفت و اة خاني نگاهبانيه براكم آمد، و پادشاه ده زن متعه را ي خود در اورشلة و داود به خان3
.  محبوس بودنديوگيشان تا روز مردن در حالت بيشان داخل نشد و ايا

  .نجا حاضر شوين و تو در اكهودا را در سه روز نزد من جمع يمردان :  ماسا گفت و پادشاه به4
  .ردكر ين نموده بود تأخييش تعيه براك يند، اما از زمانكهودا را جمع ي پس عماسا رفت تا 5
 خود ي حصار دار برايت را برداشته، او را تعاقب نما مبادا شهرهاي آقاد؛ پس بندگانيشتر از اَبشالوم به ما ضرر خواهد رساني بيركاآلن شَبع بنِ ب:  گفتيشاي و داود به اَب6
  .ابدي ييند و از نظر ما رهاكدا يپ
  .م روانه شدندي از اورشليركرون رفتند، و به جهت تعاقب نمودن شَبع بنِ بيع شجاعان از عقب او بيان و جميتيان و فليتيركوآب و يسان ك و 7
ه در غالفش بود، بر ك يري دربرداشت و بر آن بند شمشي جنگيوآب ردايو . شان آمديدند، عماسا به استقبال ايه در جِبعون است رسك يشان نزد سنگ بزرگي و چون ا8
  .ر از غالف افتادي رفت شمشيمرش بسته، و چون مك
  .رفت تا او را ببوسدش عماسا را به دست راست خود گيوآب ري؟ و يا به سالمت هستي برادرم آيا: وآب به عماسا گفتي و 9

وآب و برادرش يو . خت و او را دوباره نزد و مردين ريش به زميه احشاكمش فرو برد كپس او آن را به ش. وآب بود، اعتنا ننموديه در دست ك يري و عماسا به شمش10
  . را تعاقب نمودنديرك شَبع بن بِيشاياب

  .ديايوآب بيه به طرف داود است، در عقب ك خواهد و هريوآب را مي هكهر : ستاده، گفتي ايوآب نزد وي ازخادمان يكي و 11
ه هر كد يرا دي بر او انداخت زيد و لباسيشكان راه در صحرا يستند، عماسا را از مي اي قوم ميه تمامكد، و چون آن شخص درد ي غلطيان راه در خونش مي و عماسا درم12
  .ستدي ايد، مي آيه نزدش مك

.ندي را تعاقب نمايركوآب رفتند تا شَبع بن بِيع مردان در عقب ين راه برداشته شد، جماي پس چون از م13
  رد،كان عبور يري بيه و تمامكت معيل تا آبل و تا  بيع اسباط اسرائي و او از جم14
 زدند تا آن يوآب بودند، حصار را ميه با ك قوم ي حصار برپا شد، و تمامه دربرابرك در برابر شهر ساختند يه محاصره نمودند و پشته اكت معيشان آمده، او را درآبل بي و ا15

  .را منهدم سازند
  .ميا تا با تو سخن گوي بكينجا نزديا: دييوآب بگويبه ! ديبشنو«ه كم از شهر صدا در داد يك حي و زن16
  . شنوميم: او گفت. ز خود را بشنوينكسخنان :  را گفتيو. من هستم: ؟ او گفتيوآب هستيا تو يه آك شد، زن گفت ي وكي و چون نزد17
  . ردندك ي را ختم مين هر امريند و همچنيد مشورت بجوي باينه در آبل ميه هر آك گفتند ين ميم چنيدر زمان قد: لّم شده، گفتك پس زن مت18
  ؟ينك ي مكل هالكب خداوند را باليا نصچر. ينكل خراب ي را در اسرائي و مادري شهري خواهين هستم و تو ميل سالم و امي من در اسرائ19
  .   ميا خراب نماي كه هالكحاشا از من، حاشا از من : وآب در جواب گفتي پس 20
» .م رفتد و از نزد شهر خواهياو را تنها بسپار. رده استكم دست خود را بر داود پادشاه بلند يوهستان افراك از يرك به شَبع بن بِي مسميه شخصكست، بلين نيار چنك 21

  . حصار نزد تو خواهند انداختي سر او را از روكنيا«: وآب گفتيزن در جواب 
س به كشان از نزد شهر، هريرِنّا را نواخته، اكوآب انداختند و او يرده، نزد ك را از تن جدا يركشان سر شَبع بن بِي قوم رفت و ايمت خود نزد تمامك پس آن زن به ح22
. م نزد پادشاه برگشتيوآب به اورشليو .  خود متفرّق شدندةميخ

  .ان بوديتيان و فليتيركاداع سردار يهوياهو ابن يل بود، و بناير اسرائك لشيوآب، سردار تمامي و 23
  ع نگار،يلُود وقايهوشافاط بن اَخِيران و ي و اَدورام سردار باجگ24
  اهن بودند،كاتار، ياتب و صادوق و ابكوا ي و ش25
. اهن داود بودكز ي نيريائي يراي و ع26


21دوم سموئيل باب 
ان را يه جِبعونكرا يز او شده است زيل و خاندان خون روبه سبب شا: رد و خداوند گفتكال و شد، و داود به حضور خداوند سي االّتصال قحطيام داود، سه سال علي و در ا1
  .شتك
 يرتيل از غون شاكيشان قسم خورده بودند؛ لي ايل براي اسرائيان، و بني امورةيه از بقكل نبودند بلي اسرائيان از بنيعونشان گفت اما جِبيان را خوانده، به اي و پادشاه جِبعون2
  . نموديشان ميهودا داشت، قصد قتل ايل و ي اسرائيه براك
  .ديت دهكب خداوند را بريم تا نصيفاره نماكز ينم و با چه چك شما چه بيبرا: ان گفتي و داود به جِبعون3
  .ردك شما خواهم يد، براييهر چه شما بگو: او گفت. شته شودك ما يل براي در اسرائيسكه كم و نه آني خواهيل و خاندانش، نقره طال نمواز شا:  را گفتنديان وي جِبعون4
  م، ي نمانيل باقيدام از حدود اسرائكچ يازد تا در ه سكه ما را هالكرد ك ير مي ما تدبي ساخت و برايه ما را تباه مكآن شخص : شان به پادشاه گفتندي ا5
م خواهم يشان را به شما تسليا: پادشاه گفت.  ميشك خداوند بود به دارةديه برگزكل وشان را در حضور خداوند در جِبعه شايم شوند تا اي هفت نفر از پسران او به ما تسل6
.ردك
  .ل بودووناتان بن شايان داود و ي درميعنيشان، يان ايه درمكغ داشت، به سبب قَسم خداوند يرل را دووناتان بن شايبوشت بن ي اما پادشاه، مف7
ه ديي زاي محوالتيل بن برْزِالّي عدرِئيه براكل را وال، دختر شاكيده بود، و پنج پسر مييل زاو شايشان را برايه اكه يبوشت، دو پسر رِصفَه، دختر اَي و مفي و پادشاه اَرمون8

  بود، گرفت،



دن يام حصاد در اول دروي ايشان در ابتدايو ا. ن هفت نفر با هم افتادنديدند و ايشكوه به حضور خداوند به داركم نموده، آنها را در آن يان تسليشان را به دست جِبعوني و ا9
.شته شدندكجو 
ا يه پرندگان هوا در روز، كد، و نگذاشت ي گسترانيده شد، بر صخره ايشان بارانيتا باران از آسمان بر ا درو ي خود از ابتداي گرفته، آن را برايه، پالسي و رِصفَه، دختر ا10َ
  .نديايشان بيم صحرا در شب بر ايبها
  .رده بود، خبر دادندكل و شاةه، متعي و داود را از آنچه رِصفه، دخترا11َ
ه ك ييده بودند، جايت شان دزديشان آنها را از شارع عام بيه اكش جِلْعاد گرفت يابيتان را از اهل وناي پسرش، يل و استخوانهاو شاي پس داود رفته، استخوانها12

  . شته بودندكل را در جِلْبوع وان شاينيه فلسطك يخته بودند در روزيان آنها را آوينيفلسط
  . ردندكز، جمع يه بردار بودند نك را يآنان يوناتان را از آنجا آورد و استخوانهاي پسرش، يل و استخوانهاو شاي و استخوانها13
و بعد از آن، خدا به . ردند و هرچه پادشاه امر فرموده بود، بجا آوردندكس، دفن ين، در قبر پدرش قيامين بنيلَع، در زميوناتان را در صيل و پسرش و شاي و استخوانها14

.ن اجابت فرموديجهت زم
  .ان مقابله نمودند و داود وامانده شدينيد و داود با بندگانش فرود آمده، با فلسطردنكل جنگ يان با اسرائيني و باز فلسط15
  .شتن داود نمودكمر داشت، قصد ك نو بر يريصد مثقال برنج بود و شمشي او سةزيه از اوالد رافا بود و وزن نك بنُوب يشْبي و 16
 آمد مبادا چراغ يگر همراه ما به جنگ نخواهيبار د«:  گفتنديسان داود قسم خورده، به وكآنگاه . شتك را زد و ينيرده، آن فلسطكه او را مدد ي ابن صرُويشاي اما اب17

.يل را خاموش گردانياسرائ
  .شتكز از اوالد رافا بود، يه او نك، صاف را ي حوشاتياكه در آن سِبكان در جوب واقع شد يني با فلسطيز، جنگي و بعد از آن ن18
  .ان بودكزه اش مثل نورد جوالهيه چوب نكشت ك را يات جتّي، جليت لحميم بي اُرجيعريان در جوب واقع شد و اَلحانان بن ينيلسط و باز جنگ با ف19
ده يي رافا زاياز بريست و چهار باشد و او ني آنها بةه جملك شش انگشت داشت كي او هر يه دست و پاك بلند قد بود يه در آنجا مردك در جت واقع شد يگر جنگي و د20

  .شده بود
  .شتك، برادر داود، او را يوناتان بن شَمعيل را به ننگ آورد، ي و چون اسرائ21
.ده شده بودند و به دست داود و به دست بندگانش افتادنديي رافا در جت زاين چهار نفر براي ا22
  

22دوم سموئيل باب 
  . خداوند انشا نمودين سرود را برايلمات اك داد، ييل رهاومنانش و از دست شاع دشيه خداوند او را از دست جمك ي و داود در روز1
. من استة من و رهانندة من و قلعةخداوند صخر : و گفت2
.دي رهاني من، مرا از ظلم خواهة نجات دهندي من، ايل خواهم نمود، سپر من و شاخ نجاتم، برج بلند و ملجاكه بر او توك من ة صخري خدا3
.افتي خواهم يپس از دشمنان خود خالص. لِّ حمد است، خواهم خواندكه سزاوار كد را  خداون4
.ده بوديان مرا ترساني عصيلهاي موت مرا احاطه نموده، و سيه موجهاكرا ي ز5
.افتنديمرا در  موتيدامها.  گور مرا احاطه نمودندي رسنها6
.دي رسي من به گوش وةد و استغاثيل خود شنكي نمودم، و او آواز مرا از هش دعاي خوي خود خداوند را خواندم و نزد خداي در تنگ7
.دندي گردكدند و از حدت خشم او متحري آسمان بلرزيد و اساسهاين متزلزل و مرتعش گردي آنگاه زم8
.دي دود متصاعد شد و از دهان او آتش سوزان درآمد و اخگرها از آن افروخته گردي ويني از ب9

.وديش يهاير پايظ زي غليكيرده، نزول فرمود و تاركانها را خم  و او آسم10
.ديان گردي باد نماين سوار شده، پرواز نمود، و بر بالهايروبك بر 11
. راكم افالك مترايبانها ساخت، و اجتماع آبها و ابرهاي ظلمت را به اطراف خود سا12
.ديخته گرد آتش افروي بود، اخگرهاي ويش رويه پك ي اي از درخشندگ13
.ديش را مسموع گرداني آواز خوي خداوند از آسمان رعد نمود و حضرت اعل14
.ديمه گردانيشان را سراسيده اينده ساخت و برق را جهانكشان را پرايرها فرستاده، اي ت15
.ي ويني باد بةخ خداوند و از نفخيد، از توبيشف گردكون منك ربع مسيا ظاهر شد و اساسهاي دري پس عمق ها16
.ديشكرون يار مرا بي بسين فرستاده، مرا گرف و از آبهايي علّي از اعل17
.تر بودنديه از من قوك داد، و از مبغضانم، چونيي مرا از دشمنان زورآورم رها18
.ه گاه من بوديكن خداوند تكيافته بودند، ليشان مرا دري در روز شقاوت من، ا19
. داشتيه به من رغبت مك داد چونيرا خالصرون آورد و ميع بيان وسك مرا به م20
.ديافات خواهد رسانك دستم مرا ميزگيك پس خداوند مرا به حسب عدالتم جزا خواهد داد، و به حسب پا21
.دم يان نورزيش عصي خوي خداوند را حفظ نمودم و از خدايق هايه طركرا ي ز22
.دميو انحراف نورزض ايام او در مد نظر من است و از فراكع احيه جمك چون23
.شتن را باز داشتميدن، خويان ورزيامل شدم و از عصك و به حضور او 24
. داشتميه در نظر وك ين خداوند مرا به حسب عدالتم جزا داد و برحسب صداقتي بنابرا25
.ردك يت رفتار خواهياملكامل با ك نمود و با مرد يم خواهيشتن را رحيم، خوي با شخص رح26
.ردك يج خُلقان مخالفت خواهك نمود و با يطاهر به طهارت عمل خواه با شخص 27
.يشان را پست گردانيبران است تا اكاما چشمان تو بر مت.  دادي و قوم مستمند را نجات خواه28
. مبدل خواهد ساختيي مرا به روشنايكي و خداوند، تاري خداوند، نور من هستيه تو اكرا ي ز29
.ز نمودمي خود بر حصارها جست و خي تاخت آوردم و به مدد خدايركت تو بر لشه به استعانكرا ي ز30
. باشديالنش سپر مكع متوي جميالم خداوند مصفّا؛ و او براكامل است؛ و ك يق وي و اما خدا، طر31
 ما؟ير از خدايست صخره غيكهوه؟ و ير از يست خدا غيكرا ي ز32



. سازديم املكرا ق ميو طر.  استوار من استة خدا قلع33
. داردي بلندم برپا ميانهاك گرداند، و مرا بر مي غزال ميم را مثل پايهاي و پا34
.شمك ين را ميمان برنجك خود ي دهد، و به بازويم مي مرا به جنگ تعلي دستها35
. داد، و لطف تو مرا بزرگ خواهد ساختي و سپر نجات خود را به من خواه36
.ديم نلغزيهايه پاك يمن وسعت دادر ي مرا در زي قدمها37
. خواهم ساخت، و تا نابود نشوند برنخواهم گشتكشان را هالي دشمنان خود را تعاقب نموده، ا38
.م خواهند افتاديهاير پايزند، و زيگر برنخيرده، خُرد خواهم ساخت تا دكشان را خراب ي ا39
. ساختير من خم خواهيزند در زيه به ضد من برخكرا  ي بست، و آناني جنگ به قوت خواهيمر مرا براكرا ي ز40
.رد تا خصمان خود را منقطع سازمك يش من منهزم خواهي و دشمنانم را پ41
.ردكشان را اجابت نخواهد ين اكي خداوند، ليست؛ و به سوي ني آورند، اما رهاننده اياد بر مي فر42
. سازميمال ميده، پايوبكوچه ها كل نم و  مثل گك ين نرم ميشان را مثل غبار زمي پس ا43
. خواهند نموديه نشناخته بودم، مرا بندگك را يرد، و قومك ي امت ها حفظ خواهي سرداريد، و مرا براي رهاني و تو مرا از مخاصمات قوم من خواه44
.دن من، مرا اطاعت خواهند نموديرد و به مجرد شنكبان نزد من تذلّل خواهند ي غر45
.رون خواهند آمدي خود با ترس بيمخف يان هاكد و از ميژمرده خواهند گردبان پي غر46
. نجات من متعال بادة صخري و خداك من متبارة خداوند زنده است و صخر47
،ي سازير من پست مي و قومها را زيشك ي من انتقام ميه براك يي خداي ا48
. دادي خواهي، تو مرا از مرد ظالم خالصي گردانيانم مرا بلند منندگك و بر مقاومت ي آوريرون مي و مرا ازدست دشمنانم ب49
.ان امت ها حمد خواهم گفت، و به نام تو ترنّم خواهم نمودي خداوند، تو را درمين اي بنابرا50
».باد تا ابداالّيت وي آورد به جهت داود و ذريد ميش رحمت را پديح خوي مسيو برا. دي نماي پادشاه خود مي برايمي نجات عظ51
  

23دوم سموئيل باب 
  .لينِ اسرائيري شيعقوب، و مغنّي يح خدايد، مسيه بر مقام بلند ممتاز گردك ي مرديو وح. ساي داود بن يوح«: ن است سخنان آخر داودي و ا1
  .دي گرديالم او بر زبانم جاركلّم شد و ك من متةلي روح خداوند به وس2
  .دي سلطنت نمايند، عادل باشد و با خدا ترسك يمرانكه بر مردمان حكآن: ل مرا گفتيئ اسراةلم شد و صخركل متي اسرائي خدا3
  .      بعد از بارانيد، به سبب درخشندگي روين ميه علف سبز از زمك ي صبح، وقتيي و او خواهد بود مثل روشنا4
ن است، هرچند ي مسرّت من اي نجات و تماميو تمام. م استكز آراسته و مستحيه چه در همك با من بسته است، ين عهد جاودانكيل. ستين ني من با خدا چنةناً خانيقي 5

  . دهديآن را نمو نم
  .    ه آنها را به دست نتوان گرفتكچون.  شونديه دور انداخته مكند يعال مثل خارهايع مردان بلين جمكي ل6
.ن خود با آتش سوخته خواهند شدكشان در مسيو ا. دزه مسلّح شوي نيد با آهن و ني بايد، ميشان را لمس نمايه اك يسك و 7
شان را در يه بر هشتصد نفر تاخت آورد و اك باشد ينُو عِصنِيه همان عدِكم بود يشيه سردار شالك يمونكب بشَّبت تَحيوشَي: ن استيه داود داشت اك ي شجاعاني و نامها8
.شتك وقت كي

ل رفته ي جنگ جمع شده، و مردان اسرائيه در آنجا براكان را ينيه فلسطك يه با داود بودند، هنگامك از آن سه مرد شجاع يكي، يخُوخِ و بعد از او اَلِعازار بن دودوابن ا9َ
  .    دنديبودند، به مقاتله طلب

 غارت ي داد، و قوم در عقب او فقط برايميد و خداوند در آن روز، ظفر عظير چسبيرد تا دستش خسته شد و دستش به شمشكان جنگ يني اما او برخاسته، با فلسط10
.ردن برگشتندك

  .ردندك يان فرار ميني پر از عدس بود، و قوم از حضور فلسطينيه قطعه زمك يي فراهم آوردند، در جايركان، لشيني بود و فلسطي هرارِي و بعد از او شَمه بن آج11
. داديميست داد و خداوند ظفر عظكان را شينياشته، فلسطستاد و آن را نگاه دين اي زمةان آن قطعي آنگاه او درم12
  .م اردو زده بودندي رفائيان در وادينير فلسطك عدالّم آمدند، و لشة سردار فرود شده، نزد داود در وقت حصاد به مغاري و سه نفر ازآن س13
  .ت لحميان در بينيش بود و قراول فلسطي و داود در آن وقت در مالذ خو14
  .ت لحم است آب بنوشاندي بةه نزد دروازك ي مرا از چاهيسكاش ك: ود خواهش نموده، گفت و دا15
ده، برداشتند و آن را بنوشد و آن را به جهت خداوند يشكت لحم است ي بةه نزد دروازك يافته، آب را از چاهكان شيان را از مينيرفلسطك پس آن سه مرد شجاع، لش16
  .ختير

ن سه يه اك يارك. ه بنوشدكن جهت نخواست ياز ا» ه به خطر جان خود رفتند؟كست يسان نكن خون آن يمگر ا. نمكار را بكن يه اك از من  خداوند حاشايا:  و گفت17
.ن استيردند، اكمرد 
  .  افتيسه نفر اسم ان آن يشت و درمكشان را يت داده، اكصد نفر حري خود را بر سةزيه، سردار سه نفر بود و نيوآب بن صرُوي، برادر يشاي و اب18
. دين به سه نفر اول نرسكيشان شد ليرّم تر نبود؟ پس سردار اكا از آن سه نفرمي آ19
  .شتك را بيري فرود شده، شيشت و در روز برف به حفره اك را يل موآبيئيرده بود، دو پسر اركم ي عظيارهاكه ك، يلي شجاع قَبصئياداع، پسر مرديهوياهو ابن ي و بنا20
 خودش ةزي را با ني ربود و ويزه را از دست مصري رفت و ني با چوب دستي داشت اما نزد ويزه اي در دست خود نيشت و آن مصرك را ي ايرد خوش اندام مصر و م21
  . شتك

  .افتيان آن سه مرد شجاع اسم يرد و درمكارها را كن ياداع ايهوياهو ابن ي و بنا22
.د و داود او را بر اهل مشورت خود گماشتي آن سه نفر اول نرسن بهكيرم تر شد لك نفر مي و از آن س23
  ، يت لحمي بي نفر بود و اَلحانان بن دودوي از آن سيكيوآب يل برادر ي و عسائ24
  ، ي حرُوديقاي و اَلي و شَمه حرُود25
  ،يش تَقّوعيرا ابن عِقّي و عي و حالَص فَلْط26ِ



  ،يشات حوي و مبونايعزَرِ عناتوتي و اب27
  ،ي نطوفاتي و مهراي و صلْمونِ اَخوخ28
  ن،يامي بنْي بنة از جِبعيباي بن ري و اِتّاي و حالَب بن بعنَه نطوفات29
   جاعش،يهاي از وادي و هِداي فِرْعاتونياي و بنا30
  ،ي و عزْموت برْحوخي و اَبوعلْبونِ عرْبات31
  وناتان، يشَنْ اي ي شَعلْبون و از بنيحباي و اَل32ْ
33رارة و شَمرِ اَراري و اَخِي و اَحراري حياَم بن شار،  
  ،يلونيتُوفَل جيعام بن اَخي و اَلياتك ابن معيفَلَط بن اَحسباي و اَل34ْ
  ،ي اَربي و فَعرايرْملك ي و حصرا35
  ،ي جاديجاَل بن ناتان ازصوبه و باني و 36
  ه بودند، يوآب بن صرُويه سالحداران ك يرُوني بئيرا و نَحي و صالَقِ عمرون37
  ،يتْري و جاربِ يتْراي يراي و ع38
. و هفت نفر بودندينها سيع ايه جمك، ي حِتّياي و اور39
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  .هودا را بشماري و ليبرو واسرائ: ده، گفتيزانيشان برانگيپس داود را  برا. ل افروخته شديگر بر اسرائي و خشم خداوند بار د1
  ِ.رده، قوم را بشمار با عدد قوم را بدانمكل از دان تا بئرشبع گردش ي اسباط اسرائياآلن در تمام: ه همراهش بود، گفتكوآب ير خود ك و پادشاه به سردار لش2
  ن عمل دارد؟ يم، پادشاه، خواهش ايان آقاند، و چشمكاده، ي تو، عدد قوم را هر چه باشد، صد چندان زيهوه، خدايحال : وآب به پادشاه گفتي و 3
  .رون رفتنديل بي شمردن قوم اسرائير از حضور پادشاه براكوآب و سرداران لشيالم پادشاه بر ك اما 4
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  .م نمودين افتاده، تعظي خود به زميرون آمده، به حضور پادشاه به رويند، اَرونه بي آي ميه نزد وكد ي و چون اَرونه نظر انداخته، پادشاه و بندگانش را د20
  .م و تا وبا از قوم رفع شودي خداوند بنا نماي برايحتا خرمنگاه را از تو بخرم و مذب: داود گفت»   خود آمده است؟ةم، پادشاه، چرا نزد بنديآقا«:  و اَرونه گفت21
 و چومها و اسباب گاوان به جهت ي سوختني گاوان به جهت قربانكنيند و اك يد گرفته، قربانيه درنظرش پسند آكم پادشاه آنچه را يآقا«: ردك و اَرونه به داود عرض 22
  .ديول فرمات، تو را قبيهوه، خداي«:  پادشاه گفتين همه را ايا. زميه
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.ديگاوان رابه پنجاه مثقال نقره خر
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  تاب اول پادشاهانك
*********************




1اول پادشاهان باب 
   شد،ين گرم نمكيدند، لي پوشانير و سالخورده شده، هر چند او را به لباس مي و داود پادشاه پ1



 ما، پادشاه، گرم يد، و در آغوش تو بخوابد تا آقاي نمايستد و او را پرستاريد تا به حضور پادشاه باي جوان بطلبيره اك ما، پادشاه، بايبه جهت آقا:  را گفتنديو و خادمانش 2
  .بشود

  .افته، او را نزد پادشاه آوردنديه را ي شونمكشيدند و اَبيو منظر طلبكي نيل دختري حدود اسرائي پس در تمام3
.امĤ پادشاه او را نشناخت. ردك ي نموده، اورا خدمت ميو منظر بود و پادشاه را پرستاركيار ني وآن دختر بس4
  .ا ساختي او بدوند، مهيش رويه پك خود ارابه ها و سواران و پنجاه نفر را يو برا. من سلطنت خواهم نمود: شتن را برافراشته، گفتيت، خويا پسر حجي و آنگاه اَدن5
  .ده بودييار خوش اندام بود و مادرش او را بعد او اَبشالوم زايز بسي، و او نينك ين و چنان ميده، و نگفته بود چرا و چنيام عمرش نرنجاني اي و پدرش او را در تمام6
  .ا را اعانت نمودنديشان اَدنيرد و اكاهن مشورت كاتار يه و ابيوآب بن صرُوي و با 7
.ا نرفتنديه از آن داود بودند، با اَدنك ي و شجاعانيعي و رِي وشِمعياداع و ناتان نبياهو يو بنا اهن ك و اما صادوق 8
ه خادمان كهودا يع مردان ي برادرانش، پسران پادشاه را با جمين روجل است، ذبح نمود، و تماميه به جانب عكها نزد سنگ زوحلَت يا گوسفندان و گاوان و پرواري و اَدن9
  .دشاه بودند، دعوت نمودپا

.ردكمان را دعوت نياهو و شجاعان و برادر خود سلي و بناي اما ناتان نب10
  . داندي ما داود نميند و آقاك يت، سلطنت ميا، پسر حجيه اَدنك يديا نشنيآ: رده، گفتكمان، عرض ي و ناتان به بتْشَبع، مادر سل11
  .يمان را برهانين خود و جان پسرت، سلا تو را مشورت دهم تا جاي پس حال ب12
مان بعد از من پادشاه خواهد شد؟ و او بر يه پسر تو سلك يز خود قسم نخورده، گفتينك يا تو برايم پادشاه، آي آقايه اك را بگو ي برو و نزد داود پادشاه داخل شده، و13
  ا پادشاه شده است؟    ي من خواهد نشست؟ پس اَدنيرسك

.ردكالم تو را ثابت خواهم كز بعد از تو خواهم آمد و ي، من نيي گويه تو هنوز در آنجا با پادشاه سخن مك ي وقتكني ا14
  . نموديه، پادشاه را خدمت مي شونمكشير بود و اَبيار پي پس بتشبع نزد پادشاه به اطاق درآمد و پادشاه بس15
   تو را چه شده است؟ :م نمود و پادشاه گفتي و بتْشبع خم شده، پادشاه را تعظ16
  . من خواهد نشستيرسكمان بعد از من پادشاه خواهد شد و او بر يه پسر تو سلك يهوه قسم خورديز خود به ينك يم تو براي آقايا:  را گفتي او و17
  .م پادشاه اطالع ندارديا پادشاه شده است و آقاي اَدنكني و حال ا18
  .مان را دعوت ننموده استيرده، اما بنده ات سلكر را دعوت كوآب، سردار لشياهن كاتار ي پسران پادشاه ابةرده، همكذبح ار يها و گوسفندان بسي و گاوان و پروار19
  .  خواهد نشستي ويرسكه بر كست يكم، پادشاه يه بعد از آقاك يشان را خبر دهي توست تا ايل به سوي اسرائيم پادشاه چشمان تمامي و اما آقا20
.م بوديمان مقصر خواهيه من و پسرم سلكش بخوابد يم پادشاه با پدران خويه آقاك يهد شد هنگام واآل واقع خوا21
  .ز داخل شدي ني گفت، ناتان نبي چون او هنوز با پادشاه سخن مكني و ا22
  .م نمودي حضور پادشاه را تعظن خم شده،يو او به حضور پادشاه درآمده، رو به زم.  استي ناتان نبكنيا: هك و پادشاه را خبر داده، گفتند 23
   من خواهد نشست؟ يرسكا بعد از من پادشاه خواهد شد و او بر يه اَدنك يا تو گفته ايم پادشاه، آي آقايا:  و ناتان گفت24
شان به ي اكنيرده است، و اكاهن را دعوت كاتار ير و ابك پسران پادشاه و سرداران لشةار ذبح نموده، و هميها و گوسفندان بسيه امروز او روانه شده، گاوان و پرواركراي ز25

  . پادشاه زنده بمانديايند و اَدني گويل و شرب مشغولند و مكحضورش به ا
  .رده استكمان را دعوت نياداع و بنده ات، سليهوياهو ابن ياهن و بناكن بنده ات مرا و صادوق كي ل26
ند؟ي بنشي ويرسكه بر كست يكم، پادشاه يه بعد از آقاك ي بنده ات خبر ندادا بهيم، پادشاه شده و آيار از جانب آقاكن يا اي آ27
ه جان مرا از كات خداوند يقسم به ح: پس او به حضور پادشاه درآمد و به حضور پادشاه سوگند خورده، گفت. ديبتْشبع را نزد من بخوان:  و داود پادشاه در جواب گفت28

  ده است،يها رهانيتمام تنگ
 من خواهد نشست، به همان يرسك من بر يمان بعد از من پادشاه خواهد شد، و او به جايه پسر تو، سلكل، قسم خورده، گفتم ي اسرائيهوه خداي تو، به يه براك چنان30

  .طور امروز به عمل خواهم آورد
!د زنده بماندم داود پادشاه تابه ابيآقا: م نمود و گفتين خم شده، پادشاه را تعظي و بتْشَبع روبه زم31
  .شان به حضور پادشاه داخل شدنديپس ا» .دياداع را نزد من بخوانيهو ياهو بن ي و بناياهن و ناتان نبكصادوق :  و داود پادشاه گفت32
  .ديحون ببريمان را بر قاطر من سوار نموده،  او را به جِيد و پسرم سليش را همراه خود برداري خويبندگان آقا: شان گفتي و پادشاه به ا33
  !مان پادشاه زنده بمانديسل: نديرنَّا را نواخته، بگوكند و يل مسح نماي اسرائي او را در آنجا به پادشاهياهن و ناتان نبك و صادوق 34
  .شوا باشديهودا پيل و بر ي اسرائه برك من پادشاه خواهد شد، و او را مأمور فرمودم يند و او به جاي من بنشيرسكد تا او داخل شده، بر يي برآي و شما در عقب و35
  .دين بگويز چنيم، پادشاه ني آقايهوه، خداي! نيآم: اداع در جواب پادشاه گفتيهوياهو ابن ي و بنا36
.م تر گردانديم داود پادشاه عظي آقايرسك را از ي ويرسكز باشد، و يمان نين با سليم، پادشاه بوده است، همچنيه خداوند با آقاك چنان37
  .حون آوردنديردند و او را به جكمان را بر قاطر داودِ پادشاه سوار يان رفته، سلينيان و فليتيركاداع و يهوين ياهو اي و بناياهن و ناتان نبك و صادوق 38
  .مان پادشاه زنده بمانديسل«:  قوم گفتنديرِنَّا را نواختند تمامكرد و چون كمان را مسح يمه گرفته، سلي روغن را از خةاهن، حقّك و صادوق 39
. شديشان منشق مين از آواز ايه زمك ي نمودند، به حديم شادي نواختند و به فرح عظي برآمدند و قوم ناي قوم در عقب وي و تمام40
   اضطراب در شهر؟ين صدايست ايچ«: د، گفتي را شنرِنَّاكوآب آواز يدند و چون ين را شنيافتند، ايه با او بودند، چون از خوردن فراغت ك ي دعوت شدگانيا و تمامي و اَدن41
  .ي آوريو مكي و خبر نيه تو مرد شجاع هستكرايا زيب: ا گفتيد و اَدنياهن رسكاتار يوناتان بن ابي كني گفت، اي و چون او هنوز سخن م42
  .اخته استمان را پادشاه سي ما، داودِ پادشاه، سليه آقاك يبه درست: ا گفتيوناتان در جواب اَدني 43
  .رده اندكان را با او فرستاده، او را بر قاطر پادشاه سوار ينيان و فلِيتيرِكاداع و يهوياهو ابن ي و بناياهن و ناتان نبك و پادشاه، صادوق 44
  .ديديه شنك يين است صدايو ا. به آشوب درآمده شهر كنان برآمدند، چنانك ي آنجا شار رده اند و ازك مسح يحون به پادشاهي، او را در جياهن ناتان نبك و صادوق 45
  . سلطنت جلوس نموده استيرسكز بر يمان ني و سل46
و پادشاه بر .  تو اعظم گردانديرسك او را از يرسكمان را از اسم تو افضل و ي تو اسم سليخدا:  ما، داودِ پادشاه آمده، گفتنديت آقايضاً بندگان پادشاه به جهت تهي و ا47

  .جده نمودبستر خود س
.ندي بين را ميند، به من داده است و چشمان من، اي من بنشيرسكه بر ك را يسكه امروز كل، ي اسرائيهوه، خداي باد كمتبار: ن گفتيز چني و پادشاه ن48
  . رفتيس به راه خود مكا ترسان شده برخاستند و هر ي مهمانان اَدني آنگاه تمام49



  . مذبح راگرفتيشده، برخاست و روانه شده، شاخهامان ترسان يا از سلي و اَدن50
 ةه بندك من قسم بخورد يمان پادشاه امروز برايه سلكد ي گوي مذبح را گرفته، مي ترسد و شاخهايمان پادشاه ميا از سلي اَدنكنيا«ه كمان را خبر داده، گفتند ي و سل51

  .شتكر نخواهد يخود را به شمش
  .افت شود، خواهد مردي در او ين نخواهد افتاد، اما اگر بديش بر زميهاي از مويكي باشد، اگر مرد صالح: مان گفتي و سل52
. خود بروةبه خان: مان گفتيم نمود و سليمان پادشاه را تعظيمان پادشاه فرستاد تا او را از نزد مذبح آوردند و او آمده، سلي و سل53
  

2اول پادشاهان باب 
  :     ت فرموده، گفتيمان را وصي شد، پسر خود سلكيام وفات داود نزديو چون ا 1
  .ر باشي و دليپس تو قو.  رومين مي اهل زمي من به راه تمام2
 توب است، محافظت نما تا دركه در تورات مك ي را به نوعيام و شهادات وكض و اوامر و احي نما، و فراك سلوي ويق هاي خود را نگاه داشته، به طريهوه، خداي ياي و صا3

  .ي، برخوردار باشييه توجه نماك يي و به هر جاينكه ك ياركهر 
 جان خود در حضور من به ي دل و به تماميش را حفظ نموده، به تماميه اگر پسران تو راه خوك من فرموده و گفته است، برقرار دارد ةه دربارك را يالمكه خداوند، ك و تا آن4

.ند، مفقود نخواهد شديل بنشي اسرائيرسكه بر ك يسكاز تو ه كن يقيند، ين نمايقيند، ي نماك سلويراست
شت و خون جنگ را در كشان را يرد و اكنَر ير و عماسا ابن ير بن نيل اَبنير اسرائك آنچه را با دو سردار لشيعني، ي دانيرد مكه به من يوآب بن صرُويه كگر تو آنچه را ي و د5
  .ديش بود، پاشيهايه به پاك ينيعليمر خود داشت و بر ك به هك يمربندكخته، خون جنگ را بر ين صلح ريح
  . به قبر فرو روديد او به سالمتي سفيه موكمت خود عمل نما و مباد ك پس موافق ح6
  .ن آمدنديردم، نزد من چنك ي اَبشالوم فرار مه از برادر توك يشان هنگاميه اكرا ي تو باشند، زة خورندگان بر سفرةشان از جملي احسان نما و اي جِلْعادي و اما با پسران برْزِال7ّ
 او ين چون به استقبال من به اردن آمد براكيرد، لكدم به لعنت سخت لعن يم رسيه به محناك  يم نزد توست و او مرا در روزي از بحورينيامي بنيراي ابن جي شِمعكني و ا8

  .تشكر نخواهم يه تو را با شمشكبه خداوند قسم خورده، گفتم 
.د او را به قبر با خون فرود آوري سفيهايپس مو. ي دانيرد، مكد يه با او باك و آنچه را يم هستيكه مرد حكرا ي گناه مشمار زي پس اآلن او را ب9

  .د و در شهر داود دفن شدي پس داود با پدران خود خواب10
  . و سه سال سلطنت نموديم سيرد و در اورشلك در حِبرون سلطنت هفت سال.  نمود، چهل سال بوديل سلطنت ميه داود بر اسرائك يĤمي و ا11
.ديار استوار گردي پدر خود داود نشست و سلطنت  او بسيرسكمان بر ي پدر خود داود نشست و سليرسكمان بر ي و سل12
  يبه سالمت: ب داد؟ او جواي آمديا به سالمتيآ: مان آمده و او گفتيت نزد بتْشَبع، مادر سليا پسر حجي و اَدن13
  . بگو :او گفت.  دارميتو حرف با:  پس گفت14
ه از كرايد زياما سلطنت منتقل شده، از آن برادرم گرد. ميرده بودند تا سلطنت  نماكل ي خود را به من ماي رويه سلطنت با من شده بود و تمامك ي دانيتو م:  گفت15

  .جانب خداوند از آن او بود
  .بگو:  را گفتياو و. نكو دارم؛ مسألت مرا رد م از تي و اآلن خواهش16
  . بدهديه را به من به زني شونمكشيرد تا اَبكرا خواهش تو را رد نخواهد ي زييمان پادشاه بگويه به سلكن يتمنّا ا:  گفت17
. تو خواهم گفتيخوب، من نزد پادشاه برا:  بتْشبع گفت18
 خود نشست و فرمود تا به جهت يرسكم نمود و بر يد و پادشاه به استقبالش برخاسته، او را تعظيا سخن گوي اَدنةتا با او دربارمان پادشاه داخل شد ي پس بتْشَبع نزد سل19

  .اورند و او به دست راستش نشستي بيرسكمادر پادشاه 
  .ردك نخواهم پادشاه تو را در. مسألت مرا رد منما. ميال نماوه از تو سك دارم ي مطلب جرئكي: ردك و او عرض 20
  . داده شوديا به زنيه به برادرت اَدني شونمكشياَب:  و او گفت21
ه او برادر بزرگ من است، هم به كن چونك طلب ي ويز براي؟ سلطنت را نيديا طلبيه را به جهت اَدني شونمكشيچرا اب: مان پادشاه، مادر خود را جواب داده، گفتي سل22

  .هيوآب بن صرُوين و هم به جهت اهكاتار يجهت او و هم به جهت اب
  .ن سخن را به ضرر جان خود نگفته باشديا ايد اگر اَدنين عمل نماياده از ايه زكن بليخدا به من مثل ا: مان پادشاه قسم خورده، گفتي و سل23
ا امروز يه اَدنكرده است كه وعده نموده بود، برپا ك يم به طوريبرا يده، و خانه اي پدرم، داود نشانيرسكه مرا استوار نموده، و مرا بر كات خداوند ي و اآلن قسم به ح24

  .خواهد مرد
.ه مردك را زد ياداع فرستاد و او ويهو ياهو ابن يمان پادشاه به دست بناي پس سل25
هوه را در حضور يه تابوت خداوند، كشت، چونكو را نخواهم ن امروز تكي، ليه تو مستوجب قتل هستكرا ي خود به عناتوت برو زةبه مزرع: اهن گفتكاتار ي و پادشاه به اب26

  .يديشكبت ي پدرم مصيبت هاي مصي، و در تمامي داشتيپدرم داود  برم
.امل گرداندكلوه گفته بود، ي در شيلي خاندان عةه درباركالم خداوند را كهانت خداوند اخراج نمود تا كاتار را از يمان، ابي پس سل27
  .رده، هر چند اَبشالوم را متابعت ننموده بودكا را متابعت يو آب، اَدنيه كرا ي مذبح را گرفت زيرده، شاخهاك خداوند فرار ةميوآب به خيد، يوآب رسي  و چون خبر به28
  .شكبرو و او را ب: اداع را فرستاده، گفتيهو ياهو ابن يمان، بنايپس سل.  مذبح استي پهلوكنيرده و اك خداوند فرار ةميوآب به خيه كمان پادشاه خبر دادند ي و سل29
ه كده، گفت ياهو به پادشاه خبر رسانيو بنا. رمي مينجا ميه اك، بلين: او گفت. ايرون بيه بكد ي فرماين ميپادشاه چن:  خداوند داخل شده، او را گفتةمياهو به خي و بنا30
.ن به من جواب داده استين گفته، و چنيوآب چني

  .ييخته بود از من و از خاندان پدرم دور نمايوآب ريه ك را ي گناهين تا خون بكشته، دفن كموافق سخنش عمل نما و او را :  را فرمودي پادشاه و31
شت و پدرم، داود اطالع كر يشان را با شمشيوتر بودند هجوم آورده، اكيه از او عادل تر و نكه برد و مرد كنيد به سبب اي و خداوند خونش را بر سر خودش رد خواهد گردان32

  .هوداير كتَر، سردار لشيل و عماسا ابن ير اسرائكر، سردار لشير بن ني اَبنِيعنينداشت، 
. از جانب خداوند تا ابداآلباد خواهد بودي اش سالمتيرسكتش و خاندانش و ي داود و ذريتش تا به ابد برخواهد گشت و برايوآب و بر سرذُريشان بر سر ي پس خون ا33
  . ردندكه در صحرا بود، دفن كشت و او را در خانه اش كاداع رفته، او را زد و يهوياهو ابن ي پس بنا34
.اتار گماشتي ابياهن را در جاكرد و پادشاه، صادوق كر نصب ك لشيش به سردارياداع را به جايهوياهو ابن ي و پادشاه بنا35
  .رون مرويچ طرف بين شو و از آنجا به هكرده، در آنجا ساكم بنا ي در اورشليبه جهت خود خانه ا: را گفت ي را خوانده، وي و پادشاه فرستاده، شِمع36ِ



  . مرد و خونت بر سر خودت خواهد بوديه البته خواهك، بدان يي و از نهر قِدرون عبور نمايرون رويه بك يناً در روزيقيرا ي ز37
ن كم سايار در اورشلي بسي روزهايپس شِمعِ. ن عمل خواهد نموديم پادشاه فرموده است، بنده ات چنيه آقاك يبه طور. توسكي نيآنچه گفت:  به پادشاه گفتي و شِمع38ِ
.بود
  .نت در جت هستند غالماكنيا«ه ك را خبر داده، گفتند يردند و شِمعِكه، پادشاه جت فرار كش بن معي نزد اَخِيه دو غالم شِمعِك سه سال واقع شد ي اما بعد از انقضا39
  . رفته، غالمان خود را از جت باز آورديش به جت روانه شد و شِمعِي غالمانش نزد اَخِياراست و به جستجوي برخاسته، االغ خود را بي و شِمع40ِ
  .م به جت رفته و برگشته استي از اورشليه شِمعِكمان خبر دادند ي و به سل41
 يه خواهكن بدان يقي ي و به هرجا برويرون شويه بك يد نگفتم در روزيكا تو را به خداوند قسم ندادم و تو را به تأيآ:  را گفتي را خواند و وي و پادشاه فرستاده، شِمع42ِ
  وست؟كيدم نيه شنك ي سخنيو تو مرا گفت مرد
  ؟يه به امر فرمودم، چرا نگاه نداشتك را يمك پس قسم خداوند و ح43
  .ده استي و خداوند شرارت تو را به سرت برگرداني داني، ميرده اكه به پدر من داود ك دارد يه دلت از آن آگاهك را ي بديتمام«:  گفتي و پادشاه به شِمع44ِ
  .دار خواهد ماندي داود در حضور خداوند تا به ابد پايرسك خواهد بود و كمان پادشاه، مباري و سل45
.ديمان برقرار گرديو سلطنت در دست سل .ه مردكرون رفته، او را زد يامر فرمود و او باداع را يهوياهو ابن ي پس پادشاه بنا46
  

3اول پادشاهان باب 
 م را به هر طرفش تمامي خداوند و حصار اورشلة خود و خانة خانيمان با فرعون، پادشاه مصر، مصاهرت نموده، دختر فرعون را گرفت، و او را به شهر داود آورد تا بناي و سل1
  .ندك
. اسم خداوند تا آن زمان بنا نشده بودي برايرا خانه ايدند زي گذراني مي بلند قربانيانهاكن قوم در مكي ل2
ن زمان بنا  اسم خداوند تا آي برايرا خانه ايدند زي گذراني مي بلند قربانيانهاكه در مكني نمود، جز ايض پدر خود، داود رفتار ميمان خداوند را دوست داشته، به فراي و سل3

.نشده بود
  .دي گذراني سوختنيمان بر آن مذبح هزار قربانيم، آن بود و سليانِ بلندِ عظكه مكرا ي بگذراند زي و پادشاه به جِبعون رفت تا در آنجا قربان4
  .ه به تو بدهم، طلب نماكآنچه را : و خدا گفت. مان درجِبعون در خواب شب ظاهر شدي و خداوند به سل5
 او يم را براين احسان عظي، و اي نموديم مي احسان عظ  نمود،يم با تو رفتار مي و عدالت و قلب سليتو با بنده ات، پدرم داود، هرگاه در حضور تو با راست: ان گفتمي سل6

  .ه امروز واقع شده استكند، چناني بنشي ويرسك تا بر ي به او داديه پسرك ينگاه داشت
  . دانميه خروج و دخول را نمكر هستم ي و من طفل صغي پدرم داود، پادشاه ساختي خود را به جاة، تو بند منيهوه، خداي ي و اآلن ا7
  . ردكشان را نتوان شمرد و حساب يه اك يرند به حديثكه ك يمي هستم، قوم عظيده ايه برگزكان قوم تو ي و بنده ات درم8
 تواند نمود؟يم تو را داورين قوم عظيه اكست يكرا ينم؛ زكز ي و بد تمكيان نيم و درميا نميم عطا فرما تا قوم تو را داوري خود دل فهة پس بند9

  .ز را خواسته بودين چيمان ايه سلكن امر به نظر خداوند پسند آمد ي و ا10
ه به جهت ك، بليدي، وجان دشمنانت را نطلبيال ننمودو خود سي، و دولت برايديشتن نطلبي خويام براي و طول ايز را خواستين چيه اكچون«:  را گفتي پس خدا و11

  ، ي تا نصاف را بفهميمت خواستكخود ح
  . مثل تو نخواهد برخاستيسك نبوده است و بعد از تو ييش از تو مثل تويه پك يم به تو دادم به طوريم و فهيك دل حكنيردم و اكالم تو ك برحسب كني ا12
  .ان پادشاهان نخواهد بودي مثل تو درميسكت ي روزهايه در تمامك يجالل را به تو عطا فرمودم به حد هم دولت و هم يعني، يديز آنچه را نطلبي و ن13
.ديل خواهم گردانيت را طوي نمود، آنگاه روزهاكه پدر تو داود سلوك ي به طوريض و اوامر مرا نگاه داري فرا  نموده،ك من سلوي و اگر درراهها14
 ي تماميرده، براك ذبح يح سالمتيد و ذباي گذراني سوختني هايستاد، و قربانيش تابوت عهد خداوند اي پ م آمده،يو به اورشل. ب بود خواكنيدار شد و ايمان بي پس سل15

.افت نموديبندگانش ض
  .ستادندي در حضورش ا ه نزد پادشاه آماده،ي آنگاه دو زن زان16
  .دمييم و در آن خانه با او زاينكه سا خانكين زن در يم، من و اي آقايا«:  از آن زنان گفتيكي و 17
  .ميگر با ما در خانه نبود و ما هر دو در خانه تنها بودي ديسكم و يگر بوديدكيد و ما با ييز زاين زن نيه اكدنم واقع شد يي و روز سوم بعد از زا18
  .ده بوديه بر او خوابكرا ين زن مرد زي و در شب، پسر ا19
  .  خود را در بغل من نهادة من گرفت و در بغل خود گذاشت و پسر مرديزت در خواب بود از پهلوينكه ك يسر مرا وقت و او در نصف شب برخاسته، پ20
  .ستيده بودم، نييه من زاك يه پسركدم يردم، دك مرده بود؛ اما چون در وقت صبح بر او نگاه كنير دهم، اي و بامدادان چون برخاستم تا پسر خود را ش21
و به حضور . ه پسر مرده از آن توست و پسر زنده از آن من استك بل ،ين: گر گفتيو آن د» .ه پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن توستك، بلين: گر گفتي زن د22

.ردندك يالمه مكپادشاه م
  .ه پسر مرده از آن توست و پسر زنده از آن من استك بل ،يد ني گوين پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن توست و آن ميه اكد ي گوين ميا:  پس پادشاه گفت23
  . به حضور پادشاه آوردنديريپس شمش» .دياوري نزد من بيريشمش:  و پادشاه گفت24
  .دين و نصفش را به آن بدهيد و نصفش را به اييم نمايپسر زنده را به دو حصه تقس:  و پادشاه گفت25
 يگرياما آن د. ديشكد و او را هرگز ميپسر زنده را به او ده! مي آقايا: رده، گفتك سوخت به پادشاه عرض يه دلش بر پسرش مكونه پسر زنده ازآن او بود، چك ي و زن26

  .دمييم نماينه ازآن من و نه از آن تو با باشد؛ او را تقس :گفت
  .ن استيه مادرش اكرا يد زيشكد و او را البته ميپسر زنده را به او بده:  گفت  آنگاه پادشاه امر فرموده،27
.ردن در دل اوستك ي به جهت داورييمت خداكه حكدند يرا ديدند زيدند از پادشاه بترسيرده بود، شنكه پادشاه ك را يمكل حي اسرائي و چون تمام28
  

4اول پادشاهان باب 
  .ل پادشاه بودي اسرائيمان پادشاه بر تمامي و سل1
  اهن،كاهو ابن صادوق يعزَر: ناننديه داشت اك ي و سرداران2
  ع نگار،يلُود وقايهو شافاط بن اَخِياتبان و كشَه يا پسران شِييحورف و اَخي و اَل3ِ



  اهنان،كاتار ير، و صادوق و ابكاداع، سردار لشيهوياهو ابن ي و بنا4
5زَراهن و دوست خالص پادشاه، كالء و زابود بن ناتان كاهو بن ناتان، سردار وي و ع  
.رانيس باجگيرام بن عبدا، رئيشار ناظر خانه و اَدونيو اَخ 6
  .دي دي مك ماه در سال تداركيشان ي از اكيه هر كدند، ي دي مك پادشاه و خاندانش تداركه به جهت خوراكل داشت ي اسرائيل بر تماميكمان دوازده وي و سل7
  م،يوهستان افراكبِنْحور در : ن استيشان اي اي و نامها8
  ت حانان، يلون بيت شمس و ايم و بي بِنْدقَر در ماقص و شَعلْبِ و9

  ن حافَر به او تعلق داشت،ي زميوه و تمامكه سوك و بِنْحسد در اَربوت 10
  مان زن او بود،يه تافَت دختر سلك نافَت دور ينَداب در تمامي و بِنْئَب11ِ
  قْمعام،يتشان تا آبل محولَه تا آن طرف يل است از بيزْرعِير يه به جانب صرْتان زكتشان ي بي تمام و مجِدو وكلُود در تَعنَيي و بعنا ابن اَخ12
پشت  شصت شهر بزرگ حصاردار با يعنيه در باشان است به او تعلق داشت، ك اَرجوب ك باشد و بلويه در جِلْعاد مك ير بن منَسياعي يه قُراك و بِنْجابر در راموت جِلْعاد 13

   ن،ي برنجيبندها
  م،يناداب بن عِدو در محناي و اَخ14
   گرفته بود،يمان را به زني دختر سل ز باسمت،يه او نك يمعص در نفتالي و اَخ15ِ
  ر وبعلُوت،ي در اَشي و بعنا ابن حوشا16
  ار،كسايهوشافاط بن فاروح در ي و 17 
  ن،ياميال در بني ابن اي و شِمع18ِ
.ل بوديكن وي در آن زمييان و عوج پادشاه باشان بود و او به تنهايحون پادشاه اموريت سيه والكن جِلْعاد ي در زميو جابربن اُور 19 
  .ردندك ي ميل و شرب نموده، شادكشماره بودند و ايا بي درةناركگ يل مثل ريهودا و اسرائي و 20
.ردندك يام عمرش خدمت مي ايمان را در تماميا آورده، سلي نمود، و هدايان و تا سرحد مصر سلطنت مينين فلسطي، از نهر فرات تا زمك مماليمان بر تمامي و سل21
  . ربلغُور بودكر آرد نرم و شصت ك ي هر روز سيمان براي سلة و آذوق22
  . فربهي غزالها و آهوها و گوزنها و مرغهايست گاو از چراگاه و صد گوسفند سواي و بي و ده گاو پروار23
 اطرافش ة نمود و او را از هر جانب به همي ميمرانك نهر حي ماوراكع ملوي نهر از تِفْسح تا غَزَّه برجمي ماوراكع ملوي نهر از تِفْسح تا غَزَّه بر جمي ماورايه بر تمامكرا ي ز24

  .صلح بود
  .ندي نشيمن ميمان ايام سلي ايمر خود از دان تا بئرشَبع در تماير مو و انجيس زكل، هريهودا و اسرائي و 25
  .ش و دوازده هزار سوار بوديمان را چهل هزار آخور اسب به جهت ارابه هاي و سل26
ز يچ چيه به هك گذاشتنديدند و نمي دي مك در ماه خود تداركي بودند، هر يمان پادشاه حاضر مي سلةه بر سفرك يسانك ةمان پادشاه و همي سلك خورايال از براك وآن 27

  .اج باشديحتا
. آوردنديفه اش مقرّر بود، ميس برحسب وظكه هرك يانك به مياه به جهت اسبان تازك و جو و 28
  . ا عطا فرمودي درةناركگ ياده و وسعت دل مثل ريمت و فطانت از حد زكمان حي و خدا به سل29
  .اده بوديان زيع مصريمت جمك مشرق و از حي بنيمت تمامكمان از حيمت سلك و ح30
ه به اطرافش بودند، شهرت ك يي امت هايان تماميم تر بود و اسم او در ميكول و دردع حكلْكمان  و ي، حيعني و از پسران ماحول، ينانِ ازراحيان از اِيع آدمي و از جم31
  .افتي

  .ش هزار و پنج بودي و سه هزار مثَل گفت و سرودها32
  .ز سخن گفتيان نيم و مرغان و حشرات و ماهي بهاةد و درباري رويوارها ميه بر دك يبنان تا زوفائ درختان سخن گفت، از سرو آزاد لُة و دربار33
.نديمان را استماع نمايمت سلك آمدند تا حيده بودند، ميمت او را شنك حةه آوازكن يف و از تمام پادشاهان زميع طواي و از جم34
  

5اول پادشاهان باب 
  .شه دوست داود بوديرام هميه حكرا يرده اند، زك مسح ي پدرش به پادشاهيه او را به جاكده بود يه شنكمان فرستاد، چونيان خود را نزد سلرام، پادشاه صور، خادمي و ح1
  رام فرستاده، گفتيمان نزد حي و سل2
 او يهايف پاكر يشان را زي نمود تا خداوند ايه او را احاطه مك يياد به سبب جنگلهي خود بنا نمايه، خداوهي به اسم يه نتوانست خانه اك ي دانيه تو پدر من داود را  مك 3

  .نهاد
  . وجود نداردي بدةچ واقعيه هك داده است ي من، مرا از هر طرف آراميهوه، خداي اما اآلن 4
 من بنا خواهد يرسك تو بر يه او را به جاكه پسرت كد و گفت ه خداوند به پدرم داود وعده داكم چناني خود بنا نمايهوه، خداي به اسم يه خانه اكن است ي مراد اكني و ا5
  .ردك
 به تو خواهم داد، يي و مزد خادمانت را موافق هر آنچه بفرما ند و خادمان من همراه خادمان تو خواهند بود،ي من قطع نماي آزاد از لبنان برايه سروهاك و حال امر فرما 6
.ان در قطع نمودن درختان ماهر باشديدونيه مثل صك ستي نيسكان ما يه در مك ي دانيرا تو ميز
  .م عطا نموده استين قوم عظيم بر ايك حيه به داود پسرك باد كامروز خداوند متبار: ت شادمان شده، گفتيد، به غايمان را شنيرام سخنان سلي پس چون ح7
  . چوب سرو آزاد و چوب صنوبر بجا آوردةدم و من خواهش تو را دربار اجابت نمويه نزد من فرستادك يغاميپ«: مان فرستاره، گفتيرام نزد سلي و ح8
رد تا ك و آنها را در آنجا از هم باز خواهم ينكن ي من معيه براك يانكا، تا ميا فرود خواهند آورد و من آنها را بستًنه خواهم ساخت در دري خادمان من آنها را از لبنان به در9

  . آوردي مرا به جا خواهة من ارادة دادن آذوقه به خانة و اما تو درباريآنها را ببر
  .مان دادي اراده اش به سلي صنوبر را موافق تمامي سرو آزاد و چوبهايرام چوبهاي پس ح10
  . داديرام مينقدر به حيمان هر ساله ايرام به جهت قوت خانه اش داد، و سليرّ روغن صاف به حكست هزار يرّگندم و بكست هزار يمان بي و سل11
.گر عهد بستنديدكيمان صلح بود و با يرام و سليان حيد و درميمت بخشكه به او وعده داده بود، حك يمان را به نوعي و خداوند سل12
  . هزارنفر بوديل سخْرَه گرفت و آن سخْرَه سي اسرائيمان پادشاه از تمامي و سل13



  .س سخْرَه بوديرام رئيو اَرون.  ماندنديش مي خوة ماه در لبنان و دو ماه در خانكي.  فرستادي م به نوبت به لبنانيشان ده هزار نفر، هر ماهي و از ا14
  وه بودك بر در  مان را هفتادهزار مرد بار بردار و هشتاد هزار نفر جوبي و سل15
  .ار ضابط بودندكه بر عامالن كصد نفر ي سه هزار و سيعنيار بودند، كه ناظر كمان ي سروران گماشتگان سلي سوا16
  .ندندك خانه يده شده به جهت بناي تراشي گرانبها و سنگهاي بزرگ و سنگهاي و پادشاه امر فرمود تا سنگها17
.ا ساختندي خانه مهيدند، پس چوبها و سنگها را به جهت بنايان آنها را تراشيرام و جِبليان حيمان و بنايان سلي و بنا18
  

6اول پادشاهان باب 
 خداوند را ة خانيه بناكل بود يمان بر اسرائيه ماه دوم سال چهارم سلطنت سلكو ين مصر در ماه زِيل از زمي اسرائي شد در سال چهار صد و هشتاد از خروج بن و واقع1

  . ردكشروع 
  . ذارع بوديش سيست و بلنديمان پادشاه بنا نمود طولش شصت ذارع و عرضش بيه سلك خداوند ة و خان2
  . خانه ده ذراع بوديست ذراع و عرضش روبرويل خانه موافق عرض خانه، طولش بكي هشي و رواق پ3
  .  ساختك مشَبي دهانه پنجره هاي و برا4
  .ل و هم بر محراب و به هر طرفش عرفه ها ساختكي خانه هم بر هيواره هاي به هر طرف ديعنيرد، كوار خانه به هر طرفش طبقه ها بنا ي و بر د5
رها در يه به هر طرف خانه از خارج پشته ها گذشت تا تكراي عرضش هفت ذراع بود زي سومة عرضش شش ذراع وطبقي وسطة عرضش پنج ذراع و طبقين تحتاة و طبق6
  .ن نشودكوار خانه متميد
. مسموع شديچ آالت آهني نه تبر و نه هش وكه در وقت بنا نمودن خانه نه چك يا شده بود، بنا شد به طوريه در معدن مهك يي شد از سنگهاي و چون خانه بنا م7
  .  رفتنديچ باال ميچا پي پي از پلّه ها ي سومة و از طبقي وسطة در جانب راست خانه بود و به طبقي وسطي و درِ غُرفه ها8
  .دي چوت سرو آزاد پوشانيرها و تخته هايد و خانه را با تيرده، آن را به اتمام رسانك و خانه را بنا 9

.ن شدك سرو آزاد در خانه متِميرهاي از آنها پنج ذارع بود و تكي هر يه بلندك خانه طبقه ها را بنا نمود يام و بر تم10
  :مان نازل شده، گفتيالم خداوند بر سلك و 11
ه با پدرت، ك، آنگاه سخنان خود را يي آنها رفتار نماع اوامر مرا نگاه داشته، دري و جميام مرا به جا آورك نموده، احكض من سلوي، اگر فراينك يه تو بنا مك ين خانه ايا 12

  .ديداود، گفته ام با تو استوار خواهم گردان
. نخواهم نمودكل را ترين شده، قوم خود اسرائكل ساي اسرائيان بني و درم13
  .ديمان خانه را بنا نموده، آن را به اتمام رساني پس سل14
 ين صنوبر خانه را به تخته هايد و زميوار متصل به سقف را از اندرون با چوب پوشانين خانه با دي از زميعنيرد، ك سرو آزاد بنا ي خانه را به تخته هايوارهاي و اندرون د15

  .ردكصنوبر فرش 
  .هت قدس االقداس بنانمود به جيعنيرد و آنها را در اندرون به جهت محراب، كوارها بنا ين تا سر دي سرو آزاد از زميست ذراع با تخته هاي و از پشت خانه ب16
  . محراب چهل ذارع بوديش رويل پكي هيعني و خانه، 17
  .دا نشديچ سنگ پيه همه اش سرو آزاد بود و هك گُل بود چنانيدوها و بسته هاكل ك و در اندرون خانه چوب سرو آزاد منبت به ش18
  .گذارد و در اندرون خانه، محراب را ساخت تا تابوت عهد خداوند را در آن ب19
  .ديد و مذبح را با چوب سرو آزاد پوشانيست ذراع بود و آن را به زر خالص پوشانيش بيست ذراع و بلندي و اما داخل محراب طولش ب20
  .ديد و آن را به طال پوشانيشك طال يرهاي محراب زنجيش رويد و پيمان داخل خانه را به زر خالص پوشاني پس سل21
.دي محراب بود، به طال پوشانيش رويه پك مذبح را ي خانه تمام شد و تماميد تا همگيپوشان خانه را به طال ي و تمام22
  . از آنها ده ذراع بودكيه قد هر كتون ساخت ي از چوب زيروبك و در محراب دو 23
  . دگر ده ذراع بوي بال تابه سر بال دكيگر پنج ذراع بود و از سر ي ديروبك پنج ذراع و بال يروبك كي و بال 24
  .ل بودك شكي اندازه و كي اندازه وكي را يروبكه هر دو ك دوم ده ذراع بود يروبك و 25
  .گري ديروبكن ي اول ده ذراع بود و همچنيروبك ي بلند26
ان يد و درمي رسيگر ميوار ديه دگر بي ديروبكد و بال ي رسيوار مي به ديروبك كيه بال ك يان پهن شد به طوريروبك يان را در اندرون خانه گذاشت و بالهايروبك و 27

  . خورديگر برميدكي آنها با يخانه بالها
.ديان را به طال پوشانيروبك و 28
  ند وكرون ي گُل در اندرون و بيان و درختان خرما و بسته هايروبك ةده شدي تراشي خانه به هر طرف نقشهايوارهاي دي و برتمام29
.ديطال پوشانرون به ين خانه را از اندرون و بي و زم30
  .واره ساختي دكي پنج ة آن را به اندازيتون، و آستانه و باهوهاي و به جهت درِ محراب دو لنگه از چوب ز31
.ديشانان و درختان خرما را به طال پويروبكد و يند و به طال پوشانك گل يان و درختان خرما و بسته هايروبك يتون بود و بر آنها نقشهاي پس آن دو لنگه از چوب ز32
  . وار ساختي دكي چهار ةتون به اندازي چوب زيل باهوهاكين به جهت درِ هي و همچن33
  . شدي دوم تا مة شد و در تخته لنگي اول تا مة لنگةن دراز چوب صنوبر بود و دو تختي ا ة و دو لنگ34
  .ديفق نقشها ساخته بود، پوشانه مواك ييند و آنها را به طالك گل يان و درختان خرما و پسته هايروبك و بر آنها 35
. سرو آزاد بنا نموديرهاي صف تكيده، و ي تراشي و صحن اندرون را از سه صف سنگها36
  .و از سال چهارم نهاده شدي خداوند در ماه زةاد خاني و بن37
.پس آن را در هفت سال بنا نمود. ش تمام شديا قانون هي متعلقابش بر وفق تماميه ماه هشتم باشد، خانه با تمامكازدهم در ماه بول ي و در سال 38


7اول پادشاهان باب 
  .ديش رابه اتمام رساني خوة خانيزده سال بنا نموده، تماميمان در مدت سي خودش را سلة اما خان1



 يرهايرد و بر آن ستونها، تك سرو آزاد بنا يرهاي ت ذارع بود و آن را بر چهار صفيش سيه طولش صد ذارع و عرضش پنجاه ذارع وبلندك جنگل لبنان را بنا نمود ة و خان2
.سرو آزاد گذاشت

  . ه در هر صف پانزده بودكده شد ي ستونها بود به سرو آزاد پوشانيه باالك و آن بر زِبرِ چهل غرفه 3
  . و سه صف تخته پوش بود و پنجره مقابل پنجره در سه طبقه بود4
. بود و پنجره مقابل پنجره سه طبقه بودع درها و باهوها مربع و تخته پوشي و جم5
  .ش آنهاي پي ذراع بود و رواقيه طولش پنجاه ذراع و عرضش سك از ستونها ساخت ي و رواق6
.دين تا سقف پوشانيد، و آن را به سرو آزاد از زميم نماكه در آن حك ي رواق داوريعني خود، يرسك به جهت يش آنها و رواقي پة و ستونها و آستان7
ن ي مثل اي گرفته بود، خانه ايمان او را به زنيه سلك دختر فرعون يو برا. ب ساخته شديكن تريگر در اندرون رواق به همين شود در صحن دكه در آن ساك خانه اش  و8

.رواق ساخت
  .رون تا صحن بزرگ بوديوار و از بياد تا به سر ديود از بنده شده بيرون با اره ها بريده و از اندرون و بيه به اندازه تراشك ييهاي گرانين عمارت از سنگهاي اة هم9

  . بودي هشت ذارعي و سنگهاي ده ذارعي سنگهايعني بزرگ، يها و سنگهاي گرانياد از سنگهاي و بن10
  . سرو آزاد بوديده شده، و چوبهايه به اندازه تراشك گرانبها ي آنها سنگهاي و باال11
.ن بودي خداوند و رواق خانه همچنة سرو آزاد بود و صحن اندرون خانيرهاي صف تكيده و ي تراشيا و گرداگرد صحن بزرگ سه صف سنگه12
  .رام را از صور آورديمان پادشاه فرستاده، حي و سل13
مان يپس نزد سل.  بودي مسگرردن هر صنعتك يمت و مهارت و فهم براك از اهل صور مسگر بود و او پر از حي بود و پدرش مردي از سبط نفتاليوه زني و او پسر ب14

.ديش را به انجام رسانيارهاك يپادشاه آمده، تمام
  . دوازده ذراع ستون دوم احاطه داشتيسمانيه طول هر ستون هجده ذراع بود و ركخت ي و دو ستون برنج ر15
  .اع بودگر پنج ذريه طول تاج دكخته شده ساخت تا آنها را بر سر ستونها بگذارد ي و دو تاج از برنج ر16
  . تاج دومي تاج اول و هفت براي هفت برايعنيه بر سر ستونها بود، ك يي بود به جهت تاجهاياركر ي زنجي و رشته هاياركه ك شبيه هاك و شب17
  .ساختن يگر همچنيبه جهت تاج د.ه بر سر انارها بود بپوشاند ك را يي دو صف بود تا تاجهاياركه ك شبكي پس ستونها را ساخت و گرداگرد 18
  . به مقدار چهار ذراع بودياركه در رواق بود، از سوسنك ييه بر سر ستونهاك يي و تاجها19
  .ست بوديگر دويه بود، و انارها در صفها گرداگرد تاج دكه به جانب شبك ي و تاجها از طرف باال بر سر آن دو ستون بود نزد بطن20
  .   ديپس ستون چپ را بر پا نموده، آنرا بوعز نام. ن نام نهاديكايت را برپا نموده، آن را ل برپا نمود و ستون راسكي و ستونها را در رواق ه21
. و بر سر ستونها سوسنها تمام شد22
  . داشت آن را گرداگرد احاطهي ذراعي سيسمانيش پنج ذارع و ريه از لب تا لبش ده ذارع بود و از هر طرف مدور بود، و بلندكخته شده را ساخت ي رةاچي و در23
خته ين ريدوها در دو صف بود و در حكاچه را از هر جانب احاطه داشت و آن ي هر ذراع ده، و آنها دري داشت برايه آن را احاطه مكدوها بود كرا لبِ آن از هر طرف ي و ز24

  .خته شده بودي ر شدنِ آنْ،
اچه بر فوق ي مشرق بود، و دري سه به سوي جنوب و روي سه به سوي مغرب و روي سه به سويو شمال بود و ري سه از آنها به سويه روكم بود ي و آن بر دوارده گاو قا25

  . آنها به طرف اندرون بوديخرهاو مةآنها بود و هم
. داشتيش آن دو هزار بت ميه گنجاكاسه مانند گُل سوسن ساخته شده بود ك وجب بود و لبش مثل لب كي و حجم آن 26
  .ه چهار ذارع بوديه طول هر پاكرنج ساخت ه اش را از بي و ده پا27
  .ان    زبانه ها بوديه ها درميه ها داشت و حاشيه حاشكنطور بود يه ها اي و صنعت پا28
  .زان بودي آويارك گل يران و گاوان بسته هاير شين بر زبانه ها به طرف باال بود و زيان بودند و همچنيروبكران و گاوان و يه درون زبانه ها بود شكه ها ي و بر آن حاش29
  . طرف از آنها بودكيخته شده بود و بسته ها به جانب هرير حوض ري آن را دوشها بود و آن دوشها زةين داشت و چهار پاي برنجيله هاين با ميه چهار چرخ برنجي و هرپا30
  . آنها مربع بود نه مدوريه هايز نقشها بود و حاشيم بود و بر دهنش نين ذراع و كيه مدور و يار پاك ذراع بود و دهنش مثل كيان تاج و فوق آن ي و دهنش درم31
  . م بودي ذراع و نكي هر چرخ يه بود و بلندي چرخها درپايره هايه ها بود و تير  حاشي و چهار چرخ ز32
  . ته شده بودخي آنها همه ريه ها و پره ها و قبه هاكره ها و فَلَي ارابه بود و تيار چرخهاكار چرخها مثل ك و 33
  . ه از خودش بودي پايه بود و دوشهاي هرپاة و چهار دوش بر چهار گوش34
  .ش از خودش بوديه هايش و حاشيرهايه، تيم ذراع بود و بر سر پاي ني مدور به بلنديره ايه، داي و در سر پا35
  .رد و بسته ها گرداگردش بودك نقش كيبه مقدار هرران و درختان خرما را يان و شيروبكش، يه هايره ها و بر حاشي تي و بر لوحه ها36
.ل بودك شكيش و يماي پكيخت و ي ركي آنها را ةه همكه را ساخت ين طور آن ده پاي به ا37
  . حوض بودكي  ه،ي از آن ده پايه اي بود و بر هر پايو هرحوض چهار ذراع. ش چهل بت داشتيه هرحوض گنجاكن ساخت ي و ده حوض برنج38
.  مشرق از طرف جنوب گذاشتياچه را به جانب راست خانه به سويه را به جانب راست خانه و پنج را به جانب چپ خانه گذاشت و دري پا و پنج39
  . ديرد به انجام رسانك ي خداوند مةمان پادشاه به جهت خاني سليه براك ياركرام تمام يپس ح. اسه ها را ساختك اندازها و كرام، حوض ها و خاي و ح40
  .ه بر سر ستونها بودك يي تاجهاةاليدن دو پيه به جهت پوشانكه بر سر دو ستون بود و دو شبك يي تاجاةالي دو ستون و دو پ41
   ستونها بود،يه باالك يي تاجهاةاليدن دو پيه بود به جهت پوشانك هر شبيه دو صف انار براكه ك دو شبي و چهار صد انار برا42
  ه ها بود، ي بر پاهك يه و ده حوضي و ده پا43
.اچهير درياچه و دوازده گاو زي دركي و 44
  . بوديقلي خداوند ساخت از برنج صةمان پادشاه در خاني سليرام برايه حك ين ظروفي اة هميعنياسه ها، ك اندازها و كگها و خاي و د45
  .ختيوت و صرَطان است، ركان سيه درمكلِ رست ك اردن دري آنها را پادشاه در صحرا46
.افت نشدياده بود، وزن برنج دريه از حد زكرا چوني وزن واگذاشت زين ظروف را بي ايمان تمامي و سل47
  . ه نانِ تَقْدِمِه بر آن بود از طالكز را ي خداوند بود ساخت، مذبح را از طال و مةه درخانك ي آالتيمان تمامي و سل48
   خالص و گُلها و چراغها و انبرها را از طال،ي محراب بود، از طالي پنج به طرف چپ روبروه پنج از آنها به طرف راست وك و شمعدانها را 49



 به جهت قدس االقداس و هم به جهت يعني، ي اندرونة خاني خالص و پاشنه ها را هم به جهت درهاياسه ها و قاشقها و مجمرها را از طالكرها و ي و طاسها و گُلْگ50
. طال ساختل، از كي هيعني خانه، يدرها
نه يرده بود، از نقره و طال و آالت درآورده، درخزكه پدرش داود وقف ك را ييزهايمان چي خداوند ساخت تمام شد و سلة خانيمان پادشاه برايه سلك يارك ي پس تمام51
.  خداوند گذاشتة خانيها
  

8اول پادشاهان باب 
رد تا تابوت عهد خداوند را از شهر كم جمع يمان پادشاه در اورشليل را نزد سلي اسرائي بني آبايروران خانه ها اسباط و سيساوع ريل و جميخ اسرائيمان، مشاي آنگاه سل1

  ون باشد، برآورنديه صهكداود 
  . مان پادشاه جمع شدنديد نزد سليه ماه هفتم است در عكم يتانيل در ماه ايع مردان اسرائي و جم2
  . ن تابوت را برداشتنداهناكل آمدند و يخ اسرائيع مشاي و جم3
  . مه بود آوردنديه در خك آالت مقدس را ة اجتماع و همةمي و تابوت خداوند و خ4
ه به شما و حساب كردند كنقدر گوسفند و گاو را ذبح يستادند، و اي اي تابوت همراه ويش روي جمع شده بودند، پيه نزد وكل ي جماعت اسرائيمان پادشاه و تمامي و سل5
  . آمدينم
  .ان درآوردنديروبك ير بالهاي در قدس االقداس زيعنيانش در محراب خانه، كاهنان تابوت عهد خداوند را به مك و 6
  .دندي پوشانيش را از باال ميان تابوت و عصاهايروبكردند و ك يان تابوت پهن مك خود را بر ميان بالهايروبكرا ي ز7
  . شد و تا امروز درآنجا هستيده نميرون دي شد اما از بيده ميش محراب بود، ديه پك يدس عصاها از قيه سرهاكنقدر دراز بود ي و عصاها ا8
  .ن مصر عهد بستيشان از زميرون آمدن اين بيل در حي اسرائيه خداوند با بنك يب در آن گذاشت، وقتي در حوريه موسك آن دو لوح سنگ ي نبود سوايزي و در تابوت چ9

  . خداوند را پر ساختةرون آمدند ابر، خانيز قدس باهنان اكه چون ك و واقع شد 10
. رده بودك خداوند را پر ةهوه، خانيه جالل كرا يستند، زياهنان به سبب ابر نتوانستند به جهت خدمت باك و 11
  .                   شومين مكظ ساي غليكيه در تاركخداوند گفته است : مان گفتي آنگاه سل12
. بنا نموده امين شوكه در آن تا به ابد ساك را يانكونت تو و مك سي براي الواقع خانه اي ف13
  .ستادنديل باي جماعت اسرائيت داد و تمامكل را بري جماعت اسرائيده، تمامي خود را برگرداني و پادشاه رو14
  : دست خود آن را به جا آورده، گفته به دهان خود به پدر من داود وعده داده، و بهك باد كل متباري اسرائيهوه خداي:  پس گفت15
 يشوايدم تا پيه اسم من در آن باشد، اما داود را برگزكم ي بنا نمايدم تا خانه ايل برنگزيع اسباط اسرائي از جميل را از مصر برآوردم، شهريه قوم خود اسرائك ي از روز16

  .ل بشوديقوم من اسرائ
  .     ديل، بنا نماي اسرائيهوه، خدايم  اسي برايه خانه اك و در دل پدرم، داود بود 17
  . ين را در دل خود نهاديه اك يردكو كي، نيي اسم من بنا نماي  برايه خانه اك اما خداوند به پدرم، داود بود 18
  .ردك اسم من بنا خواهد ي او خانه را برا د،يرون آيه از صلب تو بكه پسر تو ك نمود بلين تو خانه را بنا نخواهكي ل19
هوه، يل نشسته ام، و خانه را به اسم ي اسرائيرسك پدر خود داود برخاسته، و بر وفق آنچه خداوند گفته بود بر يد و من جايه گفته بود ثابت گردانك را يالمك پس خداوند 20
  .رده امكل، بنا ي اسرائيخدا
.شان از مصر بسته بوديرون آوردن اين بيآن را با پدران ما حه كه عهد خداوند در آن است ك ي تابوتيرده ام براك مقرّر يانك و در آن م21
  . آسمان برافرشتي خود را به سويستاده، دستهايل اي جماعت اسرائيش مذبح خداوند به حضور تماميمان پي و سل22
 ي مكش سلوي دل خويه به حضور تو به تمامكدگان خود ه با بنكن هست ين برزميي مثل تو نه باال در آسمان و نه در پاييل، خداي اسرائيهوه، خداي يا:  و گفت23
  . ي داريند، عهد و رحمت را نگاه مينما
  .ه امروز شده استك چناني و به دست خود آن را وفا نموديرا به دهان خود وعده دادي زي، نگاه داشته اي خود، پدرم داود داده اةه به بندك ي و آن وعده ا24
 تو به حضور من يند برايل بنشي اسرائيرسكه بر ك يسك يه به او داده و گفته اك را نگاه دار ي خود، پدرم داود، آن وعده اةل، با بنديسرائ ايهوه، خداي ي پس اآلن ا25

  .يه تو به حضورم رفتار نمودكند چناني نماك خود را نگاه داشته، به حضور من سلويقهايه پسرانت طرك يمنقطع نخواهد شد، به شرط
.، ثابت بشودي خود، پدرم داود گفته اةه به بندك يالمكه كنيل تمنّا اي اسرائي خداي و اآلن ا26
  .رده امكه من بنا ك ين خانه ايش ندارد تا چه رسد به اي تو را گنجاك االفالك و فلك فلكنين خواهد شد؟ اكن سايقه بر زمي الحقيا خدا في اما آ27
  ند، بشنو،ك يه بنده ات امروز به حضور امروز به حضور تو مك را يي خود توجه نما و استغاثه و دعاةبند من، به دعا و تضرّع يهوه،خداي ين اكي ل28
د، يان بنماكن مي ايه بنده ات به سوك راييه اسم من در آنجا خواهد بود و تا دعاك يه درباره اش گفتك يانكن خانه باز شود و بر ميه شب و روز چشمان تو بر اك تا آن29

  .ينكاجابت 
.  عفو نمايدي از آسمان بشنو و چون شنيعنيونت خود، كان سكند، بشنو و از مي نمايان دعا مكن مي ايه به سوكل را ي و تضّرع بنده ات و قوم خود اسرائ30
  ن خانه قسم خورد، يش مذبح تو در ايه بخورد و او آمده پك خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود ةي به همسايسكاگر  31
شان را بر حسب يشان برسان و عادالن را عادل شمرده، ايشان را به سر ايران را ملزم ساخته، راه ايم نما و شرك آنگاه از آسمان بشنو و عمل نموده، به جهت بندگانت ح32

.شان جزا دهيعدالت ا
ند و نزد تو در ي تو بازگشت نموده، اسم تو را اعتراف نمايشوند، اگر به سوده باشند به حضور دشمنان خود مغلوب يه به ورزكل به سبب گناه يه قوم اسرائك يو هنگام 33

  ند، ين خانه دعا تضرّع نمايا
. باز آوريشان داده ايه به پدران اك ينيشان را به زميامرز و ايل را بي آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود، اسرائ34
ه به ك يبتيند و به سبب مصينند و اسم تو را اعتراف نماكان دعا كن مي ايده باشند باران نبارد، اگر به سويبه تو ورزه ك يه آسمان بسته شود و به سبب گناهك ي هنگام35

  نند،كش بازگشت ي از گناه خويده باشيشان رسانيا
راث ي ميش برايه آن به قوم خوكن خود يم ده و به زمي رفت، تعلديه  در آن باكو كيشان را به راه نيامرز وايل را بي انگاه از آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خود اسرائ36

.، باران بفرستيده ايبخش



 ييند، هر باليشان محاصره نماين اي زميشان را در شهرهايشان، ايرِم باشد و اگر دشمنان اكا يرقان باشد و اگر ملخ يا يا باد سموم ي باشد و اگر وبا ين قحطي اگر در زم37
 باشد، ه بودهك يا مرضي

ن ي اي خود را به سوي دل خود را خواهند دانست، و دستهايشان بالي از اكيه هر كرده شود كل، ي قوم تو، اسرائيا از تماميه از هر مرد ك ي آنگاه هر دعا و هر استغاثه ا38
  ند، يخانه دراز نما

 عارف قلوب ييه تو به تنهاكرا يش جزا بده، زي به حسب راههاي دانيه دل او رامكس كرامرز و عمل نموده، به هيونت تو باشد، بشنو و بكان سكه مك آنگاه از آسمان 39
  ،ي آدم هستيع بنيجم
. زنده باشند، از تو بترسنديه به پدران ما داده اك يني زميه به روك ييشان در تمام روزهايه اك تا آن40
  د آمده باشد،ين بعيزمل، نباشد و به خاطر اسم تو از يه از قوم، اسرائك يبيز غريو ن 41
  د،ين خانه دعا نماي ايد و به سويايد، پس چون بي دراز تو را خواهد شنيت و بازوي اسم عظمت و دست قوةه آوازكرا ي ز42
بشناسند و مثل قوم تو،  جهان اسم تو را يع قومهايد به عمل آور تا جميب از تو است دعا نمايونت توست بشنو و موافق هر چه آن غركان سكه مك آنگاه از آسمان 43

.رده ام، نهاده استكه بنا ك ين خانه ايه اسم تو بر اكل، از تو بترسند و بدانند ياسرائ
 ه به جهت اسم تو بناك ي و خانه ايده ايه تو برگزك ي شهريشان به سويرون روند و اي بيشان را فرستاده باشيه اك ي مقاتله با دشمنان خود به راهي اگر قوم تو برا44
  ند،يرده ام، نزد خداوند دعا نماك

.شان را بجا آوريشان را بشنو و حق اي آنگاه دعا و تضرّع ا45
شان، ينندگان اكر ي و اسيرده باشكم يشان را به دست دشمنان تسلي شده، اكشان غضبنايند و تو بر اكه گناه نكست ي نيرا انسانيده باشند، زي و اگر به تو گناه ورز46
   ببرند،يري به اسكين دشمنان خواه دور خواه نزديشان را به زميا

رانه يده، شريان ورزيرده، و عصكه گناه كند ي خود نزد تو تضرّع نموده، گويرين اسيند و در زمير باشند به خود آمده، بازگشت نمايه در آن اسك ينيشان در زمي پس اگر ا47
  م، يرفتار نموده ا

 و يشان داده ايه به پدران اك يني زميند، و و به سوي جان خود به تو بازگشت نماي دل و به تمامي برده باشند به تماميرياسه يشان را يه اك ين دشمناني و در زم48
  ند،يرده ام، نزد تو دعا نماك اسم تو بنا يه براك يده و خانه ايه برگزك يشهر
  .شان را بجا آورياشان را بشنو و حق يونت توست، دعا و تضرّع اكان سكه مك آنگاه از آسمان 49
شان ترحم عطا فرما تا بر ينندگان اكر يشان را در دل اسيامرز و ايده باشند بيه به تو ورزكشان را ي ايرهاي تقصيده باشند، عفو نما و تماميه به گناه ورزك و قوم خود را 50

  .نديشان ترحم نمايا
  .يرون آوردي آهن بةوركان يه از مصر از مك باشند يراث تو ميشان قوم تو و ميه اكرا ي ز51
  .ييند، اجابت نمايشان را در هر چه نزد تو دعا دعا نمايل گشاده شود و اي تا چشمان تو به تضرّع بنده ات و به تضرّع قوم تو اسرائ52
هوه پدران مارا ي خداوند يه تواك ي هنگاميه داد وعدي خود موسة بندةه به واسطك چنانيش ممتاز نموده ايت خوي ارثي جهان برايع قومهايشان را از جميه تو اكرا ي ز53

».يرون آوردياز مصر ب
 آسمان ي خود به سويش مذبح خداوند از زانو زدن و دراز نمودن دستهاين دعا و تضرع نزد خداوند فارغ شد، از پي ايمان از گفتن تماميه چون سلك و واقع  شد 54

  برخاست،
:ت داد و گفتكا به آواز بلند برل ري جماعت اسرائيستاده، تمامي و ا55
 داده بود، ي خود، موسة بندةه به واسطكو كي ني وعده هايه از تمامكرا ي داده است زيرده بود، آرامكل را موافق هر چه وعده يه قوم خود، اسرائك باد خداوند ك متبار56
  .فتادين ني سخن به زمكي

  .ديند و در ننماك نك بود و ما را تريمه با پدران ما ك ما با ما باشد چنانيهوه خداي 57
  .ميه به پدران ما امر فرموده بود، نگاه داركام او را كض و احي نموده، اوامر و فراكش سلويقهاي طريل بگرداند تا در تمامي خود ماي ما را به سوي و دلها58
  . هر روز بجا آورديل را بر حسب اقتضايش اسرائي خود و حق قوم خوةباشد تا حق بند ما يهوه خداي كيه نزد خداوند گفته ام، شب و روز نزدك يين دعايلمات اك و 59
.دي نموده، اوامر او را مثل امروز نگاه دادكض او سلويامل باشد تا در فراك ما يهوه خدايه ك جهان بدانند ي قوم هاي تا تمام60
  .دندي گذران هاي به حضور خداوند قربانيل با وي اسرائي پس پادشاه و تمام62
  . نمودندكي خداوند را تبرةل، خاني اسرائيع بنيست هزار گوسفند ذبح نمود و پادشاه و جميد، بي خداوند گذزانيه براك يح سالمتيمان به جهت ذباي و سل63
 ي سوختني هايش قربانيداوند بود به جهت گنجاه به حضور خك ينيه مذبح برنجكرا چونيس نمود زي خداوند است، تقدةش خانيه پك و در آن روز پادشاه وسط صحن را 64

.دي را در آنجا گذرانيح سالمتيه ذباي و پي آردياي و هداي سوختني هاي بود، از آن جهت قربانكوچك ي سالمتي هايه قرباني و پي آرديايو هدا
 چهارده روز به حضور يعني مصر هفت روز و هفت روز يخَل حمات تا وادد را نگاه داشتند و آن انجمن بزرگ از مدي عيل با وي اسرائيمان و تمامي و در آن وقت سل65
  . ما بودنديهوه، خداي

 خود، داود و به قوم ةه خداوند به بندك ي احساني به سبب تمامي و خوشدليت خواسته، و با شادمانك پادشاه بريشان براي و در روز هشتم، قوم را مرخص فرمود و ا66
 خود رفتنديمه هايد، به خل نموده بويش اسرائيخو
  

9اول پادشاهان باب 
  مان خواسته بود، فارغ شد،  يه سلك ي پادشاه و از بجا آوردن هر مقصودة خداوند و خانةمان از بنا نمودن خانيه چون سلك و واقع شد 1
  . ظاهر شده بوديه در جِبعون بر وكمان ظاهر شد، چنانيگر به سلي خداوند بار د2
س نمودم، و ي تا نام من در آن تا به ابد نهاده شود تقديه بنا نمودك را ين خانه اي، اجابت نمودم، و ايردكه به حضور من كدعا و تضرّع تورا :  را گفتي و خداوند و3

  . اوقات در آن خواهد بودةشيچشمان دل من هم
  ،يض مرا نگاه داريام و فراك و احيم بجا آوري، و هرچه تو را امر فرمايي نماكن سلوه پدرت داود رفتار نمود به حضور مك يامل و استقامت به طورك پس اگر تو با دل 4
ند، مفقود نخواهد يل بنشي اسرائيرسكه بر ك يسكه از تو كه به پدر تو داود وعده دادم و گفتم كد، چنانيل تا به ابد برقرار خواهم گرداني سلطنت تو را بر اسرائيرسك آنگاه 5 

.شد
  د،ينكگر را عبادت نموده، آنها را سجده يان ديد و رفته، خدايه به پدران شما دادم نگاه ندارك رايضيده، اوامر و فراي و پسران شما از متابعت من رو گردان اما اگر شما6



ش دور خواهم انداخت، و يز حضور خوس نمودم ايه به جهت اسم خود تقدكن خانه را يشان دادم منقطع خواهم ساخت، و ايه به اك يني زميل را از روي آنگاه اسرائ7
  .ه خواهد شدكع قومها ضرب المثل و مضحيان جميل درمياسرائ

ن عمل ين خانه چرا چنين و به اين زميخداوند به ا: ر خواهد زد و خواهند گفتي، صف ر شدهيه نزد آن بگذرد، متحكه هر ك يد به طوري خواهد گردين خانه عبرتي و ا8
  نموده است؟

 شده، آنها را سجده و كگر متمسيان ديردند و به خداك كرون آورده بود، ترين مصر بيشان را از زميه پدران اك خود را يهوه، خدايه كن جهت ياز ا : گفت و خواهند 9
. شان آورده استين بال را بر اي ايلهذا خداوند تمام. عبادت نمودند

  رد، ك ي را بنا مي پادشاهة خداوند و خانة خانيعنيو خانه، ن ديمان ايه سلك يست سالي بي و واقع شد بعد از انقضا10
ل به ين جليست شهر در زميمان پادشاه بيرده بود، آنگاه سلكمان را به چوب سرو آزاد و چوب صنوبر و طال موافق هرچه خواسته بود اعانت يرام، پادشاه صور، سلي و ح11
  .رام داديح

  .امديرون آمد، اما آنها به نظرش پسند نيان به او داده بود، از صور بميه سلك ييدن شهرهايرام به جهت دي و ح12
  .ديابول نامكن يو آنها را تا امروز زم»  ست؟ي چيده ايه به من بخشك يين شهرهاي برادرم ايا:  و گفت13
. پادشاه فرستادي طال براةست وزنيرام صد و بي و ح14
  .م و حاصور و مجِدو و جازري اورشلي خود و مِلّو و حصارهاة خداوند و خانة خاني گرفته بود و به جهت بنامان پادشاهيه سلك ين است حساب سخْره اي و ا15
 ه زنِكشته بود، و آن را به دختر خود كن بودند كه در شهر ساكان راينعانك و  ده،ير نموده، و آن را به آتش سوزانيه فرعون، پادشاه مصر برآمده، جازر را تسخكرا ي ز16
  .مان بود به جهت مهر داده بوديسل
  .ردك را بنا يت حورونِ تحتانيمان، جازر و بي و سل17
  ن،ي زمي و بعلَت و تَدمر را در صحرا18
ت كن مملي زمينان و تمامم و لُبيه در اورشلكل داشت يمان ميه سلك سواران را و هر آنچه را ي ارابه ها و شهرهايمان داشت و شهرهايه سلك ي مخزنيع شهرهاي و جم19 

  ).بنا نمود. (ديخود بنا نما
  ل نبودند،ي اسرائي مانده، و از بنيان باقيبوسيان و يان و حِويان و فَرِزيان و حتَّيه از اَمورك ي مردماني و تمام20
  .شان را با امروز خراج گذار و غالمان ساختيمان اي سازند، سلكل هالك بالشان رايل نتوانستند اي اسرائيه بنك ي ماندند بعد از آنانين باقيه در زمكشان ي پسران ايعني 21
. ارابه ها و سواران او بودنديساو و خدام و سروران و سرداران و ريشان مردان جنگيه اك نگرفت، بلي را به غالميمان احديل، سلي اسرائي اما از بن22
. داشتند يارك بودند سريار مشغول مكه در ك يه بر اشخاصكد، پانصد و پنجاه نقر مان بودني سليارهاكه بر كنانند ناظران خاصه ي و ا23
.ردك يرده بود، برآمده، و درآن زمان مِلّو را بنا مكش بنا يه براك خود ة پس دختر فرعون از شهر داود به خان24
.ديد، پس خانه را به اتمام رساني گذرانيرده بود مك جهت خداوند بنا ه بهك ي بر مذبحيح سالمتي و ذباي سوختني هايمان هر سال سه مرتبه قرباني و سل25
  .ها ساختيشتكن ادوم است، ي بحر قُلزُم در زمةناركلُوت بر يه به جانب اِكون جابر يمان پادشاه در عصي و سل26
  .مان فرستاديگان سلها همراه بنديشتكا مهارت داشتند، در يه مالح بودند و در درك بندگان خود را  رام،ي و ح27
.مان پادشاه آوردندي سلي طال از آنجا گرفته، براةست وزنير رفتند و چهار صد و بي پس به اُوف28
  

10اول پادشاهان باب 
  . ندكد، آمد تا او را به مسائل امتحان ي اسم خداوند شنةمان را درباري سلة سبا آوازةك و چون مل1
 از هرچه در يمان آمد و با ويم وارد شده، به حضور سلي گرانبها  بار شده بود، به اورشليار و سنگهاي بسيات و طاليه به عطرك ينم و با شترايار عظيب بسك پس با مو2

  .ردكدلش بود، گفتگو 
  . ردكان نيش بيه براك نماند ي ازپادشاه مخفيزيان نمود و چيش بيه براك نماند ي از پادشاه مخفيزيان نمود و چيش بي مسائلش را برايمان تمامي و سل3
  رده بود،كه بنا ك را يد و خانه ايمان را ديمت سلك حيه سبا تمامك و چون مل4
.گر نماندي آمد، روح در او دي خداوند برمةه به آن به خانك را ينه ايانش و زي او و مجلس بندگانش را و نظام و لباس خادمانش را و ساقة و طعام سفر5
  . دم، راست بوديت خود شنيمت تو در والكارها و حك ةه دربارك يزه اآوا:  و به پادشاه گفت6
  .اده استيده بودم، زيه شنك ي تو از خبريمت و سعادتمندك نصفش به من اعالم نشده بود؛ حكنيردم، و اكدم، اخبار را باور نيامدم و به چشمان خود ندي اما تا ن7
  . شنونديمت تو را مكستند و حي ايشه ميبه حضور تو همه كن بندگانت ي خوشابحال مردان تو و خوشابحال ا8
  .ديل نشاني اسرائيرسكه بر تو رغبت داشته، تو را بر ك تو، يهوه، خداي باد ك متبار9

. ي و عدالت را بجا آوري نصب نموده است تا دواري دارد، تو را بر پادشاهيل را تا به ابد دوست ميه خداوند، اسرائكن سبب ي از ا10
  .امديگر ني ديمان پادشاه داد، هرگز به آن فراواني سبا به سلةكه ملكات ين عطري گرانبها داد، و مثل اياده و سنگهايات از حد زي طال و عطرةست وزنيو به پادشاه صد و ب 11
.وردندر آي گرانبها از اوفياده، و سنگهاير آوردند، چوب صندل از حد زيه طال از اُوفكز يرام ني حيهايشتك و 12
ده نشده يامده و دين چوب صندل تا امروز نيان ساخت، و مثل اي مغَني پادشاه و عودها و بربطها براة خداوند و خانةن چوب صندل، ستونها به جهت خاني و پادشاه از ا13

. است
ت خود توجه يپس او با بندگانش به وال. دي بخشيش به وي خوةانكرَم ملوك مان ازي آنچه سليه خواسته بود داد، سواك او را ة اراديه سبا، تمامكمان پادشاه به ملي و سل14

.نموده، رفت
   طال بود،   ة ششصد و شصت و شش وزن د،يمان رسي سال نزد سلكيه در ك يي و وزن طال15
  . دي رسيت مكمان مملكع پادشاهان عرَب و حاي آنچه از تاجران و تجارت بازرگانان و جمي سوا16
 هر سپر يه براك ساخت يشك چي طالكوچكصد سپر يار برده شد، و سك هر سپر ششصد مثقال طال به يه براك ساخت يشك چيست سپر طالين پادشاه دوماي و سل17

  ار برده شد؛ك طال به يسه منّا
  . دي از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشاني و پادشاه تخت بزرگ18
  .ستاده بودندي دستها اير به پهلوي اش دسته ها بود و دو شيرسكن طرف و آن طرف يبش مدور بود، و به ا و تخت را شش پله بود و سر تخت از عق19
  .ن ساخته نشده بوديت مثل اكچ ممليه در هكستاده بودند ين طرف و آن طرف برآن شش پله اير از اي و آنجا دوازده ش20



چ به يمان هيام سليه آن در اكرا ي از آنها از نقره نبود زيكيچ ي جنگل لبنان از زر خالص بود و هةروف خان ظيمان پادشاه از طال و تمامي سليدني ظروف نوشي و تمام21
  .  آمديحساب نم

وسها مونها و طاوي آمدند و طال و نقره و عاج و مي مرتبه مكي هر سه سال يشي ترشيهايشتكا داشت و ي دريرام به روي حيهايشتك با يشي ترشيهايشكرا پادشاه ي ز22
. آوردنديم

  .ع پادشاهان جهان بزرگتر شديمت  از جمكمان پادشاه در دولت وحي پس سل23
  .ه خداوند در دلش نهاده بود، بشنوندك را يمتكدند تا حي طلبيمان را مي اهل جهان، حضور سلي و تمام24
. آوردنديات و اسبان و قاطرها، سال به سال مير خود را از آالت نقره و آالت طال و رخوب و اسلحه و عطّةيشان هدي از ايكي و هر 25
  .م گذاشتي ارابه ها و نزد پادشاه در اورشليرده، هزار و چهارصد ارابه و دوازده هزار سوار داشت و آنها را در شهرهاكمان ارابه ها و سواران جمع ي و سل26
  .ه در صحراست، فراوان ساختك افراغ م مثل سنگها و چوب سرو آزاد را مثل چوبي و پادشاه نقره را در اورشل27
  .  نيمت معيدند هر دسته را به قي خري آنها را مي شد، و تاجران پادشاه دسته هايمان از مصر آورده مي سلي و اسبها28
ان و يع پادشاهان حِبي جمين براينمت صد و پنجاه، و همچي اسب را به قكيدند و ي رسانيرون آوردند، و ميمت ششصد مثقال نقره از مصر بي ارابه را به قكي و 29

. آوردنديرون ميپادشاهان اَرام به توسط آنها ب
  

11اول پادشاهان باب 
  . داشتيان دوست ميان وحِتَّيدونيان و صيان و ادوميان و عموني را از موآبياريب بسي دختر فرعون، زنان غريمان پادشاه سوايو سل 1
. ل گرداننديان خود ماي خدايرويند، مبادا دل شما را به پيايشان به شما درنيد و اييايشان درنيه شما به اكل را فرموده بودي   اسرائين بنشايه خداوند درباره اك يي از امتها2

  .نها به محبتت ملْصق شديمان با ايو سل
  .دنديصد بتعه بود و زنانش دل او را برگرداني و او را هفتصد زن بانو و س3
  .امل نبودكش يهوه، خدايل ساختند، و دل او مثل دل پدرش داود با يب مايان غري خدايرويه زنانش دل او را به پكمان واقع شد يل سيري و در وقت پ4
  .ان رفتيوم رِجسِ عمونكان، در عقب مِلْيدوني صيمان در عقب عشْبورت، خدايپس سل 5
  .امل ننمودك يرويخداوندرا پده، مثل پدر خود داود، يمان درنظر خداوند شرارت ورزي و سل6
  .ردك عمون بنا ي، رِجس بنكان است، و به جهت مولَيه رِجس موآبكموش ك بلند به جهت يانكم مي اورشليه روبروك يوهكمان در ي آنگاه سل7
. نموددند، عمل ي گذارني ها ميدن و قرباني سوزانيش بخور ميان خوي خدايه براكب خود ي زنان غرةن به جهت همي همچن8
  ه دو مرتبه بر او ظاهر شده،كل منحرف گشت ي اسرائيهوه، خدايه دلش از كمان افروخته شد از آن جهت ي پس خشم خداوند بر سل9

  .اوردياما آنچه خداوند به او امر فرموده بود به جا ن. دير ننمايان غي خدايرويه پكن باب امر فرموده بود ي او را در هم10
رده، آن را به بنده ات ك، البته سلطنت را از تو پاره يه به تو امر فرمودم نگاه نداشتكض مرا ي و عهد و فراين عمل را نموديه اكچون«: مان گفتي پس خداوند به سل11

  .خواهم داد
  .ردكرد، اما از دست پسرت آن را پاره خواهم كن را به خاطر پدرت، داود نخواهم يام تو اين در اكي ل12
. ده ام به پسر تو خواهم داديه برگزكم ي سبط را به خاطر بنده ام داود و به خاطر اورشلكيه كرد بلكت را پاره نخواهم  ك مملي تمامي ول13
  .ت پادشاهان اَدوم بوديه از ذّرك را ي هدد اَدوميعنيد، يزانيمان برانگي سلي براي و خداوند دشمن14
  .شته بودكوران اَدوم را ك ذيشتگان رفته بود و تمامكردن ك دفن ير بود، براكسردار لشه كوآب يه داود در اَدوم بود و ك يرا هنگامي ز15
  .وران اَدوم را منقطع ساختندك ذيل شش ماه در آنجا ماندند تا تمامي اسرائيوآب و تماميرا ي ز16
  . بودكوچك ي و هدد طفلردند تا به مصر بروند،كه از بندگان پدرش بودند، فرار كان ي اَدومي آنگاه هدد با بعض17
ن ييش تعي برايشتي داد و معي را خانه ايان روانه شده، به فاران آمدند،  و چند نفر از فاران با خود برداشته، به مصر نزد فرعون، پادشاه مصر آمدند،و او وي پس، از مد18

  . داشتي به او به ارزانينينمود و زم
  . دادي به ويه را به زنكس ملي خواهر تَحفَنيعنيت و خواهر زن خود، افيار ي و هدد درنظر فرعون التفات بس19
  . بوديان پسران فرعون   مي فرعون درمةر باز داشت و جنُوبت در خانيس او را در خانه فرعون از شيد و تَحفَنيي زاي وي جنُوبت نام برايس  پسري و خواهر تَحفَن20
  .ت خود بروميمرا رخصت بده تا به وال: ر مرده است، هدد به فرعون گفتكوآب، سردار لشيده، و يش خوابي با پدران خوه داودكد ي و چون هدد در مصر شن21
. ن مرا البتّه مرخص نماكيچ، ليه: ؟ گفتيت خود بروي به والي خواهي مكنيه اكم است كز ياما تو را نزد من چه چ:  راگفتي فرعون و22
  .رده بودكش، هددعزَر، پادشاه صوبه فرار ي خويه از نزد آقاكداع  را ي رزون بن اَليعنيد، يزاني برانگي ويگر براي دي و خدا دشمن23
  . نمودنديمرانكن شده، در دمشق حكپس به دمشق رفتند و در آنجا سا. شتكشان را ي ايه داود بعضك ي شد هنگاميرده، سردار فوجك نزد خود جمع  ي و مردان چند24
. نموديل  نفرت داشته، بر اَرام سلطنت ميد و از اسرائي رسانيه هدد مك ي بود، عالوه بر ضرريل ميمان، دشمن اسرائي سلي روزهايو در تمام و ا25
  .ردك بلند ز به ضد پادشاهي بود، دست خود را نيوه زني به صرُوعه و بيمان و مادرش مسمي سلةه بندك از صرَده يميربعام بن نَباط افراي و 26
  . نمودير مي شهر پدر خود داود را تعمةرد، و رخنك يمان مِلّو را بنا ميه سلكن بود يرد، اكه دست خود را به ضد پادشاه بلند ك و سبب آن27
  .سف بگماشتوي امور خاندان ي  بود او را بر تمامي زرنگيار مردكه در كديمان آن جوان را ديپس چون سل.  بوديزُبعام مرد شجاع جنگي و 28
  .شان هر دو در صحرا تنها بودندي دربر داشت و اي تازه اة در راه به او برخورد، و جامي نبيلوني سياي آمد و اَخِيرون ميم بيرُبعام از اورشليه ك و در آن زمان واقع شد 29
  .ردكه دربر داشت گرفته، آن را به دوازده قسمت پاره ك ي تازه ا ا جامهي پس اَخ30ِ
  . دهمينم و ده سبط به تو مك يمان پاره ميت را از دست سلك من مملكنيد، اي گوين ميل چني اسرائيهوه، خدايه كرا ير زي خود بگيده قسمت برا: رُبعام گفتي  و به31
  . اهد بود سبط از آن او خوكيده ام، يل برگزي اسرائي اسباط بنيه ار تمامك يم، شهريمن، داود و به خاطر اورشلة و به خاطر بند32
 ننمودند و ك من سلويقهايردند، و در طرك عمون را سجده ي بنيوم، خداك مو آب، و مليموش، خداكان، و يدوني صيردند و عشْتُورت، خداك كشان مرا تريه اك چون33

  .ام مرا مثل پدرش، داود نگاه  نداشتندكض و احياوردند و فرايآنچه درنظر من راست است، بجا ن
ش يام روزهاي ايض مرا نگاه داشته بود، او را در تماميه اوامر و فراكدم، از آنرو يه او را برگزك خود داود ةه به خاطر بندكت را از دست او نخواهم گرفت بلكام  مملن تمكي ل34

  .سرور خواهم ساخت
  . ده سبط تو خواهم داديعني اما سلطنت را از دست پسرش گرفته، آنرا 35



شه داشته ي در حضور من هميده ام تا اسم خود را در آن بگذارم، نوري خود برگزيه براك يم، شهري من، داود در اورشلةد تا بندي خواهم بخش سبط به پسرش كي و 36
  .باشد
  .يل پادشاه شوي و بر اسرائيي و تو را خواهم گرفت تا موافق هرچه دلت آرزو دارد، سلطنت نما37
ه ك چنانيض و اوامر مرا نگاه داري و فراي نموده، آنچه در نظرم راست است بجا آوركم سلويق هاي و به طريم، بشنويرا امر فرماه اگر هرچه  تو ك و واقع  خواهد شد 38

  .ديو خواهم بخشل را به تيردم و اسرائك داود بنا يه براك تو بنا خواهم  نمود، چنانيم  براك مستحيبنده من، داود آنها را نگاه داشت، آنگاه با توخواهم بود و خانه ا
  .ل خواهم ساخت اما نه تا به ابدين امر ذليت داود را به سبب اي و ذر39
.مان در مصر مانديرد و تا وفات سلكشَق، پادشاه مصر فرار يرُبعام برخاسته، به مصر نزد شِيربعام داشت و يشتن كمان قصد ي پس سل40
  .ستيتوب نكمان ميعِ سليتاب وقاكر ا ديمت او، آكرد و حكمان و هر چه ي امور سلةي و بق41
  .رد، چهل سال بودكل سلطنت ي اسرائيم بر تماميمان در اورشليه سلك يĤمي و ا42
. او سلطنت نموديد و در شهر پدر خود داود دفن شد و پسرش رحبعام در جايمان با پدران خود خوابي پس سل43


12اول پادشاهان باب 
  .م آمدند تا او را پادشاه بسازنديكل به شي اسرائيه تمامكرا يم رفت زيك و رحبعام به ش1
    بود،ين مكربعام در مصر سايرده، كمان پادشاه به آنجا فرار يه از حضور سلكد و او هنوز در مصر بود يرُبعام بن نباط شنيه چون ك و واقع شد 2
:رده، گفتندكل آمدند و به رحبعام عرض يسرائ جماعت ايرُبعام و تماميشان فرستاده، او را خواندند، آنگاه ي و ا3
4 م نمودي ساز، و تو را خدمت خواهكه پدرت بر ما نهاد سبك را ينيوغ سنگي سخت و يوغ ما را سخت ساخت، اما تو اآلن بندگيپدر تو.
.پس قوم رفتند. ديد و بعد از آن نزد من برگرديگر برويتا سه روز د: شان گفتي به ا5
ن قوم جواب دهم؟يد تا به ايني بيه شما چه صالح مك: رده، گفتكستادند مشورت ي ايمان به حضورش ميات پدرش، سلين حيه درحك يخيام پادشاه با مشا و رحبع6
 تو خواهند ة اوقات بندةشيانا هم، همييشان گويو به اكي و سخنان نيشان را خدمت نموده، جواب دهي و اين قوم را بنده شوياگر امروز ا: رده، گفتندكشان او را عرض ي ا7

.بود
.ردكستادند، مشورت ي ايافته بودند و به حضورش ميت يه با او تربك يرد، و با جوانانك كه به او دادند تركخ را ي اما مشورت مشا8
. سازكه پدرت بر ما نهاده است، سبك  رايوغيرده، گفته اند كه به من عرض كم؟ ين قوم جواب دهيه به اكد يني بيشما چه صالح م«: شان گفتي و به ا9

 ما ين ساخته است و تو آن را برايوغ ما را سنگيه پدرت كرده، گفته اند كه به تو عرض كن قوم يه به اكرده، گفتند كافته بودند او را خطاب يت يه با او تربك ي و جوانان10
.ستلفت تر اكمر پدرم ك من از كوچكانگشت : ن بگويشان چني ساز، به اكسب
.ه خواهم نموديپدرم شما را به عقربها تنب. دياده خواهم گردايوغ شما را زين بر شما نهاده است، اما من يوغ سنگي و حال پدرم 11
 .دييه در روز سوم نزد من باز آكه پادشاه فرموده و گفته بود ك ي قوم به نزد رحبعام باز آمدند، به نحويرُبعام و تمامي و در روز سوم، 12
.ردك ك داده بودند، تريه به وكخ را ي جواب داد، و مشورت مشاي و پادشاه، قوم را به سخت13
 نمود يه ميانه ها تنبيپدرم شما را به تاز. دياده خواهم گردانيوغ شما را زين ساخت، اما من يوغ شما را سنگيپدرم : رده، گفتكشان را خطاب ي و موافق مشورت جوانان ا14

.ردكه خواهم ي به عقربها تنباما من شما را
. رُبعام بن نباط گفته بود، ثابت گرداندي به يلوني شياي اَخِةه خداوند به واسطك را يالمكن امر از جانب خداوند شده بود تا يه اكرايرد زك و پادشاه، قوم را اجابت ن15
 يب؟ ايسا چه نصيما را در داود چه حصه است؟ و در پسر : ، پادشاه را جواب داده، گفتندرد آنگاه قومكشان را اجابت نيه پادشاه، اكدند يل دي اسرائي و چون تمام16

.ش رفتندي خويمه هايل به خيپس اسرائ! خود متوجه باشة داود به خاني اكنيو ا! دي خود برويمه هايل به خياسرائ
. نمودي من بودند، سلطنتكهودا ساي يه در شهرهاكل ي اسرائي اما رحبعام بر بن17
 خود سوار شد و به ةل نموده، بر ارابيه مرد و رحبعام پادشاه تعجكردند كل، او را سنگسار ي اسرائيران بود، فرستاد و تماميه سردار باج گك و رحبعام پادشاه، اَدورام را 18

.ردكم فرار ياروشل
. شدنديل تا به امروز بر خاندان داود عاصي پس اسرائ19
هودا ير از سبط يل پادشاه ساختند، و غيدند و او را بر تمام اسرائيشان فرستاده، او را نزد جماعت طلبيرده است، اكربعام مراجعت يه كدند يل شني اسرائيمام و چون ت20

.ردك نيروي خاندان داود را پيسكفقط، 
ل مقاتله يرد تا با خاندان اسرائك جنگ آزموده را جمع ةدي صد و هشتاد هزار نفر برگزيعني  ن،ياميهودا و سبط بني خاندان يد، تماميم رسي و چون رحبعام به اورشل21

.مان برگرداندينموده، سطلنت را به رحبعام بن سل
: گفت ا، مرد خدا نازل شده،يالم خدا بر شَمعك اما 22
:      رده، بگوك قوم خطاب  ةي به بقن وياميهودا و بني خاندان يهودا و به تماميمان، پادشاه ي به رحبعام بن سل23
الم خداوند كشان يو ا. ن امر از جانب من شده استيه اكرا ي خود برگردد زةس به خانكد، هر ييل جنگ منماي اسرائيد و با برادران خود بنيمرو: دي گوين مي خداوند چن24

.دند و برگشته، موافق فرمان خداوند رفتار نمودنديرا شن
.ل را بنا نموديرون رفته، فَنُوئين شد و از آنجا بكرده، در آن ساكم بنا يوهستان افراكم را در يكشرُبعام ي و 25
حال سلطنت به خاندان داود خواهد برگشت،«ه كرد كر كرُبعام در دل خود في و 26
هودا خواهد برگشت و مرا به قتل يش، رحبعام، پادشاه ي خويقوم به آقان ي همانا دل ا م بروند،ي خداوند به اورشلة ها به خانيدن قربانين قوم به جهت گذراني اگر ا27
.هودا خواهند برگشتي پادشاه  ده، نزد رحبعام،يرسان
ن مصر يمه تو را از زكان تو يل خداي اسرائيم زحمت است؛ هان اي شما رفتن تا به اورشليبرا: شان گفتي طال ساخت و به اة پس پادشاه مشورت نموده، دو گوسال28

!برآوردند
. را در دان قرار داديگريل گذاشت و ديت ئي را در بيكي و 29
. رفتندي تا دان مكيش آن ين امر باعث گناه شد و قوم پي و ا30
.ن نموديياهنان تعك نبودند، ي الويه از بنك قوم ي بلند ساخت و از تماميانهاك و خانه ها در م31



 گوساله يل به همان طور عمل نموده، برايت ئي رفت و در بيرد و نزد آن مذبح مكهودا است برپا يه در ك يديدر روز پانزدهم ماه مثل ع در ماه هشتم يديرُبعام عي و 32
.ل قرار داديت ئيه ساخته بود، در بك بلند را يانهاكاهنانِ مكو . دي گذراني مي قربان ه ساخته بود،ك ييها

د برپا نموده، نزد مذبح يل عي اسرائي بني رفت، و برايل ساخته بود ميت ئيه در بكه از دل خود ابداع نموده بود، نزد مذبح ك ي در ماهيعني و در روز پانزدهم ماه هشتم، 33
.دي سوزانيبرآمده، بخور م


13اول پادشاهان باب 

.    ستاده بودي بخور نزد مذبح ادنيل آمد و برُبعام به جهت سوزانيت ئيهودا به بي به فرمان خداوند از يي مرد خداكني و ا1
اهنان ك شود و يده مييا نام دارد به جهت خاندان داود زايوشيه ك ي پسركنيا: دي گوين ميخداوند چن!  مذبحيا!  مذبحيا: رده، گفتك پس به فرمان خداوند مذبح را ندا 2
.دي مردم را بر تو خواهند سوزانينها سوزانند، بر تو ذبح خواهد نمود و استخوايه بر تو بخور مك بلند را يانهاكم
.خته خواهد گشتيه بر آن است، رك يسترك خواهد شد و خاكن مذبح چاي اكنيه خداوند فرموده است؛ اك ين است عالمتيا:  نشان داده، گفتي و در آن روز عالمت3
و . ديرياو را بگ: رده، گفتكرُبعام دست خود را از جانب مذبح دراز يد، يده بود، شنركل بود، ندا يت ئيه در بكه مذبح را ك سخن مرد خدا را  ه چون پادشاه،ك و واقع شد 4

.شدكه نتوانست آن را نزد خود باز بك ي شد به طوركرده بود، خشك او دراز يه به سوكدستش 
.  داده بوده آن مرد خدا به فرمان خداوند نشانك يخته گشت برحسب عالمتي مذبح ريستر از روك شد و خاك و مذبح چا5
پس مرد خدا نزد خداوند .  تا دست من به من باز داده شودينك من دعا ي و برايي خود تضرع نمايهوه، خدايه نزد كنيتمنّا ا: رده، گفتك و پادشاه، مرد خدا را خطاب 6

.ديتضرع نمود، ودست پادشاه به او باز داده شده، مثل اول گرد
.ا و استراحت نما و تو را اجرت خواهم دادياه من به خانه بهمر:  و پادشاه به آن مرد خدا گفت7
. نوشمي خورم و نه آب مينجا نه نان ميم، و در اي آي همراه تو نمي خود را به من بدهةاگر نصف خان:  اما مرد خدا به پادشاه گفت8
. برمگرديه آمده اك يه راهن امر فرموده و گفته است نان مخور و آب منوش و بيالم خود چنكرا خداوند مرا به ي ز9

.ل آمده بود، مراجعت ننموديت ئيه به بك يگر برفت و از راهي پس به راه د10
ه به ك را يز سخناني مخبر ساختند، و ن رده بود،كل يت ئيه آن مرد خدا آن روز در بك يارك بود و پسرانش آمده، او را از هر ين مكل سايت ئي در بي سالخورده اي و نب11

.ردندكان ي پدر خود بيه گفته بود، براپادشا
.دام راه رفتكهودا آمده بود به يه از كه آن مرد خدا كده بودند يدام راه رفته است؟ و پسرانش دكبه : شان گفتيشان به اي و پدر ا12
. ش آراستند و بر آن سوار شديو االغ را برا. ديياراي من بياالغ را برا:  پس به پسران خود گفت13
.من هستم: ؟ گفتيهودا آمده ايه از ك يا تو آن مرد خدا هستيآ: پس او را گفت. افتير درخت بلوط نشسته ي از عقب مرد خدا رفته، او را ز و14
.ا و غذا بخوريهمراه من به خانه ب:  را گفتي و15
.  نوشمي خورم و نه آب ميه نان منجا با تو ني توانم برگردم و با تو داخل شوم، و در ايه همراه تو نمك او در جواب گفت 16
. مراجعت منمايه  آمده اك يه در آنجا نان مخور و آب منوش و از راهكه به فرمان خداوند به من گفته شده است كراي ز17
 را ياما و. گردان تا نان بخورد و آب بنوشدلم شده، گفت او را با خود به خانه ات برك به فرمان خداوند با من متي هستم و فرشته ايز مثل تو نبيمن ن:  را گفتي او و18

.دروغ گفت
.دي در خانه اش برگشته، غذا خورد و آب نوشي پس همراه و19
ده بود آمد، يه او را برگردانك يالم خداوند به آن نبكشان بر سفره نشسته بودند، يه اك ي و هنگام20
ت به تو امر فرموده بود يهوه، خدايه ك را يمكه از فرمان خداوند تمرد نموده، حكچون: دي گوين مي خداوند چن:رده، گفتك ندا  هودا آمده بود،يه از ك و به آن مرد خدا 21

، ينگاه نداشت
.، لهذا جسد تو به قبر پدرانت داخل نخواهد شديدي و آب نوشيه به تو گفته شده بود غذا مخور و آب منوش، غذا خوردك يي و برگشته، در جا22
.ده بوديه برگردانك ي به جهت نبيعنياراست، يش بيد االغ را برايه او غذا خورد و آب نوشكني ا پس بعد از23
.ستاده بوديز نزد الش اير نيستاده، و شيش ايشت و جسد او در راه انداخته شد، و االغ به پهلوكافته، ي او را در راه يري و چون رفت، ش24
. خبر دادند  بود،ين مكر در آن ساي پيه آن نبك يدند؛ پس آمدند و در  شهرير را نزد جسد استاده دينداخته شده، و ش راه گذران جسد را در راه اي بعضكني و ا25
شته است ك ده ويه او را دركر داده يم خداوند تمرّد نمود؛ لهذا خداوند او را به شكه از حكن آن مرد خداست يا:  گفت د،يده بود شنيه او را از راه برگردانك ي و چون نب26

.ه خداوند به او گفته بودك يالمكموافق 
.شان آن را آراستنديو ا. ديياراي من بياالغ را برا: رده، گفتك پس پسران خود را خطاب 27
.ده بودير جسد را خورده و االغ را ندريافت؛ و شيستاده ير را نزد جسد اي جسد او را در راه انداخته،  و االغ و ش  و او روانه شده،28
.ديرد و او را دفن نماير به شهر آمد تا ماتم گي پي جسد مرد خدا را برداشت و بر االغ گذارده، آن را باز آورد و آن نبي و آن نب29
! برادر مني ايوا:  او ماتم گرفته، گفتنديش گذارد و براي و جسد او در را در قبر خو30
 يم را به پهلويد، و استخوانهاينكه مرد خدا در آن مدفون است، دفن ك يرم مرا در قبريچون من بم: رده، گفتكرد به پسران خود خطاب كه او را دفن ك و بعد از آن31

.دي بگذاري وياستخوانها
ه بود، البته واقع  باشد، به فرمان خداوند گفتي سامره ميه در شهرهاك بلند يانهاك مي خانه هاة همةل است و درباريت ئيه در بك ي مذبحةه دربارك را يالمكرا ي ز32

.خواهد شد
رد تا از ك يص مي خواست، او را تخصيه مكن نمود، و هرييع قوم تعي بلند از جميانهاك مياهنان براكه ك خود بازگشت نمود، بليق رديرُبعام از طرين امر، ي و بعد از ا33
. بلند بشوديانهاكاهنان مك

. ساختكن منقطع و هالي زمي آن را از رود تايرُبعام گرديار باعث گناه خاندان كن ي و ا34


14اول پادشاهان باب 
.مار شديرُبعام بيا پسر ي در آن زمان اب1



ن ياه بر ك من گفت ةه دربارك ي نبياي اَخِكنيا. لوه بروي، و به شيرُبعام هستيه تو زن كل نما تا نشناسند يز و صورت خود را تبديه اآلن برخكرُبعام به زن خود گفت ي و 2
.قوم پادشاه خواهم شد در آنجاست

. شود، خبر خواهد دادي برو و او تو را از آنچه بر طفل واقع مي عسل گرفته، نزد وةوزكچه ها و يلك و در دست خود ده قرص نان و 3
. تار شده بوديريه چشمانش از پكرا يند زي توانست ببيا نميد و اَخِيا رسي اَخِة به خان لوه رفته،يرده، برخاست و به شكن يرُبعام چني پس زن 4
ره كأت، متني شود به هين و چنان بگو و چون داخل ميپس به او چن.  از تو بپرسديزيمار است، چيه بك پسرش ةد تا درباري آيرُبعام مي زن كنيا: ا گفتي و خداوند به اَخ5ِ

. خواهد بود
ه من با خبر سخت نزد تو كرا ي؟ زير ساخته اكأت خود را متنيچرا ه. رُبعام داخل شوي زن يا«: د، گفتي شد شنيه به درداخل مك او را يهاي پايا صدايه اَخِك ي و هنگام6

.فرستاده شده ام
س ساختم، يل رئيان قوم ممتاز نمودم، و تو را بر قوم خود، اسرائيه تو را از مكچون: دي گوين ميل چني اسرائيهوه، خداي: رُبعام بگوي برو و به 7
 نمود، و آنچه درنظر من ي ميروي دل خود مرا پيه اوامر مرا نگاه داشته، با تمامك ي من، داود نبودةده، آن را به تو دادم، و تو مثل بندي و سلطنت را از خاندان داود در8

. داشت و بسيراست است، معمول م
 و مرا پشت سر يجان آوردي و غضب مرا به هيخته شده به جهت خود ساختي رير و بتهايان غيدا و رفته، خيدياده شرارت ورزيه قبل از تو بودند زك يسانك ة اما تو از هم9

. يخود انداخت
ام را رُبعي خاندان ي سازم، و تماميل باشد، منقطع ميه در اسرائكرُبعام هر مرد را و هر محبوس و آزاد را ي گردانم و از يرُبعام بال عارض مي من بر خاندان كنين اي بنابرا10

.  اندازنديل دور مكن را باليه سرگك اندازم چنانيدور م
.ن را گفته استيرا خداوند اي مرغان هوا بخورند ز رد،يه در صحرا بمكرد، سگان بخورند، و هريرُبعام در شهر بميه از ك هر11
. ت به شهر، پسر خواهد مرديهايدن پاي خود برو و به مجرد رسة پس تو برخاسته به خان12
 يهوه، خدايو نسبت به كيز نيه با او چكنيرُبعام به قبر داخل خواهد شد، به علت ايه او تنها از نسل كرا يرد زك او نوحه نموده، او را دفن خواهند يل براي اسرائي و تمام13

.افت شده استيرُبعام يل در خاندان ياسرائ
.ز واقع شده استيم اآلن نيرُبعام را منقطع خواهد ساخت و چه بگويه خاندان كخت يل خواهد برانگي بر اسرائي و خداوند امروز پادشاه14
شان را به آن يند و اكشان داده بود، خواهند يه به پدران اكو كين نين زميل را از اي اسرائةشي شود، و ركه در آب متحرك ي ايل را خواهد زد مثل ني و خداوند اسرائ15

.جان آوردنديم خود را ساخته، خشم خداوند را به هيريه اشكراينده خواهد ساخت، زكطرف نهر پرا
. م خواهد نموديب گناه ساخته است، تسلكل را به آنها مرتيده، و اسرائيرُبعام ورزيه ك يل را به سبب گناهناني و اسرائ16
.ه، پسر مرد خانةدنش به آستانيرُبعام برخاسته، و روانه شده، به تِرْصه آمد و به مجرد رسي پس زن 17
. گفته بودي نبياي خود، اَخِة بندةه به واسطكالم خداوند كش ماتم گرفتند، موافق يردند و براكل او را دفن ي اسرائي و تمام18
.توب استكل ميامِ پادشاهانِ اسرائيخِ ايتابِ توارك در كنيرد و چگونه سلطنت نمود، اكه چگونه جنگ كرُبعام يع ي وقاةي و بق19
.ش پادشاه شديد و پسرش ناداب به جايپس با پدران خود خواب. ست و دو سال بوديرُبعام سلطنت نمود، بيه ك يامي و ا20
ود د تا اسم خيل برگزيه خداوند از تمام اسباط اسرائك يم، شهري ساله و در اورشلكيو رجبعام چون پادشاه شد چهل و . ردك يهودا سلطنت ميمان در ي و رحبعام بن سل21

.ه بودي عمونَةو اسم مادرش نَعنَ. ردك يرا در آن بگذرد، هفده سال پادشاه
.جان آوردنديرت او را به هيرده بودند، غكشان يشتر از هر آنچه پدران ايردند، بكه ك يدند، و به گناهانيهودا در نظر خداوند شرارت ورزي و 22
.ر هر درخت سبز بنا نمودندير هر تل بلند و زم بيري بلند و ستونها و اشيانهاكز ميشان ني و ا23
. نمودنديل اخراج نموده بود، عمل مي اسرائيه خداوند از حضور بنك يين  بودند و موافق رجاسات امت هايز در زمي و الواط ن24
.م برآمديشق پادشاه مصر به اورشليه شك و در سال پنجم رحبعام پادشاه واقع شد 25
.مان ساخته بود، برديه سلك يي طاليع سپرهايز را برداشت و جمي پادشاه را گرفت و همه چة خاني خداوند و خزانه هاةن خاي و خزانه ها26
.ردند، سپردك ي مي پادشاه را نگاهبانةه درِ خانك ين ساخت و آنها را به دست سرداران شاطراني برنجي و رحبعام پادشاه به عوض آنها سپرها27
. آوردندي شاطران باز مة داشتند و آنها را به حجري شد، شاطران آنها را برمي خداوند داخل مة پادشاه به خانهك ي و هر وقت28
ست؟يتوب نكهودا ميام پادشاهان يخ ايتاب تواركا در يرد، آكع رحبعام و هر چه ي وقاةي و بق29
.د بويشان جنگ مي اي روزهايرُبعام درتماميان رحبعام و ي و در م30
. نموديش پادشاهيام در جايه بود و پسرش اَبي عمونةد و در شهر داود با پدران خود دفن شد، واسم مادرش نَعميش خوابي و رحبعام با پدران خو31


15اول پادشاهان باب 
.هودا پادشاه شديام بريرُبعام بن نباط، اَبي يو در سال هجدهم پادشاه 1
.ه دختر اَبشالوم بودكنت نمود و اسم مادرش معم سلطي سه سال در اورشل2
.امل نبودكش مثل دل پدرش داود يهوه،خداي نمود، و دلش با ي مكرده بود، سلوكه پدرش قبل از او ك ي گناهاني و در تمام3
.ديم را استوار نماي اورشلم داد تا پسرش را بعد از او برقرار گرداند، وي در اورشلي را نوريش به خاطر داود ويهوه، خداي اما 4
.ي حتّياي عمرش تجاوز ننموده بود، مگر در امر اُوري آورد و ازهر چه اورا امر فرموده، تمام روزهايه داود آنچه درنظر خداوند راست بود، بجا مك چون5
. عمرش جنگ بوديرُبعام تمام روزهايان رحبعام و ي و درم6
.رُبعام جنگ بوديام و يان اَبيست؟ و درميتوب نكهودا ميام پادشاهان يخ ايتاب تواركا در يد، آركام و هر چه يع اَبي وقاةي و بق7
.ش سلطنت نموديردند و پسرش آسا در جاكد و او را در شهر   داود دفن يش خوابيام با پدران خوي و  اَب8
.هودا پادشاه شديل، آسا بر يرٌبعام پادشاه اسرائيستم ي و در سال ب9

.ه دختر اَبشالوم بودكرد و اسم مادرش معك ي سال پادشاهكيم چهل و ير اورشل و د10
. و آسا آنچه درنظر خداوند راست بود، مثل پدرش، داود عمل نمود11
. ه پدرانش ساخته بودند، دور نمودك را ييرد و بت هاكرون يت بي و الواط را از وال12
13عون سوزانيره ساخته بود و آسا تمثال او را قطع نموده، آن را در وادي به جهت اشيه او تمثالكرا يرد، زكن معزول ه بودكز از مليه را نك و مادر خود، مردي قِد.



. بوديامل مكامش با خداوند ين دل آسا در تمام اكي بلند برداشته نشد، ليان هاك اما م14
.  خداوند درآوردة، از نقره و طال و ظروف، در خانرده و آنچه خودش وقف نموده بودكه پدرش وقف ك را ييزهاي و چ15
. بوديشان جنگ مي ايل، تمام روزهايان آسا و بعشا، پادشاه اسرائي و درم16
.ديهودا رفت و آمد نماي نزد آسا، پادشاه يسكه كرد تا نگذارد كهودا برآمده، رامه را بنا يل بر ي و بعشا پادشاه اسرائ17
شان را نزد ي مانده بود گرفته، آن را به دست بندگان خود سپرد و آسا پادشاه اي پادشاه باقة خاني خداوند و خزانه هاة خانيه در خزانه هاكقره و طال را  آنگاه آسا تمام ن18

:ن بود فرستاده، گفتكه در دمشق ساكون، پادشاه ارام يبنْهدد بن طَبرِمون بن حزْ
19شا، پادشاه اسرائي از نقره و طال نزد تو فرستادم؛ پس بيه اي هدكني من و پدر تو عهد بوده است؛ اان پدريان من و تو و درميدر معن تا او از كل بشيا و عهد خود را با ب

.نزد من برود
 مغلوب ين نفتالي زمينَّروت را با تمامك يه و تمامكمعت يون و دان و آبلْ بيل فرستاد و عِي اسرائي و بنْهد، آسا پادشاه را اجابت نموده، سرداران افواج خود را بر شهرها20

.ساخت
.رده، درتِرْصه اقامت نمودك كد بنا نمودن رامه را ترين را شني و چون بعشا ا21
ن و ياميد برداشتند، و آسا پادشاه جبع بنرك يه بعشا بنا مك رامه و چوب آن را يشان سنگهاي نبود تا اي از آن مستثنيه احدكهودا ندا در داد ي و آسا پادشاه در تمام 22

.   مِصفَه را با آنها بنا نمود
. اش درد پا داشتيريست؟ اما در زمان پيور نكهودا مذيام پادشاهان يخ ايتاب تواركا در يه بنا نمود، آك ييرد و شهرهاكع آسا و تهور او و هرچه ي وقاي تمامةي و بق23
.ش سلطنت نموديهوشافاط در جايردند، و پسرش كد و او را در شهر داود با پدرانش دفن يش خوابي و آسا با پدران خو24
.ردك يل پادشاهيل پادشاه شد، و دو سال بر اسرائيرُبعام بر اسرائي ناداب بن  هودا،ي و در سال دومِ آسا، پادشاهِ 25
. نمودي مكب گناه ساخته بود، سلوكل را به آن مرتيه اسرائكبه گناه او  آورد و به راه پدرخود و ي و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، بجا م26
ل، جِبتون را محاصره نموده ي اسرائيشت و ناداب و تمامك  ان بود،ينيه از آن فلسطكخت و بعشا او را در جِبتُون ي فتنه انگيار بود، بر وكسايه ازخاندان كا ي و بعشا ابن اَخ27ِ

.بودند
.ش سلطنت نموديشت و در جاكهودا، بعشا او را ي پادشاه  سال سومِ آسا، و در 28
 يلوني شياي خود اَخِة بندةه به واسطكالم خداوند كرد موافق ك كرُبعام زنده نگذاشت تا همه را هالي ي را برايسكشت و كرُبعام را ي و چون او پادشاه شد، تمام خاندان 29

.گفته بود
.جان آورده بوديل را به آنها به هي اسرائي خدا هوه،يب گناه ساخته، و خشم كل را به آنها مرتيده، و اسرائيرُبعام ورزيه ك شد يهانن به سبب گناي و ا30
  ست؟يتوب نكل ميام پادشاهان اسرائيخ ايتاب تواركا در يرد، آكع ناداب و هرچه ي وقاةي و بق31
. بوديشان جنگ مي ايدر تمام روزهال، ي پادشاه اسرائ ان آسا و بعشا،ي و درم32
.ست و چهار سال سلطنت نموديل در تِرْصه پادشاه شد و بي اسرائيا بر تماميهودا، بعشا ابن اَخِي در سال سوم آسا، پادشاه 33
.  نمودي مكاخته بود، سلوب گناه سكل را به آن مرتيه اسرائك يرُبعام و به گناهيرد و به راه ك ي و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود، م34


16اول پادشاهان باب 
:          گفت  بعشا نازل شده،ة درباريهو ابن حنانييالم خداوند بر ك و 1
شان خشم مرا از يه ساخته، تا اب گناكل را مرتي نموده، قوم من، اسرائكرُبعام سلويشوا ساختم، اما تو به راه يل پي برافراشتم و تو را بر قوم خود، اسرائكه تو را از خاك چون2

جان آوردند،يگناهان خود به ه
. ديرُبعام بن نباط خواهم گرداني تو را مثل ةل تلف خواهم نمود و خانك او را بالة من بعشا و خانكني ا3
.رد، مرغان هوا بخورنديه در صحرا بمكرد، سگان بخورند و آن را يه از بعشا در شهر بمك آن را 4
ست؟يتوب نكل ميام پادشاهان اسرائيخ ايتاب تواركا در يرد و تهور او، آكع بعشا و آنچه ي وقاةي و بق5
.  ش پادشاه شديلَه در جايد و در تِرْصه مدفون شد و پسرش اِي پس بعشا با پدران خود خواب6
 خود به ي خشم او را به اعمال دستها ه درنظرخداوند بجا آورده،ك يهم به سبب تمام شرارت بعشا و خاندانش ة نازل شد، درباري نبيهو ابن حنانييالم خداوند بر كزي و ن7
.شتكه او را كن سبب يد و هم از ايرُبعام گرديجان آورد و مثل خاندان يه
.دل پادشاه شد و دو سال سلطنت نمويله بن بعشا در ترْصه بر اسرائيهودا اِيست و ششم آسا، پادشاه ي و در سال ب8
9رةو بندصا ةو او در تِرْصه در خان. ختي او بود، بر او فتنه انگيه سردار نصف ارابه هاك ي او، زِمنمودي ميد ومستي نوشي او در تِرْصه بود، مةه ناظر خانك اَر .

.ش سلطنت نموديشت و در جاكهودا زد و يست و هفتم آسا، پادشاه ي داخل شده، او را در سال بي و زِمر10ِ
. نگذاشتيش باقي مرد از اقربا و اصحاب او براكيه ك بنشست، تمام خاندان بعشا را زد چناني ويرسك و چون پادشاه شد و بر 11
.ردك ك بعشا گفته بود، هالة درباري نبيويي ةه خداوند به واسطك يالمك خاندان بعشا را موافق ي تمامي پس زِمر12
 يهوه، خدايش خشم يل خويشان به اباطيه اك يب گناه ساخته بودند، به طوركل را به آنها مرتيرده، و اسرائكلَه يه پسرش اِك يشا و گناهانه بعك ي گناهاني به سبب تمام13

.جان آوردنديل را به هياسرائ
ست؟ يتوب نكل ميام پادشاهان اسرائيخ ايتاب تواركا در يرد، آكلَه و هر چه يع اِي وقاةي و بق14
.ان بود، اردو زده بودندينيه از آن فلسطكو قوم در برابر جِبتُون .  در تِرْصه هفت روز سلطنت نموديهودا، زِمريست و هفتم  آسا، پادشاه يب در سال 15
 ير بود، در همان روز برتمامكلشه سردار ك را يل، عمري اسرائيپس تمام. شته استكز يخته و پادشاه را ني فتنه برانگيه زمركدند يه در اردو بودند، شنك ي و قوم16

.    ل در اردو پادشاه ساختندياسرائ
. از جبتون برآمده، تِرْصه را محاصره نمودنديل با وي و تمام اسرائي آنگاه عمر17
.د و مرديش به آتش سوزاني پادشاه را بر سر خوة پادشاه داخل شده، خانةه شهر گرفته شد، به قصر خانكد ي دي و چون زِمر18
ب كز مرتيل را ني نموده، اسرائكده بود، سلويه او ورزك يرُبعام و به گناهيه درنظر خداوند ناپسند بود بجا آورد، و به راه كد و آنچه را يه ورزك بود ين به سبب گناهاني و ا19

.گناه ساخت



ست؟ يتوب نكل ميپادشاهان اسرائام يخ ايتاب تواركا در يخته بود، آيه او بر انگك ي وفتنه ايع زِمرِي وقاةي و بق20
.يگر تابع عمريت گشتند تا او را پادشاه سازند و نصف ديني پسر جِيم شدند و نصف قوم تابع تِبنيل به دو فرقه تقسي آنگاه قوم اسرائ21
. سلطنت نموديو عمر مرد ينَت بودند، غالب آمدند پس تبني پسر جيه تابع تِبنك ي بودند، بر قوميه تابع عمرك ي اما قوم22
.ردك دوازده سال سلطنت نمود؛ شش سال در تِرْصه سلطنت يهودا، عمري پادشاه  م آسا،كي و ي در سال س23
.ديوه بود، سامره نامك كه مالكرد به سامر كه بنا ك را ي ساخت و شهرييوه بناكد و در آن ي نقره خرةوه سامره را از سامر به دو وزنك پس 24
رد، كش از او بودند، بدتر يه پك ي آنانة آنچه درنظرخداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از هميعمر و 25
ل را ي اسرائيهوه، خدايش خشم يل خويشان به اباطيه اك يب گناه ساخته بود به طوركل را به آنها مرتيه اسرائك يرُبعام بن نباط و به گناهاني ي راههايه به تمامكراي ز26
. نمودي مكجان آورده، سلويهبه 
ست؟يتوب نكا ميه نمود، آك يرد و تهوركه ك ي اعمال عمرةي و بق27
.ش سلطنت نموديد و در سامره مدفون شد و پسرش اَخاب در جايش خوابي با پدران خوي پس عمر28
.ست و دو سال سلطنت نموديل در سامره بي بر اسرائيو اَخاب بن عمرل پادشاه شد، يهودا، بر اسرائي و هشتم آسا پادشاه ي در سال سي و اَخاب بن عمر29
.ردكه قبل از او بودند درنظر خداوند بدتر ك ي آنانة از همي و اَخاب بن عمر30
. گرفت و رفته، بعل را عبادت در نموديز به زنيان را نيدونيزابل، دختر اَتْبعل، پادشاه صيه اك بود يرْبعام بن نباط سهل مي نمودن او به گناهان كا سلوي و گو31
.جان آورديه قبل از او بودند، به هكل يع پادشاهان اسرائيشتر از جميل را بي اسرائيهوه، خدايره را ساخت و اَخاب در اعمال خود افراط نموده، خشم ي و آخاب اش33
الم خداوند كرد، موافق ك خود سجوب برپا كوچكش را بر پسر ي هاةرام نهاد و دروازي خود ابةخست زادادش را بر نيرد و بنكحا را بنا ي، اريليت ئيل بيئيام او، حي و در ا34
.وشع بن نون گفته بودي  ةه به واسطك


17اول پادشاهان باب 
الم من كن سالها شبنم و باران جز به يه در اكام قَسم ستاده ي ايه به حضور وكل ي اسرائيهوه، خدايات يبه ح: نان جِلْعاد بود، به اَخاب گفتكه ازساك ي تِشْبيايليوا 1

.نخواهد بود
: نازل شده، گفتيالم خداوند بر وك و 2
3ن است، پنهان كت يرِكشتن را نزد نهر ينجا برو و به طرف مشرق توجه نما و خوياز ادنكه در مقابل اُر.
.را در آنجا بپرورنده تو كد و غرابها را امر فرموده ام ي نوشي و از نهر خواه4
ن شد،كه در مقابل اُردن است، ساكت يركو رفته نزد نهر . الم خداوند عمل نمودهك پس روانه شده، موافق 5
.دي نوشي آورند و از نهر مي و در شام، نان و گوشت مي وي و غرابها در صبح، نان و گوشت برا6
.ن نبوديه باران در زمكرا يزد يكه نهر خشك چند واقع شد ي روزهاي و بعد از انقضا7
:  نازل شده، گفتيالم خداوند بر وك و 8
9 رَفَهه تو را بپروردك در آنجا امر فرموده ام كنيا. ن بشوكدون است برو و درآنجا سايه نزد صكبرخاسته، به ص.

 من ي براي آب در ظرفيه جرعه اكنيتمنّا ا: د؛ پس اورا صدا زده، گفتي چيبرمزم ي در آنجا هيوه زني بكنيد، اي شهر رسة پس برخاسته، به صرَفَه رفت و چون نزد درواز10
. تا بنوشمياوريب

.اوري من در دست خود بي نان برايلقمه ا:  را صدا زده، گفتي رفت، وي و چون به جهت آوردن آن م11
 ينم تا رفته، آن را براي چي برمي دو چوبكنيوزه، و اك روغن در ي در تاپو و قدر مشت آرد وكيه فقط ك ندارم، بليه قرص نانكت قسم يهوه، خدايات يبه ح:  او گفت12

.ميريم و بميه بخوركخود و پسرم بپزم 
. خود و پسرت بپزياور، و بعد از آن براي من بپز و نزد من بي از آن براكوچك ين اول گِرده اكيل. نك بيه گفتك يمترس، برو و به طور:  را گفتيا ويلي ا13
.ديم نخواهد گردك روغن ةوزك آرد تمام نخواهد شد، و ين نباراند، تاپويه خداوند باران بر زمك يه تا روزكد ي گوين ميل، چني اسرائيهوه، خدايه كرا ي ز14
.ار خوردندي بسي روزها و زن و او و خاندان زن،. ا عمل نموديليالم اك پس رفته، موافق 15
.ا گفته بوديلي اةه به واسطكالم خداوند كد، موافق يم نگردك روغن ةوزك آرد تمام نشد و ي و تاپو16
. نماندي در او باقيه نفسكو مرض او چنان سخت شد . مار شديه صاحب خانه بود، بكه پسر آن زن كن امور، واقع شد ي و بعد از ا17
؟يشك و پسر مرا بياد آوريه مرا ب تا گنايا نزد من آمديار است؟ آك مرد خدا مرا با تو چه يا: ا گفتيلي و به ا18
.دين بود، برد و او را بر بستر خود خوابانكه در آن ساك ي گرفته، به باالخانه ايپس او را از آغوش و. پسرت را به من بده:  را گفتي او و19
؟يشتك و پسر او را يديده ام بال رساني گزه من نزد او مأواكز ي نيوه زنيا به بي من، آيهوه، خداي يا:  و نزد خداوند استغاثه نموده، گفت20
. برگرددين پسر به ويه جان اكني من، مسألت ايهوه خداي يا: رده، نزد خداوند استغاثه نموده، گفتكشتن را سه مرتبه بر پسر دراز ي آنگاه خو21
. ه زنده شدك برگشت يا را اجابت نمود و جان پسر به ويلي و خداوند آواز ا22
!ه پسرت زنده استكن يبب: ا گفتيليرآورد و به مادرش سپرد و اي پسر را گرفته، او را از باالخانه به خانه به زايلي و ا23
. الم خداوند در دهان تو راست استك و يه تو مرد خدا هستكن دانستم ياآلن از ا: ا گفتيلي پس آن زن به ا24


18اول پادشاهان باب 
.دين باران خواهم بارانيبرو و خود را به اَخاب بنما و من بر زم: ا نازل شده، گفتيليداوند در سال سوم، به االم خكار، ي بسيو بعد از روزها 1
.د و قحط در سامره سخت بوديا روانه شد تا خود را به اَخاب بنمايلي پس ا2
.دي ترسيار ميا از خداوند بسي و اَخاب عوبد3
.شان را به نان و آب پرورديرد و اكشان را پنجاه پنجاه در مغاره پنهان يا را گرفته، ايا صد نفر از انبي ساخت، عوبدي مك خداوند را هاليايزابل انبيه اك ي و هنگام4
.ز ما تلف نشوندم اي بهاةم و هميرده، اسبان و قاطران را زنده نگاه داركدا يد علف پيه شاك نهرها برو ة آب و همي چشمه هاين نزد تماميدر زم: ا گفتي و اَخاب به عوبد5



.گر، تنها رفتيا به راه دي راه تنها رفت، و عوبدكيند؛ اَخاب به يردند تا در آن عبور نماكم يان خود تقسين را در مي پس زم6
؟يا، تو هستيلي من ايا آقايآ:  خود در افتاده، گفتي را شناخته، به رويا بدو برخورد؛ و او ويلي اكنيا در راه بود، اي و چون عوبد7
.استيلي اكنيه اك خود بگو يبرو و به آقا من هستم؛«ه ك او را جواب داد 8
.شدك تا مرا بينك يم مي خود را به دست اَخاب تسلةه بندكرده ام كچه گناه :  گفت9

ت و قوم قَسم كست به آن مملينجا نيه اكد  گفتنيم به جهت طلب تو آنجا نفرستاده باشد و چون ميه آقاكست، ي نيتك و ممليه قومك تو قسم يهوه، خدايات ي به ح10
.افته انديه تو را نك داد يم

است؟يلي اكنيه اك خود بگو ي برو به آقايي گوي و حال م11
و . شتكابد مرا خواهد يرا نه بروم و به اَخاب خبر دهم و او تو ك ي دانم، بردارد و وقتيه نمك ييروح خداوند تو را به جا. ه چون از نزد تو رفته باشمك و واقع خواهد شد 12

. ترسديت خود از خداوند ميبنده ات از طفول
رده ك پنهان ي خداوند را پنجاه پنجاه در مغاره ايايه چگونه صد نفر از انبكردم، كشت ك ي خداوند را ميايزابل انبيه اك يم اطالّع ندارد از آنچه من هنگامي مگر آقا13

شان را به نان و آب پروردم؟يا
.شتكاست؟ و مرا خواهد يلي اكنيه اك خود را بگو ي برو و آقايي گويحال تو م و 14
. ظاهر خواهم نموديه خود را امروز به وكستاده ام قسم ي ايه به حضور وكوت يهوه، صبايات يبه ح: ا گفتيلي ا15
.آمدا يلي مالقات اَخاب رفته، او را خبر داد؛ و اَخاب به جهت مالقات ايا براي پس عوبد16
؟ي سازيل را مضطرب ميه اسرائك يا تو هستيآ:  را گفتيد، اَخاب ويا را ديلي و چون اَخاب ا17
.يم را نمودي بعليرويد و تو پيردك كه اوامر خداوند را تركه تو و خاندان پدرت؛ چونك سازم، بليل را مضطرب نميمن اسرائ:  گفت18
 يزابل مي اةه بر سفركم را چهار صد نفر يري اشيايز چهار صد و پنجاه نفر، و انبي بعل را نياين و انبكرمل جمع كوه ك ل را نزد من بري پس اآلن بفرست و تمام اسرائ19

.خورند
.ردكرمل جمع كوه كا را بر يل فرستاده، انبي اسرائيع بني پس اَخاب نزد جم20
اما قوم در ! ديي نمايروي را پيو اگر بعل است، و! ديي نمايرويهوه خداست، او را پيد؟ اگر ي لنگيان دو فرقه مي در ميكتا به :  آمده، گفتكي قوم نزديا به تماميلي و ا21

.چ نگفتنديجواب او ه
. بعل چهار صد و پنجاه نفرندياي مانده ام و انبيهوه باقي يمن تنها نب: ا به قوم گفتيلي پس ا22
زم يگر را حاضر ساخته، بر هيزم بگذارند و آتش ننهند؛ و من گاو دي آن را بر ه رده، و آن را قطعه قطعه نموده،كتخاب  گاو به جهت خود انكي پس به ما دو گاو بدهند و 23
. نهمي گذارم و آتش نميم

.يو گفتكين:  جواب گفتند قوم دريو تمام. ه به آتش جواب دهد، او خدا باشدك ييهوه را خواهم خواند؛ و آن خدايد و من نام ي خود را بخواني و شما اسم خدا24
.ديد، اما آتش نگذاري خود بخوانيد به نام خدايار هستيه بسكرا يد زيرده، شما اول آن را حاضر سازك خود انتخاب ي گاو براكي:  بعل گفتيايا به انبيلي پس ا25
 نبود يا جوابيچ صدا ين هكيل.  بعل ما را جواب بدهيا:  گفتندي تا ظهر خوانده، مشان داده شده بود، گرفتند و آن را حاضر ساخته، نام بعل را از صبحيه به اك پس گاو را 26
. نمودنديز ميه ساخته بودند، جست و خك يشان بر مذبحيو ا
ه در خواب كد يا شاي باشد، ي سفر ما دريا به خلوت رفته، ير است كد متفيشا! ه او خداستكرا يد زيبه آواز بلند بخوان: شان را مسخره نموده، گفتيا ايلي و به وقت ظهر، ا27

!ردكدار يد او را بياست و با
. شدي ميشان جاريه خون بر اك ي ساختند، به حديزه ها مجروح ميغها و نيشتن را به تي خواندند و موافق عادت خود، خويشان را به آواز بلند مي و ا28
.ديا توجه نمايه جواب دهد ك يسك بود و نه ين نه آوازكيردند؛ لك يت مشان نبوي، اي عصرةيدن هدي و بعد از گذشتن ظهر تا وقت گذران29
.ر نموديه خراب شده بود، تعمكهوه را ي آمدند و مذبح ي قوم نزد ويو تمام. ديياينزد من ب:  قوم گفتيا به تماميلي آنگاه ا30
. ل خواهد بود، دوازده سنگ گرفتيه نام تو اسرائكفته بود  نازل شده، گيالم خداوند بر وكه كعقوب ي ي اسباط بنةا موافق شماريلي و ا31
. بزر داشت، ساختةمانيش و پيه گنجاك يرد و گرداگرد مذبح خندقكهوه بنا ي به نام ي و به آن سنگها مذبح32
.ديزيزم بري و هي سوختني آن را بر قربانرده،كچهار خُم از آب پر : پس گفت. زم گذاشتيب داد و گاو را قطعه قطعه نموده، آن را هيزم را ترتي و ه33
.ردندكو بار سوم . دينكبارسوم ب: ؛ و گفت.دينكگر بيبار د :  پس گفت34
.ز از آب پر گشتي شد و خندق ني و آب گرداگرد مذبح جار35
 ة و من بنديل خدا هستيه تو در اسرائكل، امروز معلوم بشود يرائم و اسحاق و اسي ابراهيهوه، خداي يا:  آمده، گفتكي نزدي نبيايلي، اي عصرةيدن هدي و در وقت گذران36

.رده امكارها را به فرمان تو كن يتو هستم و تمام ا
.يديشان را باز پس گردانيه دل اكني و ايهوه خدا هستيه تو كن قوم بدانند يمرا اجابت فرما تا ا!  خداوندي مرا اجابت فرما ا37
.ديسيه در خندق بود، لكد و آب را ي را بلعكزم و سنگها و خاي و هي سوختنيه، قربانهوه افتادي آنگاه آتشِ 38
!هوه او خداستي! هوه، او خداستي:  خود افتاده، گفتنديدند، به روين را دي قوم چون اي و تمام39
.شتكشان را در آنجا يشون فرود آورده، ايشان را نزد نهر قيا ايلين را گرفتند و اشايپس ا. ابدي نييشان رهاي از ايكيد و يري بعل را بگيايانب: شان گفتيا به ايلي و ا40
. دي آيار مي بارانِ بسيه صداكرايل و شرب نما زكبرآمده، ا: ا به اَخاب گفتيلي و ا41
.ش گذاشتيان زانوهاي خود را به مين خم شده، رويرْمل برآمد و به زمك ةا بر قليليو ا. ل و شرب نمودك پس اَخاب برآمده، ا42
. گر برويهفت مرتبه د: ست و او گفتي نيزيه چكست و گفت يو او باال رفته، نگر. نكا نگاه ي دريباال رفته، به سو:  و به خادم خود گفت43
 خود را ببند و فرود شو مبادا باران تو را مانع ةابه اركبرو و به اَخاب بگو : او گفت. دي آيا برمي از دريف دست آدمك به قدر كوچك ي ابركنيه اك و در مرتبه هفتم گفت 44
.شود
.ل آمديزْرعِيد و اَخاب سوار شده، به ياه فام شد، و باران سخت باريظ و باد، سي، آسمان از ابرِ غلي زمانكه در اندك و واقع شد 45
.ديل رسيزْرعِيد تا به ي اَخاب دويش رويمر خود را بست و پكا نهاده شده، يلي و دست خداوند بر ا46


19اول پادشاهان باب 
.شته بود، خبر دادكر يا را به شمشيع انبيرده، و چگونه جمكا يليزابل را از آنچه اي و اَخاب، ا1



.شان نسازمي از ايكيمثل جان ن وقت، جان تو را يب به ايند اگر فردا قرين عمل نماياده از ايه زكن بليان به من مثل ايخدا«: ا فرستاده، گفتيلي نزد ايزابل رسولي و ا2
.هوداست آمد و خادم خود را در آنجا واگذاشتيه در كد، برخاست و به جهت جان روانه شده، به بئرشَبع ين را فهمي و چون ا3
ه از پدرانم بهتر كرا ير زيجان مرا بگ!  خداوند بس استيا: شتن مرگ را خواسته، گفتي خوي نشت و براير دخت اَردجيرده، رفت و زكابان ي روزه به بكي و خودش سفر 4
.ستمين

.ز و بخوريبرخ«:  گفتيرده، به وك او را لمس ي فرشته اكنيو ا. دير درخت اَردج دراز شده، خوابي و ز5
.ديگر خوابيد و بار ديپس خورد و آشام.  از آب بوديوزه اك داغ و يگهاي نان بر ري نزد سرش قرصكنيرد، اك و چون نگاه 6
.اده استي تو زيه راه براكرا يز و بخور زيبرخ«: رد و گفتكگر برگشته، او را لمس ي خداوند بار دة فرشت و7
.وه خدا باشد، رفنكه كب ي، چهل روز و چهل شب تا حوركد و به قوت آن خوراي پس برخاسته، خورد و نوش8
اراست؟كنجا چه يا تو را درايلي ايا:  نازل شده، او را گفتيم خداوند به والك كنيو ا. داخل شده، شب را در آن بسر بردي و در آنجا به مغاره ا9

ر ي تو را به شمشياي تو را منهدم ساخته، انبي نموده، مذبح هاكل عهد تو را تري اسرائيه بنكرا ي دارم زيميرت عظيرها، غك لشيهوه، خدايبه جهت :  او در جواب گفت10
.ز دارنديت جان من نكانده ام و قصد هال مي باقييشته اند، و من به تنهاك

رد؛ كوهها را منْشَق ساخت و صخره ها را به حضور خداوند خرد كم سخت ي خداوند عبور نمود و باد عظكنيو ا» .ستيوه باك و به حضور خداوند در يرون آيب:  او گفت11
.بودو بعد از باد، زلزله شد اما خداوند در زلزله ن. اما خداوند در باد نبود

. م و آهستهي ماليو بعد از آتش، آواز. ، اما خداوند در آتش نبودي و بعد از زلزله، آتش12
 ار است؟كنجا چه يا، تو را در ايلي ايا:  به اوگفتي هاتفكنيو ا. ستادي مغاره اةرون آمد و در دهنيد، بيش پوشاني خوي خود را به ردايد، روين را شنيا ايلي و چون ا13
 تو را به ياي تو را منهدم ساخته اند و انبيرده، مذبح هاك كل عهد تو را تري اسرائيه بنكرا ي دارم زيميرت عظيرها، غك لشيهوه، خدايبه جهت : جواب گفت او در 14

.ز دارنديت جان من نك مانده ام و قصد هالي باقييشته اند و من به تنهاكر يشمش
ن،ك اَرام مسح يل را به پادشاهي، حزائيو چون برس. ابان دمشق برگردياه خود به بروانه شده، به ر:  پس خداوند به او گفت15
. بشودي تو نبين تا به جاك مسح  ه از آبل محولَه است،كشَع بن شافاط را يل مسح نما، و اَلي اسرائي را به پادشاهيهو ابن نِمشيي و 16
.ديشَع او را به قتل خواهد رسانيابد، اَلي ييهو رهايير يه از شمشكد و هريهو او را به قتل خواهد رسانييابد، ي ييل رهاير حزائيه از شمشك و واقع شد هر17
.ده استيشان او را نبوسي اي دهنهايشان نزد بعل خم نشده، و تمامي اي زانوهايه تمامك خواهم گذاشت يل هفت هزار نفر را باقي اما در اسرائ18
 خود ي گذشت، ردايا از او ميليو چون ا.  و خودش با جفت دوازدهم بوديش ويرد و دوازده جفت گاو پك يار ميه شكافت يشع بن شافاط را ي ال پس از آنجا روانه شده،19

. انداختيرا بر و
!رده امكرا به تو چه يبرو و برگرد ز: را گفتي واو. ميه پدر و مادر خود را ببوسم و بعد از آن در عقب تو آكبگذار : د و گفتيا دويليرده، از عقب اك ك و او گاوهارا تر20
ا رفت و به يليه خوردند و برخاسته، از عقب اكسان خود داد كرده، گوشت را با آالت گاوان پخت، و به ك جفت گاو را گرفت و آنها را ذبح كي پس از عقب او برگشته، 21

.خدمت او مشغول شد

20اول پادشاهان باب  

.رد و با آن جنگ نمودكپس برآمده، سامره را محاصره .  و دو پادشاه و اسبان و ارابه ها همراهش بودنديرد، و سكر خود را جمع ك لشيشاه اَرام، تمام و بنْهدد، پاد1
:دي گوين ميبنْهدد چن:  را گفتيل به شهر فرستاده، وي و رسوالن نزد اَخاب پادشاه اسرائ2
. زنان و پسران مقبول تو از آن منند تو از آن من است وي نقره تو طال3
.ميالم تو، من و هرچه دارم از آن تو هستكموافق ! م پادشاهي آقايا: ل در جواب گفتي و پادشاه اسرائ4
.ي پسران خود را به من بدهه نقره و طال و زنان وكه من نزد تو فرستاده، گفتم ك يبه درست: دي گوين امر فرموده، ميبنْهدد چن: گر آمده، گفتندي ورسوالن بار د5
ده است به دست خود گرفته، يند و هرچه درنظر تو پسندي بندگانت را جستجو نماة تو را و خانة فرستم تا خانين وقت، بندگان خود را نزد تو ميب به اي پس فردا قر6

.خواهند برد
م يه چون به جهت زنان و پسرانم و نقره و طالكرا يشد، زي اندي را مين مرد چگونه بديه اكد ينيد و ببيبفهم: ن را خوانده، گفتيخ زمي مشايل تمامي آنگاه پادشاه اسرائ7

.ردمكار نكفرستاده بود، او را ان
.او را مشنو و قبول منما:  را گفتندي قوم ويخ و تماميع مشاي آنگاه جم8
رده، جواب را به او كپس رسوالن مراجعت . ردك توانم يار را  نمكن ي بجا آورد؛ اما اي فرستادةه بندهر چه بار اول ب: دييم، پادشاه بگويبه آقا:  پس به رسوالن بنْهدد گفت9

.دنديرسان
.ندكبه همراه من باشند ك را ي مخلوقة هميت مشتهايفاكند اگر گَردِ سامره ين به من عمل نماياده از ايه زكن بليان، مثل اي خدا : فرستاده، گفتي آنگاه بنْهدد نزد و10
.ندكد فخر ني گشايه مك پوشد، مثل آنيه اسلحه مكآن: ديي را بگويو: ل در جواب گفتي و پادشاه اسرائ11
. نمودندييپس در برابر شهر صف آرا. ديي بنماييصف آرا:  نمودند، به بندگان خود گفتي ميگساري ميمه هاي و چون پادشاهان در خ12
م تا ي نمايم مي همانا من امروز آن را به دست تو تسل ؟يني بيم را مين گروه عظيا ايآ: دي گوين ميخداوند چن « :ل آمده، گفتيرائ نزد اخاب، پادشاه اسي اي نبكني و ا13
.هوه هستميه من ك يبدان
تو: ند؟ جواب دادك شروع ه جنگ راكست يك: گفت. شورهاك خادمانِ سرورانِ ةد به واسطي گويخداوند م:  او در جواب گفت ه؟ك ةبه واسط:  اَخاب گفت14
ه هفت هزار كد يل را سان دي اسرائي بني تماميعني قوم، يشان، تمامي و دو نفر بودند و بعد از ايست و سيشان دويه اكد يشورها سان دك پس خادمان سرورانِ 15
.بودندنفر
. مشغول بودنديگساريمه ها به مي بودند، در خيار او مكه مدد ك  و سه پادشاهي آن سيعنيرون رفتند و بنْهدد با آن پادشاهان ي و در وقت ظهر ب16
.ندي آيرون ميه مردمان از سامره بكشان را خبر داده، گفتند يسان فرستاد و اكرون رفتند و بنْهدد يشورها اول بك و خادمان سروران 17
. ديريشان را زنده بگيرون آمده باشند، اياه به جهت جنگ بد، و خويريشان را زنده بگيرون آمده باشند، اي صلح بيخواه برا:  او گفت18
.شان بوديه در عقب اك يركشورها و لشك خادمان سروران يعنيرون آمدند، يشان از شهر بي پس ا19
.افتندي يي بر اسب سوار شده، با چند سوار رهاشان را تعاقب نمودند و بنْهدد پادشاه اَراميان ايليردند و اسرائكان فرار يشت و اَرامكف خود را يشان حريس از اك هر20



.شتك يميشتار عظكان را به يست داد، و اَرامكرون رفته، سواران و ارابه ها را شيل بي و پادشاه اسرائ21
ل سال، پادشاه اَرام بر تو خواهد يقت تحوه در وكرا ي زينك يه چه مكن ي ساز و متوجه شده، ببيشتن را قويبرو وخو«:  را گفتيل آمده، وي نزد پادشاه اسرائي و آن نب22

» .برآمد
.م آمديشان غالب خواهين سبب بر ما غالب آمدند؛ اما اگر با اي باشند و از ايوهها مكان يشان خدايان ايخدا:  راگفتندي و بندگان پادشاه اَرام، و23
.شان سرداران بگذاري ايه جارده، بك خود عزل ي از پادشاهان را از جاكيه هر كنطور عمل نما ي پس به ا24
شان غالب يم و البته بر ايي جنگ نمايشان در همواري خود بشمار تا با اي ارابه براي اسب و ارابه به جايه از تو تلف شده است، اسب به جاك يرك را مثل لشيرك و تو لش25

.ن طور عمل نموديشان را اجابت نموده، به هميپس سخن ا. م آمديخواه
.ديل جنگ نمايق برآمد تا با اسرائيده، به اَفيان را سان ديل سال، بنْهدد اَرامي تحو و در وقت26
.ردندكن را پر يان زمي اُردو زدند، اما اَرام  بزغالهكوچك ةشان مثل دو گليل در برابر اي اسرائيشان رفتند و بني اةده، زاد دادند و به مقابليل را سان دي اسرائي و بن27
ست، يها ني واديوههاست و خداك يهوه خدايه كند ي گويان ميه اَرامكچون: دي گوين ميخداوند چن: رده، گفتكل را خطاب ي آمده، پادشاه اسرائكيخدا نزد و آن مرد 28

.هوه هستميه من كد يم خواهم نمود تا بدانيم را به دست تو تسلين گروه عظيلهذا تمام ا
.شتندك روز كيان را در ي اَرامةاديل صد هزار پي اسرائيوستند و بنيردو زدند و در روز هفتم جنگ با هم پنان در مقابل آنان، هفت روز اي و ا29
. درآمديرده، در شهر به اطاق اندرونكو بنْهدد فرار.  ماندگان افتاديست و هفت هزار نفر از باقيردند و حصار بر بكق فرار ي ماندگان به شهر اَفي و باق30
م و نزد پادشاه يسمانها ببنديمر خود پالس و بر سر خود رك باشند، پس بر يم ميل، پادشاهان حليه پادشاهانِ خاندان اسرائكم يده ايهمانا شن:  را گفتنديش و و بندگان31

.ه جان تو را زنده نگاه داردكد يم وشايرون رويل بياسرائ
ا او تا حال يآ: او جواب داد. ه جانم زنده بماندكنيد؛ تمنّا اي گوي تو، بنْهدد مةبند: ل آمده، گفتندياه اسرائسمانها بر سرخود بسته، نزد پادشي خود و ريمرهاك و پالس بر 32

. باشديزنده است؟ او برادر من م
.ردك خود سوار ةرون آمد، او را برارابيبنْهدد نزد او بو چون . دياوريد و او را بيبرو! برادر تو بنْهدد:  گرفتند و گفتندي از دهان وي پس آن مرد تَفَأل نموده، آن را به زود33
من : در جواب گفت.ه پدر من در سامره ساختكوچه ها بساز، چنانك خود در دمشق ي دهم و برايه پدر من از پدر تو گرفت، پس مك را ييشهرها:  را گفتي و  بنْهدد و34

.ردكاو را رها پس با او عهد بست و . نمك ين عهد رها ميتو را به ا
.مرا بزن اما آن مرد از زدنش ابا نمود: ق خود گفتيا به فرمان خداوند به رفي از پسران انبي و مرد35
.شتكافته، ي او را يري رفته بود، شيپس چون از نزد و. شتك تو را خواهد يري شي، همانا چون از نزد من برويديه آواز خداوند را نشنكچون:  را گفتي و او و36
. زده، مجروح ساختيو آن مرد او را ضربت. مرا بزن: رده، گفتكدا يگر را پي دي و او شخص37
.ر نمودكشتن را متنيده، خويشك خود را بر چشمان خود ةستاد، و عصابي رفته، به سر راه منتظر پادشاه اي پس آن نب38
ن مرد را نگاه يا:  را نزد من آورد و گفتيسكرده، كل ي مي شخصكنيان جنگ رفت و اي تو به مةنده بك بود، او را به پادشاه ندا در داد و گفت ي و چون پادشاه درگذرم39

. دادي نقره خواهة وزنكيا يدار و اگر مفقود شود جان تو به عوض جان او خواهد بود 
. داديخودت فتو. ن استي چنم توكح:  را گفتيل ويپس پادشاه اسرائ. ب شدي بود، او غاينجا و آنجا مشغول مي تو اة و چون بند40
.استي از انبيكيه كل او را شناخت ي عصابه را از چشمان خود برداشت و پادشاه اسرائي پس به زود41
م او ، جان تو به عوض جان او و قوم تو به عوض قويردكت سپرده بودم از دست خود رها كه من به هالك را يچون تو مرد: دي گوين ميخداوند چن:  را گفتي او و42

.خواهند بود
. خود رفت و به سامره داخل شدةشان حال و مغموم شده، به خانيل پري پس پادشاه اسرائ43


21اول پادشاهان باب 
. قصر اَخاب، پادشاه سامره، داشتيل به پهلويزْرعِي در يستانك، تايليزْرعِيه نابوت كن امور، واقع شد ي و بعد از ا1
وتر از آن به تو كي نيستانك من است، و به عوض آن تاة خانكيرا نزدي من بشود زي، برايارك يستان خود را به من بده تا باغِ سبزكتا: رده، گفتك و اَخاب، نابوت را خطاب 2

.       متش را نقره خواهم داديد قيا اگر در نظرت پسند آيخواهم داد، 
.ود را به تو بدهمه ارث اجداد خكحاشا بر من از خداوند :  نابوت به اَخاب گفت3
و بر بستر . ارث اجداد خود را به تو نخواهم داد: را گفته بودي خود رفت زةشان حال و مغموم شده، به خاني به او گفته بود، پريليزْرعِيه نابوت ك ي پس اَخاب به سبب سخن4

.د و طعام نخورديش را برگردانيخود دراز شده، رو
؟ي خوريه طعام نمكشان است يروح تو چرا پر: ا گفت ري آمده، ويزابل نزد وي و زنش، ا5
 به تو خواهم داد، و يگريستان دك به عوض آن، تايا اگر بخواهيستان خود را به نقره به من بده كتا: رده، گفتمك را خطاب يليزْرعِيه نابوت كن جهت ياز ا:  را گفتي او و6

. دهميستان خود را به تو نمكه تاكاو جواب داد 
. را به تو خواهم داديليزْرعِيستان نابوت كمن تا. ز و غذا بخور و دلت خوش باشدي؟ برخينك يل سلطنت ميا تو اآلن بر اسرائيآ: زابل به او گفتيش ا و زن7
. ودند، فرستادن بكه با نابوت در شهرش ساك ييخ و نجبايتوب را نزد مشاك به اسم اَخاب نوشته، آن را به مهر او مختوم ساخت و ميتوبك آنگاه م8
.ديد و نابوت را به صدر قوم بنشانينكبه روزه اعالن : ن مضمون نوشتيتوب بدك و درم9

.رديد تا بمينكده، سنگسار يشكرون يپس او را ب. يفر گفته اكه تو خدا و پادشاه را كند يه بر او شهادت داده، بگوكد يش او وا داريعال را پي بلّي و دو نفر از بن10
رده كشان ارسال يه نزد اك يتوبكشان فرستاده، و برحسب مضمون ميزابل نزد ايه اك يغامين بودند، موافق پك سايه در شهر وك ييخ و نجباي مشايعني شهرش،  پس اهل11

.بود، به عمل آوردند
.دنديرده، نابوت را در صدر قوم نشانك و به روزه اعالن 12
فر گفته است، و او را از كه نابوت بر خدا و پادشاه كعال به حضور قوم بر نابوت شهادت داده، گفتند ينشستند و آن مردان بلّ يش ويعال درآمده، پي بلّي و دو نفر از بن13

.ردند تا بمردك را سنگسار يده، ويشكرون يشهر ب
.ه نابوت سنگسار شده و مرده استكزابل فرستاده، گفتند ي و نزد ا14
ه او نخواست آن را به تو به نقره بدهد، متصرّف شو، كل را يزْرعِيستان نابوت كز و تايبرخ: زابل به اَخاب گفتيگسار شده، و مرده است، اه نابوت سنكد يزابل شني و چون ا15
.ه مرده استكست بليه نابوت زنده نكرا يز



.   فرود آمديليزْرعِيستانِ نابوت كه نابوت مرده است، اَخاب برخاسته، به جهت تصرّف تاكد ي و چون اَخاب شن16
:  نازال شده، گفتي تِشْبيايليالم خداوند نزد اك و 17
.ه به آنجا فرود شد تا آن را متصرّف شودكستان نابوت است ك او در تاكنيا. ه در سامره است، فرود شوكل ي مالقات اَخاب، پادشاه اسرائيز و براي برخ18
ه سگان خون ك ييدر جا: دي گوين ميرده، بگو خداوند چنك؟ و باز او را خطاب ي و هم متصرّف شديا هم قتل نموديآ: دي گوين ميرده، بگو خداوند چنك و او را خطاب 19

. ديسيز خواهند ليدند، سگان خون تو را نيسينابوت را ل
.ي تا آنچه در نظر خداوند بد است، بجا آوريرا تو خود را فروخته ايافتم زي تو را يبل: ؟ او جواب داديافتيا مرا ي دشمن من، آيا: ا گفتيلي اَخاب به ا20
.ل منقطع خواهم ساختي خواهم ساخت، و از اَخاب هر مرد را خواه محبوس و خواه آزاد در اسرائكلّ هالك من بر تو بال آورده، تو را بالكني ا21
.يب گناه ساخته اكل را مرتيجان آورده، و اسرائيه خشم مرا به هكني ساخت به سبب اا خواهميرُبعام بن نباط و مانند خاندان بعشا ابن اَخِي و خاندان تو را مثل خاندان 22
. ل خواهند خورديزْرعِيزابل را نزد حصار يسگانْ ا: لم نموده، گفتكز خداوند تيزابل ني اة و دربار23
. هوا بخورندرد، مرغان يه را در صحرا بمكرد، سگان بخورند و هريسان اَخاب در شهر بمكه را از ك هر 24
.زابل او را اغوا نمودي با آوردن آنچه درنظر خداوند بد است فروخت، و زنش ايشتن را برايه خوك نبود مثل اَخاب يسك و 25
. ردندك يل اخراج نموده بود، مي اسرائيشان را ازحضور بنيه خداوند اك ياني نمود، برحسب آنچه اموريار مي بتها رجاسات بسيروي و در پ26
. رفتيوت راه مكد و به سيرد و روزه گرفته، بر پالس خوابك زده، پالس در برك خود را چاةد، جامين سخنان را شنيو چون اَخاب ا 27
: نازل شده، گفتي تِشْبيايليالم خداوند بر اك آنگاه 28
ام پسرش، ين در اكي آورم، لي نميام وين بال را در ايد، اي نمايع مه در حضور من تواضكن جهت ي چگونه به حضور من متواضع شده است؟ پس از ايديا اَخاب را دي آ29

.دين بال را بر خاندانش عارض خواهم گردانيا


22اول پادشاهان باب 
.ل جنگ نبوديان اَرام و اسرائيه در مك و سه سال گذشت 1
.ل فرود آمديهودا نزد پادشاه اسرائيهوشافاط، پادشاه ي و در سال سوم، 2
م؟   ي باشيه راموت جِلْعاد از آن ماست و ما از گرفتنش از دست پادشاه اَرام غافل مكد ي دانيا نميآ: ل به خادمان خود گفتيشاه اسرائ و پاد3
 چون قوم تو و سواران  قوم من،ه من، چون تو و كل را جواب داد يهوشافاط پادشاه اسرائي آمد؟ و ي جنگ خواهيا همراه من به راموت جِلْعاد برايآ: هوشافاط گفتي پس به 4

. باشنديمن، چون سواران تو م
.ييالم خداوند مسألت نماكه امروز از كنيتمنّا ا: ل گفتيهوشافاط به پادشاه اسرائي و 5
 و خداوند آن را به دست يبرآ: شان گفتنديستم؟ ايا باز اي جنگ بروم يا به راموت جِلْعاد برايآ: شان گفتيرده، به اكا جمع يل به قدر چهار صد نفر از انبي و پادشاه اسرائ6

.م خواهد نموديپادشاه تسل
م؟ييال نماوست تا از او سي خداوند نينها نبير از اينجا غيا در ايآ: هوشافاط گفتي اما 7
 من ةه درباركرا ين من از او نفرت دارم زكيل. ردكوند مسألت توان ه به واسطه او از خداكملَه هست يا ابن ياكي ميعنيگر، ي مرد دكي: هوشافاط گفتيل به ي و پادشاه اسرائ8

.دين نگويپادشاه چن: هوشافاط گفتيو . يه به بدكند، بلك ي نبوت نمييوكيبه ن
.نك حاضر يملَه را به زوديا ابن ياكيم«: ان خود را خوانده، گفتي از خواجه سرايكيل ي پس پادشاه اسرائ9

ا به حضور يع انبي سامره نشسته بودند، و جمة دروازةع، نزد دهني وسي خود در جايرسكده، بر ي لباس خود را پوشيكيهودا، هر يهوشافاط، پادشاه يو ل ي و پادشاه اسرائ10
.ردندك يشان نبوت ميا

. زد تا تلف شوندينها خواهيان را به اياَرام: دي گوين ميخداوند چن:  خود ساخته، گفتين براي آنهنينَعنَه شاخهاكا ابن ي و صِدق11
.م خواهد نموديرا خداوند آن را به دست پادشاه تسليروز شو زي و فيبه راموت جِلْعاد برآ:  گفتندين ميچن رده، كا نبوت يع انبي و جم12
شان باشد و ي از ايكيالم كالم تو مثل كپس . ندي گويو مكي پادشاه نة زبان درباركيا به ي انبكنيا: رده، گفتكا رفته بود، او را خطاب ياكيدن مي طلبيه براك ي و قاصد13

.    و بگوكيسخن ن
. د همان را خواهم گفتيه هر آنچه خداوند به من بگوكات خداوند قسم يبه ح: ا گفتياكي م14
و خداوند آن را . روز شوي و فيبرآ:  گفتياو در جواب و. ميستيا باز ايم ي جنگ برويا به راموت جِلْعاد برايا، آياكي ميا:  را گفتيد، پادشاه وي پس چون نزد پادشاه رس15

.ردكم خواهد يبه دست پادشاه تسل
؟يير از آنچه راست است به من نگويهوه، غيه به اسم كچند مرتبه تو را قسم بدهم : را گفتي پادشاه و16
. خود برگرددة به خانيس به سالمتكنها صاحب ندارند، پس هر يا: دم و خداوند گفتيدنده كوهها پراكه شبان ندارد بر ك يل را مثل گله اي اسرائيتمام:  او گفت17
؟ يه به بدكند بلك ي نبوت نمييوكي من به نةه درباركا تو را نگفتم يآ: هوشافاط گفتيل به ي و پادشاه اسرائ18
.ستاده بودندي به طرف راست و چپ اير آسمان نزد وك لشيمامدم و تي خود نشسته ديرسكمن خداوند را بر : الم خداوند را بشنوكپس :  او گفت19
.لم نمودك به آنطور تيگرينطور سخن راند و دي به ايكيو . فتديد تا به راموت جِلْعاد برآمده، بيه اَخاب را اغوا نماكست يك:  و خداوند گفت20
.نمك ياغوا ممن او را : ستاد و گفتيرون آمده، به حضور خداوند بايد بي و آن روح پل21
 يرد و خواهك ي را اغوا خواهيو: او گفت. اذب خواهم بودكش روح يايع انبي روم و در دهان جميرون ميه من بكز؟ او جواب داد يبه چه چ:  را گفتي و خداوند و22

.نكن بيپس برو و چن. توانست
.  تو سخن بد گفته استةوند دربار تو گذاشته است و خداياين انبيع اياذب در دهان جمك ي پس اآلن خداوند روح23
د؟ي تو رفت تا به تو سخن گويالم راه از نزد من به سوكروح خداوند به «: ا زد و گفتياكي آمده، به رخسار مكينَعنَه نزدكا ابن ي آنگاه صدق24
.دي دي، آن را خواهينك داخل شده، خود را پنهان ي اندرونةه به حجرك ي در روزكنيا: ا جواب دادياكي م25
.وآش، پسر پادشاه ببريم شهر و ك حا ر و او را نزد آمون،يا را بگياكيم: ل گفتي و پادشاه اسرائ26
. برگردميد تا من به سالمتي بپروري و آب تنگيد و او را به نان تنگيندازين شخص را در زندان بيا: دي فرماين مي و بگو پادشاه چن27
.ديعاً بشنوي قوم جميا: و گفت. لم ننموده استك، خداوند به من تينك مراجعت يمت الواقع به سالياگر ف: ا گفتياكي م28
.هودا به راموت جِلْعاد برآمدنديهوشافاط، پادشاه يل و ي و پادشاه اسرائ29



.ر ساخته، به جنگ رفتكل خود را متِنَيشاه اسرائپس پاد.  روم و تو لباس خود را بپوشير ساخته، به جنگ مكمن خود را متِنَ: هوشافاط گفتيل به ي و پادشاه اسرائ30
.دييل فقط جنگ نمايه با پادشاه اسرائك و نه با بزرگ، بلكوچكنه با «: رده، گفتك خود را امر ي و دو سردار ارابه هاي و پادشاه اَرام س31
.اد برآورديهوشافاط فريند و يپس برگشتند تا با او جنگ نما. استل ين پادشاه اسرائيناً ايقي: دند، گفتنديهوشافاط را دي و چون سرداران ارابه ها 32
.    ست، از تعاقب او برگشتنديل نيه او پادشاه اسرائكدند ي و چون سرداران ارابه ها د33
ه كرا يرون ببر زير بكت خود را بگردان و مرا از لشدس«:  زره زد، و او به ارابه ران خود گفتيان وصله هايل را ميده، پادشاه اسرائيشكمان خود را بدون غرض ك يسك اما 34

.مجروح شدم
.ختيان ارابه ري داشتند؛ و وقت غروب مرد و خون زخمش به ميان برپا مي و در آن روز جنگ سخت شد و پادشاه را در ارابه اش به مقابل اَرام35
.ش برگردديت خويس به والك هرس به شهر خود وكهر: ر ندا در داده، گفتندك و هنگام غروب آفتاب در لش36
.ردندك و پادشاه مرد و او را به سامره آوردند و پادشاه را در سامره دفن 37
.ه خداوند گفته بودك يالمك او را شستند، برحسب ةدند و اسلحيسي سامره شستند و سگان خونش را لةك و ارابه را در بر38
.ستيتوب نكل ميام پادشاهان اسرائيخ ايتاب تواركا در يرد، آكه بنا ك يي شهرهايه ساخت و تمامك ي عاجةرد و خانكع اَخاب و هرچه او ي وقاةي و بق39
.ش سلطنت نموديا به جايد و پسرش، اخزي پس اَخاب با اجداد خود خواب40
.هودا پادشاه شديل بر يهوشافاط بن آسا در سال چهارم اَخاب، پادشاه اسرائي و 41
. ، بوديرد و اسم مادرش عزُوبه دختر شِلْحكم سلطنت يست و پنج سال در اورشليه آغاز سلطنت نمود و بكپنج ساله بود  و يهوشافاط سي و 42
 قوم در  بلند برداشته نشد ويانهاكه مكني آورد، مگر اي نمود و آنچه درنظر خداوند راست بود، بجا مي نموده، از آنها تجاوز نمك پدرش، آسا سلويقهاي طري و در تمام43
.دندي سوزانيدند و بخور همي گذراني همي بلند قربانيانهاكم

.ردكل صلح يهوشافاط با پادشاه اسرائي و 44
ست؟يتوب نكهودا ميامِ پادشاهانِ يخِ ايتاب تواركا در يرد، آكه ك ييه نمود و جنگهاك يهوشافاط و تهوريع ي وقاةي و بق45
. ن نابود ساختي مانده بودند، آنها را از زمي آسا باقام پدرش،يه از اك ي الواطةي و بق46
.ردك ي مي پادشاهيليكن وكي نبود، لي و در اَدوم، پادشاه47
.ستكون جابر شيها در عِصيشتكرا ير بروند، اما نرفتند زي ساخت تا به جهت آوردن طال به اُوفيشي ترشيهايشتكهوشافاط ي و 48
.ردكهوشافاط قبول نيبه ا ابن اَخاب ي آنگاه اَخَز49ْ
.ش سلطنت نموديهورام در جايد و با اجدادش در شهر پدرش، داود دفن شد و پسرش، يهوشافاط با اجداد خود خوابي و 50
.مود نيل پادشاهيل در سامره پادشاه شد، و دو سال بر اسرائيهودا بر اسرائيهوشافاط، پادشاه يا ابن اَخاب در سال هفدهم ي و اَخَز51ْ
. نمودي مكب گناه ساخته بود، سلوكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نَباط يق يق مادرش و طريق پدرش و طري آورد و به طري و آنچه دنظر خداوند ناپسند بود، بجا م52
. جان آورديه هل را بي اسرائيهوه خدايرد و بر حسب هرچه پدرش عمل نموده بود، خشم ك و بعل را خدمت نموده، او را عبادت 53
 

  تاب دوم پادشاهانك
*********************  

  
1دوم پادشاهان باب 

. شدنديل عاصي و بعد از وفات اَخاب، موآب بر اسرائ1
ن يا از ايه آكد ي عقْرُون رفته، بپرسينزد بعل زبوب، خدا«: شان گفتيپس رسوالن را روانه نموده، به ا. مار شديه در سامره بود افتاده، بك خود ة باال خانةا از پنجري و آخز2ْ

  افت؟يمرض شفا خواهم 
ال و سيست، شما برايل ني در اسرائييه خداكن جهت يا ازايه آكشان بگو يز و به مالقات رسوالن پادشاهِ سامره برآمده، به ايبرخ:  گفتي تِشْبيايلي خداوند به اة و فرشت3

  د؟ي روي عقْرُون مينمودن از بعل زبوب، خدا
». مرديه البته خواهك شد بلي، فرود نخواهيه بر آن برآمدك ياز بستر: دي گوين مي پس خداوند چن4
  د؟يچرا برگشت«: شان گفتي برگشتند و او به ايا رفت و رسوالن نزد ويلي و ا5
: دي فرماين ميخداوند چن: دييرده، او را گوك فرستاده است، مراجعت ه شما راك يد ونزد پادشاهيبرو:  به مالقات ما برآمده، مارا گفتيشخص«:  گفتنديشان در جواب وي ا6
ه ك شد بلي، فرود نخواهيه به آن برآمدك ين از بستري بنابرا ؟ي فرستي عقْرُون ميال نمودن از بعل زبوب، خداو سيست، تو برايل ني در اسرائييه خداكن جهت يا از ايآ

  . مرديالبته خواه
  ن سخنان را به شما گفت چگونه بود؟يه به مالقات شما برآمد و اك يأت شخصي ه:شان گفتي او به ا7
. استي بِشْبيايليا: او گفت. مرش بسته بودك بر يمربند چرمك دار بود و يمرد مو: شان او را جواب دادندي ا8
د به ي گوي مرد خدا، پادشاه مي ايه اكرد ك عرض يوه نشسته بود و به وك ةر قله او بك ي آمد در حالتي فرستاد و او نزد وي آنگاه سردار پنجامه را با پنجاه نفرش نزد و9
  ؟ير آيز

اگر من مرد خدا هستم، آتش از آسمان نازل شده، تو را و پنجاهه نفرت را بسوزاند، پس آتش از آسمان نازل شده، او را و پنجاه : ا در جواب سردار پنجاهه گفتيلي ا10
.نفرش را بسوخت

  ؟ير آي به زيه به زودكد ي فرماين مي مرد خدا، پادشاه چنيا: رده، گفتك را خطاب ي فرستاد و او ويگر را با پنجاه نفرش نزد وي دةردار پنجاه و باز س11
ازل شده، او را و پنجاه نفرش را پس آتش خدا از آسمان ن» .اگر من مرد خدا هستم، آتش از آسمان نازل شده، تو را و پنجاه نفرت را بسوزاند: شان گفتيا در جواب ايلي ا12

.بسوخت
ه جان من و كني مرد خدا تمنĤّ ايا«ه كا به زانو درآمد و ازاو التماس نموده، گفت يلي سوم آمده، نزد اة سوم را با پنجاه نفرش فرستاد و سردار پنجاهة پس سردار پنجاه13

  .ز باشدين پنجاه نفر بندگانت درنظر تو عزيجان ا
  .ز باشديد؛ اما اآلن جان من درنظر تو عزيشان سوزاني اي اول را با پنجاهه هاةآسمان نازل شده، آن دو سردار پنجاه آتش از كني ا14
  .  نزد پادشاه فرود شديپس برخاسته، همراه و» . و از او مترسير آي همراه او به ز  :ا گفتيلي و فرشته خداوند به ا15



الم كه از ك نبود ييل خدايه در اسرائكن سبب بود يا از اي آ ند،يال نماو عقْرُون سي تا از بعل زبوب، خدايه رسوالن فرستادكنچو: دي گوين ميخداوند چن:  را گفتي و و16
. مردي شد البته خواهي، فرود نخواهيه به آن برآمدك ين از بستري؟ بنابراييال نماواو س
  . نبوديه او را پسركرا يش پادشاه شد، زيهودا در جايهوشافاط، پادشاه يهورام بن يهورام در سال دوم ي و ا گفته بود، مرديليه خداوند به اك يالمك پس او موافق 17
ست؟يتوب نكل ميخِ پادشاهانِ اسرائيتابِ تواركا در يرد، آكه كا ي اعمال اَخَزْةي و بق18
  

2دوم پادشاهان باب 
  .شَع از جلجال روانه شدنديا اَلِيليه اكآسمان باال برد، واقع شد ا را در گردباد به يليه اك و چون خداوند اراده نمود 1
ل يت ئيپس به ب. نمك نكه تو را تركات خودت قسم يهوه و حيات يبه ح: شَع گفتياَلِ .ل فرستاده استيت ئيرا خداوند مرا به بينجا بمان، زيدر ا: شَع گفتيا به اَلَيلي و ا2

  . رفتند
 يمن هم م:  تو را از فوق سر تو خواهد برداشت؟ او گفتيه امروز خداوند آقاك ي دانيا  ميآ:  را گفتنديرون آمده، ويشَع بيل بودند، نزد اَليت ئيه در بك ييايو پسران انب 3

.ديدانم؛ خاموش باش
  .حا آمدنديپس به ار. نمك نكه تو را تركات خودت قسم يوه و به حهيات يبه ح: او گفت. حا فرستاده استيرا خداوند مرا به ارينجا بمان زيشَع در اي اَليا: Ĥ به اوگفتيلي و ا4
 دانم؛ خاموش يمن هم م:  دارد؟ او گفتي تو را از فوق سر تو برمييه امروز خداوند، آقاك ي دانيا ميآ:  را گفتنديشَع آمده، ويحا بودند، نزد اَليه در ارك يياي و پسران انب5

.ديباش
شان روانه ي ايپس هر دو. نمك نكه تو را تركات خودت قسم يهوه و به حيات يبه ح: او گفت. ه خداوند مرا به اُردن فرستاده استكرا ينجا بمان زيدر ا:  را گفتيĤ ويلي و ا6

  .شدند
  .ستاده بودنديشان نزد اَردن ايستادند و ايشان از دور ايا رفته، در مقابل اي و پنجاه نفر از پسران انب7
. عبور نمودنديكشان بر خشي ايافته شد و هر دوكن طرف و آن طرف شيه به اكده، آب را زد يچيش را گرفت و آن را پي خوياا رديلّي پس ا8
  .تو بر من بشودب مضاعف روح ينص: شَع گفتياَل. ه از نزد تو برداشته، بخواهكش از آنينم، پك تو بي براي خواهيه مكآنچه را : شع گفتيا به اَلّيليشان، اي و بعد از گذشتن ا9

  .ن خواهد شد واالّ نخواهد شديت چني، از براينيه از نزد تو برداشته شوم مرا ببك ينياما اگر ح! ي خواستيز دشواري چ : او گفت10
  .گر صعود نموديدكيشان را از ينْ اين و اسبان آتشي آتشة ارابكنيردند، اك ي رفتند و گفتگو ميشان  مي و چون ا11
. زدك خود را گرفته، آن را به دو حصه چاةد و جاميگر نديپس او را د! ل و سوارانشي اسرائ ةاراب!  پدرميا!  پدرميه اكاد برآورد يد، فرين را بدي اشَعي و چون اَل12
  .ستادي اُردن اةناركه از اوافتاده بود، برداشت و برگشته به كا را يلي اي و ردا13
.شَع عبور نموديافته شد و اَلكن طرف و آن طرف شيز آب را زد، به ايجاست؟ و چون او نكا يلي ايهوه خداي :ود، گرفت و آب زده، گفته از او افتاده بكا را يلي اي پس ردا14
  .م نمودندين تعظي زم آمده، او را رو بهي مالقات ويو برا.  باشديم شَعيا بر اَليليروح ا: دند، گفتنديحا بودند او را دي او در اريه روبروكا ي و چون پسران انب15
ا يوهها ك از يكيد روح خداوند او را برداشته، به يند؛ شاي تو را جستجو نمايشان بروند و آقايه اكني هستند؛ تمنّا   اي حال با بندگانت پنجاه مرد قوكنيا«:  و او را گفتند16
  .    ديمفرست: او گفت.  از دره ها انداخته باشديكيدر 
  .افتنديشان سه روز جستجو نمودند، اما او را نيپس پنجاه نفر فرستادند و ا. ديبفرست: ه خجل شده، گفتكبرام نمودند  اي بر وي اما به حد17
د؟يه نروكا شما را نگفتم يآ: شان گفتي برگشتند و او به ايشان نزد وي نمود، ايحا توقف مي و چون او در ار18
  . حاصل استينش بين آبش ناگوار و زمكيند؛ لي بي ما ميه آقاكوست چنانكين موضع شهر كنيا: شَع گفتندي و اهل شهر به اَل19ِ
  .ش آوردنديپس برا» .دي در آن بگذارك آورده، نمينزد من طشت نو:  او گفت20
  .ديايد ني از آن پديصل حايا بيگر مرگ يه بار دكن آب را شفا دادم يا: دي گوين ميخداوند چن:  را انداخت و گفتك، نم رون رفتهي آب بة و او نزد چشم21
.افتيشَع گفته بود، شفا يه اَلك ي پس آب تا به امروز برحسب سخن22
  !يچل برآك يا! يچل برآك يا: ه نموده، گفتنديرون آمده، اورا سخري از شهر بكوچك آمد، اطفال يو چون به راه برم. ل برآمديت ئي و از آنجا به ب23
  .ديشان بدريرون آمده، چهل و دو پسر از ايرد؛ و دو خرس از جنگل بكهوه لعنت يشان را به اسم ي و اديشان را دي و او به عقب برگشته، ا24
.رْمل رفت و از آنجا به سامره مراجعت نمودكوه ك و از آنجا به 25
  

3دوم پادشاهان باب 
  .ردك يغاز سلطنت نمود و دوازده سال پادشاهل آيهودا در سامره بر اسرائيهوشافاط، پادشاه يهورام بن اَخاب در سال هجدهم ي و 1
  .ردكه پدرش ساخته بود، دور كه تمثال بعل راكرا ي آورد، اما نه مثل پدر و مادرش زي و آنچه درنظرخداوند ناپسند بود به عمل م2
.ديز نوريده، از آن دوريب گناه ساخته بود، چسبكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نَباط ين به گناهان كي ل3
  .  نموديل صد هزار بره و صد هزار قوچ با پشم آنها ادا مي بود و به پادشاه اسرائيمشع، پادشاه موآب، صاحب مواشي و 4
  . شديل عاصي و بعد از وفات اَخاب، پادشاه موآب بر پادشاه اسرائ5
  .ديل را سان دي اسرائيرون شده، تماميهورام پادشاه از سامره بي در آن وقت 6
 آمد؟ او ي مقاتله با موآب خواهيا همراه من برايآ.  شده استيپادشاه موآب بر من عاص: هودا فرستاده، گفتيپادشاه : هودا فرستاده، گفتيهوشافاط، پادشاه يفت ونزد  و ر7

  .خواهم آمد، من چون تو هستم و قوم من چون قوم تو و اسبان من چون اسبان تو: گفت
  .ابان اَدوميبه راه ب: گفتم؟ يدام راه بروكبه :  اوگفت8
  .شان بود، آب نبوديه همراه اك يانير و چارپاكسفر هفت روزه دور زدند و به جهت لش. هودا و پادشاه اَدوم روانه شدهيل و پادشاه ي پس پادشاه اسرائ9

  .ندكم ي تسلشان را به دست موآبين سه پادشاه را خوانده است تا ايه خداوند اكافسوس : ل گفتي و پادشاه اسرائ10
ه كشَع بن شافاط ياَل«: ل در جواب گفتي از خادمان پادشاهان اسرائيكيو » م؟يي او از خداوند مسألت نماةست تا به واسطينجا ني خداوند در ايا نبيآ: هوشافاط گفتي و 11

  .نجاستيخت، اي ريا ميلي ايآب بر دستها
. فرود آمدنديهوشافاط و پادشاه اَدوم نزد ويل و ي اسرائپس پادشاه» .الم خداوند با اوستك: هوشافاط گفتي و 12
ن سه پادشاه را خوانده يرا خداوند اي، زين:  را گفتيل وياما پادشاه اسرائ.  مادرت بروياي پدرت و انبيايار است؟ نزد انبكمرا با تو چه : ل گفتيشَع به پادشاه اسرائي و اَل13

  .ديم نمايشان را به دست موآب تسلياست تا ا



ردم و تو را ك ي تو نظر نمي داشتم، به سويهودا را نگاه نميهوشافاط، پادشاه يه اگر من احترام كستاده ام قسم ي ايه به حضور وكوت يهوه صبايات يبه ح: شَع گفتي اَل14
  .دمي دينم

  .د آميه چون مطرب ساز زد، دست خداوند بروكو واقع شد . دياوري بي من مطربي اما اآلن برا15
   را پر از خندقها بساز وين ودايا: دي گوين ميخداوندچن:  و او گفت16
  .ديم شما بنوشي شما و بهاي از آب پر خواهد شد تا شما و مواشين واديد، اما ايد ديد و باران نخواهيد ديباد نخواه: دي گوين ميرا خداوند چني ز17
  .ردكم خواهد ي دست شما تسلز بهيه موآب را نكل است، بلين در نظر خداوند قلي و ا18
د بست و هر ي آب را خواهيع چشمه هايد نمود و جميو را قطع خواهكي درختان نةد ساخت و همين را منهدم خواهي بهتري شهرهاة حصاردار و همي شهرهاي و تمام19

  .ردكد يو را با سنگها خراب خواهكين نيقطعه زم
.ن را از آب پر ساختيز راه اَدوم آمد و آن زم آب اكنيه، ايدن هدي و بامدادان دروقت گذران20
ه باالتر از آن بود، جمع شدند و به سر حد خود ك شد و هريه به اَسالح جنگ مكند، هر ي آيشان برمي اة مقاتليه پادشاهان براكده بودند يان شني موآبي و چون تمام21

  .    ردندكاقامت 
  دند،يان از آن طرف، آب را مثل خون سرخ ديد، موآبيب تاب پس بامدادان چون برخاستند و آفتاب بر آن آ22
  .ديمت بشتابيشته اند؛ پس حال به غنكگر را يدكيرده، ك پادشاهان البته مقاتله  ن خون است،ي ا : و گفتند23
  .شتندك يان را ميشان داخل شده، موآبين اي به زمشان منهزم شدند، ويه از حضور اكست دادند، كان را شيان برخاسته، موآبيليدند، اسرائيرگاه رسك اما چون به لش24
 درختان خوب را قطع ي آب را مسدود ساختند، و تماميردند و تمام چشمه هاكس سنگ خود را انداخته، آن را پر كن هري و شهرها را منهدم ساختند و بر هر قطعه زم25

  .رده، زدندكان آن را احاطه ر حارست را در آن واگذاشتند و فالخن اندازي قين سنگهاكل. نمودند
  .افند، اما نتوانستندكه تا نزد پادشاه اَدوم را بشكرزن گرفت يه جنگ بر او سخت شد، هفتصد نفر شمشكد ي و چون پادشاه موآب د26
پس . د آمديل پدي بر اسرائيميظ عظي و غ.دي گذراني سوختنيد، گرفته، او را بر حصار به جهت قربانيست سلطنت نماي بايش ميه به جاك خود را ة پس پسر نخست زاد27

.ردندكن خود مراجعت ي روانه شده، به زمياز نزد و
  

4دوم پادشاهان باب 
 يمرا براار او آمده است تا دو پسر كد، و طلبي ترسيه بنده ات از خداوند مك ي دانيبنده ات، شوهرم مرد و تو م: شَع تضرّع نموده، گفتيا نزد اَلِي از زنان پسران انبي وزن1

  . خود ببرديبندگ
  .ستي از روغن ني ظرفي سوايزيزت را در خانه چينك«: او گفت» ؟ينم؟ و در خانه چه دارك تو چه يبگو برا:  را گفتيشَع وي اَل2ِ
  .ار بخواهي و بسي خالين، ظرفهاكگان خود طلب ي همسايرون از تماميبرو ظرفها از ب:  او گفت3
.نار بگذاركز و هرچه پر شود به ي آن ظرفها بريو پسرانت ببند و در تمام و داخل شده، در را بر خودت 4
  . ختي ري آورده، او ميشان ظرفها نزد وي رفته، در را بر خود و پسرانش بست و اي پس از نزد و5
  . ستاديو روغن باز ا» .ستيگر ني ديظرف«:  را گفتياو و» .اوريگر نزد من بي ديظرف:  از پسران خود گفتيكيرده بود به ك و چون ظرفها را پر6
. دينك مانده گذران يرده، تو پسرانت از باقكبرو و روغن را بفروش و قرض خود را ادا :  را گفتيو او و.  پس رفته، آن مرد خدا را خبر داد7
  .ردك يل مي نمود، به آنجا به جهت نان خوردن ميرد؛ و هرگاه عبور مه طعام بخوكه بر او ابرام نمود ك بزرگ بود يم رفت و در آنجا زنيشَع به شونيه اَلِك واقع شد ي و روز8
.  گذرديشه از نزد ما ميه همكن مردِ مقدسِ خداست يه اكده ام ي فهمكنيا:  پس آن زن به شوهر خود گفت9

.ديد، در آنجا فرود آيه چون نزد ما آكم ين بگذراي وي در آن براي و شمعدانيرسكم و بستر و خوان و يوار بسازي بر دكوچك ي باالخانه اي وي پس برا10
  .دي آنجا آمد و به آن باالخانه فرود آمده، در آنجا خوابي پس روز11
  .ستادي ايو چون او را خواند، او به حضور و» . را بخوانين زنِ شونميا:  گفتيحزي و به خادم خود، ج12ِ
ان ي، من درمين: ؟ او گفتي دارياركركا سردار لشيا با پادشاه ي تو چه شود؟ آي؛ پس برايده ايشك ما يرا بران زحمت ي اي تمامكنيه اكبه او بگو :  و او به خادم گفت13

  .ن هستمكقوم خود سا
  . ندارد و شوهرش سالخورده استيه پسركن يقي«: ردك عرض يحزيرد؟ جِكد ين زن چه باي ايپس برا:  و او گفت14
  .ستادي را خوانده، او نزد در ايس وپ. او را بخوان: شَع گفتي آنگاه اَل15ِ
. ز خود دروغ مگوينك مرد خدا به يم؛ اي آقاي اين: و او در گفت.  گرفتي در آغوش خواهيات، پسرين وقت موافق زمان حيدر ا:  و گفت16
. ديي زايشَع به او گفته بود، پسريه اَلِك يالمكات به موجب ي پس آن زن حامله شده، در آن وقت موافق زمان ح17
  .ه نزد پدر خود نزد دروگران رفتك اتفاق افتاد ي و چون آن پسر بزرگ شد روز18
  . را نزد مادرش ببريو: و او به خادم خود گفت! آه سر من! آه سر من:  و به پدرش گفت19
  .ش تا ظهر نشست و مردي پس او را برداشته، نزد مادرش برد و به زانوها20
  .رون رفتيد و در را بر او بسته، بيبر بستر مرد خدا خوابان پس مادرش باال رفته، او را 21
  . تا نزد مرد خدا بشتابم و برگردمي از االغها بفرستي از جوانان و االغيكيه كنيتمنّا ا:  و شوهرخود را آواز داده، گفت22
  . استيسالمت: گفت.  ماه و نه سبت استة، نه غُرّيامروز چرا نزد او برو:  او گفت23
  . منمايوتاهكم در راندن يبران و برو و تا تو را نگو: س االغ را آراسته، به خادم خود گفت پ24
  .   دي آي مي زن شونمكنيه اك«:  گفتيحزيد، به خادم خود جِيو چون مرد خدا او را از دور د. ديرْمل رسكوه ك پس رفته، نزد مرد خدا به 25
  . استيسالمت: ا شوهرت سالم و پسرت سالم است؟ او گفتي است و آيا تو را سالمتيآ:  را بگوي بشتاب و وي پس حال به استقبال و26
ن ي تلخ است و خداوند ايه جانش در وكراياو را واگذار ز: ند اما مرد خدا گفتك آمد تا او را دور كي نزديحزيو جِ. ديش چسبيهايد، به پايوه رسك و چون نزد مرد خدا به 27

  .مرا خبر نداده است داشته، يرا از من مخف
  ب مده؟يم درخواست نمودم، مگر نگفتم مرا فري از آقايا پسريآ:  و زن گفت28
د، جوابش مده و يت گوي تو را تحيسكت مگو و اگر ي، او را تحينك را مالقات يسك مرا به دستت گرفته، برو و اگر يمر خود را ببند و عصاك:  گفتيحزي پس او به ج29ِ
  .فل بگذار طي مرا بر رويعصا



  . پس او برخاسته، در عقب زن روانه شد» .نمك نكه تو را تركات خودت خودت قسم يهوه و به حيات يبه ح:  اما مادرِ طفل گفت30
.دار نشديطفل ب«ه ك گفت  برگشته، او را خبر داد ويپس به استقبال و.  طفل نهاد؛ اما نه آواز داد و نه اعتنا نموديش رفته، عصا را بر رويشان پي از ايحزي و ج31ِ
  .ده استيه طفل مرده و بر بستر او خوابكد يشَع به خانه داخل شده، دي پس اَل32ِ
  . و چون داخل شد، در را بر هر و بست و نزد خداوند دعا نمود33
  . خم گشت و گوشت پسر گرم شديذاشته، بر و و چشم خود را برچشم او و دست خود را بر دست او گي و برآمده بر طفل دراز شد و دهان خود را بر دهان و34
  . ردكرد؛ پس طفل چشمان خود را باز كه طفل هفت مرتبه عطسه ك خم شد يد و برآمده، بر وين طرف و آن طرف بخرامي مرتبه اكي و برگشته، در خانه 35
  .پسر خود را بردار«:  را گفتيداخل شد، او وپس او را خواند و چون نزد او .  را بخوانين زن شونميا:  را آواز داده، گفتيحزي و ج36ِ
.رون رفتين خم شد و پسر خود را برداشته، بيش افتاد و رو به زميهاي نزد پا  پس آن زن داخل شده،37
  .ا بپزيبگذار و آش به جهت پسران انبگ بزرگ را يد: و او به خادم خود گفت.  نشسته بودنديا به حضور وين بود و پسران انبي در زميو قحط. شَع به جلجال برگشتي و اَل38ِ
ه آنها را كرا يرد زكگ آش خُرد يده، دامن خود را پر ساخت و آمده، آنها را در دي از آن چي بريارهايافت و خي ي برةند و بوتيها بچي به صحرا رفت تا سبزيسك و 39

  . نشناختند
  .و نتوانستند بخورند!  استگي مرد خدا، مرگ در ديا:  آن خوردند، صدا زده، گفتندي پس برا40
.گ نبوديز مضّر در ديچ چيپس ه. ز تا بخورندي مردم بريبرا: گ انداخت و گفتيپس آن را در د. دياوريآرد ب:  او گفت41
  .مردم بده تا بخورندبه : پس او گفت.  خود آوردةسيكست قرص نان جو و خوشه ها در ي بيعني نوبر، ك مرد خدا خورايشَه آمده، براي از بعل شَلِيسك و 42
  . خواهد مانديشان باقيه خواهند خورد و از اكد ي گوين ميرا خداوند چنيبه مردمان بده تا بخورند، ز: ش صد نفر بگذارم؟ او گفتينقدر را چگونه پيا:  خادمش گفت43
. مانديشان باقيالم خداوند خوردند و از اكشان گذاشت و به موجب يش اي پس پ44


5 باب دوم پادشاهان
  . ابرص بودي او اَرام را نجات داده بود، و آن مرد جبار، شجاع ولةليرا خداوند به وسي بزرگ و بلند جاه بود، زيش مردير پادشاه آرام، در حضور آقاك و نُعمان سردار لش1
  .ردك ين نُعمان را خدمت م آوردند و او در حضور زيريل به اسين اسرائي از زمكوچك يكزينكرون رفته، يان بي اَرامي و فوجها2
  . داديه او را از برص شفا مك بود ي سامره است،  مي ايم در حضور نبيه آقاكاش ك:  و خاتون خود گفت3
  .دي گوين و چنان ميل است، چنيت اسرائي از واليزينك:  خود را خبر داده، گفتي درآمده، آقايسك پس 4
  . نقره و ششهزار مثقال طال و ده دست لباس به دست خود گرفتةپس روانه شد و ده وزن.  فرستميل مي پادشاه اسرائيبرا يتوبكا و برو و مي ب : پس پادشاه اَرام گفت5
  .يشفا ده خود نُعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برصش ة بندكنيتوب به حضورت برسد، اكن ميه اآلن چون اكل آورد و در آن نوشته بود يتوب را نزد پادشاه اسرائك و م6
 را از برصش يسكن شخص نزد من فرستاده است تا يه اكنم كرانم و زنده يه بمكا من خدا هستم يآ: ده، گفتيتوب را خواند لباس خود را دركل مي اما چون پادشاه اسرائ7

.ندك ي از من مييه او بهانه جوكنديد و ببيپس بدان. شفا بخشم
ل يه در اسرائكد تا بداند ياي او نزد من ب ؟يديلباس خود را چرا در: ده است، نزد پادشاه فرستاده، گفتيل لباس خود را دريه اسرائه پادشاكد يشَع، مرد خدا شني اما پس اَل8
  . هستي اينب
  .ستاديشَع اي خود آمده، نزد درِ خانْه اَلي پس نُعمان با اسبان و ارابه ها9

  . شدي اُردن هفت مرتبه شست و شو نما و گوشتت به تو برگشته، طاهر خواهبرو و در:  فرستاده، گفتي نزد ويشَع رسولي و اَل10ِ
ت داده، ك برص حريهوه را خوانده، و دست خود را بر جاي خود، يستاد و اسم خدايرون آمده، خواهد اي گفتم البته نزد من بكنيا:  شده، رفت و گفتك اما نُعمان غضبنا11

  .ابرص را شفا خواهد داد
  .نم تا طاهر شوم؟ پس برگشته، با خشم رفتكا در آنها شست و شو نيست؟ آيل بهتر ني اسرائيع آبهاي دمشق، از جميبانَه و فَرْفَرْ، نهرهاا اَي آ12
اده چون تو را گفته يمرتبه ز؟ پس چند ي آورديا آن را بجا   نمي بزرگ گفته بود، آي تو را امري پدر ما، اگر نبيا: رده، گفتندك آمده، او را خطاب كي اما بندگانش نزد13

  .ن و طاهر شوكاست شست و شو 
. برگشته، طاهر شدكوچكالم مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل ك پس فرود شده، هفت مرتبه در اًردنّ به موجب 14
 ييل خداين جز در اسرائي زميه در تمامك اآلن دانسته ام كنيا: ستاده، گفتي ايرده، داخل شد و به حضور وكت خود نزد مرد خدا مراجعت ي جمعي پس او با تمام15

  .يي از بنده ات قبول فرمايه ايه هدكنيو حال تمنّا ا. ستين
  .رد ابا نموديه بپذكو هرچند او را ابرام نمود . ردكه قبول نخواهم كستاده ام قسم ي ايه در حضور وكهوه يات يبه ح:  او گفت16
د االّ نزد ير نخواهد گذرانيان غيحه نزد خداي و ذبي سوختنين، بنده ات قربانيه بعد از اكرا ي بنده ات داده شود زكه دو بار قاطر از خاكن يه، تمنّا ااگر ن:  و نُعمان گفت17
  .هوهي

م، ي رِمون سجده نماةند و من در خانكه يك بر دست من تد وي رِمون داخل شده، در آنجا سجده نماةم به خانيه چون آقاكد ي تو را عفو فرماةن امر، خداوند بندي اما در ا18
  .دين امر عفو فرماي تو را در اةنم، خداوند بندك رمون سجده ة جون در خانيعني

  . برفتي مسافتك انديو از نزد و . برويبه سالمت:  را گفتي او و19
ه من از عقب او كهوه قسم يات يبه ح. ه آورده بود، امتناع نمودك آنچه ين نُعمان اَرامين دست ام از گرفتي آقاكنيا«: شَع مرد خدا بود گفتيه خادم اَلك يحزي اما ج20
». از او خواهم گرفتيزيده، چيدو
    است؟يا سالمتيآ:  خود به استقبالش فرود آمد و گفتة دود، از ارابيه از عقبش مكد ي از عقب نُعمان شتافت و چون نُعمان اورا ديحري پس ج21
 نقره و دو دست لباس به ة وزنكيه كنيم نزد من آمده اند؛ تمنّا ايوهستان افراكا از ي اآلن دو جوان از پسران انبكنيا: دي گويم مرا فرستاده، ميآقا.  استيسالمت:  اوگفت22

.يشان بدهيا
  .ش او برنديسه با دو دست لباس بست و بر دو خادم خود نهاد تا پيكرا در دو  نقره ةپس بر او ابرام نمود تا او دو وزن» .ريمرحمت فرموده، دو وزنه بگ«:  نُعمان گفت23
.رده، رفتندكشان گرفته، در خانه گذاشت و آن اشخاص را مرخص يد آنها را از دست اي و چون به عوفَل رس24
  . نرفته بودييبنده ات جا«:  گفتت؟يي آيجا مك از يحزي جيا:  را گفتيشَع ويستاد و اَلي خود اي و او داخل شده، به حضور آقا25
تون و ين وقت، وقت گرفتن نقره و گرفتن لباس و باغات زيا اي خود به استقبال تو برگشت؟ آ ةه آن مرد از ارابك يا دل من همراه تو نرفت هنگاميآ:  راگفتيشَع وي اَل26
    زان است؟ينكستانها و گله ها و رمه ها و غالمان و كتا



.رون رفتي مبروص مثل برف بيو از حضور و. ديت تو تا به ابد خواهد چسبيان به تو و ذر پس بزَص نُعم27
  

6دوم پادشاهان باب 
  . ما تنگ استيم، براينكه در حضور تو در آن ساك يانك مكنيه اكشَع گفتند يا به اَلي و پسران انب1
  .ديبرو: او گفت. مين باشكم تا در آن سايد در آنجا بساز خوي برايانكم و ميري از آنجا بگي چوبكيم و هري پس به اُردنّ برو2
  .مي آيه مكاو جواب داد . ايمرحمت فرموده، همراه بندگانت ب: شان گفتي از ايكي و 3
  .دند، چوبها را قطع نمودنديشان روانه شد و چون به اُردنّ رسي پس همراه ا4
  .ه بوديه عاركرايم، زي آقايآه ا: رده، گفتكاد ي آب افتاد و او فرد، آهن تبر دري برير را ميشان تي از ايكيه ك ي و هنگام5
  . آب آورديده، در آنجا انداخت و آهن را روي بري نشان داد، او چوبي و چون جا را به و جا افتاد؟ك:  پس مرد خدا گفت6
.رده، آن را گرفتكپس دست خود را دراز .  خود آب برداريبرا:  پس گفت7
  . من خواهد بوديدر فالن جا اردو: رده، گفتكرد و با بندگان خود مشورت ك يل جنگ ميبا اسرائ و پادشاه اَرام 8
  .رده اندكان به آنجا نزول يه اًرامكرا ي زينكه از فالن جا گذر نكباحذر باش : ل فرستاده، گفتي اما مرد خدا نزد پادشاه اسرائ9

.ردكبار و نه دو بار محافظت كي را از آن انذار نمود، فرستاده، خود را از آنجا نه يداد و وه مرد خدا او را خبر ك يانكل به مي و پادشاه اسرائ10
  ل است؟يدام از ما به طرف پادشاه اسرائكه كد ي دهيا مرا خبر نميآ: شان گفتين امر مضطرب شد و خادمان خود را خوانده، به اي و دل پادشاه اَرام از ا11
  . سازدي، مخبر ميي گويه در خوابگاه خود مك يل را از سخنانيل است، پادشاه اسرائيه در اسرائك يشع نبيه الكست، بلين نيم چنيآقا يا:  از خادمانش گفتيكي و 12
  . در دوتان استكنيه اكپس او را خبر دادند . رميجاست، تا بفرستم و او را بگكه او كد ينيد و ببيبرو:  او گفت13
  .شان وقت شب آمده، شهر را احاطه نمودندي بدانجا فرستاد و ايميعظر ك پس سواران و ارابه ها و لش14
   م؟ينكم چه بي آقايآه ا:  را گفتيپس خادمش و.  با سوران و ارابه ها شهر را احاطه نموده بودنديرك لشكنيرون رفت و  اي و چون خادم مردِ خدا صبح برخاسته، ب15
  .شترنديشانند بيه با اك ينند از آنايه با ماك يرا آنانيمترس ز : او گفت16
 يشع از سواران و ارابه هاي اطراف اليوههاك كنيه اكد يپس خداوند چشمان خادم را گشود و او د. ندي خداوند چشمان او را بگشا تا ببيا: رده، گفتكشَع دعا ي و اَل17
  .ن پر استيآتش
 مبتال يوركشع به يالم الكشان را به موجب يپس ا. ي مبتال سازيوركن گروه را به يه اكنيتمنّا ا: رده، گفتكشع نزد خداوند دعا ي فرود شدند، اَليشان نزد وي و چون ا18

  .ساخت
.شان را به سامره آورديپس ا. ديد، خواهم رساني طلبيه مك يسكد و شما را به يياياز عقب من ب. ستين نيست و شهر اين نيراه ا: شان راگفتيشَع، اي و اَل19
  . در سامره هستندكنيه اكدند يشان را گشود و ديپس خداوند چشمان ا.  ننديشان را بگشا تا ببي خداوند چشمان ايا: شَع گفتيارد سامره شدند، اَله وك ي و هنگام20
  ا بزنم؟يا بزنم؟ آي پدرم آيا: شَع گفتيد، به اَليشان را ديل چون اي آنگاه پادشاه اسرائ21
  . خود برونديشان بگذار تا بخورند و بنوشند و نزد آقايش اي زد؟ نان و آب پي خواهيرده اكر يمان خود اسكر و يشه به شمك را يسانكا يمزن؛ آ : او گفت22
ل ين اسرائيگر به زمي اَرام ديو بعد از آن، فوجها. ش رفتندي خويه نزد آقاكرد كشان را مرخص يدند، ايرد و چون خوردند و نوشكشان برپا ي اي بزرگ برايافتي پس ض23

.امدندين
  .رد و برآمده سامره را محاصره نمودكر خود را جمع كه بنَهدد، پادشاه اَرام، تمام لشكن، واقع شد ي و بعد از ا24
  . شديوخته م نقره فرة ربع قاب جلغوزه، به پنج پاركي نقره و ة به هشتاد پاريه سر االغك ي آن را محاصره نموده بودند، به حدكني سخت در سامره بود  و اي و قحط25
  .نكم پادشاه، مدد ي آقايا: اد برآورده، گفتي فري نزد وي نمود؛ زنيل بر باره گذر مي و چون پادشاه اسرائ26
  ا از چرخُشْت؟يا از خَرْمن ينم؟ آكجا تو را مدد كند، من از كاگر خداوند تو را مدد  ن:  او گفت27
  .م خورديم و پسر مرا فردا خواهيپسر خود را بده تا امروز بخور: ن زن به من گفتي ا:ردك او عرض  تو را چه شد؟:  پس پادشاه او را گفت28
  .ردكاما او پسر خود را پنهان . ميپسرت را بده تا او را بخور:  را گفتميگر ويم و روز ديم و خوردي پس پسر مرا پخت29
  .ر درخت لباس خود پالس دربر داشتي در زكنيه اكدند يت و قوم د گذشيد و او بر باره ميد، رخت خود را بدري و چون پادشاه سخن زن را شن30
  .شََع بن شافاط امروز بر تنش بمانديند اگر سر اَلكاده بيه زكن بليخدا به من مثل ا:  و گفت31
 يا ميآ: خ گفتيشَع به مشاي، اَليدن قاصد نزد ويرس را از نزد خود فرستاد و قبل از يسكخ، همراهش نشسته بودند و پادشاه، ي خود نشسته بود و مشاةشَع در خاني و اَل32ِ

ش در عقبش ي آقايهاي پايا صدايد؛ آيد و او را از در برانيه قاصد برسد، در را ببندك يد وقتي متوجه باش ند؟كن پسر قاتل فرستاده است تا سر مرا از تن  جدا يه اكد ينيب
  ست؟ين

شم؟ك خداوند انتظار بيگر براين بال از جانب خداوند است؛ چرا دي اكنيا: د و او گفتي رسيصد نزد و قاكني گفت، ايشان سخن مي و چون او هنوز به ا33
  

7دوم پادشاهان باب 
مره  ساة مثقال نزد دروازكيل جو به يك مثقال و دو كيل آرد نرم به يك كين وقت يه فردا مثل اكد ي گوين ميخداوند چن. ديالم خداوند را بشنوك: شَع گفتي و اَل1

  . شوديفروخته م
همانا تو : ز واقع تواند شد؟ او گفتين چيا اي اگر خداوند پنجره ها هم در آسمان بسازد، آكنيا:  نمود در جواب مرد خدا گفتيه ميك تيه پادشاه بر دست وك ي و سردار2

. خورديد اما از آن نخواهي ديبه چشم خود خواه
  م؟يريم تا بمينينجا بنشيچرا ما ا: گر گفتنديدكي و به  دروازه بودندة و چهار مرد مبروص نزد دهن3
. ميندازيان بي اراميم و خود را به اردويپس حال برو. م مرديم، خواهينجا بمانيم مرد و اگر در اي  در شهر است و در آنجا خواهيم، همانا قحطيم به شهر داخل شويي اگر گو4

  .م مرديشند، خواهكاگر ما را بم ماند و ياگر ما را زنده نگاه دارند، زنده خواه
  . در آنجا نبوديسك كنيدند ايان رسي اَرامينار اردوكان بروند، اما چون به ي اَرامي پس وقت شام برخاستند تا به اردو5
ان را به ضد يان و پادشاهان مصريپادشاهان جتّّل، ي پادشاه اسرائكنيا: گر گفتنديدكيد و به يان شنواني اَرامي را در اردويمير عظك لشي ارابه ها و اسبان و صدايرا صداي ز6

  .نديايرده است تا بر ما بكر يما اج
  .ختنديرده، از ترس جان خود گرك كه بود ترك ي خود را به طوريمه ها و اسبان و االغها و اردويردند و خك پس برخاسته، به وقت شام فرار 7



 يمه ايردند و برگشته و به خكل و شرب نموده، از آنجا نقره و طال و لباس گرفته، رفتند و آنها را پنهان كدند و ا داخل شيمه اينار اردو آمده، به خك و آن مبروصان به 8
.ردندكز بردند؛ و رفته، پنهان يگر داخل شده، از آن نيد
د؛ پس اآلن ي به ما خواهد رسييم، بالير اندازيبح به تأخ صييم و اگر تا روشناي مانيم؛ امروز روز بشارت است و ما خاموش مينك يما خوب نم: گر گفتنديدكي پس به 9
  .مي پادشاه خبر دهةم و به خانيد بروييايب

 بود مگر اسبان بسته شده، و ي انساني و نه صدايسك در آنجا نه كنيم و ايان درآمدي اَراميبه اردو: گفتند. شان را مخبر ساختهي پس رفته، دربانان شهر را صدا زدند و ا10
.مه ها به حالت خودي بسته شده و خاالغها

  . پس دربانان صدا زده، خاندان پادشاه را در اندرون اطالع دادند11
رون يپس از اردو ب. ميه ما گرسنه هستك دانند يم: ردكان به ما چه خواهند يه اَرامك دهم يق شما را خبر ميبه تحق:  و پادشاه در شب برخاست و به خادمان خود گفت12

  .م شديم گرفت و به شهر داخل خواهيشان را زنده خواهيند، ايرون آيند چون از شهر بي گويرده اند و مك را در صحرا پنهان رفته، خود
و )  باشندي شده اند، مكه هالكل ي گروه اسرائي آنها مثل تمامكنيا(رند ي اند، بگيه در شهر باقك مانده يپنج رأس از اسبان باق:  گفتي از خادمانش در جواب ويكي و 13

  .مييافت نمايم تا دريبفرست
  .دينكق يد وتحقيبرو :ر اَرام فرستاده، گفتك پس دو ارابه با اسبها گرفتند و پادشاه از عقب لش14
.گشته، پادشاه را مخبر ساختندل خود انداخته بودند، پر بود، پس رسوالن بريان از تعجيه اَرامك ي راه از لباس و ظروفي تمامكنيشان تا اُردن رفتند و اي پس از عقب ا15
  .الم خداوند به فروش رفتك مثقال به موجب كيل جو به يك مثقال و دو كيل آرد نرم به يك كيردند و كان را غارت ي اَراميرون رفته ، اردوي و قوم ب16
ه ك يه مرد خدا گفت هنگامك يالمكه مرد برحسب كردند كمال يپا نمود بر دروازه گماشت و خلق، او را نزد دروازه يه ميك تيه بر دست وك و پادشاه آن سردار را 17

  . فرود آمديپادشاه نزد و
 سامره ة مثقال نزد دروازكيل آرد نرم به يك كي مثقال و كيل جو به يكه فردا مثل وقت دو كرده، گفته بود كه مرد خدا، پادشاه را خطاب ك ي و و واقع شد به نهج18

  فروخته خواهد شد،
د اما از ي دي به چشمان خود خواهكنين امر واقع تواند شد؟ و او گفت ايا مثل ايد، آياگر خداوند پنجره ها هم در آسمان بگشا: ردار در جواب مرد خدا گفته بود و آن س19

   خورد،يآن نخواه
.ه مردكردند كمال يرا خلق او را نزد دروازه پاين واقع شد زي پس او را همچن20
  

8دوم پادشاهان باب 
 يرا خداوند قحطين شو، زك، ساين شوك ساي توانيه مك ييد و در جايتو و خاندانت برخاسته، برو: رده، گفتكرده بود، خطاب كه پسرش را زنده ك يشَع به زني و اَل1

  .ن هفت سال واقع خواهد شديخوانده است و هم بر زم
  .ديان هفت سال مأوا گزينين فلسطيود رفته، در زمالم مرد خدا، عمل نمود و با خاندان خك و آن زن برخاسته، موافق 2
  .دين خود استغاثه نماي خانه و زميرون آمد تا نزد پادشاه برايرده، بكان مراجعت ينين فلسطيه آن زن از زمك هفت سال ي و واقع شد بعد از انقضا3
  .شَع بجا آورده است، به من بگويه اَلك يميظحال تمام اعمال ع«:  گفتي نمود و مي، خادم مرد خدا گفتگو ميحزي و پادشاه با ج4
و . ن خود استغاثه نموديرده بود، نزد پادشاه به جهت خانه و زمكه پسرش را زنده ك ي زنكني را زنده نمود، ايه چگونه مرده اكرد ك يان مي پادشاه بيه او براك ي و هنگام5
  .ن استيرد، اكشع زنده يه الك ين همان زن است و پسريا! م پادشاهي آقايا:  گفتيحزيج
ه ك ي او را از روزك حاصل ملي او و تمامكملي مايتمام: ن نموده، گفتييش تعي از خواجگان خود را برايكي را خبر داد؛ پس پادشاه يد، او وي و چون پادشاه از زن پرس6
.رده است تا اآلن به او رد نماك كن را  تريزم
  .نجا آمده استيه مرد خدا اكو به او خبر داده، گفتند .مار بود يپادشاه اَرام، بشَع به دمشق رفت و بنْهدد، ي و اَل7
  افت؟ين مرض خود شفا خواهم يا از ايه آكال نما و او از خداوند سة مالقات مرد خدا برو و به واسطي به دست خود گرفته، برايه ايهد: ل گفتي پس پادشاه به حزائ8
پسرت، بنْهدد، پادشاه : ستاد و گفتي ايو آمده، به حضور و. س دمشقي نفاي بار چهل شتر از تماميعني به دست خود گرفت، يه اي، هد رفتهي مالقات ويل براي و حزائ9

  افت؟يض خود شفا خواهم ين مريا از ايآ: دي گوياَرام مرا نزد تو فرستاده، م
  .نه او خواهد مرديه هر آكن خداوند مرا اعالم نموده است كيلافت ي يالبته شفا توان: برو و او را بگو:  را گفتيشَع وي و اَل10ِ
  .ستيپس مرد خدا بگر. ديست تا خجل گردي نگريره ساخته، بر وي و چشم خود را خ11
 زد و جوانان يشان را آتش خواهي اي دانم؛ قلعه هايد، مي رسانيل خواهي اسرائيه تو به بنك را يه ضرركچون: او جواب داد» ند؟ك يه ميم چرا گريآقا: ل گفتي و حزائ12

  .ردك يم پاره خواهكشان را شي اي نمود و حامله هايشان را خُرد خواهيشت، و اطفال اك ير خواهيشان را به شمشيا
  . شدياهه تو پادشاه اَرام خوكخداوند بر من نموده است : شَع گفتيند؟ اَلِك بيمين عمل عظيه چنكست يكه سگ است، ك تو ةبند: ل گفتي و حزائ13
  .افتي يه البته شفا خواهكبه من گفت : شَع تو را چه گفت؟ او جواب دادياَلِ:  را گفتي خود آمد و او ويشَع روانه شده، نزد آقاي پس از نزد اَل14ِ
.ش پادشاه شديل در جايه مرد و حزائكش گسترد ي آن روز، لحاف را گرفته آن را در آب فرود برد و بر روي و در فردا15
  .هودا آغاز سلطنت نموديهوشافاط، پادشاه يهورام بن يهودا بود، يهوشافاط هنوز پادشاه يه ك يل، وقتيورام بن اَخاب، پادشاه اسرائي و در سال پنجم 16
  . ردك يم پادشاهي و دو ساله بود و هشت سال در اورشلي و چون پادشاه شد، س17
 يه دختر اَخاب، زن او بود و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل مكرا ي نمود، زك نمودند سلويندان اَخاب عمل مه خاك يل به نحويق پادشاهان اسرائي و به طر18
  .آورد
  . بدهديشه اوقات، چراغيه او را و پسرانش را همك را وعده داده بود يه وك سازد چونكهودا را هاليه ك داود نخواست ة اما خداوند به خاطر بند19
  .ردندك بر خود نصب ي شده، پادشاهيهودا عاصير دست ي اَدوم از زيام وي و در ا20
 خود يمه هايست داد و قوم به خكه او را احاطه نموده بودند و سرداران ارابه ها را شكان را ير رفتند و در شب برخاسته، اَدومي خود به صعي ارابه هايورام با تمامي و 21

  .ردندكفرار 
  . شديز در آن وقت عاصي شده اند و لبنَه نيهودا تا امروز عاصيست ر دي و اَدوم از ز22
   ست؟يتوب نكهودا ميĤم پادشاهان يخ ايتاب تواركا در يرد، آكورام و آنچه يع ي وقاةي و بق23
.ردك يش پادشاهيا به جايو پسرش اَخَزْ. پدران خود دفن شد د و در شهر داود بايورام با پدران خود خوابي و 24



  . آغاز سلطنت نمود هودا،يهورام، پادشاه يا ابن يل، اَخَزْيورام بن اَخاب، پادشاه اسرائيو در سال دوازدهم  25
  .ل بودي پادشاه اسرائيا، دختر عمريرد و اسم مادرش عتَلْك يم پادشاهي سال در اورشلكيست و دو ساله بود و ي ب ا چون پادشاه شد،ي و اَخَز26ْ
  . ه داماد خاندان اَخاب بودكرا ي آورد زي نموده، آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، مثل خاندان اَخاب به عمل مك اَخاب سلوق خانداني و به طر27
  .ورام را مجروح ساختنديان، يل پادشاه اَرام به راموت جِلعاد رفت و اَرامي مقاتله با حزائيورام بن اَخاب براي و با 28
هورام، يا ابن يو اَخَزْ. ابدي نمود، شفا يل، پادشاه اَرام جنگ ميه با حزائك يده بودند هنگامي رسانيان به ويه اَرامك يرد تا از جراحتهاكمراجعت ل يزرعيورام پادشاه به ي و 29

.ض بوديه مركد چونيادت نمايورام بن اخاب را عيل فرود آمد تا يزرئيهودا، به يپادشاه 
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  .ن حقّه روغن را به دست خود گرفته، به راموت جلْعاد برويمر خود را ببند و اك«: ا را خوانده، به او گفتي از پسران انبيكي يشَع نبي و اَل1
  .زان و او را به اطاق خلوت ببريان برادرانش برخين و داخل شده، او را از مكدا ي را پيهوشافاط بن نمشيهوابن يي، يدي و چون به آنجا رس2
.ن و درنگ منماكرده، فرار كپس در را باز . ردمكل مسح ي اسرائيه تو را به پادشاهكد ي گوين ميز و بگو خداوند چني روغن را گرفته، به سرش بر ة و حق3ّ
  . جوان به راموت جلْعاد آمدي آن نبيعني پس آن جوان، 4
  ! سرداريبه تو ا:  گفت ع ما؟ي از جمكيدام كبه : هو گفتيي.  دارميا تو سخن سردار بيا: ر نشسته بودند و او گفتك سرداران لشكنيد، اي و چون بدانجا رس5
  .ردمك مسح يل به پادشاهي بر اسرائيعنيه تو را بر قوم خداوند، كد ي گويخته مي پس برخاسته، به خانه داخل شد و روغن را به سرش ر6
  .شمكزابل بيع بندگان خداوند را از دست ايا را و خون جميخود، انب زد تا من انتقام خون بندگان ي خود، اَخاب را خواهي و خاندان آقا7
  .ل را منقطع خواهم ساختي در اسرائي خواهند شد و از اَخاب هر مرد را و هر بسته و رها شده اك خاندان اَخاب هالي و تمام8
  .اهم ساختا خويرُبعام بن نَباط و مانند خاندان بعشا ابن اخي و خاندان اَخاب را مثل خاندان 9

.ختيرده، بگركپس در را باز » . نخواهند بوديننده اكل خواهند خورد و دفن يزْعي كزابل را در ملي و سگان، ا10
  .دي دانيرا مالمش كن مرد و يشما ا: شان گفتي به ا  چه نزد تو آمد؟يوانه براين دي است؟ و ايا سالمتيآ:  را گفتي ويسكرون آمد و يش بي خويهو نزد بندگان آقايي و 11
  .ردمكل مسح ي اسرائيتو را به پادشاه: دي فرماين ميه خداوند چنك گفت  لم نموده،كن و چنان به من تيچن: پس او گفت. ست ما را اطالع بدهين نيچن:  گفتند12
.هو پادشاه استييه كواخته، گفتند رنĤّ را نكنه نهادند، و ي زير او به رويدام رخت خود را گرفته، آن را زكل نموده، هر يشان تعجي آنگاه ا13
  . داشتنديل، پادشاه اَرام نگاه ميل، راموت جلْعاد را از حزائي اسرائيورام خود و تماميد و يورام بشوريهوشافاط بن يهو ابن يي لهذا 14
هو ييپس . ابدي نمود، شفا يل، پادشاه اَرام، جنگ ميه با حرائك يودند وقتده بيان به او رسانيه اَرامك ييرده بود تا از جراحتهاكل مراجعت يرْرعيهورام پادشاه به ي اما 15

  .ل خبر برسانديرْرعيرون رود مبادا رفته، به ي رها شده، از شهر بيسكه كد ين است، مگذاري شما اياگر رأ: گفت
.ورام فرود آمده بوديادت ي عيهودا برايا، پادشاه ي بود و اَخزْيورام در آنجا بستريه كرايل رفت زيزرعيهو به ارابه سوار شده، به يي پس 16
شان بفرست ي گرفته، به استقبال ايسوار: هورام گفتيو . نمي بي ميتيجمع: د و گفتي آمد، ديه مك يهو را وقتييت يستاده بود، و جمعيل ايزْرعي بر برج يده باني پس د17

    است؟يا سالمتيه آكتا بپرسد 
ده يو  د . به عقب من برگرد ار است؟ك چه يه تو را با سالمتكهو جواب داد يي   است؟يا سالمتيه آكد ي فرماين ميپادشاه چن«:  رفت و گفتيو به استقبال ي پس سوار18

  . گردديد، اما بر نميشان رسيه قاصد نزد اكبان خبر داده گفت 
  . به عقب من برگرد ار است؟ك چه يتو را با سالمت: هو جواب داديي   است؟يا سالمتيه آكد ي فرماين ميپادشاه چن: شان آمد و گفتي فرستاد و او نزد ايگري پس سوار د19
. راندي ميوانگيه به دكرا ي است زيهو ابن نمشيي گردد و راندن مثل راندن يد، اما برميشان رسيه نزد اك گفت  ده بان خبر داده،ي و د20
رون شده، يهو بييو به استقبال . رون رفتندي خود ب ة بر ارابكيهودا، هر يا، پادشاه يل و اَخَرْيهورام، پادشاه اسرائيردند و كا حاضر  او ر ةپس اراب. دينكحاضر : هورام گفتي و 21

  .افتندي يليرْزعي نابوتِ كاو را در مل
   اد است؟ينقدر زي اي ويزابل و جادوگري و مادرت اياركه زناك ي ماداميچه سالمت:  است؟ او جواب داديا سالمتيهو آيي يا: د گفتيهو را ديي  هورام،ي و چون 22
  .انت استيا خي اَخزْيا«: ا گفتيرد و به اَخَرْكده، فرار ي دست خود را برگردان هورام،ي آنگاه 23
  .ود افتاد خةرون آمد و در ارابير از دلش بيه تكهورام زد ي يان بازوهايده، در ميشكمان خود را به قوت تمام كهو يي و 24
م، ي بوديه من و تو با هم از عقب پدرش اَخاب، سوار مك يه چگونه وقتكاد آور ينداز و بي بيليزْرعي نابوت كاو را برداشته، در حصه مل: هو به بدقَر، سردار خود گفتيي و 25

  . او فرمودة را دربارين وحيخداوند ا
پس اآلن او را بردار و به موجب . ديافات خواهم رسانك به تو مكن مليه در اك: دي گويدم و خداوند ميروز ديش را دنه خون نابوت و خون پسرانيهر آ: دي گوي خداوند م26
.ندازي بكن ملْيالم خداوند او را در اك

بلَعام يه نزد كز در ارابه اش به فراز جوز يد و او را نيرا بزنه او كهو او را تعاقب نموده، فرمود ييرد و ك بوستان فرار ةد، به راه خانين را ديهودا ايا، پادشاه ي اما چون اَخَز27ْ
  .رده، در آنجا مردك زدند و او تا مجدو فرار ،است
.ردندكم بردند و او را در مزار خودش در شهر داود با پدرانش دفن ي و خادمانش او را در ارابه به اورشل28
.هودا پادشاه شديبر ا يورام بن اَخاب، اَخزْيازدهم ي و در سال 29
  .ستينت داده، از پنجره نگريد و سر خود را زيشكده، سرمه به چشمان خود ين را شنيزابل ايل آمد، ايرْرعيهو به يي و چون 30
    بود؟يشت، سالمتك خود را يه آقاك را يا زمريآ: هو به دروازه داخل شد، او گفتيي و چون 31
  .ردندك او نظر يست؟ پس دو نفر از خواجگان به سويكه به طرف من باشد؟ كست يك: گفتنده، ك پنجره نظر افي و او به سو32
  .ردكمال يده شد و او را پايوار و اسبان پاشي از خونش بر دير انداختند و قدريپس او را به ز. ديندازياو را ب:  و او گفت33
  .ه او دختر پادشاه استكرا يد، زييد، و او را دفن نماينك نظر ن زن ملعون رايا«: پس گفت. ل و شرب مشغول گشتك و داخل شده، به ا34
  .افتندي از او نيزي دست، چيفهاكها و ياسه سر و پاكردنش رفتند، جز ك دفن ي اما چون برا35
ل يزْرعي كزابل را در مليه سگان گوشت اك لّم نموده، گفتك تي تشْبيايلي خود، اة بندةه به واسطكالم خداوند است كن يا: و او گفت.  را خبر دادندي پس برگشته، و36

  .خواهند خورد
.زابل استين ايه اكه نخواهند گفت ك يل خواهد بود، به طوريرْرعي كن، در ملي زمين به رويل مثل سرگيزاي و الش ا37
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  : ان پسران اَخاب بودند فرستاده، گفتيخ و مربيه مشاكل يزْرعيان  نوشته، به سامره نزد سروريتوبكهو مييپس .  و هفتاد پسر اَخاب در سامره بودند1
   شما به ارابه ها و اسبان و شهر حصاردار و اسلحه با شما است،    يه پسران آقاكتوب به شما برسد چونكن مي اآلن چون ا2
  .ديي خود جنگ نماي آقاة به جهت خاند وي پدرش بنشانيرسكرده، او را بر ك خود را انتخاب ين پسران آقايوتركين و ني پس بهتر3
  رد؟كم يند، پس ما چگونه مقاومت خواهي دو پادشاه نتوانستند با او مقاومت نماكنيا«: شان به شدت ترسان شدند و گفتندي اما ا4
م ي را پادشاه نخواهيسكم آورد؛ ي بجا خواهيي بفرمام و هر چه به مايما بندگان تو هست«: هو فرستاده، گفتندييان را نزد يخ و مربيس شهر و مشاي پس ناظر خانه و رئ5

  .د، به عمل آوريآنچه درنظر تو پسند آ. ساخت
ل يرْرعين وقت نزد من به يد و فردا مثل ايري خود را بگي پسران آقايد، سرهايد شنيد و سخن مرا خواهياگر شما با من هست«: شان نوشت و گفتيگر به اي ديتوبك پس م6
. بودنديردند، مك يت ميشان را تربيه اكه هفتاد نفر بودند، نزد بزرگان شهر كشاه زادگان د، و آن پادييايب

  . فرستادنديل، نزد ويزْرعيشان را در سبدها گذاشته، به ي ايشتند و سرهاكد، پادشاه زادگان را گرفته، هر هفتاد نفر را يشان رسيتوب نزد اك و چون آن م7
  .دي دروازه تا صبح بگذارةآنها را به دو توده نزد دهن :او گفت.  پسران پادشاه را آوردنديسرها«:  گفت آمده، او راخبر داد وي و قاصد8
  شته است؟كنها را يع ايه جمكست يكاما . شتمكده، او را ي خود شوري من بر آقاكنيا. ديشما عادل هست:  قوم گفتيستاد و به تماميرون رفت، باي بامدادان چون ب9

ا گفته، بجا آورده يلي خود اة بندةه به واسطكن نخواهد افتاد و خداوند آنچه را ي به زمي خاندان اَخاب گفته است، حرفةه خداوند درباركالم خداوند كه از كد ي پس بدان10
  .است
. نماندي باقيسكش ينش را تا از برااهناكش و ي بزرگانش و اَصدقايشت، و تمامكل بودند، يزْرعيه در ك ماندگان خاندان اَخاب را يع باقيهو جميي و 11
  د،يت عقْدِ شبانان رسي پس برخاسته، و روانه شده، به سامره آمد و چون در راه به ب12
  .مييت گويرا تحه كم تا پسران پادشاه و پسران ملَيي آيم و ميا هستيبرادران اَخَزْ: د؟ گفتنديستيكشما : هودا دچار شده، گفتيا، پادشاه يهو به برادران اَخَزْيي 13
.افتي نيي رهايشان احديه از اكشتند كت عقد يه چهل و دو نفر بودند، نزد چاه بكشان را يشان را زنده گرفتند و ايپس ا» .ديرينها را زنده بگيا:  او گفت14
هوناداب يا دل تو راست است، مثل دل من با دل تو؟ يه آكوده، گفت ت نمي آمد، برخورد و او را تحيه به استقبال او مكاب كهوناداب بن ري و چون از آنجا روانه شد، به 15

  .ديشك را نزد خود به ارابه بريپس دست خود را به او داد و او و. اگر هست، دست خود را به من بده: گفت. ه راست استكجواب داد 
  .ردندك سوار يو ةو او را بر اراب. ني خداوند دارم، ببيه براك يرتيا، و غيهمراه من ب:  و گفت16
.ا گفته بوديليه خداوند به اك يالمكه اثر او را نابود ساخت برحسب ك يشت به حدكه در سامره بودند، ك ماندگان اَخاب را ي باقيد، تمامي و چون به سامره رس17
  .ر خواهد نموديثكاَخاب بعل را پرستش «: شان گفتيرده، به اك قوم را جمع يهو تماميي پس 18
ه حاضر كهر .  بعل دارمي برايميرا قصد ذبح عظيب نباشد زيشان غاي از ايد و احدي او را نزد من بخوانةهنكع يع پرستندگانش و جمي بعل و جميايع انبياآلن جم پس 19

  . سازدكرد تا پرستندگان بعل را هالكله ين را از راه حيهو ايياما . نباشد زنده نخواهد ماند
  .ردندكو آن را اعالن . دييس نماي بعل تقدي مقدس برايحفلم: هو گفتيي و 20
  . بعل سرتاسر پر شدة بعل داخل شدند و خانةامد و به خانيه نك نماند ي باقي پرستندگان بعل آمدند و احديل فرستاد و تمامي اسرائيهو نزد تماميي و 21
  .رون آورديشان لباس بي ايو او برا. رون آوريل لباس بع پرستندگان بعي جميه براك و به ناظر مخزن لباس گفت 22
نجا با شما نباشد، مگر يهوه در اي از بندگان يسكه كد ينكافت يرده، دركش يتفت:  بعل داخل شدند و به پرستندگان بعل گفتةاب به خانكهوناداب بن ريهو و يي و 23

  .بندگان بعل و بس
ه به دست شما سپردم ك ينانينفر از اكياگر «: رون در گماشته بود و گفتي خود بيهو هشتاد نفر براييو .  بگذرانندي سوختني هاينح و قرباي پس داخل شدند تا ذبا24
  .ابد، خون شما به عوض جان او خواهد بودي ييرها
شتند كر يشان را به دم شمشيپس ا. ديايرون ني بيسكد و يشك را بشانيداخل شده، ا: هو به شاطران و سرداران گفتيي فارغ شدند، ي سوختنيدن قرباني و چون از گذران25

  ت بعل رفتنديپس به شهر ب. رون انداختنديشان را بيو شاطران و سردارانْ ا
  دنديرون آورده، آنها را سوزاني بعل بود، بةه در خانكل را ي و تماث26
  . را تا امروز مزبله ساختند بعل را منهدم ساخته، آنةستند و خانك و تمثال بعل را ش27
.ل نابود ساختيهو، اثر بعل را از اسرائيي پس 28
  .ل و دان بوديت ئيه در بك طال ي از گوساله هايعنيب گناه ساخته بود برنگشت، كل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نَباط ي گناهان يرويهو از پيي اما 29
ن جهت پسران تو ي، از اي اَخاب عمل نمودة و موافق هر چه در دل من بود با خاني و آنچه درنظر من پسند بود، بجا آورديدرك ييوكيه نكچون«: هو گفتيي و خداوند به 30

  .ل خواهند نشستي اسرائيرسكتا پشت چهارم بر 
د، و از گناهان ساخته بود، اجتناب ي نماكل، سلويه اسرائكعام رُبيد، و از گناهان ي نماكل، سلوي اسرائيهوه، خدايعت ي دل خود در شريهو توجه ننمود تا به تماميي اما 31

. ننمود
   زد،يل مي حدود اسرائيشان را در تماميل، ايل شروع نمود؛ و حزائيام، خداوند به منقطع ساختن اسرائي و در آن ا32
  .  اَرنون است و جِلْعاد و باشانيه بر وادكر يان را از عرُوعيسان و منَّينيبوان و رين جِلْعاد و جادي زمي از اُردن به طرف طلوع آفتاب، تماميعني 33
  ست؟يتوب نكل ميام پادشاهانِ اسرائيخِ ايتابِ تواركا در ي تَهور او، آيرد و تمامكهو و هرچه ييع ي وقاةي و بق34
  .ش پادشاه شديهو اَخاز به جايي پس 35
.ست و هشت سال بودي نمود، بل سلطنتيهو در سامره بر اسرائييه ك يامي و ا36
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  .  ساختك سلطنت را هالة خانواديه پسرش مرده است، او برخاست و تمامكد ياد ديا، مادر اَخَزْيو چون عتَلْ 1
ه اش در اطاق خوابگاه از يده، او را با داي دزد شته شدند،كه كپادشاه ان پسران يا را گرفت، و او را از ميوآش پسر اَخَزْيا بود، يه خواهر اَخَزْكورام پادشاه يهوشَبع دختر ي اما 2

  .شته نشدكرد و او كا پنهان يعتَلْ
. نمودين سلطنت ميا بر زمي ماند و عتَلْي خداوند شش سال مخفة در خاني و او نزد و3



 خداوند قسم ةشان در خانيشان عهد بست و به اي خداوند آورده، با اةشان را نزد خود به خانيد و ايان و شاطران را طلبيتيرك يهايوزباشياداع فرستاده يهوي و در سال هفتم، 4
  .شان نشان داديداد و پسر پادشاه را به ا

  .دي پادشاه مشغول باشة خانيده بانيد به دي شويه در سبت داخل مك ثلث شما كي: ن استيد، اينكد بيه باك يارك: شان را امر فرموده، گفتي و ا5
  . داخل نشوديسكه كد يي نمايده بانيد، و خانه را ديه پشت شاطران است، حاضر باشك ي به دروازه اي سور و ثلثةگر به دروازي و ثلث د6
  .ديي نمايده باني خداوند را نزد پادشاه دةد، خاني رويرون ميه در روز سبت بك يع آناني جميعني شما، ة و دو دست7
.ديا داخل شود، نزد او بمانيرون رود يو چون پادشا ب. شته گرددكد، يان صف ها درآيه از مكد و هر ييا به دست گرفته، به اطراف پادشاه احاطه نمادام سالح خود رك و هر8
ه در روز ك ي شدند و خواه از آناني مه در روز سبت داخلك يسان خود را خواه از آنانكدام كاهن امر فرمود، عمل نمودند، و هركاداع يهويها موافق هر چه يوزباشي پس 9

  .اهن آمدندكاداع يهوي رفتند، برداشته، نزد يرون ميسبت 
  . ها داديوزباشي خداوند بود، به ةه از آن داود پادشاه و در خانكزه ها و سپرها را ياهن  نك و 10
  .ستادندي خانه، به اطراف پادشاه اي مذبح و به پهلوي چپ خانه به پهلو از شاطران، سالح خود را به دست گرفته، از طرف راست خانه تا طرفيكي و هر 11
.پادشاه زنده بماند:  زده، گفتندكرده، مسح نمودند و دستك نصب يرون آورده، تاج بر سرش گذاشت، شهادت را به او داد و او را به پادشاهي و او پسر پادشاه را ب12
  . خداوند داخل شدةد، نزد قوم به خانينا آواز شاطران و قوم را شي و چون عتَل13ْ
ا يپس عتَلْ. نواختنديرِنّاها را مكردند و ك ي مين شادي قوم زميرِنّانوازان نزد پادشاه بودند و تمامكو سروران و . ستادهي پادشاه برحسب عادت، نزد ستون اكنيه اكد ي و د14

  !انتيخ! انتيه خكده، صدا زد يلباس خود را در
را يز. شته شودكر يه از عقب او برود، به شمشكد و هرينكرون يان صفها بياو را از م: شان را گفتيه سرداران فوج بودند، امر فرموده، اكها را يوزباشياهن، كع ادايهوي و 15
  . شته نگرددك خداوند ةه در خانكاهن فرموده بود ك

.شته شدكد، رفت و در آنجا  آمدني پادشاه مةه اسبان به اخنك ي پس او را راه دادند و از راه16
  .ان پادشاه و قومين درميان خداوند و پادشاه قوم عهد بست تا قوم خداوند باشند و همچنيادع درميهوي و 17
اهن كشتند و ك مذبح ها ياهن بعل، متّان را روبروكو . ستندكلش را خرد درهم شيش و تماثي بعل رفته، آن را منهدم ساختند و مذبح هاةن به خاني قوم زمي و تمام18

  .  خداوند گماشتةناظران بر خان
 پادشاه آمدند و او بر ة شاطران به خانةر آوردند و به راه دروازي خداوند به زةشان پادشاه را از خانين را برداشته، اي قوم زميان و شاطران و تماميتيركها و يوزباشي و 19
  . پادشاهان بنشستيرسك

.شتندكر ي پادشاه به شمشةا را نزد خانيافت و عتَلْي يردند و شهر آرامك ين شادي قوم زمي و تمام20
.وآش پادشاه شد، هفت ساله بودي و چون 21
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  .ه از بئرشَبع بوديو اسم مادرش ظب. ردك يم پادشاهيهوآش پادشاه شد و چهل سال در اورشليهو، يي در سال هفتمِ 1
  . آوردي داد، بجا ميم مياهن او را تعلكاداع يهويه ك ييه درنظر خداوند پسند بود، در تمام روزهاكرا هوآش آنچه ي و 2
.دندي سوزانيدند و بخور مي گذراني مي بلند قربانيان هاك بلند برداشته نشد و قوم هنوز در ميان هاكه مكن ي مگر ا3
ه در ك يم شده است، و هر نقره اي او تقويه براك يس برحسب نفوسك هرةج و نقري راة نقريعني آورده شود، ةخانه به ك ي موقوفاتةتمام نقر«: اهنان گفتكهوآش به ي و 4

  اورد،ي خداوند بةه آن را به خانك بگذرد يسكدل 
  .ندير نماينند، تعمكدا ي پيه در آن خرابك خانه را هر جا يهايشان خرابي خود؛ و ايس از آشناكرند، هرياهنان آن را نزد خود بگك 5
  .رده بودندكر ني خانه را تعميهاياهنان، خرابكهوآشِ پادشاه، يست و سوم يه در سال بك اما چنان واقع شد 6
ه كد بليريخد مگان يگر از آشناي ديد؟ پس اآلن نقره ايرده اكر ني خانه را چرا تعميهايخراب«ه كشان گفت ياهنان را خوانده، به اكر ياهن و ساكاداع يهويهوآش پادشاه، ي و 7

  .دي خانه بدهيهايآن را به جهت خراب
. ندير نماي خانه را تعميهايرند و نه خرابيه نه نقره از قوم بگك شدند ياهنان راضك و 8
 ياهنانكو .  شدند، گذاشتي خداوند مةه مردم داخل خانك ي مذبح به طرف راست راهيرده، آن را به پهلوك در سرپوش آن ي گرفته و سوراخياهن صندوقكاداعِ يهوي و 9
. آوردند، در آن گذاشتندي خداوند مةه به خانك را ي نقره ايه مستحفظان در بودند، تمامك

  .د دادنيسه ها بسته، حساب آن را ميك شد، در يافت مي خداوند ةه در خانك را يهنه برآمده نقره اكس ياتب پادشاه و رئكار در صندوق بود، ي بسةه نركدند ي و چون د10
ار ك خداوند ةه در خانكان يشان آن را به نجاران و بنّايو ا.  سپردندي خداوند گماشته بودند، مةه بر خانك يارگذارانك شد، به دست يه حساب آن داده مك را ي و نقره ا11
   نمودند،يردند صرف مك يم

  . بودير خانه الزم مي تعميه براك ي خداوند و به جهت هر خرجة خانيهايرخرابيم تعيده براي تراشيدن چوب و سنگهاي و به معماران و سنگ تراشان و به جهت خر12
  . آوردند، ساخته نشد ي خداوند مةه به خانك ي از طال و نقره از نقديچ ظرفيرِنّاها و هكاسه ها و كرها و ي نقره و گُگي خداوند طاسهاة خاني اما برا13
  .ندير نماي خداوند را به آن، تعمةارگذاران دادند تا خانكه آن را به كرا ي ز14
  . نمودنديشان به امانت رفتار ميه اكرا ي گرفتند، زيارگذاران بسپارند، حساب نمك دادند تا به يشان ميه نقره را به دست اك يسانك و از 15
. بوديهنان ماكه از آن ك آوردند، چوني خداوند نمة گناه را به خاني هاي قربانة جرم و نقري هاي قربانة اما نقر16
  . م برآمدي اورشليل توجه نموده، به سويرد، پس حزائكر يل، پادشاه اَرام برآمده، با جت جنگ نمود و آن را تسخي آنگاه حزائ17
 يه در خزانه هاك طال را يقوفات خود و تمامهودا وقف نموده بودند و مويا، پادشاهان يهورام و اَخَزْيهوشافاط و يه پدرانش، ك را ي موقوفاتيهودا تماميهوآش، پادشاه ي و 18
.م برفتيل، پادشاه اَرام فرستاد و او از اورشليافت شد، گرفته، آن را نزد حزائي پادشاه ة خداوند و خانةخان
  ست؟ يتوب نكهودا ميام پادشاهانِ يخ ايتابِ تواركا در يرد، آكوآش و هرچه يع ي وقاةي و بق19
  .شتندك رود، ي فرود مي سِلّيه به سوك يوآش را خانه مِلُّو به راهيختند و ينه انگ و خادمانش برخاسته، فت20
.ش سلطنت نموديا در جايردند و پسرش اَمصكه مرد و او را با پدرانش در شهر داود دفن كر، او را زدند يهوزاباد بن شوميار بن شِمعت و كوزايرا خادمانش، ي ز21
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  .ل در سامره پادشاه شده، هفت سال سلطنت نموديهو، بر اسرائييهواخاز بن يهودا، يا، پادشاه يوآش بن اَخَزْيست و سومِ يال ب در س1
  .ردكب ن نموده، از آن اجتناكب گناه ساخته بود، سلوكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نَباط ي گناهان ي و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود به عمل آورد، و در پ2
  .م نمودي روزها تسلةل، هميل، پادشاه اَرام و به دست بنْهدد، پسر حزائيشان را به دست حزائيل افروخته شده، اي پس غضب خداوند بر اسرائ3
  . آورديشان را به تنگ ميه چگونه پادشاه اَرام، اكد يل را دي اسرائيه تنگكرا يهواَخاز نزد خداوند تضرع نمود و خداوند او را اجابت فرمود زي و 4
  .ن شدندك خود سايمه هايام سابق در خيل مثل اي اسرائيرون آمدند و بنيان بير دست اَراميشان از زيه اكل داد ي به اسرائي و خداوند نجات دهنده ا5
  .ز در سامره مانديره ني، و اشردندك كب گناه ساخته بود، اجتناب ننموده، در آن سلوكل را مرتيه اسرائكرُبعام ي ة اما از گناهان خان6
  .ده بوديرده، مثل غبار گردانكمال يشان را پايشان را تلف ساخته، و ايه پادشاه اَرام اكرا ياده وا نگذاشت زيهواَخاز، از قوم به جز پنجاه سوار و ده ارابه و ده هزار پي ي و برا7
  ست؟يتوب نكل ميام پادشاهان اسرائيخ اياب توارتكا در يرد و تهور او، آكهواَخاز و هرچه يع يوقا  ةي و بق8
.ش سلطنت نموديوآش، در جايردند و پسرش، كد و او را در سامره دفن يهواَخاز با پدران خود خوابي پس 9

  .ل در سامره پادشاه شد و شانزده سال سلطنت نموديهواَخاز بر اسرائيهوآش بن يهودا، يوآش، پادشاه ي و هفتم ي و در سال س10
  . نمودي مكرده، در آنها سلوكب گناه ساخته بود اجتناب نكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نَباط ي گناهان ي و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از تمام11
  ست؟يتوب نكل ميام پادشاهان اسرائيخ ايرتاب تواكا در يرد، آكهودا جنگ يا، پادشاه يه چگونه با اَمصكرد و تهور او كوآش و هر چه يع ي وقاةي و بق12
.ل در سامره دفن شديوآش با پادشاهان اسرائي نشست و ي ويرسكرُبعام بر يد و يوآش با پدران خود خوابي و 13
  !ل و سوارانشي اسرائة ارابيا!  پدرمنيا! من پدريا: ست و گفتي فرود شده، بر او بگريل، نزد ويوآش، پادشاه اسرائيو . ض شديه از آن مرد، مرك ي ايماريشَع به بي و اَل14ِ
  .رها گرفتيمان و تك خود يو برا. ريرها را بگيمان و تك:  را گفتيشَع وي و اَل15ِ
  .شَع دست خود را بر دست پادشاه نهاديپس آن را به دست خود گرفت و اَلِ. ريمان را به دست خود بگك: ل گفتي و به پادشاه اسرائ16
ق يان را در اَفيه اَرامكرا ير ظفر بر اَرام زي تيعنير ظفرخداوند، يت: و او گفت. پس انداخت. ندازيب: رد و اَلِشَع گفتكپس آن را باز . نك مشرق باز يا به سوپنجره ر:  و گفت17
  .د داد تا تلف شونديست خواهكش

  . ستاديرتبه آن را زده، باز اپس سه م. ن را بزنيزم: ل گفتيپس گرفت و به پادشاه اسرائ. ريرها را بگيت:  و گفت18
 تا ي داديست مكان را شي شدند، اما حال اَرامي تا تلف مي داديست مكان را شيست پنج شش مرتبه زده باش؛ آنگاه اَرامي بايم:  و مرد خدا به او خشم نموده، گفت19

. داديست خواهكان را فقط سه مرتبه شي شدند، اما حال اَراميتلف م
  .ن درآمدندي موآب به زميرهاكل سال لشيو در وقت تحو. رد و او را دفن نمودندكات شَع وفي و اَل20ِ
شَع برخورد، زنده گشت و به ي اَلِيت به استخوانهايشَع انداختند؛ و چون آن ميدند و آن مرده را در قبر اَلِير را دكردند، آن لشك ي را دفن  ميه چون مردك و واقع شد 21
.ستادي خود ايهايپا

  .هواخاز به تنگ آورديام ي ايل را در تماميل، پادشاه اَرام، اسرائي حزائ و22
شان را ي سازد ، و اكشان را هاليرد و نخواست اكشان التفات يعقوب بسته بود به ايم و اسحاق و يه با ابراهك به خاطر عهد خود  شان رأفت و ترحم نموده،ي اما خداوند بر ا23

.ختنداياز حضور خود هنوز دور ن
  .ش پادشاه شديل، پادشاه اَرام مرد و پسرش، بنْهدد به جاي پس حزائ24
ست كهوآش سه مرتبه او را شيل باز پس گرفت، و يهواَخاز به جنگ گرفته بود، از دست بنْهدد بن حزائيل از دست پدرش، يه حزائك را ييهواَخاز، شهرهايهوآش بن ي و 25

.استرداد نمودل را ي اسرائيداده، شهرها
  

14دوم پادشاهان باب 
  .هودا آغاز سلطنت نموديوآش، پادشاه يا بن يل، اَمصيهواخاز پادشاه اسرائيوآش بن ي در سال دوم 1
  . بوديميهو عدان اورشليرد و اسم مادرش ك يم پادشاهيست و نه سال در اورشليه پادشاه شد و بكست و پنج ساله بود ي و ب2
  . نموديرده بود، رفتار مكوآش يه موافق هر چه پدرش كظر خداوند پسند بود، به عمل آورد اما نه مثل پدرش داود بل و آنچه درن3
  .دندي سوزانيدند و بخور مي گذراني مي بلند قربانيان هاك بلند برداشته نشد، و قوم هنوز در ميان هاكن مكي ل4
  .ديشته بودند ، به قتل رسانكه پدرش، پادشاه را كد را م شد، خادمان خوكه سلطنت در دستش مستحك ي و هنگام5
شته نشوند و پسران به جهت پدران مقتول نگردند، كه خداوند امر فرموده و گفته بود پدران به جهت پسران ك يتاب موسك ةشت به موجب نوشتك اما پسران قاتالن را ن6
  .شته شودكس به جهت گناه خود كه هركبل
.ديل ناميقْتَئيشت و سالع را در جنگ گرفت و آن را تا به امروز ك ملح يان را در واديز اَدوم و او ده هزار نفر ا7
8صو اَخاز بن يهوآش بن يا رسوالن نزد ي آنگاه اَمو، پادشاه اسرائييهمييگر مقابله نمايدكيا تا با يب:  گفت  فرستاده، ل،يه.  
وان ي بده؛ اما حيدختر خود را به پسر من به زن: شتر خار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده، گفت: هودا فرستاده، گفتيه  پادشا ا،يل نزد اَمصيهو آش پادشاه اسرائي و9

  .مال نموديرده، شترخار را پاكه در لبنان بود، گذر ك ي ايوحش
هودا همراهت ي تا خودت و يزاني انگي خود بر مي چه بال را برايرا برايان ز خود بمة و دلت تو را مغرور ساخته است؛ پس فخر نموده، در خانيست دادك اَدوم را البته ش10

».ديفتيب
11صوآش، پادشاه اسرائيپس . ا گوش ندادي اما اَميهصهودا از حضور ي و 12. گر مقابله نمودنديدكيهوداست، با يه در كت شمس يهودا در بي پادشاه  ا،يل برآمد و او و اَم

  .ردك خود فرار ةميس به خك هر ل منهزم شده،ياسرائ
 يعنيه، ي زاو ةم تا دروازي افراةم را از دروازيم آمده، حصار اورشليت شمس گرفت و به اورشليهودا را در بيا پادشاه يهوآش بن اَخَزْيا ابن يل، اَمصيهوآش، پادشاه اسرائي و 13

  .چهار صد ذراع منهدم ساخت
.ردكرغماالن گرفته، به سامره مراجعت يافت شد، و ي پادشاه ة خاني خداوند و در خزانه هاةه در خانك را ي ظروفي طال و نقره و تمامي و تمام14
  ست؟ يتوب نكل ميام پادشاهان اسرائيخ ايتاب تواركا در يرد، آكهودا جنگ يا پادشاه يرد و تهور او و چگونه با اَمصكهوآش يه ك را ي اعمالةي و بق15
.ش پادشاه شديرُبعام در جايل در سامره دفن شد و پسرش يد و با پادشاهان اسرائيان خود خوابهوآش با پدري و 16
17صوآش بن يهودا، بعد از وفات يوآش، پادشاه يا ابن ي و اَمو اَخاز، پاشاه اسرائيهنموديل، پانزده سال زندگانيه .  
  ست؟ يتوب نكهودا مين Ĥم پادشاهايخ ايتاب تواركا در يا، آيع اَمصي و قاةي و بق18



  .شتندكش فرستاده، او را آنجا يكرد و از عقبش به الكش فرار يكپس او به ال. ختندي فتنه انگيم بروي و در اورشل19
  .  م در شهر داود، دفن شدي و او را بر اسبان آوردند و با پدران خود در اورشل20
  . پادشاه ساختند ا،ي اَمص  پدرش،يته، او را به جاه شانزده ساله بود گرفكا را يهودا، عزري قوم ي و تمام21
هودا استرداد ساختي يده بود، آن را برايه پادشاه با پدران خود خوابكرد و بعد از آنكلَت را بنا ي او ا22
23صعام بن يهودا، يوآش، پادشاه يا بن ي و در سال پانزدهم اَموآش، پادشاه اسرائيرُبرد وك ي سال پادشاهكيت نمود، چهل و ل، در سامره آغاز سلطنيه  
  .ب گناه ساخته بود، اجتناب ننمودكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نَباط ي گناهان ي از تمام  و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورده،24
ه از جت حافر بود، ك ي نبيونس بن اَمتĤّي خود ة بندةل، به واسطي اسرائي خداهوه،يه ك يالمك عرَبه استرداد نمود، موافق يايل را از مدخل حمات تا دري او حدود اسرائ25

  .گفته بود
  .ل وجود نداشتي به جهت  اسرائي ماند و معاوني باقيه نه محبوس و نه آزادكار تلخ بود چونيل بسيبت اسرائيه مصكد يرا خداوند دي ز26
.وآش نجات داديرُبعام بن يشان را به دست يلم ننمود؛ لهذا اكمان تر آسيل از زي اما خداوند به محو ساختن نام اسرائ27
ام يخ ايتاب تواركا در يل استرداد ساخت، آي اسرائيهودا بود، برايه از كه چگونه جنگ نمود و چگونه دمشق و حمات را كرد و تهور او كرُبعام و آنچه يع ي وقاةي و بق28

  ست؟يتوب نكل ميپادشاهان اسرائ
.ش سلطنت نموديا در جايركد و پسرش زيل خوابي با پادشاهان اسرائيعنيرُبعام با پدران خود، ي پس 29
  

15دوم پادشاهان باب 
  . هودا آغاز سلطنت نموديا، پادشاه يا ابن اَمصيل، عزَريرُبعام، پادشاه اسرائيست و هفتم ي و در سال ب1
  . بوديمي اورشليايلْكيرد و اسم مادرش ك يم پادشاهي سال در اورشله پادشاه شد و پنجاه و دوك و شانزده ساله بود 2
3صرده بود، بجا آوردكا ي و آنچه درنظرخداوند پسند بود، موافق هر چه پدرش اَم.  
  . دندي سوزانيدند و بخور مي گذراني مي بلند قربانيانهاك بلند برداشته نشد و قوم هنوز در ميانهاكن مكي ل4
  . نمودي مين داوري او بود و بر قوم زمةوتام پسر پادشاه بر خانين ماند و ك سايض خانه ايه تا روز وفاتش ابرص بود و در مركاه را مبتال ساخت  و خداوند، پادش5
  ست؟يتوب نكهودا ميام پادشاهان يخ ايتاب تواركا در يرد، آكا و هر چه يع عزَري وقاةي و بق6
7زَرش پادشاه بوديوتام در جايردند و پسرش ك او را با پدرانش در شهر داود دفن د ويا با پدران خود خوابي پس ع.
  .ردك يل در سامره پادشاه شد و شش ماه پادشاهيرُبعام بر اسرائيا ابن يركهودا زيا، پادشاه ي و هشتم عزَري در سال س8
  .ب گناه ساخته بود، اجتناب ننمودكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نباط يد و از گناهان ردند، به عمل آورك يه پدرانش مك ي و آنچه درنظرخداوند ناپسند بود، به نحو9

  .ش سلطنت نموديشت و به جاكده، او را در حضور قوم زد و يش بر او شوريابي پس شّلّوم بن 10
  .توب استكل ميĤم پادشاهان اسرائيخ ايتاب توارك در كنيا تا ايركع زي وقاةي و بق11
.وستين به وقوع پيپس همچن» .ل خواهند نشستي اسرائيرسكپسران تو تا پشت چهارم بر : رده، گفتكهو خطاب ييه آن را به ك خداوند بود المكن ي ا12
  . ماه در سامره سلطنت نمودكيش پادشاه شد و يابيهودا، شلّوم بن يا، پادشاه ي و نهم عزِي در سال س13
  .ش سلطنت نموديشت و به جاك او را  ش را در سامره زده،يابيو شلّوم بن . ه، به سامره داخل شد از تِرْصه برآمديم بن جادي و منَج14
  . توب استكل ميĤم پادشاهان اسرائيخ ايتاب توارك در كنيرد، اكه ك  يع شلّوم و فتنه اي وقاةي و بق15
.ردكم پاره ك زنان حامله اش را شي آن را زد و تمام ردند،ك او باز نيه براكن جهت ي از ا ،ه در آن بود و حدودش را از تِرْصه زدكم تفْصح را با هر چه ي آنگاه منَح16
  .ل پادشاه شد و ده سال در سامره سلطنت نمودي، بر اسرائيم بن جاديهودا، منَحيا، پادشاه ي  و نهم عزَزي در سال س17
  . ب ساخته بود، اجتناب ننمودكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نباط ي  و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان18
  . باشد و سلطنت را در دستش استوار سازدي نقره به قول داد تا دست او با وةم، هزار وزنين هجوم آورد و منَحي پس فول، پادشاه آشور، بر زم19
ن يپس پادشاه آشور مراجعت نموده، در زم. شان پنجاه مثفال نقره به پادشاه آشور بدهندي از اكيت تا هر ع متموالن گذاشي برجميعنيل، ين نقد را بر اسرائيم اي و منح20

  .اقامت ننمود
  ست؟   يتوب نكل ميĤم پادشاهان اسرائيخ ايتاب تواركا در يرد، آكم وهر چه يع منَحي وقاةي و بق21
.ش پادشاه شديا به جايد و پسرش فَقَحيم با پدران خود خوابي پس منَح22
23زَرودا، فَقَحيا، پادشاه ي و در سال پنحاهمِ عنَحيهل در سامره پادشاه شد و دو سال سلطنت نموديم بر اسرائيا ابن م.  
  .ب گناه ساخته بود، اجتناب ننمودكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نَباط ي و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان 24
ش يشته، به جاكپس او را .  جِلْعاد بودندي پنجاه نفر از بني پادشاه زد و با وةه در سامره در قصر خانيده، او را با اَرحوب واَريا بر او شوري از سردارانش، فَقَح بن رملْيكي و 25

  . سلطنت نمود
.توب استكل مين اسرائام پادشاهايخ ايتاب توارك در كنيرد، اكا و هرچه يع فَقَحي وقاةي و بق26
27زَرلْيا، پادشاه ي و در سال پنجاه و دومِ عمست سال سلطنت نموديل، در سامره پادشاه شد و بيا بر اسرائيهودا، فَقَح بن ر.  
.جتناب ننمودب گناه ساخته بود، اكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نَباط ي و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورد و از گناهان 28
شان را ي را گرفته، اين نفتالي زميل و تماميانوح و قادِش و حاصور و جِلْعاد و جليه و كت معيون و آبل بيل، تِغْلَت فَالَسر، پادشاه آشور آمده، عيام فَقَح، پادشاه اسرائي در ا29

  . برديريبه آشور به اس
  .ش سلطنت نموديشت و در جاكد و او را زده، ياَ بشوريله، بر فَقَح بن رملْيا، هوشَع بن ايوتام بن عزِّيستمِ ي و در سال ب30
.توب استكل ميام پادشاهان اسرائيخ ايتاب توارك در كنيرد، اكع فَقَح و هرچه ي وقاةي و بق31
  .دهودا، آغاز سلطنت نمويا، پادشاه يوتام بن عزِيل، يا، پادشاه اسرائي در سال دومِ فَقَح بن رمل32ْ
  . رُوشا، دختر صادوق بوديرد و اسم مادرش ك يم پادشاهيه پادشاه شد و شانزده سال در اورشلكست و پنج ساله بود ي او ب33
  . رد، به عمل آوردكا يسته بود، موافق هرآنچه پدرش عزِّي و آنچه در نظر خداوند شا34
  .  خداوند را بنا نمودة خانيو او باب عال. دندي سوزانيدند و بخور مي گذراني ميوز قربان بلند هنيانه هاك بلند برداشته نشد و قوم در ميان هاكن مكي ل35
  ست؟ يتوب نكهودا ميام پادشاهان يخ ايتاب تواركا در ي آ رد،كوتام و هرچه يع ي وقاةي و بق36



  .ا فرستادهوديا را بر ينْ، پادشاه اَرام و فَقَح بن رملْيام خداوند شروع نموده، رصِي در آن ا37
.ش سلطنت نموديد و در شهر پدرش داود با پدران خود دفن شد و پسرش، آحاز به جايوتام با پدران خود خوابي پس 38


16دوم پادشاهان باب 
  . هودا آغاز سلطنت نموديوتام، پادشاه يا، آخاز بن يدر سال هفدهمِ فَقَح بن رملْ 1
  . سته بود، موافق پدرش داود عمل ننموديش شايهوه خدايم سلطنت نمود و آنچه درنظر ينزده سال در اورشله پادشاه شد و شاكست ساله بود ي و آحاز ب2
ل اخراج نموده ي اسرائيشان را از حضور بني ا ه خداوند،ك ييد، موافق رِجاسات امت هايز از آتش گذرانيه پسر خود را نك نمود، بلكل سلوي و نه فقط به راه پادشاهان اسرائ3

  .بود
.دي سوزانيد و بخور مي گذراني مير هر درخت سبز قرباني بلند و تلها و زيان هاك و در م4
  .ندي جنگ برآمده، آحاز را محاصره نمودند، اما نتوانستند غالب آيم برايل، به اورشليا، پادشاه اسرائينْ، پادشاه اَرام، و فَقَح بن رملْي آنگاه رص5ِ
  . ن شدندكلَت داخل شده، تا امروز در آن سايان به اِيلَت اخراج نمود و اَراميهود را از اِيان استرداد نمود و ي اَراميلت را برايشاه اَرام، انْ، پادي در آن وقت رص6ِ
ه به ضد من كل ي اَرام و از دست پادشاه اسرائپس برآمده، مرا از دست پادشاه.  تو و پسر تو هستمةمن بند«:  و آحاز رسوالن نزد تِغْلَت فَالسر، پادشاه آشور، فرستاده، گفت7

  . دهييبرخاسته اند، رها
  .  ش فرستادكشي گرفته، آن را نزد پادشاه آشور پ افت شد،ي پادشاه ة خاني خداوند و در خزانه هاةه در خانك را يي و آحاز، نقره و طال8
.دينْ را به قتل رساني برد و رصِيرير به اسي آن را گرفت و اهل آن را به ق را اجابت نمود و پادشاه آشور به دمشق برآمده،ي پس پادشاه آشور، و9

 يل آن را برحسب تمامكه مذبح و شيد و آحاز پادشاه شبيه در دمشق بود، دك را ي مالقات تِغْلَت فَالسر، پادشاه آشور، به دمشق رفت و مذبحي و آحاز پادشاه برا10
  .اهن فرستادك يايصنعتش نزد اُور

  . آن را همچنان ساخت اهن تا وقت آمدن آحاز پادشاه از دمشق،ك ياي و اُور رد،ك بنا   موافق آنچه آحاز پادشاه از دمشق فرستاده بود،ياهن مذبحك ياي و اُور11
  .دي گذراني آمده، بر آن قربانكيو پادشاه به مذبح نزد. دي و چون پادشاه از دمشق آمد، پادشاه مذبح را د12
  .دي خود را بر مذبح پاشيح سالمتيخت و خون ذبايش را ري خويختنيي رةيد و هدي خود را سوزاني آردةي و هدي سوختني و قربان13
  . آن مذبح گذاشتي خداوند آورده، آن را به طرف شمالةان مذبح خود و خاني خانه، از مي آن را از روبرو ش خداوند بود،يه پكن را ي و مذبح برنج14
 قوم ي تمامي سوختني او را با قرباني آردةي پادشاه و هدي سوختني شام و قرباني آردةي صبح و هدي سوختنيقربان: اهن را امر فرموده، گفتك ياياُور و آحاز پادشاه، 15
ح را بر آن بپاش؛ ي خون ذبايتمام و ي سوختني خون قربانيشان بر مذبح بزرگ بگذران، و تمامي اي آرد ةيشان بر مذبح و هدي ايختني ريايشان و هداي اي آردةين و هديزم

  .مي من باشد تا مسألت نماين براياما مذبح برنج
.اهن بر وفق آنچه آحاز پادشاه امر فرموده بود، عمل نمودك ياي پس اُور16
  .  گذاشتيدند، فرود آورد و آن را بر سنگ فرشر آن بويه زك يني گاوان برنجياچه را از بااليده، حوض را از آنها برداشت و دريه ها را بريه پاي و آحاز پادشاه، حاش17
  .ر داديي شد، در خانه خداوند به خاطر پادشاه آشور تغيرون به آن داخل ميه پادشاه از بك را يرده بودند و راهكه در خانه بنا ك و رواق سبت را 18
  ست؟ ينتوب كهودا ميام پادشاهان يخ ايتاب تواركا در يرد، آكه ك اعمال آحاز ةي و بق19
.ش پادشاه شديا در جايش در شهر داود دفن شد و پسرش حِزْقيد و با پدران خوي پس آحاز با پدران خود خواب20
  

17دوم پادشاهان باب 
  .ل در سامره پادشاه شد و نه سال سلطنت نموديال بر اسرائيهودا، هوشَع بن اي در سال دوازدهمِ آحاز، پادشاه 1
  .ه قبل از او بودندكل يپسند بود، به عمل آورد، اما نه مثل پادشاهان اسرائ و آنچه درنظر خداوند نا2
  .ش آوردكشي او پي او شد و براة، بند  برآمده، هوشَعي و شَلْمناسر، پادشاه آشور، به ضد و3
پس پادشاه آشور او را بند . ثل هر سال نزد پادشاه آشور نفرستادهش مكشيه رسوالن نزد سوء، پادشاه مصر فرستاده بود و پكرا يافت زيانت ي اما پادشاه آشور در هوشَع خ4

.نهاده، در زندان انداخت
  .   ن هجوم آورده، به سامره برآمد و آن را سه سال محاصره نمودي زمي و پادشاه آشور بر تمام5
.ونت دادكان سي ماديشان را در حلَح و خابور بر نهر جوزان و ر شهرهايد و ا بريريل را به آشور به اسي و در سال نهمِ هوشَع، پادشاه آشور، سامره را گرفت و اسرائ6
  دند،يگر ترسيان ديدند و از خدايرون آورده بود، گناه ورزير دست فرعون، پادشاه مصر بين مصر از زيشان را از زميه اك خود يهوه، خدايل به ي اسرائيه بنكن جهت ي و از ا7
   نمودند، كل ساخته بودند، سلويه پادشاهان اسرائك يضيل اخراج نموده بود و در فراي اسرائيه خداوند از حضور بنك ييض امت هاي و در فرا8
 ين هااك حصاردار، ميدبانان تا شهرهاي دي خود، از برجهايع شهرهايه درست نبود، سِرّاً به عمل آوردند، و در جمك را ييارهاك خود يهوه، خدايل به خالف ي اسرائي و بن9

   خود ساختند،يبلند برا
  شتن ساختند،ي خوير هر درخت سبز برايم بر هر تل بلند و زيريل و اشي و تماث10
  جان آوردند،يدند و اعمال زشت به جا آورده، خشم خداوند را به هي بلند بخور سوزانيان هاكشان رانده بود، در ميه خداوند از حضور اك ييها مثل امت هاي و در آن جا11
  د، ينكار را مكن يشان گفته بود، اي آنها خداوند به اةه دربارك و بتها را عبادت نمودند 12
ض مرا موافق يد و اوامر و فرايي زشت خود بازگشت نمايقهاياز طر:  گفتي داد و ميهودا شهادت ميل و بر يان بر اسرائيع رائيا و جميع انبي جمة و خداوند به واسط13
  د،يا نزد شما فرستادم، نگاه داري انب  بندگان خود،ةران شما امر فرمودم و به واسطه به پدك يعتي شريتمام
  دند،ياوردند، سخت گردانيمان ني خود ايهوه، خدايه به كشان ي پدران اي خود را مثل گردنهايشان اطاعت ننموده، گردنهاي اما ا14
شان يه به اطراف اك را ييدند و امت هايل نموده، باطل گردي اباطيروي نمودند، و پكشان داده بود، تريه به اكشان بسته، و شهادات را يه با پدران اك يض او و عهدي و فرا15

  ردند،ك يرويد، پييه مثل آنها عمل منماك آنها امر فرموده بود ةشان را درباريبودند و خداوند، ا
ردند و بعل را كر آسمان سجده ك لشيره را ساخته، به تمامي خود ساختند و اشي دو گوساله براينعيخته شده، ي ريرده، بتهاك ك خود را تريهوه خداي اوامر ي و تمام16

  عبادت نمودند، 
ان جيشتن را فروختند تا آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آورده، خشم او را به هي نموده، خوي و جادوگريريدند و فالگي و پسران و دختران خود را از آتش گذران17

  اوردند،       يب



. نمانديهودا فقط باقيه جز سبط كشان را از حضور خود دور انداخت يل به شدت افروخته شده، اين جهت غضب خداوند بر اسرائي پس از ا18
  . نمودندكان ساخته بودند، سلويليه اسرائك يضيه به فراك خود را نگاه نداشتند بليهوه، خدايز اوامر يهودا ني اما 19
.شان را از حضور خود دور انداختيه اكني ايم نمود، حتينندگان تسلكشان را به دست تاراج يل ساخت و ايشان را ذلي نموده، اكل را تريت اسرائي ذري پس خداوند تمام20
شان را يده، اي خداوند برگردانيرويل را از پيبعام، اسرائرُي نصب نمودند و يرُبعام بن نَباط را به پادشاهيشان يل را از خاندان داود منشق ساخت و ايه او اسرائكرا ي ز21
  . م ساختيب گناه عظكمرت
  .ردندك نموده، از آنها اجتناب نكده بود سلويرُبعام ورزيه ك ي گناهانيل به تمامي اسرائي و بن22
 وطن ين خود تا امروز به آشور جاليل از زميپس اسرائ. ضور خود دور انداختا گفته بود، از حيع بندگان خود، انبي جمةل را موافق آنچه به واسطيه خداوند اسرائك تا آن23

. شدند
شان سامره را به تصرف آورده، يونت داد و اك سامره سيل در شهرهاي اسرائي بنيشان را به جايم آورده، ايوت و عِوا و حمغات و سفَرواك و پادشاه آشور، مردمان از بابل و 24

  .دن شدنكسا شيدر شهرها
  .شتندكشان را ي از ايه بعضكشان فرستاد يان ايران درميلهذا خداوند ش. دنديشان در آنجا از خداوند نترسيونت اك سيه در ابتداك و واقع شد 25
شان فرستاده يان ايران درميو ش دانند و اين را نمي آن زمي خداة، قاعديدي سامره گردانين شهرهاك و سايديوچانكه ك يفيطوا:  پس به پادشاه آشور خبر داده، گفتند26

  . دانندين را نمي آن زمي خداةه قاعدكن جهت يشند از اك يشان را مي اكنياست؛ و ا
  .م دهدين تعلي زمي خداةشان را موافق قاعدين شود و اكد، بفرست تا برود و در آنجا سايديوچانكه از آنجا ك را ياهنانك از يكي:  و پادشاه آشور امر فرموده، گفت27
.د بپرستنديه چگونه خداوند را باكم داد ي را تعل شانين شده، اكل سايت ئيده بودند، آمد و در بيوچانكه از سامره ك ياهنانك از يكي پس 28
  .ن بودندكن ساه در آك در شهر خود ي هر امتيعنيان ساخته بودند گذاشتند، يه سامرك بلند يان هاك ميان خود را ساختند و در خانه هاي اما هر امت، خدا29
  .ما را ساختنديوت، نَرْجل را و اهل حمات، اَشكوت بنُوت را و اهل ك س  پس اهل بابل،30
31ز و ترتاي و عِوحفَرواكان، نِبپسران خود را براي را ساختند و اهل س ،لَيممرلَك ادنَمفَروايه خداك ك و عبودند، به آتشيان س دندي سوزانيم م.  
  .دندي گذراني مي بلند قربانيان هاك ميشان در خانه هاي ايه براكان خود ساختند ي بلند از ميان هاك مياهنان براكدند و ي پرستيهوه را مي  پس32
  . ند نمودي عبادت م ده بودند،يوچانكان آنها يشان را از ميه اك ييز بر وفق رسوم امت هايان خود را نيدند و خداي پرستيهوه را مي پس 33
ه خداوند به پسران ك يعت و اوامريام او و نه مطابق شركض و احي ترسند و نه موافق فرايهوه ميند و نه از ي نماين خود رفتار ميشان تا امروز برحسب عادت نخستي ا34
  نند،  ك ي رفتار م ل نام نهاد، امر نمود،يه او را اسرائكعقوب ي

  .دي مگذراني آنها قربانيد و براينكد و عبادت مييد و آنها را سجده منماير مترسيان غياز خدا: شان را امر فرموده، گفته بوديد و اشان عهد بسته بويه خداوند با اك با آن35
  .دي بگذراني او قربانيد و براييد و او را سجده نمايرون آورد، بترسي افراشته بيم و بازوين مصر به قوت عظيه شما را از زمكهوه فقط يه از ك بل36
  .دير مترسيان غيد و از خدايشه اوقات متوجه شده، به جا آوري شما نوشته است، هميه براك را يعت و اوامريام و شركض و احي و فرا37
  . دير مترسيان غيد و از خداينكه با شما بستم، فراموش مك را ي و عهد38
  .    ديمنان شما خواهد رهانع دشيد، او شما را از دست جمي خود بترسيهوه، خدايرا اگر از ي ز39
.ن خود رفتار نمودنديه موافق عادت نخستكدند بليشان نشني اما ا40
شان رفتار نموده يه پدران اك يشان به نحويشان و پسران پسران اين پسران ايردند و همچنك يز عبادت مي خود را نيدند و بتهاي پرستيهوه را مي پس آن امت ها، 41

.ندي نمايفتار مبودند، تا امروز ر


18دوم پادشاهان باب 
  . هودا آغاز سلطنت نموديا ابن آحاز، پادشاه يل، حِزْقيلَه، پادشاه اسرائيو در سال سوم هوشَع بن اِ 1
  .ا بوديرِك، دختر زيرد و اسم مادرش اَبكم سلطنت يست و نه سال در اورشليه پادشاه شد و بكست و پنج ساله بود ي او ب2
  .رده بود، به عمل آوردكرنظرخداوند پسند بود، موافق هرچه پدرش داود  و آنچه د3
 يش بخور ميل تا آن زمان براي اسرائيه بنكرا يرد زك ساخته بود، خُرد يه موسكن را يره را قطع نمود و مار برنجيست و اشكل را شي بلند را برداشت و تماثيان هاك او م4

  .ديو او آن را نَحشْتان نام. دنديسوزان
  .ه قبل از او بودندك ي مثل او نبود و نه از آنانيسكهودا يع پادشاهان يل نمود و بعد از او از جمكل توي اسرائيهوه، خداي او بر 5
  . امر فرموده بود، نگاه داشتيه خداوند به موسك را يد و اوامري او انحراف نورزيرويده، از پي و به خداوند چسب6
  . شده، او را خدمت ننمودي شد؛ و بر پادشاه آشور عاصيروز مي نمود، فيه رو مك يو به هر طرف بود ي و خداوند با او م7
.ست دادك حصار دارشيده بانان تا شهرهاي ديان را تا غزّه و حدودش و از برجهايني او فلسط8
  .ردكلْمناسر، پادشاه آشور به سامره برآمده، آن را محاصره ل بود، شَيلَه، پادشاه اسرائيه سال هفتمِ هوشَع بن اِكا پادشاه ي و در سال چهارمِ حِزْق9

  .ل، سامره گرفته شدي در سال نهمِ هوشَع، پادشاه اسرائيعنيا، آن را گرفتند، ي و در آخر سال سوم در سال ششمِ حِزْق10
  .ونت دادكان برده، سي مادي، و در شهرهاشان را در حلَح و خابور، نَهر جوزانيده، ايوچانكل را به آشور ي و پادشاه آشور، اسرائ11
.اوردنديردند و به عمل نك خداوند، امر فرموده بود، تجاوز نمودند و آن را اطاعت نة، بنديده بودند و از عهد او و هرچه موسي خود را نشنيهوه، خدايه آواز كن جهت ي از ا12
  .ر نموديهودا برآمده، آنها را تسخي   حصار دار ي شهرهاي آشور بر تمامب، پادشاهِيا پادشاه، سنْحاري و در سال چهاردهمِ حِزْق13
 نقره ةصد وزنيپس پادشاه آشور س. ردك، ادا خواهم يه بر من بگذاركاز من برگرد و آنچه را . ردمكخطا : ش فرستاده، گفتيكهودا نزد پادشاه آشور به اليا پادشاه ي و حِزْق14
  .هودا گذاشتياه ا پادشي طال بر حِزْقة وزنيو س
  . افت شد، دادي پادشاه ة خاني خداوند و در خزانه هاةه در خانك را ي نقره ايا تمامي و حِزْق15
.نده، آن را به پادشاه آشور دادكده بود يهودا آنها را به طال پوشانيا پادشاه يه حِزْقك ييل خداوند و از ستونهاكي هيا طال را از درهاي در آن وقت، حِزْق16
دند؛ و چون برآمدند، يم رسيشان برآمده، به اورشليو ا. م فرستاديب عظكم با موي پادشاه به اورشليايش نزد حِزْقيك را از اليس و ربشاقي و پادشاه آشور، تَرْتان و ربسار17

  .ستادندي گازر است، اة مزرع ه به سر راهك ي فوقانةكرفتند و نزد قنات بر
.رون آمدنديشان بيع نگار، نزد ايوآخ بن آساف وقاياتب و ك يه ناظر خانه بود و شِبناكا يم بن حِلْقياقيد، اِلْ و چون پادشاه را خواندن18
  ست؟ي، چيي نمايل مكه بر آن توكن اعتماد شما يا: دي گوين ميم، پادشاه آشور چنيسلطان عظ: دييا بگويبه حِزْق«: شان گفتي به اي و ربشاق19



  ؟ي شده ايه بر من عاصك يل نموده اكه بر او توكست يكاآلن . اما مشورت و قوتِ جنگِ تو، محض سخن باطل است، يي گوي تو سخن م20
  همچنان است فرعون،.  سازديند، به دستش فرو رفته، آن را مجروح مكه يك بر آن تيسكه اگر ك يي نمايل مك بر مصر تويعني خرد شده، ين ني اي حال بر عصاكني ا21

  . ندي نمايل مك تويه بر وك ي همگاني براپادشاه مصر
ن يش ايه پكم گفته يهودا و اورشلي او را برداشته است و به ي بلند و مذبح هايان هاكا ميه حِزْقكست يا او آن نيم، آيل دارك خود تويهوه، خدايه بر كد يي و اگر مرا گو22

  د؟ييم سجده نمايمذبح در اورشل
  ! گذاشتياگر از جانب خود سوران بر آنها توان.  دهميشور شرط ببند و من دو هزار اسب به تو مم، پادشاه آي پس حال با آقا23
  ؟    يل داركد و بر مصر به جهت ارابه ها و سواران توي برگردانيم را خواين بندگان آقايتركوچك پاشا از كي ي پس چگونه رو24
. نك و آن را خراب ين برآين زمي آن برآمده ام؟ خداوند مرا گفته است بر ايبان به جهت خراكن مي اذن خداوند بر ايا من اآلن بي و آ25
ه بر ك يهود در گوش مردميم و با ما به زبان ي فهميه آن را مك يي گفتگو نمايه با بندگانت به زبان اَرامكنيتمنّا ا:  گفتنديوآخ به ربشاقيا و شِبنا يم بن حِلقياقي آنگاه ال26

  .ياحصارند، گفتگو منم
شان با شما يه بر حصار نشسته اند، نفرستاده، تا اك يم؟ مگر مرا نزد مردانين سخنان را بگويت و تو فرستاده است تا ايم مرا نزد آقايا آقايآ: شان گفتي به اي ربشاق27

نجاست خود را بخورند و بول خود را بنوشند؟
  .ديم، پادشاه آشور را بشنويالم سلطان عظك: رده، گفتكزد و خطاب هود صدا يستاد و به آواز بلند به زبان ي اي پس ربشاق28
  . برهاندي تواند از دست ويه او شما را نمكرا يب ندهد زيا شما را فريحِزْق: دي گوين  مي پادشاه چن29
  .م نخواهد شديدست پادشاه آشور تسلن شهر به يد و ايهوه، البته ما را خواهد رهانيه كد يهوه مطمئن نسازد و نگويا شما را بر ي و حِزْق30
س از آب كش بخورد و هرير خويس از انجكس از مو خود و هركد تا هرييرون آيد و نزد من بينكبا من صلح : دي گوين ميه پادشاه آشور چنكرا يد زيا گوش مدهي به حزْق31

  . خود بنوشدةچشم
پس به . ديريد و نميو و عسل تا زنده بمانكي نيتونهاين زيستانها و زمكن نان و تايره و زمين غله و شي به زميعنياورم، ين خودتان بين مانند زميم و شما را به زمياي تا ب32
  .ديهوه ما را خواهد رهاني: دي گوي دهد و ميب ميه شما را فركرا يد زيا گوش مدهيحِزْق
   است؟ دهيآشور رهانن خود را از دست پادشاه يچ وقت زمي ه ان امت ها،يدام از خداكچيا هي آ33
  ده اند؟يا سامره را از دست من رهانيجا؟ و آكنَع و عِوا يم و هِيان سفَروايند؟ و خدايجاكان حمات و اَرفاد ي خدا34
م را از دست من نجات دهد؟يهوه، اورشليش را از دست من نجات داده اند تا ين خويه زمكدامند كنها ين زميان ايع خداي از جم35
  .ديه او را جواب ندهكه پادشاه امر فرموده بود و گفته بود كرايچ جواب ندادند زيوت نموده، به او هك قوم س اما36
. را به او بازگفتنديا آمدند و سخنان ربشاقيده نزد حِزْقي درةع نگار با جاميوآخ بن آسافِ وقاياتب و ك ةه ناظرخانه بود و شْبِنَكا يم بن حِلْقِياقي پس ال37


19 پادشاهان باب دوم
  . خداوند داخل شد ةده، به خاني زده، پالس پوشكد، لباس خود را چاين را شني پادشاه ايايه چون حِزْقك و واقع شد 1
     فرستاده،يا ابن آموص نبيهنه را ملبس به پالس نزد اشعكخ ياتب و مشاك ةم، ناظر خانه و شْبنَياقي و ال2
  .     ستيدن نييده اند و قوت زايه پسران به فمِ رحم رسكرايب و اهانت است زي و تأديه امروز روز تنگكد يگو ين ميا چنيحزْق:  گفتندي به و3
ده يت شنيهوه، خدايه ك را ي فرستاده است، بشنود و سخناني وحي اهانت نمودن خدايش، پادشاه آشور، او را برايه آقاك را ي سخنان رِبشاقيت تماميهوه خدايد ي شا4
  . شوند، تضرع نمايافت ميه ك يه اي بقيپس برا. ديخ نماي توب ت،اس
  .ا آمدندي پادشاه نزد اشعياي و بندگان حزْق5
  .فر گفته اند، مترسكه بندگان پادشاه آشور به آنها به من ك يديه شنك ي از سخنان :دي فرماين ميه خداوند چنكد يين گوي خود چنيبه آقا: شان گفتيا به اي و اشع6
 خواهم كر هاليت خودش به شمشيت خود خواهد برگشت و او را در واليت خود خواهند برگشت و او را در واليده، به والي شنيه خبرك فرستم ي بر او ميانا روح هم7

.ساخت
  .سترده اكوچ كش يكه از الكده بود يرا شنيرد، زك يه با لبنَه جنگ مكافت يرده، پادشاه آشور را ك مراجعت ي  پس ربشاق8
  :ا فرستاده، گفتيان نزد حزْقيلچيگر ايد بار ديپس چون شن. رون آمده استيه به جهت مقاتله با تو بكده بود ي شني برْهاقْه، پادشاه حبش، خبرة و دربار9

  .م نخواهد شديست پادشاه آشور تسلم به ديه اورشلكد يب ندهد و نگوي، تو را فريي نمايل مكه به او توك تو يخدا: ديين گويهودا چنيا، پادشاه ي به حزق10
  افت؟ي ي خواهييا تو رهاي ساخته اند، و آكل هالكرده و چگونه آنها را بالكتها چه ي والةه پادشاهان آشور با همك يده اي تو شنكني ا11
  را نجات دادند؟شان ي باشند، ايه در تَلَسĤر مك عدن يه پدران من جوزان و حاران و رصف و بنك ييان امت هايا خداي آ12
نَع و عِوا؟ يم و هي و پادشاه اَرفاد و پادشاه شهر سفَروا جاست؟ك پادشاه حمات 13
  .ردك خداوند درآمده، آن را به حضور خداوند پهن ةĤ به خانيان گرفته، آن را خواند و حزقيلچيتوب را از دست اكĤ مي و حزق14
 و تو آسمان و ي جهان خدا هستك ممالي بر تمامييه به تنهاك يي، تويي نمايان جلوس ميروبكه بر كل ي اسرائيه، خداهوي يا: ا نزد خداوند دعا نموده، گفتي و حزق15
  .يده اين را آفريزم

ه است، استماع  فرستادي حيه به جهت اهانت نمودن خداكب راين و سخنان سنْحاري خداوند چشمان خود را گشوده، ببيا.  خداوند گوش خود را فراگرفته، بشنوي ا16
  .نما
  رده است، كشان را خراب ين ايه پادشاهان آشور امت ها و زمك خداوند، راست است ي ا17
  . ن سبب آنها را تباه ساختنديپس به ا. ه ساخته دست انسان از چوب و سنگكه خدا نبود، بلكرايشان را به آتش انداخته، زيان اي و خدا18
.يهوه، خدا هستي يه تو تنها اك جهان بدانند كع ممالي ده تا جمييرا از دست او رها ما، ما ي، خداةهوي ي پس حال ا19
  .ردمك اجابت يب، پادشاه آشور، نزد من دعا نمودي سنْنحارةه درباركآنچه را : دي گوين ميل، چني اسرائيهوه، خداي: ا فرستاده، گفتيا ابن اَموص نزد حزقي پس اشع20
  . ده استيم سر خود را به تو جنبانير شمرده، استهزا نموده است و دختر اورشليهون، تو را حقيره، دختر صكآن با: ن استياره اش گفته، اه خداوند دربك يالمك 21
  ست؟ يل ني مگر قدوس اسرائ ؟ين افراشته اييرده، چشمان خود را به علك آواز بلند يه بر وكست يك و يفر گفته اكرده، كه او را اهانت كت يسك 22
ن ي آزادش و بهترين سروهايوهها و به اطراف لبنان برآمده ام و بلند ترك ي خود را بر بلنديثرت ارابه هاكبه : يرده، گفته اك رسوالنت، خداوند را اهانت ة به واسط23

  .ش و به درختستان بوستانش داخل شده امي اقصايش را قطع نموده، به بلنديصنوبرها



  .ردك خواهم ك مصر را خشي نهرهاي خود تماميف پاكدم و به ي نوشبينده، آب غرك و من، حفره 24
 به   حصاردار را خراب نموده،يي آن را به وقوع آورده ام تا تو به ظهور آمده و شهرها م صورت داده ام و اآلن،يĤم قديرده ام و از اكن را از سلف يه من اك يده ايا نشني آ25

  ؟يران مبدل سازي ويتوده ها
.دنديدنش پژمرده شود گرديش از رسيه پك ي اةاه سبز و علف پشت بام و مثل غليم قوت بوده، ترسان و خجل شدند، مثل علف صحرا و گكنان آنها كجهت، سان ي از ا26
  . دانمي، ميه بر من دارك را ياما من نشستن تو را و خروج و دخولت و خشم 27
، يه آمده اك يت گذاشته، تو را به راهي تو و لگام خود را به لبهاينين مهار خود را به بيبنابرا.  برآمده است و غرور تو، به گوش منيه بر من دارك يه خشمك چون28

.ديبرخواهم گردان
 آنها را ةويس نموده، مستانها غركد و تايد و بدروياركد؛ و در سال سوم بيد خورد و سال دوم آنچه از آن بروي خودرو خواهةه امسال غلّكن خواهد بود ي تو اي و عالمت برا29

  .ديبخور
  . وه خواهند آورديشه خواهند زد و به باال مين رييگر به پايهودا رستگار شوند، بار ديه از خاندان ك ياةي و بق30
.ن را بجا خواهند آورديهوه ايرت يغ. رون خواهند آمديون بيوه صهكم ورستگاران از ي از اورشليه ايه بقكراي ز31
ق را در يز نخواهد انداخت و در مقابلش با سپر نخواهد آمد و منجنينجا نين شهر داخل نخواهد شد و به ايه به اكد ي گوين مي پادشاه آشور چن ةاوند دربارن خدي بنابرا32
  .ش آن برنخواهد افراشتيپ

  .دي گوين را ميخداوند ا. ن شهر داخل نخواهد شديه آمده است به همان برخواهد گشت و به اك ي به راه33
».ش داود، آنرا نجات خواهم دادي خوةرده، به خاطر خود و به خاطر بندكت ين شهر را حمايه اكراي ز34
  . مرده بودنديع آنها الشه هاي جمكنيو بامدادان چون برخاستند، ا.  آشور را زديرون آمده، صد و هشتاد و پنج هزار نفر از اردوي خدا وند در آن شب بة پس فرشت35
  . ن شدك ساينويد و برگشته،در نيرده، روانه گردكوچ كب، پادشاه آشور يار و سنْح36
ردند و پسرش كن آرارات فرار يشان به زمير زدند؛ و اي و شَرْاَصر او را به شمشكرد، پسرانش اَدرملَك ي عبادت مكش، نسروي خوي خداةه چون او در خانك و واقع شد 37

.ودش سلطنت نمياَسرْ حدون به جا
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 و زنده يري ميرا مين زي خود را ببة خانكتدار: دي گوين ميخداوند چن:  آمده، او را گفتي نزد ويا ابن آموص نبيو اشع. مار و مشرف به موت شديا بيĤم، حزْقيدر آن ا 1

  . ماندينخواه
  : وده، گفتد و نزد خداوند دعا نميوار برگرداني دي خود را به سوي آنگاه او رو2
Ĥ زارزار يپس حزْق.   نموده ام و آنچه درنظر تو پسند بوده است، بجا آورده امكامل سلوكه چگونه به حضور تو به امانت و به دل ك ياد آوريه بكني خداوند مسألت اي ا3

.ستيبگر
  :فت نازل شده، گيالم خداوند بر وكه كرون رود، يا از وسط شهر بيه اشعك و واقع شد قبل از آن4
 ة تو را شفا خواهم داد و در روز سوم به خانكنيا. دمي تو را ديهاكدم و اشي تو را شنيدعا: دي گوين مي پدرت، داود چنيخدا: ا بگوي قوم من حزْقيشواي برگرد و به پ5

  . شديخداوند داخل خواه
ت ي خود، داود حماةن شهر را به خاطر خود و به خاطر بنديد، و ايه آشور خواهم رهانن شهر را از دست پادشاي تو پانزده سال خواهم افزود، و تو را و اي و من بر روزها6

  .ردكخواهم 
.افتيه شفا كشان آن را گرفته، بر دمل گذاشتند يو ا. ديرير بگي از انجيه قرصكا گفت ي و اشع7
  ست؟ي خداوند خواهم برآمد، چةاند و در روز سوم به خيه خداوند مرا شفا خواهد بخشك يعالمت: ا گفتيا به اشعي و حِزْق8
  ا ده درجه برگردد؟يش برود يه ده درجه پيا سايآ: ن استيه گفته است، بجا خواهد آورد، اكالم را كن يه خداوند اكعالمت از جانب خداوند : ا گفتي و اشع9

  .ه ده درجه به عقب برگردديه ساك، بلين. ش بروديه ده درجه پيه ساكسهل است : ا گفتي حِزْق10
.دين رفته بود، ده درجه برگردانيي آحاز پايه بر ساعت آفتابك يه را از درجاتي از خداوند استدعا نمود و ساي نبياي پس اشع11
12رودلدان، پادشاه بابل، رساك و در آن زمان، ملَدان بن بمار شده استيا بيه حِزْقكده بود يرا شنيا فرستاد زيه نزد حِزْقيل و هدي ب.  
 شد، به يافت مين او يه در خزاكش و هرچه را ي خوة اسلحةات و روغن معطر و خاني خود را از نقره و طال و عطري خزانه هاة خانيشان را اجابت نمود و تماميا ايزْق و ح13ِ

  .شان نشان نداديا آن را به ايه حِزْقك نبود يزيتش چك ممليشان نشان داد، و در خانه اش و در تماميا
  . از بابل آمده انديعني دور، ياز حا: ا جواب داديجا آمدند؟ حِزْقكن مردمان چه گفتند؟ و نزد تو از يا:  را گفتي پادشاه آمده، وياي نزد حِزْقينب ياي پس اشع14
.ندادمشان نشان يه به اكست ين من ني در خزايزيدند و چي من است، دةهرچه در خان: ا جواب داديدند؟ حزْقي تو چه دةدر خان:  او گفت15
  : الم خداوند را بشنوك: ا گفتيا به حزْقي پس اشع16
  . نخواهد ماندي باقيزيه چكد ي گويو خداوند م. رده اند، به بابل برده خواهد شدكره ي توست و آنچه پدرانت تا امروز ذخةه هر چه در خانكد ي آي روزها مكني ا17
  .، خواهند گرفت و در قصر پادشاه بابل، خواجه خواهند شدييد نمايا تولشان ريند و ايد آيه از تو پدك از پسرانت را ي و بعض18
. و امان خواهد بوديام من سالمتينه در ايهر آ: گرگفتيو د. وستكي نيه گفتكالم خداوند ك: ا گفتيا به اشعي حزْق19
  ست؟يتوب نكهودا ميام پادشاهان يخ ايتاب تواركا در ي آ ر آورد،ه ساخت و آب را به شهك يت حوض و قناتياك تهور او و حيا و تماميع حِزْقي وقاةي و بق20
.ش سلطنت نمودي به جاي منَس د و پسرش،يا با پدران خود خوابي پس حِزْق21
  

21دوم پادشاهان باب 
  .به بوديو اسم مادرش حِفْصِ. م سلطنت نموديه پادشاه شدو پنجاه و پنج سال در اورشلك دوازده ساله بود ي منس1
  . رده بود، عمل نمودكل اخراج ي اسرائيه خداوند، آنها را از حضور بنك ييامت ها  و آنچه درنظرخداوند ناپسند بود، موافق رجاسات2
ل ساخته بود، ساخت و به يشاه اسرائه اَخاب پادك يره را به نوعي بعل بنا نمود و اَشيرد و مذبح ها براكگر بنا ي بار د رده بود،كا خراب يه پدرش، حِزْقك بلند را يانهاكرا مي ز3

  .ردكر آسمان سجده نموده، آنها را به عبادت ك لشيتمام
  .م خواهم گذاشتياسم خود را در اورشل: ه درباره اش خداوند گفته بودك خداوند بنا نمود ة و مذبح ها در خان4



  . خداوند بنا نمودةرآسمان در هر دو صحن خانك لشي تمامي و مذبح ها برا5
جان يده، خشم او را به هيار ورزيو درنظر خداوند شرارت بس.  نموديرد و با اصحاب اجنّه  و جادوگران مراوده مك ي مي و افسونگريريد و فالگي پسر خود را از آتش گذران و6

  .آورد
ده ام، اسم خود را تا يل برگزي اسباط اسرائيه آن را از تمامكم ياورشلن خانه و در يه در اكمان گفته بود يه ساخته بود، درباره اش به داود و پسرش، سلكره را ي و تمثال اَش7

  .به ابد خواهم گذاشت برپا نمود
 به ي من، موسةه بندك يعتي شريند تا برحسب تماميه توجه نماك يد، به شرطيگر آواره نخواهم گردانيشان داده ام بار ديه به پدران اك ينيل را از زمي اسرائيهاي و پا8
  .    نديمر فرموده بود، رفتار نماشان ايا

. رده بود، بدتر رفتار نمودندك كل هالي اسرائيش بنيه خداوند پك ييشان را اغوا نمود تا از امت هاي، ايه منَسكرا يشان اطاعت ننمودند زي اما ا9
  : لّم نموده، گفتكا تي بندگان خود، انبة و خداوند به واسط10
  ب گناه ساخت،    كز مرتيهودا را ني خد، يه قبل از او بودند عمل نمود، و به بتهاك يانيع اعمال اَمورين رجاسات را بجا آورد و بدتر از جميا، اهودي، پادشاه يه منسك چون11
  .  ردكا خواهد ه آن را بشنود، صدك هريه گوشهاكد يهودا بال خواهم رسانيم و ي من بر اورشلكنيا: دي گوين ميل چني اسرائيهوه، خداين ي بنابرا12
 ي مك بشقاب را زدوده و واژگون ساخته، آن را پايسكه ك يرد، به طورك خواهم كم را پايد و اورشليشك اَخاب را خواهم ة خانيسمان سامره و ترازويم، ري و بر اورشل13
  .ندك

  غما و غارت خواهند شد،يع دشمنانشان ي جمينمود، و برام خواهم يشان تسليشان را به دست دشمنان اينده خواهم ساخت و اكراث خود را پراي مةي و بق14
.جان آوردنديرون آمدند تا امروز، خشم مرا به هيشان از مصر بيه پدران اك يه آنچه درنظرمن ناپسند است، به عمل آوردند و از روزك چون15
ب گناه ساخت تا آنچه درنظر خداوند كهودا را به آن مرتيه ك گناه او يرد، سواكسر پر م را سرايخت تا اورشلياده ري گناهان را از حد زي خون بين، منَسي و عالوه بر ا16

.ناپسند است بجا آورند
  ست؟ يتوب نكهودا ميام پادشاهان يخ ايتاب تواركا در يب آن شد، آكه مرتك يرد و گناهك و هرچه يع منَسي وقاةي و بق17
18نَسزّا دفن شد و پسرش، آمون، به جايعني خود، ةاند و در باغ خي با پدران خود خوابي پس مش پادشاه شدي در باغِ ع .
  .طْبه بوديم سلطنت نمود و اسم مادرش مِشُلَّمت، دختر حاروص، از يه پادشاه شد و دو سال در اورشلكست و دو ساله بود ي آمون ب19
  .  نمودرد، عملك ي و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، موافق آنچه پدرش منس20
  .رد و آنها را سجده نمودكد، عبادت يه پدرش پرستك را ييرد، و بت هاك نموده بود، رفتاركه پدرش به آن سلوك يقي طري و به تمام21
  . ننمودكق خداوند سلويرده، به طرك ك پدران خود را تريهوه، خداي و 22
  . شتندكدند و پادشاه را در خانه اش ي پس خادمان آمون بر او شور23
  .ردندك نصب يش به پادشاهيا را در جايوشين پسرش، يدند، و اهل زميده بودند به قتل رسانيه بر آمونِ پادشاه، شورك را ي آنانةن همي اما اهل زم24
  ست؟ يتوب نكهودا ميام پادشاهان يخ ايتاب تواركا در يه آمون بجا آورد، آك ي اعمالةي و بق25
.ش سلطنت نموديا به جايوشين شد و پسرش  و در قبر خود در باغ عزّا دف26
  

22دوم پادشاهان باب 
  .ه، از بصقَت بوديده، دختر عدليديو اسم مادرش .  سال سلطنت نمودكي و يم سيه پادشاه شد و در اورشلكا هشت ساله بود يوشي 1
. ديا چپ انحراف نورزي نموده، به طرف راست كود سلوق پدر خود، داي طريه درنظر خداوند پسند بود، به عمل آورد، و به تمامك و آنچه را 2
  : خداوند فرستاده، گفتةاتب را به خانكا بن مشُالّمِ يه پادشاه، شافان بن اَصلْكا پادشاه واقع شد يوشي و در سال هجدههمِ 3
  .نند، بشماردك ير، آن را از قوم جمع م شود و مستحفظانِ دي خداوند آورده مةه به خانك را يهنه برو و او نقره اكس يا رئي نزد حِلْق4
   خانه بدهند،يهاير خرابينند، به جهت تعمك يار مك خداوند ةه در خانك يسانكشان آن را به ي خداوند گماشته شده اند، بسپارند تا اةه بر خانك يارانك و آن را به دست سر5
  .رخانه بخرنديده به جهت تعمي تراشيان و معماران، و تا چوبها و سنگهاي به نجاران و بنايعني 6
. ه به امانت رفتار نمودندكرا يردند زكشان سپردند، حساب نيه به دست اك را ي اما نقره ا7
  . ه آن را خواندكتاب را به شافان داد ك آن  ايو حِلْق. افته امي خداوند ةتاب تورات را در خانك: اتب گفتكهنه، به شافانِ كس يا، رئي و حِلْق8
 ةه بر خانك يارانكرون آوردند و آن را به دست سريافت شد، بي خداوند ةه در خانك را يبندگانت، نقره ا: اتب نزد پادشاه برگشت و به پادشاه خبر داده، گفتك  و شافان9ِ

  .خداوند گماشته بودند، سپردند
.س شافان آن را به حضور پادشاه خواندپ» . به من داده استيتابكاهن، كا، يحِلْق: اتب، پادشاه را خبر داده، گفتك و شافان 10
  .ديد، لباس خود را دري پس چون پادشاه سخنان سفر تورات را شن11
  : ا، خادم پادشاه را امر فرموده، گفتياتب و عساكا و شافانِ ياكيبور بن مكقام بن شافان و عياهن و اخك ياي و پادشاه، حِلْق12
ه بر ما افروخته شده كرا غضب خداوند يد، زيي شود، مسألت نمايافت ميتاب كن يه در اك ي سخنانةهودا درباري ي تماميم و برا قوي من و برايد و از خداوند براي برو13

. نديتوب است، عمل نماك ما مةتاب گوش ندادند تا موافق هرآنچه درباركن يه پدران ما به سخنان اكن جهت ي باشد، از ايم مي عظ است،
 ين بود؛ و با وكم ساي دوم اورشلةه، زن شُالّم بن تِقْوه بن حرْحسِ لباس دار، رفتند و او در محلي نبةا نزد حلْديبور و شافان و عساكقام و عيو اَخاهن ك ياي پس حِلْق14

  .سخن گفتند
  :دييه شما را نزد من فرستاده است، بگوك يسكبه : دي گوين ميل چني اسرائيهوه، خداي: شان گفتي و او به ا15
  هودا خوانده است،يه پادشاه كتاب را ك سخنان ي تماميعنيد، ينانش خواهم رسانكان و ساكن مي بر ايي من بالكنيا: دي گوين مي خداوند چن16
ان مشتعل شده، كن مي ايپس غضب من برا. اوردنديجان بي خود، خشم مرا به هي اعمال دستهايدند تا به تماميگر بخور سوزانيان دي خدايرده، براك كه مرا ترك چون17

  .خاموش نخواهد شد
   يده ايه شنك ي سخنانةدربار: دي فرماين ميل چني اسرائيهوه، خداي: ديين بگويه شما را به جهت مسألت نمودن از خداوند فرستاده است، چنكهودا ين به پادشاه كي ل18
ران و مورد لعنت خواهند شد، به حضور خداوند متواضع شده، لباس خود را يه وك يدينانش شنكان و ساكن مي اةالم مرا درباركه ك يه دل تو نرم بود و هنگامك چون19
  .ز تو را اجابت فرمودمي من ن د،ي گوين خداوند مي، بنابرايستي، و به حضور من گريديدر



ه من بر ك بال را ي شد و تمامي گذارده خواهير قبر خود به سالمترد و دك ي گذارده خواهيرد و در قبر خود به سالمتك تو را نزد پدرانت جمع خواهم   من،كني لهذا ا20
.شان نزد پادشاه جواب آوردنديپس ا. دي رسانم، چشمانت نخواهد ديان  مكن ميا


23دوم پادشاهان باب 
  .ردندك جمع يم را نزد ويهودا و اورشليخِ ي مشايه تمامكو پادشاه فرستاد  1
تاب ك سخنان يو او تمام.  خداوند برآمدندة و چه بزرگ، به خانكوچك قوم، چه يا و تمامياهنان و انبك و يم با وي اورشلةنكع سي جمهودا وي مردان ي و پادشاه و تمام2

  .  شان خوانديافت شد، در گوش اي خداوند ةه در خانك را يعهد
ن ي جان نگاه دارند و سخنان اي دل و تماميض او را به تماميوامر و شهادات و فرا نموده، ايرويه خداوند را پكستاد و به حضور خداوند عهد بست ي و پادشاه نزد ستون ا3

.ن عهد را برپا داشتندي قوم ايپس تمام. نديتوب است، استوار نماكتاب مكن يه در اكعهد را 
ل كير آسمان ساخته شده بود، از هك لشيرَه و تمامي بعل و اَشِي براهك ظروف را يه تمامك دوم و مستحفظانِ دررا امر فرمود ةاهنانِ دستكهنه و كس يا، رئي و پادشاه، حِلْق4

  .ل برديت ئيستر آنها را به بكد و خاي قِرْرون سوزانيم در مزرعه هايرون اورشليو آنها را در ب. رون آورنديخداوند ب
 بعل و آفتاب و ماه و بروج يه براك را يم بخور بسوزانند، و آناني اورشليهودا و نواحي يا بلندِ شهرهيان هاكن نموده بودند تا در مييهودا تعيه پادشاهان كاهنانِ بتها را ك و 5

  . ردكدند، معزول ي سوزانير آسمان بخور مك لشيو تمام
 عوام الناس يرم ساخت و گَرد آن را بر قبرهاد، و آن را مثل غبار، نينار نهر قدرون سوزانك قدرون برد و آن را به يم به واديرون از اورشلي خداوند، بةرَه را از خاني و اَش6

  .ديپاش
  .ردك بافتند، خراب يرَه ميمه ها به جهت اَشيه زنان در آنها خك خداوند بود ةه نزد خانك لواط را ي و خانه ها7
ه نزد ك بلند دروازه ها را يان هاكع تا بئرشِبع نجس ساخت، و مدند، از جبي سوزانياهنان در آنها بخور مكه ك بلند را يانهاكهودا آورد و مي ياهنان را از شهرهاك ي و تمام8

  . شهر بود، منهدم ساختةس شهر، و به طرف چپ دروازيهوشَع، رئي ة دروازةدهن
  .ان برادران خود خوردندير درميامدند اما نان فطيم برني بلند، به مذبح خداوند در اورشليانهاكاهنانِ مكن كي ل9

  . از آتش نگذاراندك مولَيا دختر خود را براي پسر يسك هِنُّوم بود، نجس ساخت تا ي بنيدر واده ك و تُوفَت را 10
 آفتاب را به يرد و ارابه هاك خداوند دور ةرامون خانه بودند، از مدخلِ خاني خواجه سرا در پك نَتَنْملَةه نزد حجركهودا به آفتاب داده بودند يه پادشاهان ك را يي و اسبها11
  .ديش سوزانآت

 خداوند ساخته بود، پادشاه منهدم ة در دو صحنِ خانيه منَسك را ييهودا آنها را ساخته بودند، و مذبح هاي آحاز بود و پادشاهان ةه بر پشت بامِ باال خانك را يي و مذبح ها12
  .ديرده، گَرد آنها را در نهر قدرون پاشكساخت و از آنجا خراب 

 عمُّون، يوم، رجاست بنك مليان، و براي اَشْتُورت، رجاست موآبيل، آنها را برايمان، پادشاه اسرائيوه فِساد بود و سلكم به طرف راست ي مقابل اورشلهك بلند را يانهاك و م13
  . آنها را نجس ساخت ساخته بود، پادشاه،

.م پر ساخت مردي آنها را از استخوانهايهايم را قطع نمود و جايريرد و اشكل را خرد ي و تماث14
ان بلند را منهدم ساخت و كب گناه ساخته، آن را بنا نموده بود، هم مذبح و هم مكل را مرتيه اسرائكرُبعام بن نباط يه ك يان بلندكل بود و ميت ئيه در بك يز مذبحي و ن15
  .ديره را سوزانيرد و اشكده، آن را مثل غبار نرم يان بلند را سوزانكم

الم ك به مومجب  ده، آن را نجس ساخت،يد پس فرستاده، استخو انها را از آن قبرها برداشت و آنها را بر مذبح سوزانيوه بود، دكه آنجا در ك قبرها را ا ملتفت شده،يوشي و 16
  .ن امور اخبار نموده بود، به آن ندا در داديه از اك ييه آن مرد خداكخداوند 

 ندا  ،يرده اكل يت ئيه تو بر مذبح بك ييارهاكن ي به ا هودا آمده،يه از ك است يي قبر مرد خدا : گفتنديردان شهر وست؟ مي چ نم،ي بيه مك ين مجسمه ايا: دي و پرس17
  رده بودك

  . واگذاشتند ه از سامره آمده بود،ك ي آن نبي او را با استخوانهايپس استخوانها» .ت ندهدك او را حري استخوانهايسكد و يآن را وا گذار:  او گفت18
 برداشت و با  جان آورده بودند،يل آنها را ساخته، خشم خداوند را به هي سامره بود و پادشاهان اسرائيه در شهرهاكز يه نك بلند را يان هاك مي خانه هايا تماميوشي و 19

  .رده بود، عمل نمودكل يت ئيه به بك ييارهاك يآنها موافق تمام
.ردكم مراجعت يده، به اورشلي مردم را بر آنها سوزانيشت و استخوانهاكجا بودند، بر مذبح ها ه در آنك بلند را يان هاكاهنان مكع ي و جم20
  .دي خداوند خود نگاه داريتوب است، براكتاب عهد مكه در ك يد فصح را به نحويع«ه ك گفت   قوم را امر فرموده،ي و پادشاه تمام21
  .هودا نگاه داشته نشديل و پادشاهان ي بر اسرائهك يĤم داورانين فصح از اي مثل ايق فِصحي به تحق22
.م نگاه داشتندي خداوند در اورشلين فصح را برايا پادشاه، ايوشي   اما در سال هجدهم،23
ه ك يتابكه در كان تورات را دا شد نابود ساخت تا سخنيم پيهودا و در اورشلين يه در زمكم و بتها و تمام رجاسات را يا اصحاب اجنّه و جادوگران و ترافيوشيز ي و ن24
  . افته بود، به جا آوردي خداوند ةاهن در خانك يايحلْق
.د، و بعد از او مثل او ظاهر نشدي به خداوند رجوع نماي تورات موسي قوت خود موافق تمامي جان و تمامي دل و تماميه به تمامك نبود ي و قبل از او پادشاه25
  . هودا مشتعل شديجان آورده بود، بر ي خشم او را از آنها به هيه منَسك ييارهاك ةه غضب او به سبب همكرا يخود برنگشت زم ي اما خداوند از حدت خشم عظ26
ر آنجا خواهد ه گفتم اسم من دك را يدم و خانه ايه برگزكم را ين شهر اورشليردم و اكل را دور يه اسرائكرد چنانكز از نظر خود دور خواهم يهودا را ني:  و خداوند گفت27

. خواهم نمودكبود، تر
   ست؟يتوب نكام پادشاهان ميخ ايتاب تواركا در ي آ رد،كا و هر چه يوشيع ي وقا ةي و بق28
  .شتكرا در مجدو  ي و د،ي پادشاه به مقابل او برآمد و چون فرعون او را ديايوشي پادشاه مصر، بر پادشاه آشور به نهر فرات برآمد و  وه،ك ن  فرعونْ Ĥم او،ي و در ا29
 يا را گرفتند و او را مسح نموده، به جايوشيهو آحاز بن ي  ن،يو اهل زم. ردندكم، مرده آوردند و او را در قبرش دفن ي و خادمانش او را در ارابه نهاده، از مجدو به اورشل30

.ردندك نصب يپدرش به پادشاه
  .ه بوديا از لبي دختر ارم م سلطنت نمود و اسم مادرش حموطل،يو سه ماه در اورشله پادشاه شد كست وسه ساله بود يهوآحاز بي و 31
  .رده بودند، به عمل آوردكه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق هرآنچه پدرانش ك و او آنچه را 32
  .ن گذاردي وزنه طال بر زمكي نقره و  ة و صد وزنديم سلطنت ننماي در بند نهاد تا در اورشل ن حمات،يوه، او را در ربلَه، در زمك و فرعونْ ن33



رد تا آن كم ين را تقويم، آن نقره و طال را به فرعون داد اما زمياقيهويرد و اسمش را به ك نصب يا، به پادشاهيوشي پدرش، يا را به جايوشيم بن ياقيوه، الك و فرعونْ ن34
.وه بدهدكم او به زور گرفت تا آن را به فرعونْ نيس موافق تقوكن، از هر ياز اهل زممبلغ را موافق فرمان فرعون بدهند و آن نقره و طال را 

  . از رومه بود ه،ي دختر فدا ده،يرد و اسم مادرش زبكم سلطنت يازده سال در اورشليه پادشاه شد و كست و پنج ساله بود يم بياقيهوي 36
.رده بودند، به عمل آوردكر آنچه پدرانش ه در نظر خداوند ناپسند بود موافق هك و آنچه را 37
  

24دوم پادشاهان باب 
  . شديپس برگشته، از او عاص.   او بود ةم سه سال بندياقيهوي و  د نَصر، پادشاه بابل آمد،ك نَبو Ĥم او،ي و در ا1
الم ك سازد، به موجب كهودا فرستاد تا آن را هاليشان را بر يا بر او فرستاد و ا عمون ري بنيان و فوجهاي موآبيان و فوجهاي اَراميان و فوجهايلدانك ي و خداوند فوجها2

  .ا گفته بودي بندگان خود انب ةه به واسطكخداوند 
  .رد، از نظر خود دور اندازدك و هرچه او يشان را به سبب گناهان منسيهودا واقع شد تا اين فرمان خداوند بر يق، اي به تحق3
  .ديه او را عفو نماكرده بود و خداوند نخواست ك گناهان پر يم را از خون بيه اورشلكرايخته بود، زيه او رك ي گناهانيبز به سبب خون ي و ن4
  ست؟       يتوب نكهودا ميĤم پادشاهان يخ ايتاب تواركا در ي آ رد،كم و هر آنچه ياقيهويع ي وقاةي و بق5
  .ش پادشاه شدين به جايكايوهيد و پسرش يم با پدران خود خوابياقيهو ي پس 6
. از نهر مصر تا نهر فرات، به تصرف آورده بود ه متعلق به پادشاه مصر بود،كه پادشاه بابل هرچه را كرايامد زيرون نيت خود بيگر از والي و پادشاه مصر، بار د7
  . بوديميحوشْطا دختر اَلْناتان اورشليرش م سلطنت نمود و اسم ماديه پادشاه شد و سه سال در اورشلكن هجده ساله بود يكايهو ي و 8
.رده بود، به عمل آوردكه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق هر آنچه پدرش ك و آنچه را 9

  .  و شهر محاصره شد م برآمدند؛ي پادشاه بابل، بر اورشل د نَصر،ك در آن زمان بندگان نَبو10
  . به شهر برآمد ه بندگانش آن را محاصره نموده بودند،ك ينيدنَصر، پادشاه بابل، در حك و نَبو11
.رون آمد؛ و پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت خود، او را گرفتيانش نزد پادشاه بابل بيهودا با مادرخود و بندگانش و سردارانش و خواجه سراي پادشاه  ن،يكايهوي و 12
 به   خداوند ساخته بود،ة خانيل براي پادشاه اسرائ مان،يه سلك را ييرون آورد و تمام ظروف طالي پادشاه را از آنجا بة خاني خداوند و خزانه ها ة خاني خزانه هاي و تمام13

  .ستكالم خداوند، شكموجب 
 يه سواكز، چنانينگران را نع صنعت گران و آهير ساخته، برد و جمي اس ه ده هزار نفر بودند،ك را يع مردان جنگيع سرداران و جميم و جمينان اورشلكع ساي و جم14
  . نماندي باقيسكن ينان، اهل زميكمس
  .م به بابل برديشان را از اورشلير ساخت و اين را اسيانش و بزرگان زمين را به بابل برد و مادر پادشاه و زنان پادشاه و خواجه سرايكايهوي و 15
  . برديريشان را  به بابل به اسي ا  پادشاه بابل،  و جنگ آزموده بودند،ي قو شان،يع ايه جمكنعت گران را  هزار نفر از صكي هفت هزار نفر و يعني  ،ي مردان جنگي و تمام16
.ا مبدل ساختيرد و اسمش را به صدقك نصب ي او به پادشاهيا را در جاي متَّنَّ ،ي وي عمو  و پادشاه بابل،17
  . بودةا از لبنَيطَل، دختر ارميرد؛ و اسم مادرش حمك يم پادشاهيده سال در اورشلازيه آغاز سلطنت نمود و ك ساله بود كيست و يا بي صدق18
. به عمل آورد رده بود،كم ياقيهويه درنظر خداوند ناپسند بود، موافق هرآنچه ك وآنچه را 19
. شديا بر پادشاه بابل عاصيه صدقكواقع شد    آنها را از نظر خود انداخت،ي به حد هودا داشت،يم و يه خداوند بر اورشلك يرا به سبب غضبي ز20


25دوم پادشاهان باب 
 ي سنگر م برآمد، و در مقابل آن اردو زده،يش بر اورشلير خود در روز دهم ماه دهم از سال نهم سلطنت خوك لشي پادشاه بابل، با تمام د نَصر،كه نَبوك و واقع شد 1

  . گرداگردش بنا نمود
  . پادشاه، محاصره شديايهم صدقازدي و شهر تا سال 2
  .ن نان نبودي اهل زميه براك در شهر چنان سخت شد ي و در روز نهم آن ماه قحط3
ان به هر طرف درمقابل شهر يلدانكو . ردندكان دو حصار، نزد باغ پادشاه بود، فرار يه در مك ي در شب از راه دروازهاي مردان جنگي ساختند و تمامي پس در شهر رخنه ا4

  .بودند و پادشاه به راه عرَبه رفت
  .  نده شدندكرش از او پراك لشيدند و تماميحا به او رسيابان اريان، پادشاه را تعاقب نموده، در بيلدانكر ك و لش5
  .  دادندي او را نزد پادشاه بابل به ربلَه آوردند و بر او فتو  پس پادشاه را گرفته،6
.ر بسته، به بابل آوردنديندند و او را به دو زنجكا را يدند و چشمان صدقيقتل رسانش به يش رويا را پي و پسران صدق7
  .م آمدي به اورشل  خادم پادشاه بابل، س جالدان،ي نَبوزران، رئ د نَصر پادشاه، سلطان بابل،ك و در روز هفتم ماه پنجم از سال نوزدهم نَبو8
  .دي بزرگ را به آتش سوزانةم و هر خاني اورشلي خانه هاة و همدي پادشاه را سوزانة خداوند و خانة و خان9

  .م را به هر طرف منهدم ساختندي اورشليس جالدان بودند، حصارهايه همراه رئكان يلدانكر ك لشي و تمام10
  . برديريت را به اسي جمعةيل شده بودند و بقه به طرف پادشاه بابكن را ي مانده بودند و جارجيه در شهر باقك قوم را  ةي بق س جالدان،ي و نبوزرادان، رئ11
. واگذاشتي و فالحي باغبانين را براينان زميك از مسيس جالدان بعضي اما رئ12
  .ستند و برنج آنها را به بابل بردندك ش  خداوند بود،ةه در خانك را يني برنجةاچيه ها و دري خداوند بود و پاةه در خانك يني برنجيان ستونهايلدانك و 13
  .  بردند ردند،ك يه با آنها خدمت مك را يني اسباب برنجيرها و قاشقها و تمامي اندازها و گلگكگها و خاي و د14
  .س جالدان برديه از نقره بود، رئك آنچه را ةه از طال بود و نقرك آنچه را ي طاليعنياسه ها ك و مجمرها و 15
  . اندازه بودين اسبابها بي اة وزن برنج هم  خداوند ساخته بود،ة خانيها را برامان آنيه سلك يهاياچه و پاي دركي اما دو ستون و 16
 ستون دوم بر ينها براي تاج، همه از برنج بود و مثل اي گرداگرد رويه و انارهاك باج سه ذراع بود و شبين بر سرش و بلندي ستون هجده ذارع و تاج برنجكي ي بلند17
.ه اش بودكشب
  .اهن دوم و سه مستحفظ در را گرفتك ياي و صفَنْ هنه،كس ي رئ ا،ي سرا س جالدان،ي و رئ18
 يت را سان ميه اهل والكر را كاتب سردار لشكافت شدند، يدند و در شهر ي دي پادشاه را ميه روك ي گماشته شده بود و پنج نفر از آنانيه بر مردان جنگك ي و سردار19
  .افت شدند، از شهر گرفتي ه در شهركن را ي شصت نفر از اهل زم د،يد



  .شان را برداشته به دبله، نزد پادشاه بابل برديس جالدان، اي و نبوزرادان رئ20
. رفتنديريت خود به اسيهودا از واليپس . دين حمات زده، به قتل رسانيشان را در ربله در زمي ا  و پادشاه بابل،21
  . شان گماشتيقام بن شافان را بر ايا ابن اخيرده بود پس جدلْكشان را رها يد نَصر پادشاه بابل اكو ماندند و نَبيهودا باقين يه در زمك ي و اما قوم22
وحنَان يا و يل بن نَتَني اسماعيعني  ا به مصفَه آمدند،يشان نزد جدليم قرار داده است، اكا را حاي جدل ه پادشاه بابل،كدند يشان شنير با مردان اك سرداران لشي و چون تمام23

  .شانيسان اك با ياتكا ابن معيازنْي و يا ابن تَنْحومت نَطُوفاتي و سرايبن قار
و كي شما نيد و برايي نمايد و پادشاه بابل را بندگين شوكن سايدر زم. ديان مترسيلدانكاز بندگان : شان گفتي به ا شان قسم خورده،يسان اك يشان و براي ايا براي و جدل24

  .خواهد بود
ه با او كز يان را نيلدانكان و يهوديه بمرد و كا را زدند ي و جدل ت پادشاه بود، به اتفاق ده نفر آمدند،يه از ذركشَمع يا ابن اَلَيل بن نَتَنْيه اسماعك اما در ماه هفتم واقع شد 25

  شتندكدر مصفَه بودند 
.دنديان ترسيلدانكه از كراي به مصر رفتند ز سته،رها برخاك و سرداران لش  چه خرد و چه بزرگ،  قوم،ي و تمام26
ن، پادشاه يكايهويه شد، سر ك ي در سال  پادشاه بابل، ،كلْ مرُوديه اَوكهودا، واقع شد ي پادشاه  ن،يكايهوي يري و هفتم اسيست و هفتم ماه دوازدهم از سال سي و در روز ب27
  .هودا را از زندان برافراشتي

  .ه با او در بابل بودند، گذاشتك ير پادشاهاني سايهايرسك او را باالتر از يرسكز گفت و يدالو و با او سخنان 28
  . خوردي نان ميشه در حضور وي عمرش همي روزهايل نمود و او در تمامي او را تبدي و لباس زندان29
. شديز جانب پادشاه به او داده مام عمرش اي اي قسمت هر روز در روزش، در تماميعني، ي دائمةفيشت او وظي معي و برا30
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   نُون؛ير فِيه و املَير اِي و امةباميرْ اَهولي و اَم52
  ر مِبصار؛يمان و امير تير قَناز و امي و ام53
.ران اَدوم بودندينان امي ا رام؛ير عيل و اميئير مجد ي و ام54


  2اول تواريخ باب 
  ار و زبولونكسايهودا و ي و ين و شْمعون و الويبور: اننديل انيران اسرائ پس1
.ريو جاد و اَشِ ين و نَفْتالياميوسف و بني و دان و 2
  . شتكر بود؛ پس او را يهودا به نظر خداوند شري ةرْ نخست زاديده شدند؛ و عيي او زايه براينْعانكن سه نفر از بتْشُوعِ ي ا لَه؛ير و اُنان و شيعِ: هوداي و پسران 3
.هودا پنج نفر بودندي پسران ة و هم د،يي زاي وي و عروس او تامار فارص و زارح را برا4
  . حصرُون و حامول : و پسران فارص5
  .شان پنج نفر بودندي ايه همگكول و دارع كلْكمان و ينان و هي و اي زِمر : و پسران زارح6
  .دنديانت ورزيز حرام خي چةه درباركل بود ي اسرائةنندكار مضطرب ك، عايرْمِك و از پسران 7
.ا بوديتان عزري و پسر ا8ِ
  .يلُوباكل و رام و يرْحمئيده شدند، يي زايه براك و پسران حصرٌون 9 

  .هودا بودي يس بنيه رئكناداب نَحشُون را آورد يناداب را آورد و عمي و رام عم10
  . و نَحشون سلْما را آورد و سلْما بوعز را آورد11
  . را آورديسيد يد را آورد و عوبي و بوعر عوب12
   را، ين شِمعيناداب را، سومين ابي و دوم اب را آورد،يش اَلِي خوة نخست زاديسي و 13
    را،ين ردآيل را و پنجمين نَتَنْئي و چهارم14
  .ن داود را آوردين اَوصم را و هفتمي و ششم15
  . سه نفر بودند ل،يوآب و عسائي و يه، اَبشايو پسران صرُو. ل بودنديحايه، و اَبيشان صرُوي و خواهران ا16
. بوديليتَرِاِسماعيد و پدر عماسا ييل عماسا را زايحاياَب و 17
  .اشَر و شُوباب و اَردوني  :نانندي ايد و پسران ويعوت اوالد به هم رسانيريبه و از يب بن حصرون از زن خود عُزويالك و 18
  د ويي زاي وي گرفت و اوحور را برايب اَفرات را به زنيالك و عزُوبه مزد و 19
.ل را آوردي بصلْئي را آورد و اُوري اُور  حور،20
  .ديي زاي ويه شصت ساله بود و او سجوب را براك يني گرفت حياو را به زن ر پدر جِلْعاد درآمده، يك و بعد از آن، حصرُون به دختر ما21
  .ن جِلْعاد داشتيست و سه شهر در زمير را آورد و او بيائي و سجوب 22
  . ر پدر جِلْعاد بودنديك ماينها از آن بنيع ايشان گرفت و جميه شصت شهر بود، از اكر باشد، با قنات و دهات آنها يائيه حووت كجشور و اَرام را  و او 23
.ديي زاي ويه زن حصرُون اَشْحور پدر تَقُوع را براياَبِ افت، يب اَفْراته وفات يالكه حصُرون در ك و بعد از آن24
  .ا بودندي رام و بونَه و اُورن و اٌوصم و اَخ : حصرٌون نخست زاده اش ةئل نخست زاديرْحمي پسران  و25
  .ه مادر او اُونام باشدكگر مسماه به عطاره بود يل را زن ديرْحمئي و 26
  .ن و عاقَر بودنديامِيل معص و يرْحمئي  ة و پسران رام نخست زاد27
  .شوري ناداب و اَبياداع بود، و پسران شَماي و يشَما: ام و پسران اُون28
  .ديي زاي ويد را برايل بود و او اَحبان و موليحايشور اَبِي و اسم زن اب29
  . اوالد مردي بيم بودند و سلَدي و پسران ناداب سلَد و اَفّا30
  . يشان اَحالي شيشان و بني شيشْعي ي و بنيشْعيم ي اَفّاي و بن31



  . اوالد مرديتَر بيوناتان؛ و يتَر و ي ياداع برادر شَماي و پسران 32
  .ل بودنديرْحمئينها پسران يا. فالَت و زازا: وناتاني و پسران 33
  . رْحاع نام داشتيه ك بود ي مصريشان را غالمين دختران داشت و شكي نبود ليشان را پسري و ش34
  .ديي زاي وي را براي داد و او عتّايرْحاح به زنيش يشان دختر خود را به غالم خوي و ش35
  . ناتان را آورد و ناتان زاباد را آوردي و عتا36
  .د را آوردي و زاباد اَفْالل را آورد و اَفْالل عوب37
  .ا را آورديهو عزَرييهو را آورد، و ييد ي و عوب38
39زَره را آوردي و عا حالَص را آورد و حالص اَلْعاس.  
  . شَلُّوم را آوردي را آورد و سِسماياَلْعاسه سسما و 40
.شَمع را آورديا اَلِيقَميا را آورد و يقَمي و شَلوم 41
  .ه پدر حبرُون باشد بودندكشَه ي ماريف باشد و بنيه پدر زِكشاع يل نخست زاده اش ميرْحمئيب برار يالك ي و بن42
  .ح و راقَم و شامعقُورح و تَفُّو:  و پسران حبرُون43
  . را آورديرْقَعام را آورد و راقَم و شَماي و شامع را حم پدر 44
  .ت صور بودي ماعئون و ماعون پدر بي و پسر شَما45
  .ز را آورديد و حاران جازييز را زايب حاران و موصا و جازيالكفَه متعه ي و ع46ِ
  .فَه و شاعفيلَت و عِشان و فايوتام و جي را جم و يهداي و پسران 47
48عتعه ك و منَه را زايالكه مر و تِرْحدييب، شاب.  
  .سه بودكب عيالكد؛ و دختر يينا و پدر جِبعا را زايبكز شافَف، پدر مدمنَه و شوا، مي و او ن49
  م، يعاريه يشُوبال پدر قر: نانندي اَفْراته اةب بن حور نخست زاديالك و پسران 50
51ريف پدر بيت لحم و حاريلْما پدر ب و ست جاد.  
  .هرُواه و نصف منُوحوت: ناننديم ايعاريه ي و پسران شوبال پدر قر52
  .دا شدنديان پيان و اِشْطاوليشان صارعاتيه از اكان يان و مِشْراعيان و شُوماتيان و فُوتيتْرِي: ناننديم ايعاريه يل قري و قبا53
  .ان بودنديان و صرْعيوآب و نصف مانَحتيت يان و عطْروت بيو نطوفاتت لحم ي سلْما بي و بن54
.رون آمدندياب بكيت ريه از حضمت پدرِ بكان اند ينينان قيا. ان بودندياتكان و سويان و شِمعاتين بودند، تِرْعاتكص سايعبيه در ك ياتبانكل ي و قبا55


3اول تواريخ باب 
  ه؛يرْملِكلِ يجايال از اَبِين دانيه؛ و دوميليزْرعِينُوعِم ينخست زاده اش اَمنون از اَخْ: ناننديده شدند، ايي درحبرُون زا اويه براك و پسران داود 1
  .تيا پسر حجين اُدوني پادشاه جشور؛ و چهارميه دختر تَلْماكن ابشالوم پسر معي و سوم2
  .م از زن او عجلَهتَرْعاين يطال و ششميا از اَبين شفَطْي و پنجم3
  .  ردك و سه سال سلطنت يم سيه در آنجا هفت سال و شش ماه سلطنت نمود و در اورشلكده شدند يي او در حبرُون زاين شش براي ا4
  .ل بودنديئين چهار از بتْشُوع دختر عميا. ماني و شوباب و ناتان و سليشِمع: ده شدندييم زاي در اورشلي وينها براي و ا5
  . فالَطيشامع و اَليبِحار و الي و 6
  . عيافي و نُوجه و نافَج و 7
  .ه نه نفر باشندكفَلَط ياداع و اَلِيشَمع و اَلْي و اَل8ِ
.شان تامار بوديو خواهر ا.  پسران متعه هاينها پسران داود بودند سواي اة هم9

  . هوشافاطي او ا و پسر او آسا و پسريمان، رحبعام و پسر او ابي و پسر سل10
  .وآشيا و پسر او يورام و پسر او اَخَزْي و پسر او 11
12صي و پسر او اَمزَروتاميا و پسر او يا و پسر او ع.  
  .يا و پسر او منَّسي و پسر او آحاز و پسر او حِزْق13
  .ايوشي و پسر او آمون و پسر او 14
  .ن شَلّوميا و چهارمين صِدقَيم و سومياقيهوين يوحانان و دوميا نخستزاده اش يوشي و پسران 15
  .ايا و پسر او صِدقَينْكيم پسر او ياقيهوي و پسران 16
  .ليئير و پسر او شَأَلتِيا اَشّينْكي و پسران 17
  .ايا و هوشاماع و نَدبيقَميا و شَنْأَصر و يرام و فَدايك و مل18ْ
  .ت بوديشان شَلُوميا و خواهر اين زربابِل مشُالّم و حنَنْ و پسرايا زربابِل و شِمعِي و پسران فَدا19
  . ه پنج نفر باشندكوشَب حسد يا و يا و حسدي و حشُوبه و اُوهل و برَخ20ِ
  . اينْك شَيا و بني عوبدي اَرنان و بنيا و بني رفايا، بنيا و اِشَعيا فَلَطْي و پسران حنَن21ْ
  . ه شش باشندكا و شافاط يح و نَعرْيبحاَل و باريا، حطّوش و يا پسران شَمعيمعا شَينْك و پسر ش22َ
  .ه سه باشندكقام يا و عزْري و حِزْقينايوعيا اَلْي و پسران نَعر23ْ
.ه هفت باشندك ياع و عنانيوحانان و داليا و عقُّوب و يب و فَالياشيا و اَلْي هوداينايوعي اَلْي و بن24

4ل تواريخ باب او
  . و حور و شوباليرْمكفارص و حصرُون و : هوداي ي بن1
  .انيل صرْعاتينانند قبايا.  و الهد را آورديحت اَخُومايحت را آورد و يا ابن شوبال ي و رآ2



  . بوديشان هصلَلْفُونيدباش و اسم خواهر ايشْما و يل و يزْرعي: طام اندينان پسران پدر عي و ا3
  . ت لحم بودندي اَفْراته پدر بةنها پسران حور نخست زاديل پدر جدور و عازر پدر خُوشَه ايو فَنُوئ 4
  .حال و نَعرَه:  و اَشْحور پدر تَقّوع دو زن داشت5
  .نان پسران نَعرَه انديد؛ ايي او زاي را براي و اَخَشْطاريماني و نَعرَه، اَخُزّام و حافَرو ت6َ
7ر و اَتْنان: ال و پسران حوحرَت و صص.  
.ل بن هارم را آورديل اَخَرْحيبه و قباي و قُوس عانوب و صو ب8ِ
  .دمييه او را با حزن زاكن جهت ياز ا«: ص نام نهاد و گفتيعبِيف تر بود و مادرش او را يص از برادران خود شريعبِي و 9

 تا ي داشتي بود و مرا از بال نگاه مي و دست تو با من ميدي گردانيع مي و حدود مرا وسي داديت مكه مرا بركاش ك«: ل استدعا نموده، گفتي اسرائيص از خدايعبِي و 10
.ديه خواست به او بخشكو خدا آنچه را » .محزون نشوم

  . ه پدر اَشْتون باشد آوردكر را يلُوب برادر شُوحه محِك و 11
  .  باشنديقَه مينان اهل ريا. ر ناحاش را آورديدر عِح و تَحِنّه پيت رافا و فاسي و اَشْتون ب12
  . ل حتَاتيئيا بودند؛ و پسر عتْنيل و سرايئِي و پسران قَناز و عتْن13ِ
  . ه صنعتگر بودندكرايم را آورد، زيحراشيوآب پدر جيا، ي عفْرَه را آورد و سراي و معونُوتا14
  .لَه قَناز بوديه و ناعم بودند؛ و پسر اِلَيرُو و ايفُنَّه، عيب بن يالك و پسران 15
  . ليا و اَسرْئيرِيفَه و تِيف و زيل، زيهلَلْئي و پسران 16
  .دييشْبح پدر اَشْتَموع را زاي و يم و شَمايالون و زنِ مرَد مرْيتَر و مرَد و عافَرو ي و پسران عزْره 17
  . باشندي گرفته بود ميه مرَد او را به زنكه دختر فرعون ياما آنان پسران بِتْ. دييل پدر زانوح را زايئيقوتيو و ك پدر سوارد، پدر جدور، و جابري او ةيهودي و زن 18
  . بودندياتك و اَشْتَموعِ معي جرْمةلَيه خواهر نَحم بود پدر قَعك او ةيهدي و پسران زن 19
  .تيت و بِنْزُوحي زوحيشْعِيلون و پسران يو تاَمنون ورِنَّه و بِنْحانان : موني و پسران ش20
  .ع بودندي اَشْبة از خانوادكتان نازكل خاندان عامالن يشَه و قبايه، و لَعده پدر مركير پدر ليهودا، عيلَه بن ي شي و بن21
  . م استي قدعين وقاي لَحم؛ و ايشُوبي داشتند، و كه در موآب مِلْكوآش و ساراف يبا و يوزِكم و اهل يوقي و 22
.ونت داشتندكار او سكه در آنجاها نزد پادشاه به جهت كره يم و جدينان نتاعكوزه گر بودند با ساكنان ي و ا23
  .لوب و زارح و شايارين و ياميل و ينموئ:  پسران شَمعون24
  . و پسرش شَلّوم و پسرش مِبسام و پسرش مِشْماع25
  .يرش شِمعل و پسي مِْشماع پسرش حموئي و بن26
  .اد نشدنديهودا زي يشان مثل بنيل اي قباةار نبود و همين برادرنش را پسران بسك را شانزده پسر و شش دختر بود ولي و شِمع27
  شان در بئرشَبع و موالده و حصر شُوآل،ي و ا28
   و ادر بِلْهه و عاصم و توالد،29
  ل و حرْمه و صِقْلَغ،ي و در بتُوئ30
  . شان تا زمان سلطنت داود بودي اينها شهرهايا. ن بودندكم ساي و شَعرايت بِرْئِيم و بيبوت و حصر سوسكت مرْيدر ب و 31
  ه بود،ي پنج ريعنين و عاشان، كن و رِمون و تُويطام و عيشان عي ايه هاي و قر32
  .  خود را داشتندين است و نسب نامه هايشان اي اينهاكپس مس. رامون آن شهرها تا بعل بوديه در پكشان ي ايه هايع قري و جم33
  ا،يوشَه بن اَمصي و كيملي و مشوبات و 34
  ل،يئيا ابن عسِيا ابن سرايوشِبيهو ابن ييل و يوئي و 35
  ا، يل و بنايئيميسيل و يئيا و عِديا و عسايشوحايوبه و كعي و ينايوعي و اَل36ْ
  ا،ي ابن شَمعيا ابن شِمريدايلّون بن  ابن اِيزا ابن شِفْعِي و ز37
  . اد شديار زيشان بسي اي آبايسا بودند و خانه هاول خود ريور شد، در قباكشان مذيه اسم اك يناني ا38
  .نديش چراگاه بجوي خوي گله هاي رفتند تا براي وادي و به مدخل جدور تا طرف شرق39
  .ن بودندكم در آنجا سايه آلِ حام در زمان قدكرا يمن بود، زيع و آرام و اي وسنْيافتند و آن زميو كي برومند ني پس مرتع40
شان را تا به امروز تباه يست دادند و اكافت شدند، شيه در آنجا كان را يشان و معوني ايمه هايهودا آمدند و خيا پادشاه يام حِزْقيور شد، در اكشان مذيه اسم اك يناني و ا41

  . شان درآنجا بودي اي گله هايه مرتع براكرا ين شده اند زكساشان ي ايساخته، در جا
  . شان بودندي ايساوع ريشيل پسران يئيا و عرِّيا و رفايا و نَعرِير رفتند؛ و فَلْطِيوه سعك شَمعون به ي پانصد نفر از بنيعنيشان، ي از اي و بعض42
.ن شده اندك تا امروز در آنجا ساست داده،كرده بودند، شكه فرار ك عمالَقَه را ةي و بق43
  

5اول تواريخ باب 
وسف بن ي او به پسران يش، حق نخست زدگي عصمت ساختن بستر پدر خويه او نخست زاده بود و اما به سبب بكرايز: ناننديل اي اسرائةن نخست زاديبو و پسران ر1

  .ه بود ثبت نشدي او برحسب نخست زادگةن جهت نسب نامياز ا. ل داده شدياسرائ
  .وسف بودي از آن يافت و پادشاه از او بود؛ اما نخست زادگي يهودا بر برادران خود برتريرا ي ز2
  .يرْمك و فَلُّو حصرُون كحنُو: لي اسرائةن نخست زاديبو پس پسران ر3
  ؛يا و پسرش جوج و پسرش شِمعِيپسرش شَمع: ليوئي و پسران 4
  ش بعل؛ ا و پسريا و پسرش رآكي و پسرش م5
  .ان بودينيبوس ري برد و او رئيريه تِلْغَت فِلْناسر پادشاه اَشُّور او را به اسكرَه ي و پسرش بئ6
  ا،يركل بود و زيئِيعِيشان يد، مقدم ايشان ثبت گرديد اي موالةه نسب نامك يشان وقتيل اي و برادرانش برحسب قبا7
  ن بود،كرتا نَبو و بعل معون سايعرُوعه در كل يوئي و بالَع بن عزاز بن شامع بن 8



  .اده شدين جِلْعاد زيشان در زمي ايه مواشكرا ينا گرفت، زكابان از نهر فرات سي و به طرف مشرق تا مدخل ب9
.ن شدندكلْعاد سا جِي اطراف شرقي آنها در تماميمه هايشان افتادند و در خيردند و آنها به دست اكان جنگ يشان با حاجريل اوام شاي و در ا10
  .ن بودندكن باشان تا سلْخَه سايشان در زمي جاد در مقابل اي و بن11
  .ن بودك و شافاط در باشان سايعناين شافام و يل بود و دوميوئيشان ي و مقّدم ا12
  .ه هفت نفر باشندك عابر ع ويان و زِكعي و يورايل و مشُالم و شَبع و يائكيشان، مي اي آبايشان برحسب خانه هاي و برادران ا13
  .حدو ابن بوزي بن يشايشِيل بن يائكياروح بن جِلْعاد بن مي ابن يل بن حوريحاينانند پسران اَبي ا14
  .شاني ايس خاندان آباي رئيل بن جونيئي ابن عبدي اَخ15
  .  بودندنك شارون تا حدود آنها ساي نواحيش و در تماميه هايشان در جِلْعادِ باشان و قري و ا16
.ديل ثبت گرديرُبعام پادشاه اسرائيام يهودا و در ايوتام پادشاه يام ينها در ايع اي جمة و نسب نام17
 رفتند، چهل و چهار هزار و هفت صد و يرون ميراندازان و جنگ بي داشتند و تير برميه سپر و شمشك ي شجاعان و مردانيان و نصف سبط منَّسين و جاديبو ري از بن18
  .ت نفر بودندشص
  .ش و نوداب مقاتله نمودنديطُور و نافيان و يشان با حاجري و ا19
ل كه بر او توكشان را چونين جنگ نزد خدا استغاثه نمودند و او ايه در حكرا يم شدند زيشان تسلي آنها به دست ايع رفقايان و جميافتند و حاجريشان نصرت ي و بر ا20

  .نمودند، اجابت فرمود
  .      ست و پنجاه هزار گوسفند و دو هزار االغ و صد هزار مرد به تاراج بردنديشان، پنجاه هزار شتر و دوي ايواش پس از م21
.ن شدندك سايري آنها تا زمان اسيشان به جايپس ا. دندي مقتول گردياريه جنگ از جانب خدا بود، بسكرا چوني ز22
  . اد شدندير و جبل حرْمون زي از باشان تا بعل حرْمون و سن ن شده،كن ساي در آن زمي و پسران نصف سبط منَّس23
  .  شان بودندي اي خاندان آبايساوه مردان تنومند شجاع و ناموران و ركل يئيحديا و يا و هودويل و اِرميئيل و عزْريئي و اَليشْعِيشان عافَر و ي اي خاندان آبايساونانند ري و ا24
  .ردندكرده بود، زنا ك كشان هاليه خدا آنها را به حضور اكن ي آن زميان قومهاي خدايده، در پيانت ورزيان خود خ پدري اما به خدا25
شان را به حلَح و يرده، اكر ي را اسيان و نصف سبط منَّسيان و جادينيبوه او ركخت يل روح فُول پادشاه اَشُّور و روح تِلْغَت فِلْناسر پادشاه اَشُّور را برانگي اسرائي پس خدا26

.خابور و هارا و نَهر جوزان تا امروز برد
  

6اول تواريخ باب 
  .      يجرْشون و قَهات و مرار: ي الوي بن1
  .ليئيصهار و حبرُون و عزّيعمرام و :  قَهاتي بن2
  .تاماريو اعازار يهو و اَليناداب و اَبِ:  هارونيو بن. مي و مريهارون و موس:  عمرامي و بن3
  .شوع را آوردينَحاس ابينَحاس را آورد و فيعازار في و اَل4
  . را آوردي عزّي را آورد و بقِّيشوع بقِّي و اب5
  .طوب را آورديا اخيا را آورد و اَمرْيوت اَمرْي و مرا7
  .معص را آورديطوب صادوق را آورد و صادوق اَخِي و اخ8
  .وحانان را آورديا يد و عزَرا را آوريمعص عزَري و اَخ9ِ

  .اهن بودكرد، كم بنا يمان در اورشليه سلك يا را آورد و او در خانه ايوحانان عزَري و 10
11زَررْيو عرْيا اَمطوب را آورديا اخيا را آورد و اَم.  
  .طوب صادوق را آورد و صادوق شَلّوم را آوردي و اَخ12
  .ا را آورديا عزَريلْقا را آورد و حِي و شَلّوم حِلْق13
14زَرراي و عوصاداق را آورديا يا را آورد و سرايا سه.  
.ر ساختيدنَصر اسكم را به دست نَبويهودا و اورشليه خداوند ك ي رفت هنگاميريهوصاداق به اسي و 15
  . يجرْشوم و قَهات و مرار: ي پسران الو16
  .ي و شِمعيلِبنِ:  پسران جرْشُومينها است اسمهاي و ا17
  .ليئيصهار و حبرون و عزّيعمرام و :  و پسران قَهات18
  .   شان استيان برحسب اجداد ايل الوينها قباي پس اي و موسيمحل: ي و پسران مرار19
  حت، پسرش زِمه،ي، پسرش ي از جرْشُوم پسرش لِبن20ِ
  .ياتْرايوآخ پسرش عِدو پسرش زارح پسرش ي پسرش 21
22مي پسران قَهات، پسرش عح پسرش اَسرريناداب پسرش قُو.  
  .ريĤساف پسرش اَسي پسرش اَلْقانَه پسرش اَب23
  .لوا، پسرش شايل پسرش عزّيئي و پسرش تَحت پسرش اُور24
  .موتي و اَخي و پسران اَلْقانَه عماسا25
  .      ت پسرش نَحيپسران اَلْقانَه پسرش صوفا.  و اما اَلْقانَه26
  .  رُوحام پسرش اَلْقانَهيĤب پسرش ي پسرش اَل27ِ
  .اي و دومش اَبِيل نخست زاده اش وشْنِي و پسران سموئ28
  . پسرش عزَّهي پسرش شِمي و پسرش لِبنِي محلي پسران مرار29
. ايا پسرش عساي پسرش هجي پسرش شِمع30ِ
  .ه تابوت مستقر شدكن نمود بعد از آنيي خداوند تعة در خانشان را بر خدمت سروديه داود اكنانند ي و ا31



ش بر خدمت خود يپس برحسب قانون خو. ردكم بنا ي خداوند را در اورشلةمان خانيه سلك يني شدند تا حيدن ميي اجتماع مشغول سراةمين خكش مسيشان پي و ا32
  .    مواظب شدند

  .ليل بن سموئيوئي ابن يان هِمانِ مغنّي قَهاتياز بن: دناننين شدند، ايه با پسران خود معك يي پس آنها33
  ل بن نُوح،يئيرُوحام بن اَلي بن اَلْقانَه بن 34
  ، ي ابن صوف بن اَلْقانَه بن مهت بن عماسا35
  ا،ياء بن صفَنْيل بن عوريوئي ابن اَلْقانَه بن 36
37ت بن اَسح،ير بن اَبي ابن تَحرساف بن قُوĤ  
  لي بن اسرائير بن قَهات بن الوصهاي ابن 38
  ،يا ابن شِمعِيكآساف بن برَ. ستادي اي ميه به دست راست وك و برادرش آساف 39
  ا،يكا ابن ملْيل بن بعسِيائكي ابن م40
  ا، ي ابن زارح بن عداي ابن اَتْن41ِ
  ،يتان بن زِمه بن شِمعِي ابن ا42ِ
   .يحت بن جرْشُوم بن الوي ابن 43
  ،ك ابن ملّوي ابن عبدِيشيتان بن قياِ:  بودنديه پسران مراركشان يبه طرف چپ برادران ا و 44
45شَبي ابن حصا،يا ابن حِلْقِيا ابن اَم  
   ابن شامر،ي ابن باني ابن اَمص46ِ
  .  ي ابن الوي ابن مراري ابن موشي ابن محل47ِ
.  خدا گماشته شدندةن خانك خدمت مسيشان بودند، به تماميه برادران اك ياني و الو48
 ة بنديل موافق هرآنچه موسيدند تا به جهت اسرائي گذراني مي عمل قدس االقداس قرباني و بر مذبح بخور به جهت تمامي سوختني و اما هارون و پسرانش بر مذبح قربان49

  . نديفاره نماك  خدا امر فرموده بود،
  . شُوعينَحاس، پسرش اَبِيازار، پسرش فپسرش اَلع: نانند پسران هاروني و ا50
  ا،    ي، پسرش زرحي، پسرش عزّي پسرش بق51
  طوب،يا پسرش اَخيوت پسرش اَمرْي پسرش مرا52
. معصي پسرش صادوق، پسرش اَخ53ِ
  .    شان بودي اول از آنِ اةرا قرعيان زيل قَهاتياز پسران هارون به جهت قبا: نها استيشان ايشان برحسب موضع ها و حدود اي اين هاك و مس54
  .شان داده شدي آن به هر طرفش به ايهودا با حالين ي پس حبرُون در زم55
  .فُنَّه دادنديب بن يالك آن شهر و دهاتش را به ينهاي و اما زم56
  . آن را دادنديحوالر و اَشْتَموع و يتّي آن، و ي ملجا حبرُون و لِبنَه و حوالي به پسران هارون به جهت شهرها57
   آن را، ير و حوالي آن را و دبين و حواليلي و ح58ِ
   آن را،يت شمس و حوالي آن را و بي و عاشان و حوال59
.ر بودزده شهيشان سيل ايشان برحسب قباي ايع شهرهايپس جم.  آن راي آن را و عناتوت و حوالي آن را و علَّمت و حوالين جبع و حواليامي و از سبط بن60
  . به قرعه داده شدي از نصف منَّسيعني ماندند، ده شهر از نصف سبط يل آن سبط باقيه از قباك و به پسران قَهات 61
  .زده شهري در باشان سي و از سبط منَّسير و از سبط نَفْتاليار و از سبط اَشكسايشان از سبط يل اي جرْشُوم برحسب قباي و به بن62
  . ن و از سبط جاد و از سبط زبولون دوازده شهر به قرعه داده شديبوشان از سبط ريل اي برحسب قباير و به پسران مرا63
  . ان دادندي آنها به الوين شهرها را با حواليل اي اسرائي پس بن64
. قرعه دادندور است بهكه اسم آنها مذكن شهرها را ين ايامي بني شَمعون و از سبط بنيهودا و از سبط بني ي و از سبط بن65
  .م داشتندي حدود خود را از سبط افراي قَهات شهرهايل بني از قباي و بعض66
  .شان دادندي ملجا به اي آن به جهت شهرهايم و جازر را با حواليوهستان افراك آن در يم را با حواليك پس ش67
  .  آنيت حورون را با حوالي آن و بيقْمعام را با حوالي و 68
  . آني آن و جت رِمون را با حوالين را با حواللُوي و ا69َ
. قَهات دادندي بنة مانديل باقي آن، به قباي آن، و بِلعام را با حوالير را با حوالي، عاني و از نصف سبط منَّس70
  . آنيا حوال آن و عشْتاروت را بي، جوالن را در باشان با حواليل نصف سبط منَّسي و به پسران جرْشُوم از قبا71
  . آني آن و دبرَه را با حواليار قادِش را با حوالكساي و از سبط 72
  .   آنيم را با حوالي آن و عاني و راموت را با حوال73
  . آني آن و عبدون را با حوالي و از سبط مشĤْل را با حوال74
  .  آني آن و رحوب را با حوالي و حقُوق را با حوال75
  . آنيم را با حواليتاي آن و قِري آن و حمون را با حواليل با حوالي قادِش را در جلِيط نَفْتال و از سب76
  . آني آن و تابور را با حوالي مانده بودند، از سبط زبولون رِمون را با حواليان باقيه از الوك ي و به پسران مرار77
  . آنيهصه را با حوالي آن و يابان با حوالين، باصر را در بيبواُردن از سبط ر يحا به جانب شرقي و از آن طرف اُردن در برابر ار78
  . آنيفَعه را با حوالي آن و ميموت را با حوالي و قد79
  .  آنيم را با حوالي آن و محناي و از سبط جاد راموت را در جِلْعاد با حوال80
. آنير را با حواليعزي آن و ي و حشْبون را با حوال81
  

7اول تواريخ باب 



  .اشوب و شِمرُون چهار نفر بودندي توالع و فُوه و  :اركساي و اما پسران 1
ام يشان در اي شجاع در انساب خود بودند، و عدد اي خاندان پدر خود توالع و مردان قويساوشان ريل؛ ايبشام و سموئي و يحمايل و يئييربيا و ي و رفاي عزَّ : و پسران توالع2

  .ست و دو هزار ششصد بوديداود ب
  .سا بودندوع آنها ريه پنج نفر و جمكĤ يشيل و يوئيل و عوبدنا و يائكي م زْرحنا،يزْزحنا و پسران ي  ،ي و پسر عر3َّ
  .ار داشتنديو پسران بسه زنان كرا ي ز  و شش هزار نفر بودند،ي سير جنگك لشي فوجها شان،ي ايشان و خاندان آبايشان برحسب انساب اي و با ا4
.عاً در نسب نامه ثبت شدندي شجاع هشتاد و هفت هزار نفر جميار مردان قوكسĤيل يع قبايشان از جمي و برادران ا5
   سه نفر بودند، ل،يعيدير و ك بالع و با :نيامي و پسران بن6
شان در نسب نامه ثبت ي چهار نفر از ايست و دو هزار و سيه بك شجاع ي خاندان آبا و مردان قويساونفر ر پنج  ،يرِيموت و عِيريل و يئي و عزّي اَصبون و عزّ : و پسران بالَع7

  .دنديگرد
  . ر بودندكنها پسران بايع ايجم. Ĥ و عنابوت و عالمتيموت و اَبيري و ي و عمرِينايوعيعازار و اَلْيوعاش و اَليرَه و يزمِ: رك و پسران با8
  . شجاع در نسب نامه ثبت شدنديشان مردان قوي اي خاندان آبايساوشان، ريشان برحسب انساب ايست نفر از ايو دوست هزار ي و ب9

  .شاحريش و اَخِيتان و تَرْشِينَعنَه و ِزكهود و ين و اِياميش و بنيعِي  :بِلْهان و پسران بِلْهان: ليعئيدِي و پسر 10
  . رفتنديرون مي جنگ بير براكه در لشكست نفر بودند ي شجاع هفده هزار و دوي آبا و مردان جنگيساول برحسب ريعئيدينها پسران يع اي جم11
.مير حوشيم و پسر اَحِيم و حفّي شُفّ :ري و پسران ع12ِ
.صر و شَلُّوم از پسران بِلْهه بودندي و يئل و جونيحصي   :ي و پسران نَفْتال13
  .ديي او را زاي وةيه متعه اَرامكر پدر جِلْعاد يكد، و ماييزوجه اش او را زاه كل يئي اَسري و پسران منَّس14
  . و اسم پسر دوم اوصلُفْحاد بود؛ و صلُفْحاد دختران داشت  گرفت؛يه مسماه بود، به زنكه به معكم را يم و شُفّير خواهر حفّيك و ما15
16عش بود و پسرانش، او را فارش نام نها د،يي زاير پسريكه زن ماك و ماُوالم و راقَم بودند د و اسم برادرش شار  .  
  .ير بن منَّسيكنانند پسران جِلْعاد بن مايا.  و پسر اُوالم بِدان بود17
  . دييعزَر  ومحلَه را زايشهود و ابيه اِك و خواهر او همول18َ
.عامي و اَنيم و لَقْحيكان و شَيداع اَخْي و پسران شَم19
  . م شُوتالَح بارد و پسرش تَحت و پسرش اَلِعادا و پسرش تَحتيسران افرا و پ20
  .شان فرود آمده بودندي اي گرفتن مواشيه براكرايشتند زكشان را ين مولود شدند، ايه در آن زمك  ه مردان جتك و پسرش زاباد و پسرش شُوتالَح و عازر و اَلِعاد 21
  . آمدنديت وي تعزيار ماتم گرفت و برادرانش براي بسيشان روزهايم به جهت ايشان افراي و پدر ا22
  . عارض شده بودييه در خاندان او بالكن جهت ي  از ا عه نام نهاد،يد و او را برِيي زاي پس نزد زن خود درآمد و او حامله شده، پسر23
  .ردك رَه را بناين شِين و باال را و اُزييت حورون پايه بكره بود ي و دخترش ش24
    و پسرش رافَح و راشَف، و پسرش تالَح، و پسرش تاحن،25
   شَمع،ي و پسرش اَلِ ود،ي و پسرش عم  و پسرش لَعدان،26
   هوشوع،ي و  پسرش   و پسرش نون،27
  .م و دهات آن تا غَزَّه و دهات آنيكشل و دهات آن بود و به طرف مشرقْ نَعران و به طرف مغرب جازر و دهات آن و يت ئيشان بي اين هاك و مسك و امال28
.ن بودندكل سايوسف بن اسرائينها پسران يه در اك و دهات آن و محِدو و دهات آن و دور و دهات آن كت شان و دهات آن و تَعناي بي منَّسي و نزد حدود بن29
  .سارح بودشان ي  و خواهر ا عه بودند،ي و برْيشْويشْوه و يمنَه و ير، ي پسران اَش30ِ
  . ه همان پدر بِرْزاوت باشدكل يئيك حابر و ملْ عه،ي و پسران بر31
  .شان شوعا را آوردير و حوتام و خواهر ايط و شوميفْلي   و حابر،32
  . طيفْلي ينانند بنيا.  و بِمهال و عشْوت بودندكط فاسيفْلي و پسران 33
  . و اَرامحبهي و رهجه و ي و پسران شامراَخ34
  .مناع وشالش و عامال بودندي صوفَح و يالم برادر وي و پسران ه35
  .نْرَهي و يري و پسران صوفَح، سوح و حرْنَفَر و شُوعال و ب36
  .رايتْران و بئي و باصر و هود و شَما و شَلَشَه و 37
  . فُنَّه و فِسفا و اَراي  تَرْ،ي و پسران 38
  .    ايل و رصِيئيرح و حنَّ و پسران عالّ، ا39َ
.ست و شش هزار نفر بودي ب د،ي جنگ برحسب نسب نامه ثبت گردير براكه در لشكشان ي ا ةو شمار.  سرداران بودنديساور و رينها پسران اَشيع اي جم40
  

8اول تواريخ باب 
  ل و سومش اَخْرَخ، ين اَشْبي خود بالَع را آورد و دومةن نخست زاديامي و بن1
  . و چهارم نُوحه و پنجم را فارا2
  .هوديرا و اَبي اَدار و ج : و پسران بالَع3
4شُوع و نُعمان و اَخُوخي و اَب.  
  .را و شَفُوفان و حورام بودندي و ج5
  .دنديوچانكشان را به مناحت ينان جبع بودند و اك ساي خاندان آبايساوه ركنانند پسران اَحود ي و ا6
  . د نموديحود را توليد و او عزّا و اَخِيوچانكرا را يا و جيو اَخِ و او نُعمان 7
  .د نموديم و بعرا فرزندان توليم در بالد موآب بعد از طالق دادن زنان خود حوشي و شَحرا8
  .ام را آوردكشا و ملْيا و ميوباب و ظبيه خُوداش نام داشت كش ي پس از زن خو9

  .  خاندان آبا بودنديساونها پسران او و ريه اكرا ا و مِرْمه يكعوص وشَي و 10



  .طوب و اَلْفَعل را آورديم ابي و از حوش11
  .ه اُونُو و لُود و دهاتش را بنا نهاد بودندك و پسران اَلْفَعل عابر و مِشْعام و شامر 12
  .نان جت را اخراج نمودندكاشان سيلْون بودند و اينان اَك ساي خاندان آبايساوشان ريه اكعه و شامع ي و بر13
  .موتيرِيو و شاشَق و ي و اَخ14ِ
15دبري و زد و عادا و عار .  
  .عه بودنديوخا پسران بريشْفه و يل و يائكي و م16
17دبشُالّم و جِزْقِي و زر،يا و مو حاب   
  .وباب پسران اَلْفَعل بودنديĤه و يزْلِي و يشْمراي و 18
  ،ي و زبدِيرِكزِم و يعقي و 19
  ل، يئيلي و اي و صِلَّتاينايعي و اَل20ِ
  ، يا و شِمرَت پسران شِمعيا و بري و اَدا21
  .ليئيليشْفان و عابر و اي و 22
   و حانان،يرِك و عبدون و ز23ِ
  ا،يالم و عنْتُوتِيا و عي و حنَن24ْ
  .ل پسران شاشَق بودنديا و فَنُوئيفَدي و 25
  . ايا و عتَلْي و شَحرْي و شِمشَرا26
  .رُحام بودندي پسران يرِكا و زِيليا و ايعرَشي و 27
.ونت داشتندكم سيشان در اورشلي خاندان آبا برحسب انساب خود و سرداران بودند و ايساونان ري ا28
  .ه بودكونت داشت و اسم زنش معك و دربعون پدر جِبعون س29
  س و بعل و ناداب،يود، پس صور و قَ و نخستزاده اش عبدون ب30
  ر؛كو و زاي و جدور و اَخ31ِ
  .ن بودندكشان سايم در مقابل برادران ايز با برادران خود در اورشليشان ني و مِقْلُوت شِمĤه را آورد و ا32
  .ل را آوردناداب و اَشْبعيشوع و ابيكهوناتان و ملْيل ول را آورد و شاوس شايس را آورد و قَيرقَي و ن33
  .ا را آوردكيب بعل ميب بعل بود و مرِيهوناتان مرِي و پسر 34
  .ع و آحاز بودندي و تاركتون و مالَيا، فكي و پسران م35
  . را موصا را آوردي را آورد و زِمريهوعده علْمت و عزْموت و زِمريهوعده را آورد، ي و آحاز 36
  .ل بوديو پسرش رافَه بود و پسرش اَلْعاسه و پسرش آص و موصا بِنْعا را آورد 37
  . ل اندينها پسران آصيع ايو جم. ا و حانانيا و عوبديل و شَعريرُو و اِسمعِكقام و بيعزْرِ: نها استيشان اي ايل را شش پسر بود و نامهاي و آص38
  .فَلَطين اَلِي سومعوش وين يشَق برادر او نخستزاده اش اُوالم و دومي و پسران ع39ِ
. باشندين ميامي بنينها از بنيع ايجم.  صد و پنجاه نفر بودنديعنيار يشان بسيرانداز بودند؛ و پسران و پسرانِ پسران اي و پسران اُوالم، مردان زورآورِ شجاع و ت40
  

9اول تواريخ باب 
  . رفتنديريانت خود به بابل به اسيهودا به سبب خيتوب اند و كل ميتاب پادشاهان اسرائك در كني خود شمرده شدند، و ايل برحسب نسب نامه هاي اسرائي و تمام1
. م بودندينيان و نَتياهنان و الوكان و يليونت داشتند، اسرائكشان سي ايها و شهرهاكه اول در ملك يسانك و 2
  .      ن بودندك سايسم و منَّي افراين و از بنيامي بنيهودا و از بني ي از بنيم بعضي و در اورشل3
  .هوداي فارص بن ي از بني ابن باني ابن اِمرِيهود بن عمرِي ابن عمي عوتا4
  . ا و پسران اويان نخستزاده اش عسايلوني و از ش5
  .شان ششصد و نود نفريل و برادران ايعوئي زارح ي و از بن6
  . ن هسنُوآها ابين سلُّو ابن مشُالّم بن هودو يامي بني و از بن7
  .ايبنِيل بن يئوا بن راي و مشُالّم بن شَفَطْيرِك ابن مِي بن عزِّةلَيرُوحام و اِيا ابن يبنِي و 8
.شان بودندي اي آباي اجداد برحسب خاندانهايساونها ريع ايجم. شان نه صد و پنجاه و شش نفريشان برحسب انساب اي و برادران ا9

  ن،  يكايب و ياريهويو ا يدعي  اهنان،ك و از 10
11زَررايا ابن حِلْقي و عشُالّم بن صادوق بن مخدا،ةس خانيطُوب رئيوت بن اَخيا ابن م   
  .ريت بن اِميمِيره بن مشُالّم بن مشِليحزيل بن يئي ابن عديا و معسايكرُوحام بن فَشْحور بن ملْيا ابن ي و عدا12
.  خدا بودندةد به جهت عمل خدمت خانيه مردان رشكشان بودند، هزار و هفتصد و شصت نفر ي ايندان آبا خايساوه ركشان ي و برادران ا13
  . ي مراريا از بنيقام بن حشَبيا ابن حشُّوب بن عزْريان شَمعي و از الو14
  .  ابن آسافيرِك ابن زِ اكيا ابن مي و بقْبقَّر و حارش و جالل و متَن15ْ
16دوبي و ععالل و بن يا ابن شَمرْخِيا ابن جوتُون و بن بودكان سايه در دهات نَطُوفاتكا ابن آسا ابن اَلْقاَنه يد .
  . س بوديو شَلُّوم رئ. شانيمان و برادران اي شَلُّوم و عقُّوب و طَلْمون و اَخِ  و در بانانْ،17
  .  بودندي الوي بنةربانانِ فرق باشند و دي پادشاه مي شرقةشان تا اآلن بر دروازي و ا18
شان يمه بودند و پدران اي خيه ناظران عمل خدمت و مستحفظان دروازه هاك قُورح ي از بنيعنيĤساف بن قُورح و برادرانش از خاندان پدرش ي ابن اَبي و شَلُّوم بن قُور19ِ

  . خداوند و مستحفظان مدخل آن بودنديناظران اُردو
  . بودي ميو خداوند با و. شان بوديس ايعازار، سابق رئنَحاس بن اَلْي و ف20
  .  اجتماع بودةميا دربان دروازه خيا ابن مشَلَمِيرك و ز21



ه داود و ك خود شمرده شدند يشان در دهات خود برحسب نسب نامه هايست و دوازده نفر بودند و اي دروازه ها منتخب شدند، دوي دربانيه براك ينانيع اي و جم22
  .شان گماشته بودندي ايفه هايشان را بر وظي ايلِ رائيسموئ

  .  آن گماشته شدندي نگاهبانيمه براي خة خداوند و خانة خانيشان را بر دروازه هاي پس ا23
  . به مشرق و مغرب و شمال و جنوب بودنديعني و دربانان به هر چهار طرف 24
  . آمدنديشان مي نوبت به نوبت با ا هر هفت روز ه در دهات خود بودند،كشان ي و برادران ا25
  . خدا بودندة خاني منصب خاص داشتند و ناظرانِ حجره ها و خزانه ها ان بودند،يه الوكس دربانان يرا چهار رئي ز26
.شان بوديردن آن هر صبح بر اكشان بود، و باز يش بر ايه نگاه بانكرا ي خدا منزل داشتند زة و به اطراف خان27
  .  بردنديرون مي آوردند و به شماره بيه آنها را به شماره مك چون شان بر آالت خدمت مأمور بودند،يا از ي و بعض28
  .ات مأمور بودنديع آالت قدس و آردِ نرم و شراب و روغن و بخور و عطريشان بر اسباب و جمي از ا29
  .ردندك يب ميكات خوشبو را تري عطر اهنان،ك از پسران ي و بعض30
  .  بود، بر عمل مطبوخات گماشته شده بودي شَلُّوم قُورحةان و نخستزاديه از جمله الوكا يتْ و مت31َّ
. ا سازنديان، بر نان تَقْدِمه مأمور بودند تا آن را در هر روز سبت مهيشان از پسران قَهاتي از برادران اي و بعض32
  .  بودنديار خود مشغول مكه روز و شب در كرايگر فارغ بودند زيار دكاشتند و از ونت دكان در حجره ها سي الوي خاندان آبايساوان از ري و مغن33
.ونت داشتندكم سيس بودند و در اورشليان و برحسب انساب خود رئي الوي خاندان آبايساونان ري ا34
  .ه بودكونت داشت و اسم زنش معكل سيعوئي و در جِبعون، پدر جِبعون، 35
36دون بود، پس صور و قَ و نخستزاده اش عل و نيبعر و ناداب، يس و ب  
  ا و مِقْلُوت؛    يركو و زي و جدور و اَخ37ِ
  .ن بودندكشان سايم در مقابل برادران ايز با برادران خود در اورشليشان ني و مِقْلُوت شِمĤم را آورد و ا38
  . ناداب و اَشْبعل را آورديشوع و ابيكن و ملْهوناتايل ول را آورد و شاوس شايس را آورد و قَير قَي و ن39
  .ا را آوردكيب بعل ميب بعل بود و مريهوناتان، مري و پسر 40
  .ع و آحاز بودندي و تَحركتون و مالَيا، فكي و پسر م41
  .و زمري موصا را آورد را آورد يعرَه علْمت و عزْموت و زِمرِيعرَه را آورد و ي و آحاز 42
  .  ليا و پسرش اَلْعاسه و پسرش آصيو پسرش رفا و موصا بنعا را آورد 43
.  باشنديل مينها پسران آصيا و حانان ايا و عوبديل و شَعريرُو و اسمعكقام و بيعزْرِ: شاني اين است نامهايل را شش پسر بود و اي و آص44
  

10اول تواريخ باب 
  .  شته شده، افتادندكوه جِلْبوع كردند و در كان فرار ينيل از حضور فلسطيند، و مردان اسرائردكل جنگ يان با اسرائيني و فلسط1
  . شتندكشوع را يكناداب و ملْيوناتان و ابيل وان پسران شايني تعاقب نمودند، و فلسطيل و پسرانش را به سختوان شايني و فلسط2
  . راندازان مجروح شدي و از تافتنديراندازان او را دريل سخت شد و تو و جنگ بر شا3
د؛ پس ي ترسيار ميه بسكراياما سالحدارش نخواست ز» .نندكند و مرا افتضاح ياين نامختونان بيش و به من فرو بر، مبادا اكر را بيشمش«: ل به سالحدار خود گفتو و شا4
  .ر را گرفته بر آن افتاديل شمشوشا
  .ر افتاد، بمردير شمشز بيد، او نيل را مرده دو و سالحدارش چون شا5
  . مردندي اهل خانه اش همراه ويل مرد و سه پسرش و تمامو و شا6
ختند و يرده، گرك ك خود را تريز شهرهايشان نيل و پسرانش مرده اند، اور منهزم شده، و شاكه لشكدند ين را دي بودند، ايه در وادكل يع مردان اسرائي و چون جم7

.رگرفتندان آمده، در آنها قراينيفلسط
  .افتنديوه جِلْبوع افتاده كل و پسرانش را در وند، شايشتگان را برهنه نماكان آمدند تا ينيه چون فلسطكگر واقع شد ي و روز د8
  .دان به هر طرف فرستادند تا به بتها و قوم خود مژده برساننينين فلسطي پس او را برهنه ساخته، سر و اسلحه اش را گرفتند و آنها را به زم9

  .دنديوبكوار ي داجون به دةان خود گذاشتند و سرش را در خاني خداة و اسلحه اش را در خان10
  دند، يرده بودند شنكل وان به شاينيه فلسطكش جِلْعاد آنچه را يابي اهل ي و چون تمام11
ردند و كش است، دفن يابيه دركر درخت بلوط يشان را زي اياستخوانهاش آورده، يابي پسرانش را برداشته، آنها را به يل و جسادهاوع شجاعان برخاسته، جسد شاي جم12

.هفت روز روزه داشتند
  . ال نموده بودو اجنّه سةه از صاحبكز ين جهت نيه آن را نگاه نداشته بود، و از اكالم خداوند كده  بود مرد، به جهت يه به خداوند ورزك يانتيل به سبب خو پس شا13
.دي برگردانيسيشت و سلطنت او را به داود بن كده بود، او را ي نطلبه خداوند راك و چون14
  

11اول تواريخ باب 
  .مي باشي ما استخوانها و گوشت تو مكنيا«: ل نزد داود در حبرُون جمع شده، گفتندي اسرائي و تمام1
 ي خواهيل را شبانيتو قوم من اسرائ: هكت تو را گفت يهوه خداي؛ و ي آورديو درون م ي برديرون ميل را بي بود، تو اسرائيل پادشاه موه شاك يز هنگامين ني و قبل از ا2

  . شديشوا خواهيل پينمود و تو بر قوم من اسرائ
ل گفته ي سموئةند به واسطه خداوك يالمكشان به حضور خداوند در حبرُون عهد بست، و داود را برحسب يل نزد پادشاه به حبرُون آمدند و داود با ايخ اسرائيع مشاي و جم3

.ل مسح نمودندي اسرائيبود به پادشاه
  .ن بودندكن سايان در آن زميضبوسيبوس باشد، آمدند و يه كم يل به اورشلي اسرائي و داود و تمام4
  .ه شهر داود باشد بگرفتكون را ي صهةاما داود قلع.  شدينجا داخل نخواهيبه ا: بوس به داود گفتندي و اهل 5
  .س شديه اول برآمد و رئيوآب بن صرُويپس . س و سردار خواهد شديان را اول مغلوب سازد، رئيبوسيه كهر: و داود گفت 6
  .دندين شد، از آن جهت آن را شهر داود نامك و داود در آن قلعه سا7



  .ر نمودي شهر را تعميوآب باقيرد و ك و شهر را به اطراف آن و گرداگرد مِلُّوه بنا 8
. بودي ميوت با ويهوه صباي شد و يرده، بزرگ مك ياود ترق و د9

  .ل گفته بود پادشاه سازدي اسرائ ةه خداوند دربارك يالمكت دادند تا او را برحسب يل او را در سلطنتش تقوي اسرائيه با تمامكه داود داشت ك ي شجاعانيساونانند ري و ا10
.شتك وقت كيشان را در يت داد و اك خود را حر ةزيصد نفر نيه بر سكم بود يشيه سردار شلك يونكعام بن حشْبي: ن استيه داود داشت اك ي و عدد شجاعان11
  . از آن سه شجاع بوديكيه ك يخو  اَي و بعد از او اَلِعازار بن دودو12
  .ردندك يان فرار مينين پر از جو بود، و قوم از حضور فلسطي زمة جنگ جمع شده بودند، و قطعيان در آنجا براينيه فلسطك يم بود وقتي او با داود در فَسدم13ِ
.شان دادي به ايميست دادند و خداوند نصرت عظكان را شيني و فلسط ستاده، آن را محافظت نمودند،ين اي زمةان آن قطعيشان در مي و ا14
  .م اردو زده بودندي رفائيان در وادينير فلسطكو لش عدوالّم فرود شدند ة سردار به سخره نزد داود به مغاري و سه نفر از آن س15
  .ت لحم بودنديان آن وقت در بينيش بود، و قراول فلسطي و داود در آن وقت در مالذ خو16
  . بنوشاند ت لحم است،يه نزد دروازه بك ي مرا از آب چاهيسكاش ك « : و داود خواهش نموده، گفت17
ده، برداشتند و آن را نزد داود آوردند؛ اما داود نخواست يشكت لحم است ي ب ةه نزد دروازك ي را از چاهيافته، آب چاهكان شي مان را ازينير فلسطك پس آن سه مرد، لش18
  خت،يه آن را بنوشد و آن را به جهت خداوند برك

را به خطر جان خود آن را آورده اند؟ پس ي خطر انداختند زه جان خود رابهكن مردان را بنوشم يا خون ايآ! نمكار را بكن يه اك من حاشا از من ي خداي ا : و گفت19
.ن استيردند اكن سه مرد شجاع يه اك يارك  ه آن را بنوشد؛كنخواست 

  . افتيان آن سه نفر اسم يشت و درمكشان را يت داده، اكصد نفر حري خود را بر سةزيز نيوآب سردار آن سه نفر بود و او ني برادر يشاي و اَب20ِ 
.دين به سه نفر اول نرسكيشان ليشان شد، ايرم تر بود؛ پس سردار اكان آن سه از دو مي درم21
  .شتك را يري فرود شده، شيشت و در روز برف به حفره اك را يل و آبيئيرده بود، و پسر اَرِكم ي عظيارهاكه ك بود يليئي شجاع قَبصياداع پسر مرديهوين يا اي و بنا22
زه را از ي رفت و ني با چوب دستي مثل نورد نساجان داشت؛ اما او نزد ويزه اي در دست خود نيشت، و آن مصركه قامت او پنج ذراع بود كرا  بلند قد ي و مرد مصر23

  . شتك خودش  ةزي را با ني ربوده، ويدست مصر
  .افتيان آن سه مرد شجاع اسم يرد و درمكارها را كن ياداع ايهو ين يا اي بنا24
.د و داود او را بر اهل مشورت خود برگماشتين به آن سه نفر اول ترسكيرم تر شد، لك نفر مي آن س او ازكني ا25
  ،يت لحمي بيوآب و اَلْحانان بن دودويل برادر ير، عسائكز از شجاعان لشي و ن26
  ،ي و حالَص فَلُوني و شَموتِ هرُور27ِ
  ،يعزَر عناتُوتي و اَبيشِ تَقُوعيرا ابن عِقّي و ع28
29وشاتياك و سِبي اَخُوخيالي و عي ح،  
  ، ي نَطُوفاتِة وخالَد بن بعنَي نَطُوفاتي و مهرا30
  ،ي فَرْعاتُونياين و بنايامي بني بنة از جِبعيباي ابن ري واِتّا31
  ،يل عرُباتِيئي جاعش و اَبيهاي از واري و حورا32
  .ي شَعلْبونيحباي و اَي و عزْموتِ بحرُوم33
  ،ي هراريوناتان بن شاجاي ي هاشَم جِزُوني و از بن34
  فال بن اُور، ي و اليارِ هراركام بن ساي و اَخ35
36ي فَلونياي و اَخيراتيك و جافَرم،  
  .ي ابن اَزباي و نَعرايرْملك يحصرُو37
  ،يل برادر ناتان و مِبحار بن هجريوئي و 38
  .ه بوديوآب بن صرُويه سالحدار ك يوترُي بِي و نحراي و صالَقِ عمون39
  ،يتْرِي و جارب يتْري يراي و ع40
  ، ي و زاباد بن اَحالي حِتَّياي و اُور41
  . نفر   همراهش بودندينان بود و سيبوه سردار رك ينيبو ريزاينا ابن شي و عد42
43عيوشافاط مِتْنيه و ك و حانان بن م،  
  ، يرِيل پسران حوتام عرُوعيعوئيع و  و شاماي عشْتَرُوتيĤي و عز44ّ
  ،ي موآبةتْميا پسران اَلْناعم و يوشُوي يبايريم و يل از محويئيعيدي و 45
.يل مصوباتيئيعسِيد و يل و عوبيئي و اَل47
  

12اول تواريخ باب 
  . ه در جنگ معاون او بودندكشان از آن شجاعان بودند يگرفتار بود، و اس يل بن قَوه او هنوز از ترس شاك يه نزد داود به صِقْلَغ آمدند، هنگامكنانند ي و ا1
  .  بودندينياميل بنو انداختند و از برادران شايمانها از دست راست و دست چپ مكرها از يمان مسلح بودند و سنگها و تك و به 2
  ، ي عناتوتيهوييه و كل و فالط و پسران عزْموت و برايئيزي و ي جِبعاتةوآش پسران شَماعيعرَر بود، و بعد از اويشان اَخي سردار ا3
    ،يراتيوزابادِ جديوحانان و يل و يئيحزيا و ي داشت و اِرمي نفر برتري نفر شجاع بود، و بر آن سيان آن سيه درمك ي حِبعونيشْمعاي و 4
  ،ي حرُوفيايا و شَفَطيا و شَمرْيموت و بعليري و ي و اَلْعوزا5
  ان بودند،يه از قُورحكشُبعام يوعزَر و يل و يا و عَززئيشَي اَلْقانَه و  و6
.يرُوحام جدوريا پسران يلَه و زبديوعي و 7
شتن را يد، خوزرو بودني تيوهكر و مانند غزال ي شيشان مثل روي ايه روكراندازان ي شجاع و مردان جنگ آزموده و مسلح به سپر و تيه مردان قوكان ي از جادي و بعض8

  ابان جدا ساختند، ينزد داود در مالذ ب
  Ĥب بود،ين اَلِيا و سومين عوبديشان عازر و دوميس ايه رئك 9



  ا،ين اِرمين مِشْمنَّه و پنجمي و چهارم10
  ل،يوي و هفتم اَلِي و ششم عتّا11
  وحانان و نهم اَلْزاباد، ي و هشتم 12
  .ياتَنَّكازدهم ميا و ي و دهم اِرم13
  . بوديشان برابر صد نفر و بزرگتر برابر هزار نفر ميتر اكوچكه كر بودند ك لشيساو جاد رينان از بني ا14
ها را هم به طرف مشرق و هم به طرف مغرب منهزم ينان وادكع سايرده بود و جمكالن ي حدودش سيه آن از تمامك يه در ماه اول از اُردن عبور نمودند هنگامكنانند ي ا15
.اختندس

  .هودا نزد داود به آن مالذ آمدندين و يامي بني از بني و بعض16
م ي تسليد، دل من با شما ملصق خواهد شد؛ و اگر براي اعانت من نزد من آمدي براياگر با سالمت « :رده، گفتكشان را خطاب يرون آمده، ايشان بي و داود به استقبال ا17

  .ديند و انصاف نماين را ببي پدران ما اي پس خدا ست،ي در دست من نيه ظلمكند،  با آينمودن من به دست دشمنانم آمد
 بر انصار تو باد ي بر تو باد، و سالمتي، سالمتيم؛  سالمتي ما با تو هستيسي پسر ي داود ما از تو و ايا: م بود نازل شد و او گفتيس شالشيه رئك ي آنگاه روح بر عماسا18
.ر ساختكرفته، سرداران لشيشان را پذيپس داود ا» ت، تواسة نصرت دهنديه خداكرايز

ان بعد از ينيه سرداران فلسطكرايردند زكشان را مدد ني رفت؛ اما ايل مو مقاتله با شايان براينيه او همراه فلسطك ي به داود ملحق شدند هنگامي از منَسي و بعض19
  .ل ملحق خواهد شدو خود شايما به آقا ياو با سرها«: هكمشورت نمودن، او را پس فرستاده، گفتند 

  . بودندي منَّسيه سرداران هزارهاك يهو و صِلْتايوزاباد و اَلِيل و يائكيل و ميعويدِيوزاباد و ي عدناح و يعنيوستند ي به او پي از منَّسي رفت، بعضيه به صِقْللغ مك ي و هنگام20
  .ر بودندك شجاع و سردار لشيشان مردان قويع ايرا جميردند، زكمدد   عمالَقهيشان داود را به مقاومت فوجهاي ا21
. ر خدا شدكرِ بزرگ، مثل لشك آمدند تا لشي مي اعانت داود نزد ويرا در آن وقت، روز به روز براي ز22
  .نديل نماي تحوي فرمان خداوند به ول را برحسبو جنگ مسلح شده، نزد داود به حبرُون آمدند تا سلطنت شايه براك ي افراد آنان ةن است شماري و ا23
  .زه داشتند و مسلح جنگ بودنديه سپر و نكهودا شش هزار و هشتصد نفر ي ي از بن24
  . جنگ بودندي شجاع برايه مردان قوكصد نفر كي شَمعون هفت هزار و ي از بن25
  . چهار هزار و ششصد نفري الوي از بن26
  .ير و هفتصد نفر همراه و هارون و سه هزايس بنياداع رئيهوي و 27
  .ست و دو سردار از خاندان پدرشي و شجاع بود با بيه جوان قوك و صادوق 28
  . داشتنديل را نگاه مو خاندان شايشان وفايثر اكل و تا آن وقت اون سه هزار نفر از برادران شايامي بني و از بن29
  . ش نامور بودنديشجاع و در خاندان پدران خو و يه مردان قوكست هزار و هشتصد نفر يم بين افراي و از ب30
  .ندي نصب نمايند و داود را به پادشاهيايه بكن شده بودند يي خود تعيه به نامهاك هجده هزار نفر ي و از نصف سبط منَّس31
  .شان بودنديشان فرمان بردار ايع برادران ايست نفر و جميان دوشينند، سرداران اكد بيان چه بايليه اسرائكدند ي فهميه از زمانها مخبر شده، مك يسانكار كساي ي و از بن32
  .نند و دودل نبودندك ييند و صف آراياراي آالت حرب بة توانستند جنگ را با هميرون رفته، مير و بكه با لشك و از زبولون پنجاه هزار نفر 33
  .زهي و هفت با سپر و نيشان سي هزار سردار و با اي و از نَفْتال34
  .ا شدندي جنگ مهيه براكست و هشت هزار و ششصد نفر ي دان بي از بن و35
  .ا سازندي توانستند جنگ را مهيرون رفته، مير بكه با لشكر چهل هزار نفر ي و از اَش36
. ا شدنديمه جنگ ير براكع آالت لشيه با جمكست هزار نفر ي صد و بي جاد و نصف سبط منَّسين و بنيبو ري و از آن طرف اُردن از بن37
ز يل ني اسرائةي بقيند، و تمامي نصب نمايل به پادشاهي اسرائيامل به حبرُون آمدند تا داود را بر تمامك قادر بودند با دل ييه بر صف آراك بودند ينها مردان جنگيع اي جم38
  . دل بودندكي پادشاه ساختن داود يبرا

  .ده بودندي دكشان تداريشان به جهت ايه برادران اكرايل و شرب نمودند زك و در آنجا با داود سه روز ا39
شمش و شراب و روغن و گاوان و كر و ي انجيوالت از آرد و قرصهاك نان بر االغها و شتران و قاطران و گاوان آوردند و مأيار و زبولون و نَفْتالكسĤيز تا يشان ني و مجاوران ا40

. بوديل شادمانيه در اسرائك آوردند چونيگوسفندان به فراوان
  

13اول تواريخ باب 
  .ردكسا مشورت وع ري و داود با سرداران هزاره و صده و با جم1
 مانده اند، يل باقي اسرائينهاي زمةه در همك ما باشد، نزد برادران خوديهوه خداين از جانب يد و اگر اي دانياگر شما مصلحت م«: ل گفتي جماعت اسرائي و داود به تمام2

   باشند، نزد ما جمع شوند،ي آنها مي خود و حواليه در شهرهاك يانياهنان و الوكشان يم و با ايرف بفرستبه هر ط
  .ميل نزد آن مسألت ننمودوام شايه در اكم چونياوريش را باز نزد خود بي خوي و تابوت خدا3
.ند آمد قوم پسين امر به نظر تماميه اكرا يز» .م ينكن بيچن«: هك جماعت گفتند ي و تمام4
  . اورنديم بيعاريب يرد تا تابوت خدا را از قركحور مصر تا مدخل حمات جمع يل را از شي اسرائي پس داود تمام5
ن ك شود سايخوانده مه اسم او ك ييان در جايروبكان يه درمكهوه  را يهودا بود، برآمدند تا تابوت خدا يم است و از يعاريب يه همان قركل به بعلَه ي اسرائي و داود و تمام6

  .اورندياست، ب
  . راندنديو ارابه را ميناداب آوردند و عزّآ و اَخِي اَبة تازه از خاني و تابوت خدا را بر ارابه ا7
. نمودنديرنا به قوت تمام به حضور خدا وجد مكل با سرود و بربط و عود و دف و سنج و ي اسرائي و داود و تمام8
  . دندي لغريرا گاوان  ميرد زيرد تا تابوت را بگكدند عرّا دست خود را دراز ي رسدونيك و چون به خرمنگاه 9

  .رد و در آنجا به حضور خدا مردكه دست خود را دراز ك و خشم خداوند بر عرّا افروخته شده، او را زد از آن جهت 10
  .دي فارص عرّا نامان را تا امروزكه خداوند بر عرّا رخنه نمود و آن مك و داود محزون شد چون11
  اورم؟يتابوت خدا را نزد خود چگونه ب:  و در آن روز داود از خدا ترسان شده، گفت12
  .دي برگردانيد اَدوم جتَّي عوبةه آن را به خانكاورد بلي پس داود تابوت را نزد خود به شهر داود ن13



. ت دادك او را بركملي مايد اَدوم و تمامي عوبةند و خداوند خاند اَدوم در خانه اش سه ماه ماي و تابوت خدا نزد خاندان عوب14
  

14اول تواريخ باب 
  . او  بسازندي برايان و نجاران نزد داود فرستاد تا خانه ايرام پادشاه صور، قاصدان با چوب سرو آزاد و بناي و ح1
. بلند برافراشته شده بودةل به درجيه سلطنتش به خاطر قوم او اسرائكرا ي زل استوار داشته است،ي اسرائيه خداوند او را به پادشاهك و داود دانست 2
  .د نموديگر توليم با زنان گرفت، و داود پسران و دختران دي و داود در اورشل3
  مان،يشَموع و شُوباب و ناتان و سل: دندي به هم رسي ويم برايه در اورشلك ي فرزندانين است نامهاي و ا4
  فالَط، يشُوع و اَلِي اَلِبحار وي و 5
  ع،يافي و نُوجه و نافَج و 6
.فَلَطياداع و اَلِيعليشامع و ي و اَل7
  .شان برآمديد، به مقاتله ايل مسح شده است، پس بطلبند؛ و چون داود شني تمام اسرائيه داود به پادشاهكدند يان شنيني و چون فلسط8
  .شدندم منتشر ي رفائيان آمده، در واديني و فلسط9

م يشان را به دست تو تسلي و ايبرآ:  نمود؟ خداوند اورا گفتيم خواهيشان را به دست من تسليا ايم و آيان برآيني فلسط ةا به مقابليآ:  و داود از خدا مسألت نموده، گفت10
  .ردكخواهم 

ان را كن آن ميبنابرا» .رده استك آب رخنه ةر دشمنان من به دست من مثل رخنخدا ب: ست داد و داود گفتكشان را در آنجا شيم برآمدند و داود اي پس به بعل فَراص11
  .م نام نهادنديبعل فَراصِ

.ه آنها را به آتش بسوزانندكردند و داود امر فرمود ك كان خود را در آنجا تري و خدا12
  . منتشر شدنديگر در آن واديان بار ديني و فلسط13
  . شوكيشان نزديده، در مقابل درختان توت به ايشان رو گردانيه از اكشان مرو بلياز عقب ا: ه و خدا او را گفتال نمودو و داود باز از خدا س14
  .ان را مغلوب سازدينير فلسطكرون رفته است تا لشي تو بيش رويرا خدا پيرون شو، زي جنگ بي، آنگاه براي و چون در سر درختان توت آواز قدمها بشنو15
  .ست دادندكان را از جِتْعون تا جازر شينير فلسطك آنچه خدا او را امر فرموده بود، عمل نمود و لش پس داود بر وفق16
. ساختي امت ها مستوليافت و  خداوند ترس او را بر تماميوع ي شيع اراضي و اسم داود در جم17
  

15اول تواريخ باب 
  . به جهت آن برپا نموديمه ايا ساخته، خيدا مه تابوت خي برايانكرد و مك و داود در شهر خود خانه ها بنا 1
  . نديشه خدمت نمايده بود تا تابوت خدا را بردارند و او را هميشان را برگزيرا خداوند اي تابوت خدا را برندارد زيسكان ير از الويه غك آنگاه داود فرمود 2
  .اورنديا ساخته بود، بيش مهيه براك يانك مرد تا تابوت خداوند را بهكم جمع يل را در اورشلي اسرائي و داود تمام3
  .ردكان را جمع ي و داود پسران هارون و الو4
  .ست نفر برادرانش رايس و صد و بيل رئيي قَهات اُورئي و از بن5
  .ست نفر برادانش رايست و بيس و دوي رئياي، عساي مراري از بن6
  .انش را نفر از برادريس و صد و سيل رئيوئي جرْشُوم، ي از بن7
  . ست نفر برادرانش رايس و دوي رئيايصافان، شَمعي الي از بن8
  .س و هشتاد نفر برادرانش رايل رئيئيلِي حبرُون، اِي از بن9

. س و صد و دوازده نفر برادرانش رايناداب رئيل، عميئي از عز10
  ناداب را خوانده،يل و عميئيليا و اِيل و شَمعيوئيو ا يل و عسايئي اُرِيعنيان يهنَه و الوكاتارِ ي و داود صادوق و اب11
ا يش مهيه براك يانكل را به مي اسرائيهوه خدايد تا تابوت ييس نمايشتن را تقديد؛ پس شما و برادران شما خويان هستي الوي آباي خاندانهايساوشما ر«: شان گفتي به ا12

  .دياوريساخته ام ب
  .ميديه او رابه حسب قانون نطلبكرد، چونك ما بر ما رخنه ي خداةهويد، ياوردي اول آن را نةفعه شما دكن سبب يرا از اي ز13
. اورنديل را بي اسرائيهوه خدايس نمودند تا تابوت يشتن را تقديان خوياهنان و الوك پس 14
. خود گذاشته، آن را برداشتنديتفهاك تابوت را بر يهايالم خداوند امر فرموده بود، چوب دستك برحسب يان بر وفق آنچه موسي و پسران الو15
  . صدا زننديند، تابه آواز بلند و شادمانين نمايي از عودها و بربطها و سنجها تعيقينان را با آالت موسيان را فرمود تا برادران خود مغي الويساو و داود ر16
  .ن نمودندييĤ را تعيتان بن قَوشي اي مراريشان بني از برادران اا ويكل و از برادران او آساف بن برَيوئيمان بن يان هي پس الو17
ل يئيعيد اَدوم و يا و عوبيا و مقنيفلْيا و اَليا و متَّتْيا و نَعسيĤب و بناي و اَلِيل و عنَّيئيحيراموت و يل و شَميئيعزين و يا و بيركز:  دوم خودةشان از برادران درجي و با ا18

  .دربانان را
  .ن تا بنوازندي برنجيتان را با سنجهايمان و اَساف و ايهِ: انيو از مغن 19
20رِيرّك و زنَّيئيحيراموت و يل و شَميئيا و عسي و اَليل و ععب و مĤا را با عودها بر آالموتيا و بناي.  
  .ندي نمايشرَوِي تا پي برثَمانِياا را با بربطهيل و عرَريئيعيد اَدوم و يا و عوبيا و مقَنْيفَيا و اَلي و متَت21َّ
  . ه ماهر بودكراي داد زيم ميĤن را  تعليان بر نغمات بود و مغنيس الويا رئينَنْك و 22
  .ا و اَلْقانه دربانان تابوت بودنديك و بر23َ
. دربانان تابوت بودندييحيد اَدوم و ي نواختند، وعوبيرنا مكش تابوت خدا يهنَه پكعزر يا و اَلَيا و بنايرك و زيل وعماسايوشافاط و نَتَنْئيا و ي و شَبن24ْ
  .اورندي بيد اَدوم با شادماني عوبةل و سرداران هزاره رفتند تا تابوت عهد خداوند را از خانيخ اسرائي و داود و مشا25
  . ردندكو هفت قوچ ذبح  شان هفت گاو يرده، اك داشتند اعانت يه تابوت عهد خداوند را برمكان را ي و چون خدا الو26
. تان دربرداشتكفود ي ملبس بودند، و داود اكتان نازكان بود به يس نغمات مغنيه رئكا ينًنْكان و ي داشتند و مغنيه تابوت را برمك يانيع الوي و داود و جم27
. نواختنديو بربط مرّنا و سنج و عود ك و آواز بوق و يل تابوت عهد خداوند را به آواز شادماني اسرائي و تمام28



.د، او در دل خود خوار شمردي نمايه رقص و وجد مكد يست و داود پادشاه را ديل از پنجره نگروال دختر شاكي شد مي و چون تابوت عهد خداوند وارد شهر داود م29
  

16اول تواريخ باب 
  . دندي به حضور خدا گذرانيح سالمتي و ذباي سوختني هاياشتند؛ و قربانرده بود، گذكش برپا يه داود براك يمه ايو تابوت خدا را آورده، آن را در خ 1
  . ت دادك فارغ شد، قوم را به اسم خداوند بريح سالمتي و ذباي سوختني هايدن قرباني و چون داود از گذران2
.ديبخششمش ك قرص كي گوشت و ة پاركي نان و  ة گردكي يكيان به مردان و زنان به هر يليع اسرائي و به جم3
  ج خوانند،    يند و تسبير گوكند و شير نماكل را ذي اسرائيهوه خداين نمود تا ييش تابوت خداوند تعي پي خدمتگزاريان را براي از الوي و بعض4
  . نواختيل را با عودها و بربطها و اَساف با سنجها ميئيعيم و د اَدويا و عوبيĤب و بنايل و متّتَّنا و اَلْيئيحيراموت و يل و شَمِيئيعيا و يرّكس و بعد از او زي اَساف رئيعني 5
. بودنديرّناها دائماً حاضر مكش تابوت عهد خدا با يهنه پكل يئيحزيا و يو بنا 6
:ح بخوانندين سرود را به دست اَساف و برادرانش داد تا خداوند را تسبي پس در همان روز داود اوالً ا7
.دييان قومها اعالم نماياعمال او را درم. دي نام او را بخواند وييهوه را حمد گوي 8
.ديير نماكب او تفي عجيارهاك يدرتمام. ديح بخواني او تسبيد برايي او را بسرا9

.دل طالبان خداوند شادمان باشد. دينك در نام قدوس او فخر 10
.ديوسته طالب باشي او را پيرو. دي خداوند و قوت او را بطلب11
 را،ي دهان ويهايات او و داوريد، آياد آوريرده است، بكه او كب را ي عجيارهاك 12
. جهان استي او در تماميهايداور.  ما استي خداةهوي 14! اوةديعقوب برگزي فرزندان يا! لي او اسرائةت بندي ذري ا13
ه هزاران پشت فرموده است،ك را يالمكد تا ابداآلباد، ياد آوري عهد او را ب15
 اسحاق خورده است؛يه براك را يم بسته، و قَسميه با ابراهك را ي آن عهد16
؛يل عهد جاوداني اسرئيضه قرار داد و برايعقوب فري ي و آن را برا17
راث شما شود،ي مةنعان را به توخواهم داد، تا حصكن ي و گفت زم18
ل العدد و غربا در آنجا،يد، قلي معدود بوديه عددك ي هنگام19
.گريت تا قوم دك مملكيد، و از ي بودي سرگردان مي تا اُمتي و از اُمت20
  خ نمود،يشان توبيه پادشاهان را به خاطر اكند، بلكشان ظلم ي بر ايسكه ك او نگذاشت  21
.دي مرا ضرر مرسانيايد، انبيحان من دست مگذاريه بر مسك 22
.ديز به روز بشارت دهنجات او را رو. دييهوه را بسراين ي زمي تمامي ا23
يارهاكد، و ينكر كان امت ها جالل او را ذي درم24
.انيع خدايب است برجميت محمود؛ و او مهي نهايم است و بيرا خداوند عظي ز25
.ديهوه آسمانها را آفرياما . نديان امت ها بنهايع خدايرا جمي ز26
.ن او استاك در مي است؛ قوت و شادماني مجد و جالل به حضور و27
.دييف نمايخداوند را به جالل و قوت توص. دييف نمايل قوم ها خداوند را توصي قباي ا28
.ديت بپرستينت قدوسيخداوند را در ز. ديياي بيد و به حضور وياوريا بيهدا. دييف نماي خداوند را به جالل اسم او توص29
  .   ار شد و جنبش نخواهد خوردديز پايون نكربع مس. دي بلرزين از حضور وي زمي تمامي ا30
.ندك يهوه سلطنت ميه كند يان امت ها بگويد، و درمين سرور نمايند و زمك ي آسمان شاد31
.ديد؛ و صحرا و هرچه در آن است به وجد آي آن غرش نمايا و پري در32
.دي آي جهان مي داوريه براكراي آنگاه درختان جنگل ترنم خواهند نمود، به حضور خداوند ز33
  .ه رحمت او تا ابداآلباد استكرايو است، زكيه نكرايد زييهوه را حمد گوي 34
  . مييح تو فخر نمايم، و در تسبييتا نان قدوس تو را حمد گو.  بخشييان امت ها رهايرده، از مكو ما را از جمع .   نجات بدهي خدايد ايي و بگو35
. تا ابد اآلباداز ازل.  بادكل متباري اسرائيهوه خداي 36

.ح خواندندين گفتند و خداوند را تسبي قوم آميو تمام
  .ش تابوت به خدمت هر روز در روزش مشغول باشنديشه پيش تابوت عهد خداوند گذاشت تا همي پس اَساف و برادرانش را آنجا پ37
  . حوسه دربانان راتٌون ويديد اَدوم بن يشان و عوبيد اَدوم و شصت و هشت نفر برادران اي و عوب38
  ه در جِبعون بود،ك يان بلندكن خداوند درمكش مسياهنان برادرانش را پكاهن و ك و صادوق 39
توب كل امر فرموده بود ميه آن را به اسرائكعت خداوند ي دائماً صبح و شام بگذرانند برحسب آنچه در شري سوختني خداوند بر مذبح قرباني براي سوختني هاي تا قربان40

  .است
  . ه رحمت او تا ابداآلباد استكرايند زير شده بود تا خداوند را حمد گوكشان ذيه اسم اك را يدگانير برگزيدوتُون و سايمان و يشان هِي و با ا41
. دروازه باشنددوتُون را تا نزديرناها و سنجها و آالت نغمات خدا به جهت نوازندگان و پسران كدوتُون را با يمان و يشان هِي و همراه ا42
.دي نماك خود را تبرة خود رفتند، اما داود برگشت تا خانة به خانيكي پس تمام قوم هر43


17اول تواريخ باب 
  .تر پرده ها اسي باشم و تابوت عهد خداوند زين مك سرو آزاد ساة من درخانكنيا«:  گفتيه داود به ناتان نبك خود نشسته بود ة و واقع شد چون داود در خان1
.را خدا با تو استيهرآنچه در دلت باشد به عمل آور ز:  ناتان به داود گفت2
  :الم خدا به ناتان نازل شده، گفتكه ك و در آن شب واقع شد 3
  .ردك يونت من بنا نخواهك سي برايتو خانه ا: دي فرماين مي من داود بگو خداوند چنةبرو و به بند 4
  .رده امكن گردش كن به مسكمه و مسيمه به خيه از خكن نشده ام بلكرون آوردم تا امروز در خانه سايبل را ي اسرائيه بنك يرا از روزي ز5



 ي از سرو آزاد برايه چرا خانه اك گفتم يت قوم خود مأمور داشتم، سخني رعايه براكل ي از داوران اسرائيا به احديرده ام، آكل گردش ي اسرائيه با تمامك يي و به هر جا6
  د؟ يردكمن بنا ن

  . يل باشي قوم من اسرائيشوايمن تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پ: دي فرماين ميوت چنيهوه صباي: ن بگوي من داود چنة و حال به بند7
  . ردمكدا ين اند پيه بر زمك ي مثل اسم بزرگاني تو اسميع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم و براي بودم و جمي، من با تو مي رفتيه مك يي و هرجا8
ل يگر مثل سابق ذليشان را ديران اي نشوند، و شركن شده، باز متحركش سايان خوكردم تا در مكشان را غرس ين نمودم و ايي تعيانكل مي و به جهت قوم خود اسرائ9

  .نسازند
  . تو بنا خواهد نمودي برايه خداوند خانه اك دادم يا مغلوب ساختم، تو را خبر م دشمنانت رين نمودم و تمامييل تعيه داوران را بر قوم خود اسرائك يامي و از ا10
دار خواهم يخت و سلطنت او را پايه از پسران تو خواهد بود، بعد از تو خواهم برانگكت تو را ي، آنگاه ذرينكه نزد پدران خود رحلت ك عمر تو تمام شود ي و چون روزها11

  .نمود
  . او را تا به ابد استوار خواهم ساختيرسكرد و من ك بنا خواهد  مني براي او خانه ا12
  .ردمكه قبل از تو بود دور ك يسكه آن را از كرد چنانك من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و رحمت خود را از او دور نخواهم 13
  . او استوار خواهد ماند تا ابداآلباديرسكدار خواهم ساخت و ي و او را در خانه و سلطنت خودم تا به ابد پا14
.لم نمودكا ناتان به داود تيون ريلمات و مطابق اكن ي اي برحسب تمام15
  ؟يدين مقام رسانيه مرا به اكست يستم و خاندان من چيكهوه خدا، من ي يا«:  و داود پادشاه داخل شده، به حضور خداوند نشست و گفت16
  .يهوه خدا، مثل مرد بلند مرتبه منظور داشتي ي و مرا ايلم نمودكل تي زمان طويز براي خانه بنده ات نةه درباركرا يل نمود زي امر قل خدايز درنظر تو اين ني و ا17
  .ي شناسي خود را مةه تو بندكرا ي، نزد تو چه تواند افزود زيردك خود ةه به بندك يرامك اةگر درباري و داود د18
  .ين عظمت را ظاهر سازي اي تا تماميم را به جا آوردي عظيارهاكن يع ايش جمي خود و موافق دل خوة خداوند، به خاطر بندي ا19
  م، يدي خود شنيموافق هر آنچه به گوشها. ي نيير از تو خدايست و غي نيسكهوه مثل تو ي ي ا20
دا ي خود پي برايب اسميم و مهي عظيارهاكش قوم بسازد، و به ي خويه داده، برايشان را فديد تا ايايه خدا بكن است ي زمي بر رويدام امتكل ي و مثل قوم تو اسرائ21
  .يي، اخراج نمايه داديشان را از مصر فديه اك و امت ها را از حضور قوم خود يينما
.يشان شدي ايهوه خداي ي و تو ايش تا به ابد قوم ساختي خويل را براي و قوم خود اسرائ22
  . عمل نماي تا به ابد استوار شود و برحسب آنچه گفتي بنده ات و خانه اش گفتةه دربارك يالمك خداوند ي و اآلن ا23
  .دار بمانديل است و خاندان بنده ات داود به حضور تو پاي اسرائيل خداي اسرائيوت خدايهوه صبايه ك و اسم تو تا به ابد استوار و معظم بماند تا گفته شود 24
  .دين دعا را نزد تو بگويه اكرده است كن بنده ات جرأت ي نمود؛ بنابرايش بنا خواهي برايه خانه اك يشف نمودك خود ةبر بند من ي خدايرا تو اي ز25
  .ي خود وعده داده اةن احسان را به بندي و اي هستيهوه، تو خداي ي و اآلن ا26
. خواهد بود تا ابداآلبادك و مباريت داده اك خداوند بريه تو اكراي تا به ابد بماند ز تا در حضور تويت دهك خود را برة بندةه خانك و اآلن تو را پسند آمد 27
  

18اول تواريخ باب 
.ان گرفتينيش را از دست فلسطيه هايست داده، مغلوب ساخت و جت و قركان را شينيه داود فلسطكن واقع شد ي و بعد از ا1
.ا آوردنديده، هداان بندگان داود شيست داد و موآبك و موآب را ش2
  .ست دادك رفت تا سلطنت خود را نزد نهر فرات استوار سازد، شيه مك ي و داود هددعزَر پادشاه صوبه را در حمات هنگام3
  .ارابه نگاه داشت صد يرد، اما از آنها براك ي اسبان ارابه را پياده از او گرفت، و داود تماميست هزار پي و داود هزار ارابه و هفت هزار سوار و ب4
  .شتكان را يست و دو هزار نفر از اَراميانِ دمشق به مدد هدرعزَر پادشاه صوبه آمدند، داود بي و چون اَرام5
  . دادي رفت نصرت ميه مكو خداوند داود را در هر جا . ا آوردنديان بندگان داود شده، هداي و داود در اَرامِ دمشق قراوالن گذاشت اَرام6
  .م آورديه بر خادمان هدرعزَر بود گرفته، آنها را به اورشلك طال را ياود سپرها و د7
.ن ساختياچه و ستونها و ظروف برنجيمانْ دريه از آنْ سلكاده گرفت ي هددعزَر برنج از حد زيون شهرهاك و داود از طِبحت و 8
  ست داده است،كدعزَر پادشاه صوبه را شر هدك لشيه داود تمامكد ي و چون تُوعو پادشاه حمات شن9

را هدرعزَر با تُوعو يست داده بود، زكه با هدرعزَر جنگ نموده او را شكد از آن جهت يت گوي او بپرسد و او را تَهنِي پسر خود هدورام را نزد داود پادشاه فرستاد تا از سالمت10
  .نقره و برنج با خود آورد نمود؛ و هر قِسم ظروف طال و يمقاتله   م

.ان و عمالَقَه آورده بوديني عمون و فلسطي از اَدوم و موآب و بنيعنيع امت ها يه ازجمك يي خداوند وقف نمود، با نقره و طاليز براي و داود پادشاه آنها را ن11
  .شتك مِلْح ياهن را در واديه هجده هزار نفر از اَدومي ابن صرُوي و اَبِشا12
. دادي رفت نصرت ميه مك ييان بندگان داود شدند و خداود داود را در هر جايع اَدومي و در اَدوم قراوالن قرار داد و جم13
  . داشتي قوم خود مجرا ميل سلطنت نموده، انصاف و عدالت و را بر تمامي اسرائي و داود بر تمام14
  .ع نگاريلُود وقاياَخِهوشافاط بن ير بود و كه سردار لشيوآب بن صرُوي و 15
  .اتب بودكاهن بودند و شوشا كاتار ي بن اَبكملِيطُوب و ابي و صادوق بن اَخ16ِ
.ان و پسران داود نزد پادشاه مقدم بودنديتيفَلِ ان و يتيرِكس ياداع رئيهو يا ابن ي و بنا17
  

19اول تواريخ باب 
  . او سلطنت نمودين مرد و پسرش در جا عمويه ناحاش، پادشاه بنكن واقع شد يو بعد از ا 1
ن يو خادمان داود به زم. نديت گوي پدرش تعزةپس داود قاصدان فرستاد تا او را دربار» .ردكه پدرش به من احسان كم چنانيبا حانُون بن ناحاش احسان نما«:  و داود گفت2
  . آمدنديت وي تعزي عمون نزد حانُون برايبن
ه بندگانش به جهت ك بلينندگان نزد تو فرستده است؟ نكت يه داود تعزكم پدر تو است يركه به جهت تك ي بريا گمان ميآ«: به حانُون گفتند عمون ي و سروران بن3

  .ن نزد تو آمده اندي زميتفحص و انقالب و جاسوس
  .ردكشان را رها يده، اي نشستن دريان تا جايشان را از مي ايد و لباسهايشان را تراشيش اي پس حانُون خادمان داود را گرفته، ر4



 شما يشهايد تا ريحا بمانيدر اَر: ار خجل بودند، و پادشاه گفتيشان  بسيه اكرايشان فرستاد زيسان خبر  دادند، به استقبال اك آمده، داود را از حالت آن ي و چون  بعض5
».ديد و بعد از آن برگرديدرآ

ر ي خود اجيه و صوبه براكن و اَرام معي نقره فرستادند تا ارابه ها و سواران از اَرام نَهرَة عمون هزار وزنيروه شده اند، حانُون و بنكه نزد داود مكدند ي عمون دي و چون بن6
  .سازند

 خود جمع شده، ي عمون از شهرهايردو زدند، و بندبا اُيرون آمده، در مقابل مِيشان بيردند، و اكر ي خود اجيت او را برايه و جمعك و دو هزار ارابه و پادشاه معي پس س7
  . مقاتله آمدنديبرا
. ر شجاعان را فرستادك لشيوآب و تماميد، ين را شني و چون داود ا8
.حده بودنديه آمده بودند، در صحرا علك يو پادشاهان.  نمودنديي جنگ صف آراي شهر براةرون آمده، نزد دروازي عمون بي و بن9

  . نمودييان صف آرايرده، در مقابل اَرامك را انتخاب يل گروهيدگان اسرائي بر گزي  صفوف جنگ، هم از عقبش بود، از تماميه روكد يوآب دي  و چون10
  . دنديشك عمون صف ي سپرد و به مقابل بنيه قوم را به دست برادر خود اَبِشاي و بق11
.ند، به جهت امداد تو خواهم آمدي عمون بر تو غالب آيا؛ و اگر بنيمن بند، به مدد يان بر من غالب آياگر اَرام:  و گفت12
  .ندكد بيم و خداوند آنچه را درنظرش پسند آيوشك خود مردانه بي خدايش و به جهت شهرهايه به جهت  قوم خوكر باش ي دل13
  .ردندك فرار يان از حضور وشينند و اكان جنگ ي شدند تا با اَرامكيه همراهش بودند، نزدك يوآب و گروهي پس 14
.م برگشتيوآب به اورشليخته، داخل شهر شدند؛ و ي گريشايز از حضور برادرش اَبيشان نيردند، اكان فرار يه اَرامكدند ي عمون دي و چون بن15
 يشواير هدر عزَر پك سردار لشك طرف نهر بودند آوردند، و شُوفْه به آنكان را يشان قاصدان فرستاده، اَراميافتند، ايست كل شيه از حضور اسرائكدند يان دي و چون اَرام16
  .شان بوديا

ان آراسته بود، يو چون داود جنگ را با اَرام.  نمودييشان صف آرايده، مقابل ايشان رسيرده، از اُردن عبور و به اكل را جمع ي اسرائيد، تمامي و چون خبر به داود رس17
  .ردندك جنگ يشان با ويا

  .دير را به قتل رسانك سردار لشكشت، و شُوفَكان را ياده از اَراميردند و داود مردان هفت هزار ارابه و چهل هزار پكل فرار يان از حضور اسرائي و اَرام18
. عمون اقدام ننمودندياز آن در اعانت بنان بعد ي او شدند و اَرامةست خوردند، با داود صلح نموده، بندكل شيه از حضور اسرائكدند ي و چون بندگان هدر عزَر د19
  

20اول تواريخ باب 
اما داود . ران ساخت و آمده، ربه را محاصره نمودي عمون را وين بنيرون آورد، و زمير را بكوآب قوت لشيه كرون رفتن پادشاهان، يل سال، هنگام بي و واقع شد در وقت تحو1

  .ر نموده، آن را منهدم ساختيتسخوآب ربه را يم ماند و يدر اورشل
  .اده از شهر بردنديمت از حد زي گرانبها داشت و آن را بر سر داود گذاشتند و غني طال بود و سنگهاة وزنكيه وزنش كشان را از سرش گرفت ي  و داود تاج پادشاه ا2
 يپس داود و تمام.  عمون رفتار نمودي بنيع شهرهاين طور با جميرد؛ و داود به همكره پاره شه ها پاين و تي آهنيشان را به اره ها و چومهايرون آورده، اي و خلق آنجا را ب3

.م برگشتنديقوم به اورشل
  .شان را مغلوب شدنديشت و اكه از اوالد رافا بود ك را ي سِفĤّي حوشاتياكه در آن سِبكان در جازر، واقع شد يني با فلسطي و بعد از آن جنگ4
  .ان بودكزه اش مثل نورد جوالهيه چوب نكشت ك بود يات جتَّيه برادر جلكرا ير لحمياعيان واقع شد و اَلْحانان بن ينيبا فلسط و باز جنگ 5
  . بودده شدهيي رافا زايز برايست و چهار انگشت، شش بر هر دست و شش بر هر پا داشت و او تيه بك بلند قد بود يه در آنجا مردكو باز جنگ در جت واقع شد 6
  .شتكهوناتان بن شِمعا برادر داود او را يل را به تنگ آورده، ي و چون اسرائ7
.ده شدند و به دست داود و به دست بندگانش افتادنديي رافا در جت زاينان براي ا8


21اول تواريخ باب 
  .ل را بشمارديه اسرائكل برخاسته، داود را غوا نمود يطان به ضد اسرائيو ش 1
  .د تا آن را بدانمياوريل را از بئرشَبع تا دان گرفته، نزد من بيد و عدد اسرائيبرو«: وآب و سروران قوم گفتيود به  و دا2
مل را ن عيم خواهش اين چرا آقاكيستند؟ ليم نيشان بندگان آقايع ايا جميم پادشاه آي آقايند؛ و اكد يه باشند صد چندان مزكخداوند بر قوم خود هر قدر : وآب گفتي 3

  ل بشود؟يد باعث گناه اسرائيدارد و چرا با
  .م مراجعت نموديرده، باز به اورشلكل گردش ي اسرائيان تماميوآب درميوآب غالب آمد و يالم پادشاه بر ك اما 4
  .رزن بودنديد و هفتاد و چهار هزار مرد شمشهودا چهارصير زن و از يصد هزار مرد شمشكيان هزار و يلي اسرائةوآب عدد شمرده شدگان قوم را به داود داد و جملي و 5
.روه بودكوآب ميه فرمان پادشاه نزد كرايشان نشمرد زيان ايان را درمينياميان و بنين الوكي ل6
  . ل را مبتال ساختين امر به نظر خدا ناپسند آمد، پس اسرائي و ا7
  .ار احمقانه رفتار نمودميه بسكراي خود را عفو فرما زةحال گناه بندو . دمي ورزيميردم، گناه عظكه ك ياركن يدر ا«:  و داود به خدا گفت8
  :رده، گفتك داود بود خطاب ييه راك و خداوند جاد را 9

  .ت به عمل آورمين تا براكار ي خود اختي از آنها را برايكي گذارم؛ پس يش تو ميز پيما سه چ: دي فرماين مينيرده، بگو خداوند چكبرو و داود را اعالم  10
  ن، كار ي خود اختيد براي فرماين ميخداوند چن«:  را گفتي پس جاد نزد داود آمده، و11
 ي خداوند تمامةن تو واقع شود، فرشتير خداوند وبا در زميا سه روز شمشيرد، ير دشمنانت تو را درگي و شمشيا سه ماه روز خصمانت تلف شويا سه سال قحط بشود، ي 12

  .ه نزد فرستنده خود چه جواب برمكن يپس اآلن بب. دران سازيل را ويحدود اسرائ
».فتميم است و به دست انسان نيار عظي او بسيه رحمت هاكرايفتم زيه به دست خداوند بكنيتمنا ا.  هستميدر شدت تنگ«:  داود به جاد گفت13
  . ل مردنديل فرستاد و هفتاد هزار نفر از اسرائي پس خداوند وبا بر اسرائ14
ه قوم را ك يمان شد و به فرشته اي سازد، خداوند مالحظه نمود و از آن بال پشك خواست آن را هاليو چون م.  سازدكم فرستاد تا آن را هالي به اورشليرشته ا و خدا ف15
  .ستاده بودي ايبوسي خداوند نزد خرمنگاه اَرنانِ ةو فرشت» . است، حال دست خود را باز داريافك«:  ساخت گفتي مكهال
خ يم برافراشته؛ پس داود و مشاي برهنه در دستش بر اورشليريستاده است و شمشين و آسمان ايان زميه درمكد ي خداوند را دةو داود چشمان خود را باال انداخته، فرشت 16

  . خود درافتادنديبه پالس ملبس شده، به رو



 يرده اند؟ پس اكن گوسفندان چه يب شرارت زشت شدم؟ اما اكده، مرتيه گناه ورزكستم يآن نا من ي شمردن قوم امر نفرمودم و آيا من برايآ«:  و داود به خدا گفت17
».يه دست تو بر من و خاندان پدرم باشد و به قوم خود بال مرسانكن ي ايم، مستدعيهوه خداي

  .ندك برپا يوسيير خرمنگاه اُرنان  به جهت خداوند ديه داود برود و مذبحكد يه به داود بگوك خداوند جاد را امر فرمود ة و فرشت18
  .ه جاد به اسم خداوند گفت برفتك يالمك پس داود برحسب 19
  . ديوبك يردند؛ و اُرنان گندم مكشتن را پنهان يه همراهش بودند، خوكد و چهار پسرش يده، فرشته را دي و اُرنان روگردان20
  .ن افتادي رو به زمسته، داودي و چون داود نزد اُرنان آمد، اُرنان نگر21
  .مت تمام به من بده تا و با از قوم رفع شوديم؛ آن را به  قي به جهت خداوند برپا نماي خرمنگاه را به من بده تا مذبحيجا«:  و داود به اُرنان گفت22
زم ي هي و چومها را براي سوختنين گاوان را به جهت قربانيورد؛ ببد به عمل آيه درنظرش پسند آكم پادشاه آنچه ير و آقاي خود بگيآن را برا«: ردك اُرنان به داود عرض 23

  .دمي دادم و همه را به تو بخشي آرد ةيو گندم را به جهت هد
 مجاناً نخواهم ي سوختني خداوند نخواهم گرفت و قربانيه اموال تو براكرايد، زيمت تمام از تو خواهم خريه آن را البته از به قك، بلين«:  اما داود پادشاه به اُرنان گفت24

  .ديگذران
  . آن موضع ششصد مثقال طال به وزن، به اُرنان دادي پس داود برا25
 ي از آسمان بر مذبح قربانيد و نزد خداوند استدعا نمود؛ و او آتشي گذرانيح سالمتي و ذباي سوختني هاي به جهت خداوند بنا نموده، قرباني و داود در آنجا مذبح26

  .رده او را مستجاب فرمودك نازل يسوختن
.د ير خود را در غالفش برگردانيم داد تا شمشك و خداوند فرشته را ح27
  .دي ها گذراني مستجاب فرموده است در آنجا قربانيبوسيه خداوند او را در خرمنگاه اُرنان كد ي در آن زمان چون داود د28
  .      ان بلند جِبعون بودكام در مي، در اي سوختنيبح قربانابان ساخته بود و مذي در بيه موسكن خداوند ك اما مس29
.دي ترسي خداوند مةر فرشتيه از شمشكد، چونين داود نتوانست نزد آن برود تا از خدا مسألت نماكي ل30
  

22اول تواريخ باب 
. د باشيل مي اسرائي براي سوختنين مذبح قربانيهوه خدا، و اي ةن است خانيا«: پس داود گفت 1
  . خانه خدا بتراشندي بناي مربع برايرد تا سنگهاكن ينند، و سنگ تراشان معكل اند جمع ين اسرائيه در زمكبان را ي و داود فرمود تا غر2
  .ه نتوان وزن نمودكار ي وصلها حاضر ساخت و برنج بسي دروازه ها و براي لنگه هايخها براي به جهت مياري و داود آهن بس3
  . داود آوردنديار برايدون و صور چوب سرو آزاد بسيه اهل صكرايشمار زياد ب و چوب سرو آز4
ش ينها بشود؛ لهذا حال براي زميل در تمامي و جليم و ناميار عظيست بسي بايد بنا نمود، ميهوه باي يه براك ي است و خانه اكر و نازيمان صغيپسر من سل«:  و داود گفت5
.ديار دي بس ةيوفاتش تهپس داود قبل از » .نمي بيه ميته
  .ديل بنا نماي اسرائي خداةهوي ي برايه خانه اكت نمود يمان را خوانده، او را وصي پس پسر خود سل6
  .مي خود بنا نمايهوه خداي اسم ي برايه خانه اكمن اراده داشتم !  پسرميا: هكمان گفت ي و داود به سل7
ار يه به حضور من بسكرد، چونك ي اسم من بنا نخواهي براي، پس خانه ايرده اكم ي عظي و جنگهايخته ايار خون ريه بسكنچو: الم خداوند برمن نازل شده، گفتكن كي ل8

  .يخته اين ريخون بر زم
مان خواهد بود و يسم او سله اكد، چوني خواهم بخشيع دشمنانش از هر طرف آراميه من او را از جمكراي خواهد بود زيه مرد آرامك تو متولد خواهد شد ي براي پسركني ا9

  . و راحت عطا خواهم فرموديل را سالمتيام او اسرائيدر ا
  .ديدار خواهم گردانيل تا ابداالباد پاي سلطنت او را بر اسرائيرسكو . رد و او پسر من خواهد بودك اسم من بنا خواهد ي براي او خانه ا10
  .ييه درباره تو فرموده است بنا نماك خود را چنانيهوه خداي ة و خانيشواب يامك پسر من خداوند همراه تو باد تا ي پس حال ا11
  .ي خود نگاه داريهوه خدايعت يد تا شريت نمايل وصي اسرائةد و تو را درباري اما خداوند تو را فطانت و فهم عطا فرما12
ر باش و ترسان و ي و دليپس قو.  شدياب خواهيامك يل امر فرموده است، به عمل آوري اسرائة درباريه خداوند به موسك را يامكض و احي فرا  آنگاه اگر متوجه شده،13

  .هراسان مشو
  .نكد يا ساخته ام و تو بر آنها مزي خداوند مهة خانيد، برايايه به وزن نكاده ينقدر زي نقره و برنج و آهن اة طال و صد هزار وزن ة خود صد هزار وزني من در تنگكني و ا14
  .   ي هر صنعتيارند، از سنگ بران و سنگتراشان و نجاران و اشخاص هنرمند براي بسةو عمل و نزد ت15
. ز و مشغول باش و خداوند همراه تو باشديشمار است پس برخي طال و نقره و برنج و آهن ب16
  .نديمان را اعانت نمايه پسرش سلكل را امر فرمود ي سروران اسرائي و داود تمام17
ن به حضور خداوند و به حضور يرده است و زمكم ين را به دست من تسلينان زمكرا ساي نداده است؟ زيا شما را از هر طرف آراميست و آي شما نيهوه خدايا يآ:  و گفت18

  . قوم او مغلوب شده است
د تا تابوت عهد خداوند و آالت مقدس ييش را بنا نماي خويه خداهويد و برخاسته، مقْدس يش را بطلبي خويهوه خدايد تا ي خود را متوجه سازي پس حال دلها و جانها19

.دي شود درآوري بنا مةهويه به جهت اسم ك يخدا را به  خانه ا
  

23اول تواريخ باب 
.ل نصب نمودي اسرائيمان را به پادشاهير و سالخورده شد، پسر خود سليو چون داود پ 1
  .ردكان را جمع ياهنان و الوكل و ي سروران اسرائي و تمام2
  . و هشت هزار بوديشان، سي مردان ايشان برحسب سرهاي ساله و باالتر شمرده شدند و عدد ايان از سي و الو3
  .ست و چهار هزار سروران و دالوران بودنديشان بي از ا4
  . ح خواننديده، تسبح ساخته شيه به  جهت تسبك يه خداوند را به آالتك و چهار هزار دربانان و چهار هزار نقر بودند 5
.م نمودي به فرقه ها تقسي جرْشون و قَهات و مراريعني يشان را برحسب پسران الوي و داود ا6
  .يان لَعدان و شِمعي از جرشْون7



  ل ويوئين يتام و سوميل و زيئيحي پسران لَعدان اول 8
9ري شَلُومي و پسران شِمعدان بودندي آبايخاندانها يساونان ريا. ل و هاران سه نفريئيت و حلَع .  

10ت و زي ي و پسران شِمعينا و يحوش و بهيعيا. عبودندينان چهار پسر شَمع .  
.شان شمرده شدي خاندان آبا از اكين سبب يار نداشتند؛ از ايعه پسران بسيعوش و برين و يزا دومين و زيحت اولي و 11
  . ل چهار نفريئيرُون و عرّصهار و حبي پسران قَهات عمرام و 12
ند و به يند و به حضور خداوند بخور بسوزانند و او را خدمت نمايس نمايوسته تقدي و هارون ممتاز شد تا او و پسرانش قدس االقداس را پي پسران عمرام هارون و موس13

  .ت دهندكشه اوقات برياسم او هم
  .ندده شدي نامي مرد خدا با سبط الوي و پسران موس14
  . جرْشُوم و اَلعازاري پسران موس15
  .س بوديل رئي از پسران جرْشوم شَبوئ16
17بحاد بودنديار زيا بسي و از پسران اَلعزار ر.  
  .  س بوديت رئيصهار شَلُومي از پسران 18
  .قْمعامين يل و چهارميئيحرين يا و سومين اَمرْيا و دوميرين ي پسران حبرُون، اول19
.ايشِّين يا و دومكين ميل اوليئيان عزّ پسر20
  . سي اَلِعازار و قَي و پسران محلِي و موشِي محلي پسران مرار21
  .              گرفتنديشان را به زنيس ايشان   پسرانِ قَين دختران داشت و برادران اكي نبود؛ لي و اَلِعازار مرد و او را پسر22
. موت سه نفر بودنديرْيدر و  و عاي محلي پسران موش23ِ
ست ساله و باالتر در يه از بك خود بودند ي سرهاي اسماةه شمرده شدند برحسب شمارك ي آبا از آناني خاندانهايساو خود و ري آباي موافق خاندانهاينان پسران الوي ا24

  . پرداختندي خداوند مةعمل خدمت خان
 داده است و يش را آراميل قوم خوي اسرائيهوه خداي«: ه داود گفتكرا ي ز25

  . باشدين مكم تا به ابد ساياو در اورشل
  . اسباب خدمت را بردارندةن و همكه مسكست يگر الزم نيان را ديز الوي و ن26
  .ست ساله و باالتر شمرده شدندي از بي لهذا برحسب فرمان آخر داود پسران الو27
  . خداة مقدس و عمل خدمت خانيزهاي چةر همي تطهيند، در صحن ها و حجره ها و براي خداوند را خدمت نماة تا خان هارون بوديشان به طرف بنيه منصب اكراي ز28
  .لها و وزنهايك ةه ها و بر همكي شود و ربير و آنچه بر ساج پخته مي فطي و قرصهاي آردةي و بر نان تَقْدِمه و آرد نرم به جهت هد29
  .ن هر شاميد خداوند حاضر شوند و همچنح و حمي تسبي و تا هر صبح برا30
  .د ها برحسب شماره و بر وفق قانون آنها دائماً به حضور خداوندي خداوند در هر روز سبت و غرّه ها و عي براي سوختني هاي قربانةدن همي و به جهت گذران31
. خداوندةرون در خدمت خان هاي برادران خود بنةفي قدس و وظةفي اجتماع و وظةمي خةفي نگاه داشتن وظي و برا32
  

24اول تواريخ باب 
  .تاماريهو و اَلِعازار و ايپسران هارون، ناداب و اَبِ:  هاروني بنين است فرقه هاي و ا1
  .هانت پرداختندكتامار به ي نداشتند، پس اَلِعازار و ايهو قبل از پدر خود مردند و پسري و ناداب و اَب2ِ
  .ردندكم يشان تقسيشان بر خدمت ايالت اكشان را برحسب ويتامار بود، اي ايه از بنك كملَي اَلِعازار بود و اَخِيه از بنك و داود با صادوق 3
ن يتامار معي اي بنس خاندان آبا ازي اَلِعازار و هشت رئيس خاندان آبا از بنيپس شانزده رئ. افت شدنديتامار ي اياده از بنياست بودند، زيه قابل رك ي و از پسران اَلِعازار مردان4
  .ردندك
  .تامار بودندي اي اَلِعازار و هم از بني خدا هم از بنة خانيساو قدس و ريساوه ركرا ين شدند زينان با آنان به حسب قرعه معي پس ا5
6علَيخِاهن و اَكشان را به حضور پادشاه و سروران و صادوق ي اي بود، اسمهاي الويه از بنكاتب كل يا ابن نَتَنْئي و شَمان ياهنان و الوك ي خاندان آبايساواتار و ري بن ابكم

.تامار گرفته شدي به جهت اكي خاندان آبا به جهت اَلِعازار گرفته شد و كينوشت و 
  ا،يدعي يرون آمد و دوم برايب بياريهوي ي اول براة و قرع7
  م،ي سعوريم و چهارم براي حاري و سوم برا8
  ن،يامي مي ششم براه ويك ملْي و پنجم برا9

  ا،ي اَبِي هقُّوص و هشتم براي و هفتم برا10
  ا، ينْك شَيشُوع و دهم براي ي و نهم برا11
  م،ياقي يب و دوازدهم براياشي اَلْيازدهم براي و 12
  شَبĤب،ي ي حفَّه و چهاردهم برايزدهم براي و س13
  ر،ي امي بِلْجه و شانزدهم براي و پانزدهم برا14
  ص،ي هِفْصير و هجدهم برايزي حيم برا و هفده15
  ل،يئيحزْقي يستم برايا و بي فَتَحي و نوزدهم برا16
   جامول، يست و دوم براين و بيكاي يم براكيست و ي و ب17
  .اي معزْيست و چهارم برايا و بي داليست و سوم براي و ب18
ل به ي اسرائيهوه خدايشان هارون موافق فرمان ي پدر اةه به واسطك ي خداوند برحسب قانونة خانشان به جهت داخل شدن دري ايفه ها و خدمت هاين است وظي پس ا19

.شان داده شديا
  .ايحديل ي شوبائيل و از بني عمرام شُوبائي از بني الوي بنةي بقة و اما دربار20
21بحبيا از بني و اما رحس،يا رئيشِيا ي ر  



  .حتي شَلُوموت يت و از بنصهار شَلُوموي ي و از بن22
  .قْمعامين يل و چهارميئيحزين يا و سومين اَمرْيا و دوميري حبرُون ي و از بن23
  .ريا شامكي ميا و از بنكيل ميئي عزّي از بن24
  .ايركا زيشي يا و از بنيشيا كي و برادر م25
  .يور و عِبرك اَلعازار و شُوهم و زي محلي مراري و از بن26
  .     نبودي اَلعازار و او را فرزندي و پسر محل28
  ل،يئيرَحميس ي قَيس، از بني و اما ق29َ
  .           باشندي مي الويشان بني اينان برحسب خاندان آبايا. موتيري و عادر و ي محلي موشي و از بن30
 برادر بزرگتر برابر ي آباي خاندانهايعنيان قرعه انداختند يهنَه و الوك ي آبايساو و ركمليق و اَخ هارون به حضور داود پادشاه و صادويز مثل برادران خود بنيشان ني ا31

.تر او بودندكوچك يخاندانها
  

25اول تواريخ باب 
ه برحسب خدمت خود ك يند؛ و شماره آنانيرُوتون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج نبوت نمايمان و ي از پسران و هير بعضكو داود و سرداران لش 1

  :ن استي پرداختند ايار مكبه 
  . نموديه برحسب فرمان پادشاه نبوت مكم آساف بودند كر حيله پسران آساف زيا و اَشْرَئيوسف و نَتَيور و ك آساف، زي و اما از بن2
  . نموديح خداوند نبوت ميه با حمد و تسبكدوتُون با بربطها بودند يش يم پدر خوكر حيا شش نفر زيمتَتَا و يا و حشَبي و اَشْعيا و صريدوتُون جدلْيدوتُون، پسران ي و از 3
4مان،ي و از ه قَّي پسران هتَنْيمان بزّيا و موئيئيا و عنَنَيريل و يل و شَبنانيموت و حلْبي و اَلِيا و حتَه و جدĤتِيمومزَر و ي و رلُّي عوتيوتشْبقاشَه و مزي و هحوتير و م.  
  . مان چهارده پسر و دختر داديو خدا به ه.  پادشاه بودييالم خدا به جهت برافراشتن بوق راكه در كمان بودند ينها پسران هيع اي جم5
  . خدا بپردازندةمان به خدمت خانيدوتُون و هياف و ر دست پادشاه و آسيند و زي خداوند با سنج و عود و بربط بسراةش بودند تا در خانير فرمان پدران خوينها زيع اي جم6
  .ست و هشتاد و هشت نفر بودنديسان ماهر دوك ة هميعنيدن را به جهت خداوند آموخته بودند، ييه سراكشان يشان با برادران اي اة و شمار7
.ه قرعه انداختندي السويذ عليا بزرگ و معلم با تلمي كوچك خود يفه هاي وظي و برا8
  .ا و او و برادرانش و پسرانش دوازده نفر بودندي جدلْيرون آمد و قرعه دوم برايوسف بي ي آساف براي قرعه اول بن پس9

  .ور و پسران و برادران او دوازده نفرك زي و سوم برا10
  . و پسران و برادران او دوازده نفريصرِي ي و چهارم برا11
  . او دوازدها و پسران و برادراني نَتَني و پنجم برا12
  .ا و پسران و برادران او دوازده نفري بقَّي و ششم برا13
  .له و پسران و برادران او دوازده نفريشْرْئي ي و هفتم برا14
  .ا و پسران و برادران او دوازده نفري اِشعي و هشتم برا15
  .ا و پسران و برادران و برادران او دوازده نفري متَني و نهم برا16
  . و پسران و برادران او دوازده نفري شَمعيا ودهم بر17
  . ل و پسران و برادران او دوازده نفري عزَرئيازدهم براي و 18
  .ا و پسران و برادران او دوازده نفري حشَبي و دوازدهم برا19
  .ل و پسران و برادران او دوازده نفري شُوبائيزدهم براي و س20
  .ان و برادران او دوازده نفر متَّتْبا و پسري و چهاردهم برا21
  .موت و پسران و برادران او دوازده نفريري ي و پانزدهم برا22
  .ا و پسران و برادران او دوازده نفري حنَنْي و شانزدهم برا23
  .شْبقاشه و پسران و برادران او دوازده نفري ي و هفدهم برا24
  .فر و پسران و برادران او دوازده ني حناني و هجدهم برا25
  . و پسران و برادران او دوازده نفري ملوتي و نوزدهم برا26
  .Ĥبه و پسران و برادران او دوازده نفريلي اِيستم براي و ب27
  .ر و پسران او دوازده نفري هوتيم براكيست و ي و ب28
  . و پسران و برادران او دوازده نفري جِدلتيست و دوم براي و ب29
  .وت و پسران و برادران او دوازده نفريحز ميست و سوم براي و ب30
.  عزَر و پسران و برادران او دوازده نفري روممتيست و چهارم براي و ب31
  

26اول تواريخ باب 
  . آساف بوديه از بنك يا ابن قُورِيان مشَلَميپس از قُورح:  درباناني و اما فرقه ها1
2شَلَميديا و دوم يرك اش زنخست زاده. ا را پسران بودي و ميئيعدبليئيتْنِيا و چهارم يل و سوم ز.  
  . ينايهو عِيهوحانان و هفتم اَلِيالم و ششم ي و پنجم ع3ِ
  .ليار و پنجم نَتَنْئكوآخ و چهارم سايهو زاباد و سوم يا و دوم ينخست زاده اش، شَمع: د اَدوم را پسران بودي و عوب4ِ
5ماي ل و هفتميئي و ششم علْتاكست داده بودكرا خدا او را بري زيار و هشتم فَع.  
  . شجاع بودنديشان مردان قويه اكرايده شدند زييافتند، زايش تسلط ي خويه بر خاندان آباك يا پسراني پسرش شَمعي و برا6
7عنْنِي پسران شَمفائيا عوبي و رو و سِمِيو اَلِه برادران او مردان شجاع بودند كد و اَلْزاباد يل و عايكه.  
  .د اَدومي شصت و دو نفر از اوالد عوبيعنيشان در قوتِ خدمت مردان قابل بودند يشان با پسران و برادران ايد اَدوم بودند و اي عوبينها از بنيع اي جم8



9شَلَما هجده نفر مردان قابل از پسران و برادران خود داشتي و م.  
  . س ساختيرا اگر چه نخست زاده نبود، پدرش او را رئيشان بود زيس اي رئيه شِمرِك بود پسران داشت ير مرايه از بنك و حوسه 10
.زده نفر بودنديع پسران و برادران حوسه سيا و جميركا و چهارم زيا و سوم طَبلْي و دوم حِلْق11
  . ندي خداوند خدمت نماةشان بود تا در خانيشان مثل برادران اي ايافه هي دربانان داده شد و وظيشان فرقه هاي ايساو به ريعنينان ي و به ا12
  . هر دروازه قرعه انداختنديش براي خوي و بزرگ برحسب خاندان آباكوچكشان از ي و ا13
  .رون آمديمال ب او به سمت شةرِ دانا بود، قرعه انداختند و قرعيه مشكا يرك پسران زيا افتاد و بعد از او براي به شَلَمي شرقة و قرع14
  .ت المالي بة پسرانش قرعي و برايد اَدوم قرعه جنوبي عوبي و برا15
  .ن مقابل محرس آن بودي رفت و محرس ايه سر باال مك يت در جاده اك نزد دروازه شَلَيم و حوسه قرعه مغربي شُفّي و برا16
  .ت المال جفت جفتي چهار نفر و به طرف جنوب هر روزه چهار نفر و نزد بان بودند و به طرف شمال هر روزهي شش نفر از الوي و به طرف شرق17
  .  فَرْوار دو نفري سرباال چهار نفر و براة جادي فَرْوار براي و به طرف غرب18
.  بودندي مراري قُورح و از بني دربانان از بنينها فرقه هاي ا19
  .  موقوفات بودةزان خدا و بر خة خانةا بر خزانيان اَخِي و اما از الو20
. ي جرْشونيليئيحي الدان ي خاندان آبايساو رياز پسران الدان جرْشون:  الداني و اما بن21
  . خداوند بودندة خانةل بر خزانيوئيتام و برادرش ي زيليئيحي پسران 22
  .انيليئيان و از عزّيان و از حبرُونيصهاريان و از ي از عمرام23
  . ناظر خزانه ها بودي جرْشُوم بن موسل بني و شَبوئ24
  .تي و پسرش شَلُوميرِكورام و پسرش زِيا و پسرش يا و پسرش اَشْعي اَلِعازار، پسرش رحبي و از برادرانش بن25
  .ر بودندكها و سرداران لش هزاره ها و صده يساو آبا و ريساورده بود و ركه داود پادشاه وقف ك يع خزائن موقوفاتيت و برادرانش بر جمين شَلُومي ا26
  .ندير نماي خداوند را تعمةردند تا خانكمت ها وقف ي از جنگها و غن27
.ت و برادرانش بودير دست شَلُوميرده بود زكس وقف كرده بودند و هرچه هركه وقف يوآب بن صرُوير و يربن نيس و اَبنيل بن قَو و شاييل راي و هرآنچه سموئ28
  .ل صاحبان منصب و داوران بودندي اسرائة اعمال خارجيا و پسرانش براينْنَكان يصهاري و از 29
ل يار خداوند و به جهت خدمت پادشاه بر اسرائكا و برادرانش هزار و هفتصد نفر مردان شجاع به آن طرف اُردن به سمت مغرب به جهت هر يان حشَبي و از حببرون30

  .گماشته شده بودند
  .افت شدنديشان مردان شجاع در جِلْعاد يان ايده شدند و درميان بود و در سال چهلم سلطنت داود طلبيس حبرُونيا رئيريشان ي اي برحسب انساب آبا:اني از حبرُون31
 امور خدا و امور پادشاه ة همي برايان و نصف سبط منَّسيان و جادينيبوشان را بر ريپس داود پادشاه ا. س آبا بودندي و از برادرانش دو هزار و هفتصد مرد شجاع و رئ32

.گماشت
  

27اول تواريخ باب 
 ة داخله و خارجه ماه به ماه در همي امور فرقه هاةه پادشاه را در همك هزاره و صده و صاحبان منصب يساو آبا و ريساوشان از ريل برحسب شماره اي اسرائي و از بن1

.هزار نفر بودندست و چهار يردند، هر فرقه بك ي سال خدمت ميماهها
  .ست و چهار هزار نفر بودندي او بةل بود و در فرقيئيشُبعام بن زبدِي ماه اول ي اول براة و بر فرق2
  . ر، به جهت ماه اول بودك لشيساوع ريس جمي او از پسران فارص رئ3
  .ست و چهار هزار نفر بودنديب او ةس بود و در فرقي او مقْلُوت رئة و از فرقي اَخُوخِي ماه دوم دوداة و بر فرق4
  .ست و چهار هزار نفر بودندي او بةاهن بزرگ بود و در فرقكاداع يهويا ابن ي ماه سوم بناير سوم براكس لشي و رئ5
  .زاباد بودي او پسرش عمة داشت و از فرقي نفر برتري نفر بزرگ بود و بر آن سيان آن سيه درمكا است ين همان بناي ا6
  . ست و چهار هزار نفر بودندي او بةا بود و در فرقيوآب و بعد از او برادرش زبديل برادر ي ماه چهارم عسائيرم براس چهاي و رئ7
  .ست و چهار هزار نفر بودندي او بة بود و در فرقيزْراحي ماه پنجم شَمهوتِ يس پنجم براي و رئ8
  .ست و چهار هزار نفر بودندي او بةد و در فرق بويش تَقُّوعِيرا ابن عِقّي ماه ششم عيس ششم براي و رئ9

  .ست و چهار هزار نفر بودندي او بةم بود و در فرقي افراي از بني ماه هفتم حالَصِ فَلُونِيس هفتم براي و رئ10
  .ست و چهار هزار نفر بودندي او بةان بود و در فرقي از زارحي حوشاتِياك ماه هشتم سِبيس هشتم براي و رئ11
  .ست و چهار هزار نفر بودندين بود و در فرقه او بيامي بني از بنيعزَرِ عناتوتِي ماه نهم اَبيس نهم برايئ و ر12
  . ست و چهار هزار نفر بودندي او بةان بود و در فرقي از زارحي نَطُوفاتي ماه دهم مهرايس دهم براي و رئ13
  .ست و چهار هزار نفر بودندي او بةم بود و در فرقي افرايز بن اي فِرعاتونيايازدهم بناي ماه يازدهم برايس ي و رئ14
.ست و چهار هزار نفر بودندي او بةل و در فرقيئي عتْنِي از بني نَطُوفاتي ماه دوازدهم خَلْايس دوازدهم براي و رئ15
  . هكا ابن معيشَفَطْان يس شَمعوني، و رئيرِكان اَلِعازار بن زِينيبوس ريرئ: لي اسرائي اسباط بنيساو و اما ر16
  .  هارون صادوقيس بنيل و رئيا ابن قَموئيان عشَبيس الوي و رئ17
  . ليائكي ابن ميار عمرِكسايس يهو از برادران داود و رئيهودا اَلِيس ي و رئ18
  .ليئيموت بن عزْريري يس نَفْتاليا و رئيا ابن عوبديشْمعيس زبولون ي و رئ19
  .ايل بن فَدايوئي يس نصف سبط منَّسيا و رئيم هوشَع بن عزَريافرا يس بني و رئ20
  .ريل بن اَبنيئيعسين ياميس بنيا و رئيركدو ابن زي در جِلْعاد يس نصف سبط منَّسي و رئ21
  .   ل بودندي اسباط اسرائيساونها ريا. رُوحاميل بن يس دان عزَرئي و رئ22
  .ر گردانديثكل را مثل ستارگان آسمان يه اسرائكرا خداوند وعده داده بود يمتر بودند، نگرفت زك ساله و ستيه بك يسانك ة و داود شمار23
.ام پادشاه ثبت نشديل وارد شد و شماره آنها در دفتر اخبار اين جهت غضب بر اسرائيد و از اي اما به اتمام نرسان ه آغاز شمردن نمود،يوآب بن صرُوي و 24
  .  ا بوديهوناتان بن عزّيه در شهرها و در دهات و در قلعه ها بود، ك مزرعه ها يل بود و ناظر انبارهايئي پادشاه عزْموت بن عضدِيها و ناظر انبار25



  .لُوب بودك ابن يردند، عزْرِك ين ميار زمكه ك و ناظر عملجات مزرعه ها 26
  . بودي شِفْماتي شراب زبدِيها و انبارهاستانك بود و ناظر محصول تاي راماتيستانها شِمعك و ناظر تا27
  .وآش بودي روغن ي بود و ناظر انبارهايري بود بعل حانانِ جدِيه در همواركتون و افراغ ي و ناظر درختان ز28
  . بوديالئها بودند شافاط بن عديه در وادك ييو ناظر رمه ها.  بودي شارونيدند شِطْراي چريه در شارون    مك يي و ناظر رمه ها29
  .  بوديرونوتي ميايحدي بود و ناظر االغها يليلِ اسمعي و ناظر شتران عوب30
. داود پادشاه بودندينان ناظران اندوخته هايع ايجم.  بوديز هاجريازي و ناظر گله ها 31
  .اه بود همراه پسران پادشيمونكل بن حيئيحيه بود و ير و مرد دانا و فقي داود مشيهوناتان عموي و 32
  . دوست پادشاه بوديك اَرير پادشاه و حوشايتُوفَلْ مشي اَخ33ْ
. وآب بودير پادشاه كاتار بودند و سردار لشيا و اَبياداع بن بنايهويتُوفَل ي و بعد از اَخ34ِ
  

28اول تواريخ باب 
 اندوخته ها و اموال ة صده و ناظران هميساو هزاره و ريساوردند و رك يخدمت مه پادشاه را ك يي فرقه هايساو اسباط و ريساول را از ري اسرائيساوع ري و داود جم1

  .ردكم جمع ي در اورشليع مردان جنگيان و شجاعان و جميپادشاه و پسرانش را با خواجه سرا
 ما باشد بنا ي خدايهاي انداز پايرامگاه تابوت عهد خداوند و پاه آك يمن اراده داشتم خانه ا! ديمرا بشنو!  قوم مني برادرانم و ايا«:  گفت ستاده،ي پس داود پادشاه برپا ا2

  .ده بودمي دك آن تداري بنايم، و براينما
  .يخته اي و خون ري هستيرا مرد جنگي نمود، زي به جهت اسم من بنا خواهيتو خانه ا: ن خدا مرا گفتكي ل3
هودا خاندان يرد و از خاندان كار ياست اختي ريهودا را برايه كرا يل تا به ابد پادشاه بشوم، زيه بر اسرائكست ده اي خاندان پدرم برگزيل مرا از تمامي اسرائيهوه خداين كي ل4

  .دي نصب نمايل به پادشاهي اسرائيرد تا مرا بر تمامكپدر مرا و از فرزندان پدرم مرا پسند 
  .نديل بنشي سلطنت خداوند بر اسرائيرسكده است تا بر يمان را برگزي سل، پسرم)ار به من داده استيرا خداوند پسران بسيز(ع پسران من ي و از جم5
  .ده ام تا پسر من باشد و من پدر او خواهم بوديه او را برگزكراي مرا بنا خواهد نمود، زي مرا و صحن هاةه خانك او است  مان،يپسر تو سل«:  و به من گفت6
  . ديل امروز ثابت بماند، آنگاه سلطنت او را تا به ابد استوار خواهم گردانام من مثكض و احي و اگر او به جهت بجا آوردن فرا7
و را به تصرف آورده، كين نين زميد تا اي خود را بطلبيهوه خداي اوامر ي ما متوجه شده، تماميه جماعت خداوند هستند و به سمع خداكل ي اسرائي پس اآلن در نظر تمام8

.ديت واگذاريش تا به ابد به ارثيآن را بعد از خودتان به پسران خو
 كرها را ادراكد و هر تصور في نمايش مي دلها را تفتةرا خداوند هميامل و به ارادت تمام عبادت نما زك پدر خود را بشناس و او را به دل يمان خداي پسر من سلي و تو ا9
  .، تو را تا به ابد دور خواهد انداختينك كافت ؛ اما اگر او را تري ي، او را خواهييند؛ و اگر او را طلب نماك يم

». شده، مشغول باشيپس قو. يي به جهت مقْدسِ او بنا نمايده است تا خانه ايرا خداوند تو را برگزي حال با حذر باش ز10
   رحمت،يرسك ة آن و خاني اندرونين و باالخانه ها و حجره هاي رواق و خانه ها و خزاةمان نموني و داود به پسر خود سل11
  .ن موقوفات دادي خدا و خزاةن خاني خزاي گرداگردش و براي حجره هاة همي خداوند و براة خاني صحن هايه از روح به او داده شده بود، براك هر آنچه را ة و نمون12
  . د خداونة اسباب خدمت خانة همي خداوند و براةارخدمت خانك ي تماميان و براياهنان و الوك ي فرقه هاي و برا13
  .ي آالت نقره به جهت هر نوع خدمتة همي و از نقره به وزن براي آالت طال به جهت هر نوع خدمتة همي و از طال به وزن برا14
وزن به جهت هر ز نقره را به ي نقره ني شمعدانهايش، آن را به وزن داد و براي آنها به جهت هر شمعدان و چراغهاي طال و چراغهاي و طال را به وزن به جهت شمعدانها15

  . آنيار هر شمعدان و چراغهاكچرغدان موافق 
  . نقرهيزهاي ميحده و نقره را برايز علي هر مي نان تَقْدِمه برايزهاي و طال را به وزن به جهت م16
  .   موافق وزن هر طاس نقرهي طاسها  طال موافق وزن هر طاس و به جهتياله ها و به جهت طاسهاياسه ها و پك چنگالها و ي و زر خالص را برا17
.دندي پوشانيرده، تابوت عهد خداوند را مك خود را پهن يه بالهاكان يروبكب ك مرة را به وزن به جهت مذبح بخور و طال را به جهت نموني مصفّي و طال18
.دي من فهمانه بر من بود بهك دست خود ةن نمونه را از نوشتي ايارهاك ي تماميعنين همه را يخداوند ا:  و داود گفت19
 ةار خدمت خانك ة باشد، با تو است و تا همي من ميه خداكهوه خدا يرا ير باش و مشغول شو و ترسان و هراسان مباش، زي و دليقو«: مان گفتي و داود به پسر خود سل20

  . نخواهد نمودكخداوند تمام نشود، تو را وا نخواهد گذاشت و تو را تر
 مهارت دارند، با تو هستند و سروران و ي هر صنعتيه براكسان دلگرم ك ة هرگونه عمل همي خدا حاضرند و براة تمام خدمت خانيان برايالواهنان و ك ي فرقه هاكني ا21
. باشنديل اوامر تو مكع ي قوم مطيتمام

  
29اول تواريخ باب 

لْ به جهت كيه هكراي است زيمين مهِم عظيف است و ايده، جوان و لطي خود برگزي براييه خدا او را به تنهاكمان يپسرم سل«:  جماعت گفتي و داود پادشاه به تمام1
  .هوه خدا استي يه براكست بليانسان ن

و ن ي برنجنيزهاي و برنج را به جهت چي نقره ايزهاي چي و نقره را برايي طاليزهايده ام، طال را به جهت چي دك قوتم تداري خود به تمامي خداة و من به جهت خان2
 رنگارنگ و هر قسم سنگ گرانبها و سنگ مرْمرِ ياه و سنگهاي سيع و سنگهاي ترصين و سنگ جزع و سنگهاي چوبيزهاين و چوب را به جهت چي آهنيزهاي چيآهن را برا

  . فراوان
 خود ي خداة خانيدم براي دك قُدس تدارةه به جهت خان خود رغبت داشتم و طال و نقره از اموال خاص خود داشتم، آن را عالوه بر هرآنچي خداةه به خانكز چوني و ن3

  .دادم
  . خانه هايوارهايدن دي نقره خالص به جهت پوشانةر و هفت هزار وزني اُوفي سه هزار وزنه طال از طاليعني 4
 دل يه به خوشكست يكپس .  شوديساخته مه به دست صنعتگران ك يارك ي نقره و به جهت تماميزهاي طال و نقره را به جهت به جهت چيزهاي طال را به جهت چ5

د؟ي خداوند وقف نمايشتن را امروز برايخو
  .ا آوردندي دل هداي پادشاه به خوشيارهاكل و سرداران هزاره و صده با ناظانِ ي اسباط اسرائيساو آبا و ري خاندانهايساو آنگاه ر6
  . آهن دادندةده هزار وزن خدا پنج هزار وزنه و ده هزار درهم طال و ة و به جهت خدمت خان7



  .       داديلِ جرْشونيئيحي خداوند به دست ة خانةافت شد، آنها را به خزاني گرانبها نزد او يه سنگهاكس ك و هر8
.ار شاد و مسرور شديز بسي خداوند آوردند و داود پادشاه ني براي تبرّعيايامل هداكرا به دل يه آورده بودند شاد شدند زي دل هديه به خوشك آنگاه قوم از آن رو 9
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نجا يه اك دادم و اآلن قوم تو را يزها را به خوشين چي اة و من به استقامت دل خود همي داري و استقامت را دوست ميي آزمايه تو دلها را مكم ي خداي دانم اي و م17
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  .  خود ثابت گردانيشان را به سوي اي دل قوم خود نگاه دار و دلهايرهاكشه در تصور فين را هميل ايم و اسحاق و اسرائي پدران ما ابراهيهوه خداي ي ا18
دم بنا ي دك آن تداريه من براكل را كيارها را به عمل آورد و هكن يع ايض تو را نگاه دارد، و جميامل عطا فرما تا اوامر و شهادات و فراكمان دل يه پسر من سل و ب19
».دينما
 خوانده، به رو افتاده، خداوند را سجده كش را متباري پدران خويهوه خداي جماعت يو تمام. دي خوانك خود را متباريهوه خداي:  جماعت گفتي پس داود به تمام20
  . م نمودنديردند و پادشاه را تعظك

ار يح بسي و ذبايختني رياي هزار گاو و هزار قوچ و هزار بره با هدايعنيدند ي خداوند گذراني براي سوختني هايردند و قربانكح ذبح ي خداوند ذباي آن روز براي و در فردا21
  .ليائ اسريبه جهت تمام

است و صادوق را ي نصب نموده، او را به حضور خداوند به ريمان پسر داود را دوباره به پادشاهيل و شرب نمودند، و سلكم اي عظي و در آن روز به حضور خداوند به شاد22
  .هانت مسح نمودندكبه 
  .ردندكل او را اطاعت ي اسرائي تماماب شد ويامكرد و ك ي پدرش داود پادشاهي خداوند نشسته، به جايرسكمان بر ي پس سل23
  .مان پادشاه شدنديع سليز مطي پسران داود پادشاه نةع سروران و شجاعان و همي و جم24
. ل قبل از او داده نشده بوديچ پادشاه اسرائيه به هك شاهانه داد يد و او را جالليار بزرگ گردانيل بسيمان را درنظر تمام اسرائي و خداوند سل25
  .ل سلطنت نمودي اسرائي بر تماميسياود بن  پس د26
  .ردك ي و سه سال پادشاهيم سيرد و در اورشلكل چهل سال بود، اما در حبرُون هفت سال سلطنت ي و مدت سلطنت او بر اسرائ27
  .ش پادشاه شديمان به جاير شده، وفات نمود و پسرش سليو از عمر و دولت و حشمت سكي نيري و در پ28
  ،يياخبار جاد را  وي و اخبار ناتان نبييل رايمور اول و آخر داود پادشاه در سِفْرِ اخبار سموئ اكني و ا29
.توب استك گذشت، مي آن اراضكع مماليل و بر جمي و بر اسرائيه بر وك ي سلطنت و جبروت او و روزگاريبا تمام 30
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  . داشتي ذراع آن را گرداگرد احاطه مي سيسمانيش پنج ذراع، و ري مدور بود، و بلنده  لب تا لبش ده ذراع بود، و از هر طرفكخته شده را ساخت ي رةاچي و در2



 و آن گاوان در دو   داشتند؛ياچه را از هر جانب احاطه مي هر ذارع ده از آنها دري برايعني داشتند، يه آن را گرداگرد احاطه مكر آن از هر طرف صورت گاوان بود ي و ز3
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اچه بر فوق آنها و ي مشرق بود، و دري سه به سوي جنوب و روي سه به سوي مغرب وروي سه به سوي شمال و روي سه از آنها به سويه روكم بود ي و آن بر دروازه گاوقا4
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  .اسه طال ساختكل گذاشت، و صد كيز ساخته، پنج را به طرف راست و پنج را به طرف چپ در هي و ده م8
  .ديآنها را به برنج پوشان ي صحن بزرگ را ساخت، و درهايصحن بزرگ و دروازه ها اهنان وك و صحن 9

. مشرق از طرف جنوب گذاشتياچه را به جانب راست خانه به سوي و در10
  .ديرد به انجام رسانك ي خدا م ةمان پادشاه به جهت خاني سليه براك ياركاسه ها را ساخت پس حورام تمام كندازها و كگها و خاي و حورام د11
  .ه بر ستونها بودك يي تاجها ةاليدن دو پيه به جهت پوشانكر دو ستون بود و دو شبه بر سك يي تاجهاياله هاي دو ستون و پ12
  . ستونها بود بپوشانديه باالك را يي تاجها ةاليه بود تا دو پك هر شبيه و دو نصف انار براك دو شبي و چهارصد انار برا13
  .ه ها ساختيه ها را ساخت و حوضها را بر پاي و پا14
  . اچه ساختير دريدوازده گاو را زاچه و ي دركي و 15
  . ساختيقلي خداوند از برنج صةمان پادشاه به جهت خاني سلي اسباب آنها را پدرش حورام برايندازها و چنگلها و تمامكگها و خاي و د16
  . وت و صزَده بودكان سويه در مك اردن در گِلِ رست ي آنها را پادشاه در صحرا17
. شديافت نميه وزن برنج دركاده ساخت، چوني حد ز آالت را ازن يمان تمام اي و سل18
  . ه نانِ تقدمِه بر آنها بود ساختكزها را ي خدا بود و مذبح طال و مةه در خانك آالت را يمان تمامي و سل19
  .  خالص تا برحسب معمول در مقابل محراب افروخته شودي و شمعدانها و چراغها آنها را از طال20
  . از زر خالص ساختيعنيا و چراغها و انبرها را از طال  و گله21
.ل از طال بودكي هة خاني آن به جهت قدس االقداس و درهاي اندروني خانه و درهاة خالص ساخت، و دروازياسه ها و قاشقها و مجمرها را از طالكرها و ي و گلگ22
  

5دوم تواريخ باب 
 ةن خانير آالت آنها را در خزايمان موفوفات پدرش داود را داخل ساخت، و نقره و طال و سايرد تمام شد، و سلكوند  خداةمان به جهت خانيه سلك يارك يپس تمام 1

. گذاشت
  .د، برآوردهون باشيه صكرد تا تابوت عهد خداوند را از شهر داود كم جمع يل را در اورشلي اسرائي بني اسباط و سروران آبايساوع ريل و جميخ اسرائيمان مشاي آنگاه سل2
  .د ماه هفتم نزد پادشاه جمع شدنديل در عيع مردان اسرائي و جم3
  .ان تابوت را برداشتنديل آمدند و الويخ اسرائيع مشاي پس جم4
  .هنَه آنها را برداشتندكان يمه بود برآوردند، و الويه در خك آالت مقّدس را  ة اجتماع و همةمي و تابوت و خ5
  . آمديه به شماره و حساب نمكردند كستادند، و آنقدر گوسفند و گاو ذبح يش تابوت اي جمع شده بودند پيه نزد وكل ي جماعت اسرائيممان پادشاه و تماي و سل6
  .ان درآوردنديروبك ير بالهاي در قدس االقداس زيعنيانش در محراب خانه، كاهنان تابوت عهد خداوند را به مك و 7
  .دندي پوشانيش را از باال ميان تابوت و عصاهايروبكردند و ك يان تابوت پهن مك خود را بر ميان  بالهايروبك و 8
  . شد، و تا امروز درآنجا استيده نميرون دي شد، اما از بيده ميش محراب دي عصاها از تابوت پيه سرهاكنقدر دراز بود ي و عصاها ا9

.شان از مصر عهد بستيرون آمدن اين بيل در حي اسرائيه خداوند با بنك يگذاشت وقتب در آن ي در حوريه موسك آن دو لوح ي نبود سوايزي و در تابوت چ10
  .ردندكس يشتن را تقدي خود خوي نوبتهاةه حاضر بودند بدون مالحضك ياهنانك ةرا هميز(رون آمدند ياهنان از قدس بكه چون ك و واقع شد 11
 ملبس شده، با سنجها و بربطها و عودها به طرف مشرق مذبح كتان نازكشان به يوتُون و پسران و برادران اديمان و ي آساف و هيعني بودند ي مغَنّيانيع الوي و جم12

  ). نواختنديرِنّا مكه كاهن بودند كست يشان صد و بيستاده بودند، و با ايا
 به آواز يقير آالت موسيرِنĤّها و سنجها و ساكصدا آمدند، و چون با ح خداوند به ي آواز در حمد و تسبكي نفر به كيĤن مثل يرنĤّ نوازان و مغنكه چون ك پس واقع شد 13

  . خداوند از ابر پر شدة خانيعنيه رحمت او تا ابدااالباد است، آنگاه خانه كرا يو است زكيه او نك خواندند و خداوند را حمد گفتند يبلند م
.رده بودك خدا را پر ة خانةهويل ه جالكرا يستند زي خدمت باياهنان به سبب ابر نتوانستند براك و 14
  

6دوم تواريخ باب 
  . شومين مكظ ساي غليكيه در تاركخداوند فرموده است «:مان گفتيآنگاه سل 1
. بنا نموده امين شوكه تا به ابد ساك را يانكونت تو و مك سي براي اما من خانه ا2
  .ستادنديل باي جماعت اسرائي تمام ت داد،ك برل راي جماعت اسرائيتمام ده، ي خود را برگرداني و پادشاه رو3
  :گفت ه به دهان خود به پدرم داود وعده داده، و به دست خود آن را به جا آورده، ك باد كل متباري اسرائيهوه خداي:  پس گفت4
 يشوايدم تا پي را برنگزيسكه اسم من در آن باشد، و كم يبنا نما يدم تا خانه ايل برنگزيع اسباط اسرائي از جميرون آوردم شهرين مصر بيه قوم خود را از زمك ي از روز5

  . ل بشوديقوم من اسرائ
  .ل بشودي قوم من اسرائيشوايدم تا اسم من در آنجا باشد و داود را انتخاب نمودم تا پيم را برگزي اما اورشل6
  .مل بنا نمودي اسرائيهوه خداي اسم ي برايه خانه اك و در دل پدرم داود بود 7
  .ين را در دل خود نهاديه اك يردكو كي نيي اسم من بنا نماي برايه خانه اك چون در دل تو بود  : اما خداوند به پدرم داود گفت8
  .ردك اسم من بنا خواهد يد او خانه را برايرون آيه از صلب تو بكه پسر تو ك نمود، بلين توخانه را بنا نخواهكي ل9



هوه يل نشسته ام و خانه را به اسم ي اسرائيرسك پدرم داود برخاسته، و بر وفق آنچه خداوند گفته بود بر يد و من به جايفته بود ثابت گردانه گك را يالمك پس خداوند 10
  .ل بنا نمودمي اسرائيخدا
.  باشد در آنجا گذاشته اميل بسته بود در آن مي اسرائيه آن را با بنكه عهد خداوند ك و تابوت را 11
  . خود را برافراشتيستاده، دستهايل اي جماعت اسرائيش مذبح خداوند به حضور تماميو پ و ا12
ستاده، به حضور يان صحن گذاشت و بر آن اي آن را درم ش سه ذراع بود ساخته،ي و بلند ه طولش پنج ذراع، و عرضش پنج ذراع،ك را ينيمان منبر برنجيه سلكرا ي ز13

     آسمان برافرشته،ي خود را به سويل زانو زد و دستهايجماعت اسرائ
 عهد و  ند،ي نماي مكش سلوي دل خويه به حضور تو به تمامكه با بندگان خود ك باشد ين مي مثل تو نه در آسمان و نه در زمييخدا! لي اسرائيهوه خداي يا:  گفت14

  .ي داريرحمت نگاه م
  .ه امروز شده استك چناني و به دست خود آن را وفا نموديرا به دهان خود وعده دادي زياه داشته ا، نگي خود پدرم داود داده اةه به بندك را ي و آن وعده ا15
 تو يند برايل بنشي اسرائيرسكه بر ك يسكه به حضور من ك يه به او داده و گفته اك خود پدرم داود آن وعده را نگاه دار ةل با بندي اسرائيهوه خداي ي پس اآلن ا16

  .يه تو به حضور من رفتار نمودكند چناني نماكعت من سلويبه شر  خود را نگاه داشته، يقهايه پسرانت طرك يبه شرط د، منقطع نخواهد ش
. ثابت بشودي خود داود گفته ا ةه به بندك يالمكل ي اسرائيهوه خداي ي و اآلن ا17
  .ردمكه بنا ك ين خانه ايش ندارد تا چه برسد به اي تو را گنجاك االفالكل فكنين خواهد شد؟ اكن سايان بر زميان آدمي درمةقي الحقيا خدا فياما آ 18
  ند اجابت فرما، ك يه بنده ات به حضور تو مك را يي خود توجه نما و استغاثه و دعاة من به دعا و تضرع بنديهوه خداي ين اكي ل19
ن ي ايه بنده ات به سوك را يي داد تا دعايه اسم خود را درآنجا قرار خواهك ياره اش وعده داده اه دربك يانكن خانه باز شود و بر ميه شب و روز چشمان تو بر اك تا آن20
  ،ينكد اجابت يان بنماكم

. عفو فرمايدي و چون شن ونت خود بشنو؛كان سك استماع نما و از آسمان م ند،ي نمايان دعا مكن مي ايه به سوكل را ي و تضرع بنده ات و قوم خود اسرائ21
  ن خانه قسم خورد،يش مذبح تو در اي پ ه بخورد و او آمده،ك خود گناه ورزد و قسم بر او عرضه شود  ةي با همسايسكاگر  22
به حسب شان را يشان برسان، و عادالن را عادل شمرده، ايشان را بسر ايق ايران را جزا داده، طرين و شرك يبه جهت بندگانت داور  آنگاه از آسمان بشنو و عمل نموده، 23

.شان جزا بدهيعدالت ا
ند و ي تو بازگشت نموده، به اسم تو اعتراف نماي به حضور دشمنان خود مغلوب شوند، اگر به سو ده باشند،يه به تو ورزك يل به سبب گناهانيه قوم تو اسرائك ي و هنگام24

  نند،كن خانه دعا و تضرع ينزد تو در ا
. بازآوريشان داده ايشان و به پدران ايه به اك ينيشان را به زميامرز و ايل را بياسرائ آنگاه از آسمان بشنو و گناه قوم خود 25
ه ك يبتيند و به سبب مصينند و به اسم تو اعتراف نماكان دعا كن مي ايده باشند باران نبارد، اگر به سويه به تو ورزك يه آسمان بسته شود و به سبب  گناهانك ي هنگام26
   نند،كش بازگشت ي از گناه خوياشده بيشان رسانيبه ا
 يش برايه آن را به قوم خوكن خود يم بده، و به زميشان تعليد رفت به ايه در آن باكو را كيامرز و راه نيل را بي آنگاه از آسمان بشنو و گناه بندگانت و قوم خود اسرائ27
.  باران بفرستيده ايراث بخشيم

 ييند هر باليشان محاصره نماين اي زميشان را در شهرهايشان، ايرم باشد و اگر دشمنان اكا يا اگر ملخ يرقان باشد يا ي باد سموم اي باشد و اگر وبا ين قحطي اگر در زم28
  ه بوده باشد،ك يا هر مرضي

 ي خود را به سويخود را خواهد دانست، و دستهاشان بال و غم دل ي از اكيه هر كرده شود كل ي قوم تو اسرائيا از تماميه از هر مرد ك ي آنگاه هر دعا و هر استغاثه ا29
  رد،كن خانه دراز خواهد يا

  . ي آدم هستيع بني به عارف قلوب جمي دانيه دل او را مكس كامرز و به هر يونت تو باشد بشنو و بكان سكه مك آنگاه از آسمان 30
. زنده باشند از تو بترسنديه به پدران ما داده اك يني زميه بروك يي روزهايشان در تماميه اك تا آن 31
ن خانه دعا ي ايد و به سويايد آمده باشد، پس چون بين بعي تو از زمة برافراشتي و بازويم تو و دست قويل نباشد و به خاطر اسم عظيه از قوم تو اسرائك يبيز غري و ن32
  د، ينما
ل از تو ي جهان اسم تو را بشناسند و مثل قوم اسرائيع قومهايد به عمل آور تا جمي تواستغاثه نماب نزدي بشنو و موافق هرآنچه آن غر ونت خود،كان سك آنگاه از آسمان، م33

.رده ام نهاده شده استكه بنا ك ين خانه ايه اسم تو بر اكبترسند و بدانند 
 نزد  رده ام،كه به جهت اسم تو بناك ي و خانه ايده ايه برگزك يهر شيرون روند و به سوي، بيشان را فرستاده باشيه اك ي مقابله با دشمنان خود به راهي اگر قوم تو برا34

  ند،     يتو دعا نما
.شان را به جا آوريشان را از آسمان بشنو و حق اي آنگاه دعا و تضرع ا35
شان را ي ا شان،ينندگان اكر ي و اسيرده باشكم يمنان تسلشان را به دست دشي شده، اكشان غضبناي و بر ا ند،كه گناه نكست ي نيرا انسانيده باشند زي و اگر به تو گناه ورز36

   ببرند،كيا نزدين دور يبه زم
رانه ي و شر .دهيان ورزيرده و عصكه گناه كند ي گو  خود نزد تو تضرع  نموده،يرين اسيند و در زمي بازگشت نما ر باشند به خود آمده،يه در آن اسك يني پس اگر در زم37

  م،يرفتار نموده ا
 يشان داده ايه به پدران اك يني زمي و به سو ند،ي جان خود به تو بازگشت نماي دل و تمامي به تمام  برده باشند،يريشان را به آن به اسيه اكش ي خويرين اسي در زم و38

    ند،يرده ام دعا نماك اسم تو بنا يه براك ي و خانه ايده ايه برگزك يو شهر
  .  امرزيده باشند بيه به تو گناه ورزكشان را بجا آور، و قوم خود را يشان را بشنو و حق اي دعا و تضرع اونت خودكان سك آنگاه از آسمان، م39
  . رده شود شنوا باشدكان كن ميه در اك يي تو به دعاهاي من چشمان تو باز شود و گوشهاي خداي پس اآلن ا40
  .  شادمان بشوندييوكياهنان تو به نجات ملبس گرداند و مقدسات به نكهوه خدا ي يا. زيش برخي خو آرامگاهي با تابوت قوت خود به سو هوه خدا،ي ي و حال تو ا41
.اد آوري بنده خود داود را بيح خود را برنگردان و رحمتهاي مسيهوه  خدا روي ي ا42
  

7دوم تواريخ باب 
  .د و جالل خداوند خانه را مملو ساختيح را سوزاني و ذباي سوختني هاي قربان ردن فارغ شد، آتش از آسمان فرود آمده،كمان از دعا يو چون سل 1
  .رده بودك خداوند را پر ةهوه خانيرا جالل ي خداوند نتوانستند داخل شوند، زةاهنان به خانك و 2



ن بر سنگفرش نهادند و سجده نموده، خداوند را ي به زم خود رايدند، روي بود ديه بر خانه مك آمد و جالل خداوند را يه فرود مكل آتش را ي اسرائي بني و چون تمام3
.ه رحمت او تا ابد االباد استكرايو است، زكيه او نكحمد گفتند 

  . دندي ها در حضور خداوند گذراني قوم قرباني و پادشاه و تمام4
  .  نمودندكي خدا را تبرة قوم، خانيشاه و تمامد و پادي گذراني قربانيست هزار گوسفند برايست و دو هزار گاو و صد و بيمان پادشاه بي و سل5
ه داود پادشاه آنها را ساخته بود، تا خداوند را به آنها حمد ك) به دست گرفتند( خداوند را ةان، آالت نغميستاده بودند و الوي مخصوص خود اياهنان بر سر شغلهاك و 6
.ستاده بودنديل اي نواختند و تمام اسرائيرِنّا مكشان يش اياهنان پك خواند و يح مينها تسب و داود به وساطت آ ه رحمت او تا ابداالباد است؛كرا يند؛ زيگو
ه ك ينيه مذبح برنجك چون دند،ي گذراني را ميح سالمتيه ذباي و پي سوختني هايه در آنجا قربانكرا يس نمود زي خداوند بود، تقدةش خانيه پك را يمان وسط صحني و سل7
.ش نداشتيح را گنجايه و ذباي و پي آردياي و هداي سوختني هايقربان  مان ساخته بود،يسل
  .ار بزرگ از مدخل حمات تا نهر مصر بوديد نگاه داشتند و آن انجمن بسي هفت روز را عيل با وي اسرائيمان و تمامي و در آنوقت سل8
  .د هفت روز نگاه داشتندي عي و برا مذبح هفت روزكي تبريه براكرا ي ز  مقدس برپا داشتند،ي و در روز هشتم محفل9

رده بود، كل يمان و قوم خود اسرائيه خداوند به داود  و سلك يشان به سبب احسانيشان مرخص فرمود و اي ايمه هاي قوم را به خ ست و سوم ماه هفتم،ي و در روز ب10
.شادمان و خوشدل بودند

.ديو به انجام رسانكي آن ن  خود بسازد،ة خداوند و در خانةه در خانكمان قصد نموده بود يهر آنچه سلرد و ك پادشاه را تمام ة خداوند و خانةمان خاني پس سل11
  . ها شودي قربانةدم تا خاني خود برگزيان را براكن مي تو را اجابت نمودم و ايدعا«: مان در شب ظاهر شده، او را گفتي و خداوند بر سل12
  ان قوم خود بفرستم،ين را بخورد و اگر وبا درميه ملخ حاصل زمكنم كد و اگر امر  اگر آسمان را ببندم تا باران نبار13
ند، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم يش بازگشت نماي بد خويرده، طالب حضور من باشند، و از راههاكده شده اند متواضع شوند، و دعا يه به اسم من نامك و قوم من 14 

  .شان را شفا خواهم دادين ايد و زميم آمرزشان را خواهي و گناهان ا فرمود،
  .رده شود شنوا خواهد بودكان كن ميه در اك يي من به  دعاي و گوشها  چشمان من گشاده، ن به بعد،ي و از ا15
  . شدشه بر آن بايرد و چشم و دل من هميه اسم من تا به ابد در آن قرار گكس نموده ام ي و تقد رده،كار ين خانه را اختي و حال ا16
  ،يام مرا نگاه داركض و احي و فراييم عمل نماي نمود و برحسب هرآنچه تو را امر فرماكه پدرت داود سلوك، چنانيي نماك و اگر تو به حضور من سلو17
.منقطع نخواهد شدد از تو يل سلطنت نمايه بر اسرائك يسك گفتم  ه با پدرت داود عهد بسته،ك سلطنت تو را استوار خواهم ساخت چنانيرسك آنگاه 18
   د،ييوآنها را سجده نما د ،ينكر را عبادت يان غي خدا د و رفته،يي نماك شما نهاده ام تريش رويه پكام مرا كض و احيد و فراين اگر شما برگردكي ل19
ع قوم ها يان جميند و آن را درمك، از حضور خود خواهم افس نموده امي اسم خود تقديه براكن خانه را يند و اكشان داده ام خواهم يه به اك ينيشان را از زمي آنگاه ا20

  .ضرب المثل و مسخره خواهم ساخت
  ن عمل نموده است؟ين خانه چنين و به اين زمي چه خداوند به اي برا :ر شده، خواهد گفتيه از آن بگذرد متحكع است، هرينقدر رفيه اكن خانه ي و ا21
 شده، آنها را سجده و عبادت نمودند كر متمسيان غيردند و به خداك كرون آورد ترين مصر بيشان را از زميه اك پدران خود را ياهوه خديه ك چون : و جواب خواهند داد22
.شان وارد آورده استين بال را بر اي اين جهت تمامياز ا
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     رد،ك ي م خود را بنا ة خداوند و خانةمان خانيه سلك يست سالي بيو بعد از انقضا 1
.دين گردانكل را در آنها ساي اسرائير نمود؛ و بنيمان داده بود تعميه حورام به سلك را ييمان شهرهاي سل2
  .ديرده بود به اتمام رسانكه در حمات بنا كنه را ي خزي شهرهاةابان و همي و تَدمور را در ب4.ر نموديمان به حمات صوبه رفته، آن را تسخي و سل3
  . وارها و دروازه ها و پشت بندها بودي حصاردار با ديه شهرهاكن بنا نمود ييت حورون پايرون باال و بت حوي و ب5
ن ي زميم و لبنان و تمامي خواست در اورشليمان ميه سلك سواران را و هر آنچه را ي ارابه ها و شهرهايع شهرهاي وجم مان داشت،يه سلك خزانه را ي شهرها ة و هم ة و بعل6

  . بنا نمود د،يش بنا نمايخوت كممل
  ل نبودند،    ي اسرائي مانده، و از بنيان باقيبوسيان و يان وحِويان و فَرزيان و اموريه از حِتك يسانك ي و تمام7
  .ن تا امروز سخْره گرفتشايمان از ايرده بودند، سلك نكشان را هاليل اي اسرائي مانده بودند، و بنيشان باقين بعد از ايه در زمكشان ي از پسران ايعني 8
  . و سرداران ابطال و سرداران ارابه ها و سواران بودنديشان مردان جنگيه اك نگرفت، بليار خود به غالمك ي را برايمان احديل سلي اسرائي اما از بن9

.ست و پنجاه نفر بودنديردند، دوك ي ميمرانكه بر قوم حكمان پادشاه ي و سروران مقدم سل10
 يهاي جا ةه همك چون ن نخواهد شد،كل ساي داود پادشاه اسرائ ةزن من در خان « :را گفتي ز رده بود آورد،كش بنا يه براك يان دختر فرعون را از شهر داود به خانه امي و سل11
.  باشدي مقدس م ه تابوت خداوند داخل شده است ،ك

  .دي بر مذبح خداوند گذراني سوختني هايمان قرباني آنگاه سل12
د هفته ير و عيد فطي در عيعني سبت، غُرّه ها و سه مرتبه در هر سال در موسم ي در روزهاي، قسمت هر روز در روزش برحسب فرمان موسي سوختني هاي قربانيعني 13

  .مه هايد خيها و ع
اهنان لوازم خدمت هر كج بخوانند و به حضور يشان تا تسبي اي شغلهاان را بر سريدر و الوكن يشان معياهنان را برحسب امر پدر خود داود بر سر خدمت اك ي و فرقه ها14

  .ن امر فرموده بوديه داود مرد خدا چنكرا يشان بر هر دروازه قرار داد، زي ايروز را در روزش بجا آورند و دربانان را برحسب فرقه ها
.ان داده بود تجاوز ننمودنديان و الواهنك خزانه ها به ة و درباري هر امر ةه پادشاه دربارك يمكشان از حي و ا15
. دي خداوند به اتمام رسةو آراسته شد، و خانكيه تمام گشت، نك ي خداوند نهاده شد تا روزةاد خانيه بنك يمان از روزيار سلك ي پس تمام16
  .ن اَدوم است، رفتيا در زمينار دركه بر كلُوت يون جابر و به اِيمان به عصي آنگاه سل17
 طال ةر رفتند، و چهار صد و پنجاه وزنيمان به اُوفيشان با بندگان سلي فرستاد، و اي ويا مهارت داشتند، به دست خادمان خود برايه در درك را يرانكها و نويشتكحورام  و 18

.مان پادشاه آوردندي سلياز آنجا گرفته، برا
  

9دوم تواريخ باب 



مان را به يم آمد، تا سلي گرانبها بار شده بود به اورشليار و سنگهاي بسيات و طاليه به عطرك يم و شترانيار عظيب بسك مود بايمان را شني سلة سبا آوازةكو چون مل 1 
  .ردك از هرچه در دلش بود گفتگو يد، با ويمان رسيو چون نزد سل. ندكمسائل امتحان 

  .ردكان نيش بيه براك نماند يمان مخفي از سليزيان نمود و چي بي وي مسائلش را برايمان تمامي و سل2
  رده بود، كه بنا ك را يمان و خانه ايمت سلك سبا حةك و چون مل3
.گر در او نمانديد، روح دي آمد دي خداوند برمةه به آن به خانك را ينه ايشان و زيانش و لباس اي او و مجلس بندگانش و نظم و لباس خادمانش را و ساقة و طعام سفر4
  .دم راست بوديمت تو شنكارها و حك ةت خود درباريه در والك را يآوازه ا: ت پس به پادشاه گف5
  .يده بودم افزوده ايه شنك يمت تو به من اعالم نشده بود و از خبركردم و همانا نصف عظمت حكدم اخبار آنها را باور نيامدم و به چشمان خود ندي اما تا ن6
  . شنونديمت تو را مكستند و حي ايشه ميه به حضور تو همكن خادمانت ي خوشابحال مردان تو و خوشابحال ا7
شان را تا ي دارد تا ايل را دوست مي تو اسرائيه خداكچون. يت پادشاه بشويهوه خداي يد تا براي خود نشانيرسكه بر تو رغبت داشته، تو را بر ك تو يهوه خداي باد ك متبار8

  .ي و عدالت را بجا آوريشان نصب نموده است تا داوري ايادشاهن جهت تو را بر پيد؛ از ايبه ابد استوار نما
.ده نشديمان پادشاه داد هرگز دي سبا به سلةكه ملكات ين عطري گرانبها داد و مثل اياده، و سنگهايات از حد زي طال و عطرةست وزني و به پادشاه صد و ب9

  . وردند آير ميه طال از اوفكمان يز بندگان حورام و بندگان سلي و ن10
.ده نشده بوديهودا دين يان ساخت، و مثل آنها قبل از آن در زمي مغّني پادشاه و عودها و بربطها براة خداوند و خانةنه ها به جهت خانين چوب صندل زي و پادشاه از ا11
.ت خود توجه نموده، برفتيه آورده بود؛ پس با بندگانش به وال پادشايه او براك آنچه يه خواسته بود داد، سواك او را ي آرزوي سبا تمامةكمان پادشاه به ملي وسل12
  د شصد و شصت و شش وزنه طال بود،    يمان رسي سال به سلكيه در ك يي و وزن طال13
  . آوردنديمان مي سليشورها طال و نقره براكمان كع پادشاهان عرب و حاي آنچه تاجران و بازرگانان آوردند و جمي سوا14
  .ار برده شدك هر سپر ششصد مثقال طال بيه براك ساخت يشك چيست سپر طاليادشاه دومان پي و سل15
  . جنگل لبنان گذاشتةار برده شد، و پادشاه آنها را در خانكصد مثقال طال بي هر سپر سيه براك ساخت يشك چي طالكوچكصد سپر ي و س16
  .دي از عاج ساخت و آن را به زر خالص پوشاني و پادشاه تخت بزرگ17
  .ستاده بودندي دستها اير به پهلويش دستها بود، و دو شيرسك ين طرف و آن طرف نزد جايوسته بود و به ايه به تخت پكن بود ي زريندازي و تخت را شش پله و پا18
  .ن ساخته نشده بوديت مثل اكچ ممليه در هكستاده بودند ي بر آن شش پله ا ن طرف و آن طرف،ير از اي و دوازده ش19
  . آمديچ به حساب نميمان هيام سلي جنگل لبنان از زر خالص بود، نقره در اة ظروف خانيمان پادشاه از طال و تمامي سليدني ظروف نوشيو تمام 20
مونها و طاوسها ي عاج و م آمد، و طال و نقره و ي مرتبه مكي هر سه سال يشي ترشيهايشتك رفت، و يش ميه با بندگان حورام به ترشكها بود يشتكه پادشاه را كرا ي ز21
. آورديم

  .شورها بزرگتر شدكع پادشاهان يمت از جمكمان پادشاه در دولت و حي پس سل22
  .ه خدا در دلش نهاده بود بشنوندك را يمتكتا ح. دندي طلبيمان را ميشورها حضور سلك پادشاهان ي و تمام23
  . آوردندي قسمت هر سال را در سالش ميعنيات و اسبها و قاطرها ي و رخوت و اسلحه و عطر خود را از آالت نقره و آالت طالةيشان هدي از ايكي و هر24
  .م گذاشتي ارابه ها و نزد پادشاه در اورشليو آنها را در شهرها. مان چهار هزار سوار داشتي و سل25
  . ردك ي ميمرانكان و سرحد مصر حينين فلسطيع پادشاهان از نهر فرات تا زمي و برجم26
  .ه در صحراست فراوان ساختكم مثل سنگها و چوب سرو آزاد را مثل چوب افراغ يو پادشاه نقره را در اورشل 27
. آوردندي مكع مماليمان از مصر و از جمي سلي و اسبها برا28
  ست؟ يتوب نكرُبعام بن نَباط مي ة درباريي رايعدوي يايو و در ريلوني شياي و در نبوت اَخِيخ ناتان نبيا آنها در تواريمان از اول تا آخر آيع سلي وقاةي و اما بق29
  .ردكل سلطنت ي اسرائيم بر تماميمان چهل سال در اورشلي پس سل30
.  او پادشاه شديردند و پسرش رحبعام در جاكد و او را در شهر پدرش داود دفن يمان با پدران خود خوابي و سل31
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  .م آمدند تا او را پادشاه سازنديكل به شي اسرائيه تمامكرا يم رفت، زيك ش و رحبعام به1
  . رُبعام از مصر مراجعت نمودي، )رده بودكمان پادشاه به آنجا فرار يه از حضور سلكو او هنوز در مصر بود (د، ين را شنيرُبعام بن نَباط اي و چون 2
  : رده، گفتندكل آمدند و به رحبعام عرض ي اسرائيرْبعام و تمامي خواندند؛ آنگاه يشان فرستاده، او را   مي و ا3
  م نمود ي ساز و تو را خدمت خواهكن او را بر ما نهاد سبيوغ سنگي سخت پدر خود را و يوغ ما را سخت ساخت؛ اما تو اآلن بندگيپدر تو  «4
.شان رفتندي و ا .دييايبعد از سه روز باز نزد من ب«: شان گفتي او به ا5
  ن قوم جواب دهم؟يه به اكد يني بيشما چه صالح م: رده، گفتكستادند مشورت ي اي ميمان به حضور ويات پدرش سلين حيه در حك يخي و رحبعام پادشاه با مشا6
  . تو خواهد بودة اوقات بند ةشيمانا هم، هييز گويشان سخنان دالوي و با اينك يشان را راضي و ايي نماين قوم مهربانياگر با ا « :رده، گفتكشان به او عرض ي ا7
  .ردكستادند مشورت ي ايافته بودند و به حضورش ميت يه با او تربك يرد و با جوانانك ك دادند تريه به وكخ را ي اما او مشورت مشا8
  . سازكه پدرت بر ما نهاده است سبكرا  يوغي  :رده، گفته اندكه به من عرض كم ين قوم جواب دهيه به اكد يني بيشما چه صالح م: شان گفتي و به ا9

 ما ين ساخته است و تو آن را برايوغ ما را سنگيرده، گفته اند پدرت كه به تو عرض كن قوم ي به ا :رده، گفته اندكافته بودند، او را خطاب يت يه با او تربك ي و جوانان10
  .لفت تر استكمر پدرم ك من از كوچكانگشت : ن بگوي ساز چنكسب
  .  نمود، اما من شما را با عقربهايانه ها تنبه ميد، پدرم شما را با تازياده خواهم گردانيوغ شما را زي اما من   بر شما نهاده است،ينيوع سنگيحال پدرم  و 11
  .دييم نزد من بازآه در روز سوكه پادشاه گفته و فرموده بود ك يبه نحو  قوم نزد رحبعام باز آمدند، يرُبعام و تمامي و در روز سوم، 12
  رد، ك كخ را تري جواب داد؛ و رحبعام پادشاه مشورت مشاي و پادشاه قوم را به سخت13
ا  نمود، اميه ميانه ها تنبي؛ پدرم  شما را با تاز دياده خواهم گردانين ساخت، اما من آن را زيوغ شما را سنگيپدرم : رده، گفتكشان را خطاب ي و موافق مشورت جوانانْ ا14

  .من با عقربها
.رٌبعام بن نَباط گفته بود ثابت گرداندي به يلوني شياي اَخِةه به واسطك را يالمكن امر از جانب خدا شده بود تا خداوند يه اكرا يرد زك پس پادشاه قوم را اجابت ن15



 يا. مي نداريبي نصيسيما را در داود چه حصه است؟ در پسر :  داده، گفتندرد، آنگاه قوم پادشاه را جوابكشان را اجابت نيه پادشاه اكدنديل دي اسرائي و چون تمام16
  .ش رفتندي خويمه هايل به خي اسرائيپس تمام!  خود متوجه باشة داود به خانيحال ا! دي خود برويمه هايل، به خياسرائ
  . مود نيشان سلطنت مين بودند، رحبعام براكهودا ساي يه در شهرهاك يلي اسرائي اما بن17
 خود سوار شد و به ةل نموده، بر ارابيه مزد و رحبعام پادشاه تعجكردند كل او را سنگسار ي اسرائيران بود فرستاد، وبنيس باجگيه رئك پس رحبعام پادشاه هدرام را 18

  .ردكم فرار ياورشل
. شده انديل تا به امروز بر خاندان داود عاصي پس اسرائ19
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ل مقاتله نموده، سلطنت را به رحبعام يرد تا با اسرائكن جمع ياميهودا و بني جنگ آزموده را از خاندان ةديم شد، صد و هشتاد هزار نفر برگزيو چون رحبعام وارد اورشل 1

  .برگرداند
  : ا مرد خدا نازل شده،  گفتيالم خداوند بر شَمعك اما 2
  :رده، بگوك باشند خطاب ين مياميهودا و بنيه در كان يلي اسرائيهودا و به تماميدشاه مان پايبه رحبعام بن سل 3
دند و از يالم خداوند را شنكشان يو ا. ن امر از جانب من شده استيه اكراي خود برگردد زةس به خانكد هر ييد و با بردران خود جنگ منماييايبرم: دي گوين مي خداوند چن4

.برگشتندرُبعام يرفتن به ضّد 
  .هودا ساختي حصاردار در ين شد و شهرهاكم ساي و رحبعام در اورشل5
  تام و تَقُّوعيت لحم و عي پس ب6
  و و عدالَم،كت صور و سوي و ب7
  ف،يشَه و زِي و جت و مر8ِ
  قه،يش و عزيكم و الي و اَدورا9

  . باشندين مياميهودا و بنيار در  حصارديه شهرهاكرد كلُون و حبرُون را بنا ي و صرْعه و ا10
  .والت و روغن و شراب گذاشتك مأيم ساخت و در آنها سرداران و انبارهاك و حصارها را مح11
.ن با او ماندندياميهودا و بنيد؛ پس يم گردانكار محيزها گذاشته ، آنها را بسي سپرها و ني و در هر شهر12
  .   حدود خود نزد  او جمع شدندةودند، از همل بي اسرائيه در تمامك يانياهنان والوك و13
  .رده بودندك اخراج ةهويهانت كشان را از يرُبعام و پسرانش ايه كم آمدند چونيهودا و اورشليرده، به ك ك خود را ترك شهرها و اماليان اراضيه الوكرا ي ز14
  .ردكن ياهنان معكه بود ه ساختك ييوها و گوساله هاي بلند و ديان هاك خود به جهت مي و او برا15
 يهوه خداي يم آمدند تا برايل به اورشلي اسباط اسرائيم مشغول ساخته بودند از تماميل به اورشلي اسرائيهوه خداي خود را به طلب يه دلهاك يشان آناني و بعد از ا16

  . بگذراننديپدران خود قربان
. نمودندكمان سلويق داود و سليه سه سال به طركرايردند، زكت يمان را سه سال تقويسلم ساختند و رحبعام بن كهودا را مستحي پس سلطنت 17
  . گرفتي را به زنيسيĤب بن يل اَليحايموت بن داود و ابيري و رحبعام محلَه 18
  .دييا و زهم را زايعوش و شَمرْي يعني پسران ي وي و او برا19
20عشالوم ك و بعد از او متّاي اَبي ويرا گرفت و او براه دختر ابو ع Ĥدييت را زاي و زِبزا و شَلُومي.  
21عام، مبعحد يست و هشت پسر و دختر توليه هجده زن و شصت متعه گرفته بود و بكرا ي داشت، زياده دوست مي خود زيع زنان و متعه هايه دختر ابشالوم را از جمك و ر

  . نمود
22بعام اَب  و ردي نصب نماي خواست او را به پادشاهيه مكرا ي ز س ساخت،يان برادرانش سرور و رئيرا درمه كا پسر معيح.  
ار يار قرار داد و زنان بسيشان آذوقه بسي اي حصاردار متفرق ساخت، و برايع شهرهاين در جمياميهودا و بني بالد ي پسران خود را در تمامة و عاقالنه رفتار نموده، هم23

.خواست
  

12 باب دوم تواريخ
  . نمودندكعت خداوند را تريل شري اسرائيافت، او با تماميت يد و خودش تقوي و چون سلطنت رحبعام استوار گرد1
  .  شده بودنديشان بر خداوند عاصيه اكرايم برآمد زيشَق پادشاه مصر به اورشلي و در سال پنجم سلطنت رحبعام، ش2ِ
  . شمار بودنديان همراهش آمدند، بيان و حبشيكان و سيان و لُوبيه از مصرك يوار و خلقست ارابه و شصت هزار سي با هزار و دو3
  .م آمديهودا را گرفت و به اورشلي حصاردار ي پس شهرها4
ز يد پس من نيردك كشما مرا تر: ديو گين ميخداوند چن«: شان گفتيع بودند آمده، به ايم جميشَق در اورشليه از ترس شِكهودا ي نزد رحبعام و سروران ي نبياي و شَمع5

  ». خواهم نمودكشَق تريشما را به دست شِ
  ».خداوند عادل است«: ل و پادشاه تواضع نموده، گفتندي آنگاه سروران اسرائ6
 كشان را انديه اكرد بلك نخواهم كان را هالشيشان تواضع نموده اند ايه اكچون«: ا نازل شده، گفتيالم خداوند بر شَمعكشان مواضع شده اند، يه اكد ي و چون خداوند د7

  .خته نخواهد شديم ريشَق بر اورشلي خواهم داد و غضب من به دست شِي خالصيزمان
». جهان را بدانندك ممالي من و بندگي او خواهند شد تا بندگةشان بندين اكي ل8
مان ساخته بود يه سلك طال را يز را برداشت و سپرهاي پادشاه را گرفت و همه چة خانيانه ها خداوند و خزة خانيم برآمده، خزانه هايشَق پادشاه مصر به اورشلي پس ش9ِ

  .برد
  .ردند سپردك ي مي پادشاه را نگاهبانةه درِ خانك ين ساخت و آنها را به دست سردارانِ شاطراني برنجي و زحبعام پادشاه به عوض آنها سپرها10
  . آوردندي شاطران باز مة داشتند و آنها را به حجري شد شاطران آمده، آنها را برمياوند داخل م خدةه پادشاه به خانك ي و هر وقت11
. دا شديو پكيز اعمال نيهودا ني نسازد؛ و در كل هالك چون او متواضع شد، خشم خداوند از او برگشت تا او را بال12



ه خداوند آن را از تمام اسباط كم ي ساله بود، و در شهر اورشلكيو رحبعام چون پادشاه شد چهل و .  نمود ساخته، سلطنتيم قويشتن را در اورشلي و رحبعام پادشاه، خو13
  .ه بودي عمونةرد و اسم مادرش نْمك يد تا اسم خود را در آن بگذارد، هفده سال پادشاهيل برگزياسرائ
.م قلب طلب ننموديه خداوند را به تصمكرا يد زي و او شرارت ورز14
  . بوديوسته جنگ ميرُبعام پيان رحبعام و يست؟ و درميتوب نك ميي رايخ انساب عدوي و تواري نبيايخ شَمعيا آنها در تواريع اول و آخر رحبعام آي و اما وقا15
.ردكش سلطنت يا به جايد و در شهر داود دفن شد و پسرش اَبِي پس رحبعام با پدران خود خواب16
  

13اريخ باب دوم تو
  .هودا پادشاه شديا بر يرُبعام، اَبيدر سال هجدهم سلطنت  1
  . رُبعام جنگ بوديا و يان اَبيو درم .ل از جبعه بوديئيا دختر اورياكيرد و اسم مادرش مك يم پادشاهي سه سال در اورشل2
 جنگ را ي بودند با ويه شجاعان قوكده يرُبعام با هشتصد هزار مرد برگزيد، و ي جنگ دكده تداري چهار صد هزار مرد برگزيعني از شجاعان جنگ آزموده يا با فوجي و اَب3ِ

  .  نمودييصف آرا
  !ديريل مرا گوش گي اسرائيرُبعام و تمامي يا: م است برپا شده، گفتيوهستان افراكه در كم يوه صماراكا بر ي و اَب4ِ
  ن تا به ابد داده است؟يكل را به داود و پسرانش با عهد نمياسرائل سلطنت ي اسرائيهوه خدايه كد ي دانيا شما نمي آ5
  .ديان ورزي خود عصيمان بن داود برخاست و بر موالي سلةرُبعام بن نَباط بندي و 6
شان يق القلب بود و با ايبعام جوان و رقه رحك يت دادند، هنگاميمان تقويشتن را به ضد رحبعام بن سلي جمع شده، خويعال بودند نزد ويه پسران بلّكهوده ي و مردان ب7

  . توانست نموديمقاومت نم
 شما يرُبعام برايه ك طال يد و گوساله هاي باشي ميميد نمود؟ و شما گروه عظيه در دست پسران داود است مقابله توانكه با سلطنت خداوند كد ي بري و شما اآلن گمان م8

  .    باشديان ساخته است با شما مي خدايبه جا
 و هفت يشتن را با گوساله ايد و خويايه بكد؟ و هرياهنان نساختك خود يشورها براك يد  و مثل قومهايز اخراج ننموديان را ني هارون و الوي خداوند را از بنةهنَكا شما ي آ9

  .  شودياهن مكستند يان نيه خداك يي آنهايد، برايس نمايقوچ تقد
  . ار خود مشغولندكان در ينند و الوك ياهنان از پسران هارون خداوند را خدمت مكم و يرده اك نكاو را تر ماست و يهوه خداي و اما ما 10
 يش را هر شب روشن مي نهند و شمعدان طال و چراغهايز طاهر مي سوزانند و نانِ تَقْدِمِه بر مي خداوند مي و بخور معطر براي سوختني هاي و هر صبح و هر شام قربان11
  .ديرده اك كم؛ اما شما او را تري داري خود را نگاه ميهوه خداي يايه ما وصاكرا ينند زك

اب يامكرا يد زينك پدران خود جنگ ميهوه خدايل با ي اسرائي بنيپس ا.  بلند آواز هستند تا به ضد شما بنوازنديرِنّاهاكاهنان او با كس است و ي با ما خدا رئكني و ا12
.د شدينخواه

  .شان بودين در عقب ايمكهودا بودند و ي يش رويند و خود پيايشان بيه از عقب اكن گذاشت يمكبعام رُي اما 13
  .رِنّاها را نواختندكاهنان كپس نزد خداوند استغاثه نمودند و . شان بوديش و هم از عقب اي جنگ هم از پكنيستند، ايهودا نگري و چون 14
  .ست دادكهودا شيا و يل را به حضور اَبِي اسرائيرُبعام و تماميدا هودا بانگ بلند برآوردند، خي و مردان 15
  .م نموديشان تسليردند و خدا آنها را به دست اكهودا فرار يل از حضور ي اسرائي و بن16
  .ل مقتول افتادنديده از اسرائيه پانصد هزار مرد برگزكست دادند، چنانك شيمي عظةا و قوم او آنها را به صدمي و اَب17ِ
  .دندي گرديل نمودند، قوك پدران خود تويهوه خدايه بر كهودا چوني يل شدند و بنيل در آن وقت ذلي اسرائي پس بن18
  .شانَه را با دهاتش و اَفْرون را با دهاتش از او گرفتيل را با دهاتش و يت ئي بيرُبعام را تعاقب نموده، شهرهايا ي و اَب19ِ
  . ه مردكد و خداوند او را زد يگر قوت بهم نرسانيا ديام اَبِيرُبعام در اي و 20
  .ست و دو پسر و شانزده دختر به وجود آوردي خود گرفت و بي شد و چهارده زن براي ميا قوي و اَب21ِ
.توب استك مي نبيا از رفتار و اعمال او در مِدرسِ عِدويع اَبِي وقاةي پس بق22


14دوم تواريخ باب 
  .افتي ين ده سال آراميام او زميش پادشاه شد؛ و در ايردند و پسرش آسا در جاكد و او را در شهر داود دفن ي خود خوابا با پدراني و اَب1ِ
   آورد،يو و راست بود به جا مكيش نيهوه خدايه درنظر ك و آسا آنچه را 2
  مود؛م را قطع نيست و اَشُورك بلند را برداشت و بتها را بشيانهاكب و مي غري و مذبح ها3
  .عت و اوامر او را نگاه دارندي پدران خود را بطلبند و شريهوه خدايه كهودا را امر فرمود ي و 4
  .   افتي يت به سبب او آرامكرد؛ پس مملكهودا دور ي يع شهرهايل شمس را از جمي بلند و تماثيانهاك و م5
  .ديه خداوند او را راحت بخشكرد چونك با او جنگ نيسكر آن سالها ن آرام بود و ديه زمكرا يهودا بنا نمود زي حصاردار در ي و شهرها6
  .ميوارها و برجها با دروازه ها و پشت بند ها به اطراف آنها بسازيم و ديين شهرها را بنا نمايا: هودا گفتي و به 7
.اب شدنديامكپس بنا نمودند و . ده استي از هر طرف راحت بخشم و او ما راياو را طالب نمود.  ما استيش روين پيم زميده اي خود را طلبيهوه خدايه ك چون8
  . بودندي جنگينها مردان قويع ايه جمكرانداز يست و هشتاد هزار سپردار و تين دوياميزه دار داشت و از بنيصد هزار سردار و ني سيعنيهودا ي از يركو آسا لش 9

  .ديشَه رسيرون آمده، به مرِيشان بيد اصد ارابه به ضي با هزار هزار سپاه و سي پس زارح حبش10
  . نمودندييشه جنگ را صف آراي صفاتَه نزد مريشان در واديرون رفت؛ پس ايشان بي و آسا به مقابله ا11
ه بر تو كراي ما، مارا اعانت فرما زيخداهوه ي يسان است؛ پس اكيچارگان نزد تو يا به بي خداوند نصرت دادن به زور آوران يا « : خود را خوانده، گفتي خداةهوي و آسا 12
».ديه انسان بر تو غالب آك پس مگذار ي ما هستيهوه تو خداي يم، ايم آمده اين گروه عظيم و به اسم تو به مقابله اي داريل مكتو

  .ردندكان فرار يست داد و حبشكهودا شيان را به حضور آسا و ي آنگاه خداوند حبش13
ر او كه به حضور خداوند و به حضور لشكرا ي زنده نماند، زيسكشان يه از اكان آنقدر افتادند يه همراه او بودند، آنها را تا جرار تعاقب نمودند و از حبشك ي و آسا با خالق14
  .اده بردنديمت از حد زيشان غنيافتند و ايست كش

  . ار در آنها بوديمتِ بسيه غنكرا ي شده بود و شهرها را تاراج نمودند، زيشان مستوليداوند بر ارا ترس خير نمودند زيه به اطراف جرار بود، تسخك و تمام شهرها را 15



.ردندكم مراجعت يز زدند و گوسفندان فراوان و شتران را برداشت، به اورشلي را ني مواشيمه هاي و خ16
  

15دوم تواريخ باب 
1زَرد نازل شديا ابن عودي و روح خدا به ع.  
د او را يد؛ و اگر او را طلبيخداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باش! دين از من بشنوياميهودا و بني ي آسا و تماميا:  را گفتيرون آمده، وي مالفات آسا بي و او برا2

  .  خواهد نمودكد او شما را ترينك كافت؛ اما اگر او را تريد يخواه
  . عت بودندي شرين معلم و باهك ي حق و بي خداي بيديل مدت مدي و اسرائ3
  .افتنديدند او را يل بازگشت نموده، او را طلبي اسرائيهوه خداي ي خود به سويهاي اما چون در تنگ4
  . بوديشورها مكنه كع سيه اضطراب سخت بر جمكت نبود بليچ امنيرد، هك يه خروج و دخول مك و در آن زمان به جهت هر 5
  . ساختيه خدا آنها را به هر قسم بال مضطرب مك شدند، چوني مك هالير از شهي و شهري از قومي و قوم6
.افتيد يه اجرات اعمال خود را خواهكرا ي شما سست نشود زيد و دستهاي باشي اما شما قو7
م يوهستان افراكه در ك يين و از شهرهاياميهودا و بنين ي زميت نموده، رجاسات را از تماميشتن را تقويد، خوي را شنيد نبين سخنان و نبوت پسر عودي پس چون آسا ا8

  . ر نمودي رواق خداوند بود تعميش رويه پكرد، و مذبح خداوند را كگرفته بود دور 
شان ي ايهوه خدايه كدند يل چون دي از اسرائيميرا گروه عظيرد زكن بودند، جمع كشان سايان اي و شمعون درميم و منَسيه از افراكبان را ين و غرياميهودا و بني ي و تمام9

  . وستندي بود به او پيبا او م
  .م جمع شدندي پس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آسا در اورشل10
  . خداوند ذبح نمودنديه آورده بودند، براك يمتي و در آن هفتصد گاو و هفت هزار گوسفند از غن11
  .ندي پدران خود را طلب نمايداهوه خيه ك جان خود عهد بستند ي دل و تمامي و به تمام12
  . شته شودك   و خواه بزرگ، خواه مرد و خواه زن،كوچكد، خواه يل را طلب ننماي اسرائيهوه خدايه ك يسك و هر 13
  . خداوند قسم خوردنديرِنّاها و بوقها براك و ي بلند و آواز شادماني و به صدا14
شان را يافتند و خداوند اي را يدند وي تمام طلبيه او را به رضامندك دل خود قسم خورده بودند، و چونيه به تمامك راين قسم شادمان شدند زيهودا به سبب اي ي و تمام15

.ت دادياز هر طرف امن
 يرده، در وادكد و آن را خرد و آسا تمثال او را قطع نمو. ره ساخته بودي به جهت اَشيه او تمثالكرا يرد زكه بودن معزول كه را از ملكز آسا پادشاه مادر خود معي و ن16

  .ديقدرون سوزان
  . بوديامل مكامش ي اين دل آسا در تمامكيل. ل برداشته نشديان اسرائي بلند از ميانهاك اما م17
   خداوند درآورد، ةه خودش وقف نموده بود از نقره و طال و ظروف به خانكرده، و آنچه را كه پدرش وقف ك را ييزهاي و چ18
. و پنجم سلطنت آسا جنگ نبودي و تا سال س19
  

16دوم تواريخ باب 
  .ديهودا رفت و آمد نماي نزد آسا پادشاه يسكه كرد تا نگذارد كهودا برآمد، و رامه را بنا يل بر ي و ششم سلطنت آسا، بعشا پادشاه اسرائي اما در سال س1
  :ن بود فرستاده، گفتكه در دمشق ساكه گرفته، آن را نزد بنْهدد پادشاه ارام  پادشاة خداوند و خانة خاني آنگاه آسا نقره و طال را از خزانه ها2
  .ن تا او از نزد من برودك، بشيل داريه با بعشا پادشاه اسرائك را يپس عهد.  نقره و طال نزد تو فرستادمكنيا. ان پدر من و پدر تو عهد بوده استيان من و تو و درمي درم3
  .ر نمودندي را تسخي نفتالة خزانيع شهرهايم و جميون و دان و آبل مايشان عيل فرستاد و اي اسرائيشاه را اجابت نموده، سرداران افواج خود را بر شهرها و بنْهدد آسا پاد4
  .ستاديرد باز اك يه مك ياركرده، از ك كد، بنا نمودن رامه را ترين را شني و چون بعشا ا5
.رد برداشتند و او جبع و مِصفَه را با آنها بنا نمودك يه بعشا بنا مك آن را ي رامه و چوبهايشان سنگهاي ا  را جمع نموده،هوداي ي تمام  و آسا پادشاه،6
ر پادشاه كن جهت لشياز ا، يل ننمودك خود تويهوه خداي و بر يل نمودكه تو بر پادشاه ارام توكچون«:  را گفتي، وةهودا آمدي نزد آسا پادشاه يي راي و در آن زمان حنان7

  .افتي ييارام از دست تو رها
  .م نمودي آنها را به دست تو تسليل نمودكه بر خداوند توكاده نداشتند؟ اما چونيار بزرگ نبودند؟ و ارابه ها و سواران از حد زير بسكان لشيان و لُوبيا حبشي آ8
ن ي، لهذا از ايار احمقانه رفتار نمودكنيتو در ا. ان سازديامل است نماكشان با او يه دل اك يش را بر آنانيخوند تا قوت ك يه چشمان خداوند در تمام جهان تردد مكرا ي ز9

  . شديبعد در جنگها گرفتار خواه
.ز قوم ظلم نمود اي افروخته شد و درهمان وقت آسا بر بعضين امرخشم او بر ويه از اكرا ي غضب نموده، او را در زندان انداخت زيي اما آسا بر آن را10
  .توب استكل ميهودا و اسرائيخ پادشاهان يع اول و آخر آسا در تواري وقاكني و ا11
  . بانيه از طبك خود از خداوند مدد نخواست بليماريز در بيد؛ و نيار سخت گردي او عارض شد و مرض او بسيهاي در پاي و نهم سلطنت آسا مرضي و در سال س12
  . افتيم از سلطنت خود وفات كيد و در سال چهل و يخواب پس آسا با پدران خود 13
ه به صنعت عطاران ساخته شده بود گذاشتند، و كات و انواع حنوط يه از عطرك يردند؛ و او را در دخمه اكنده بود دفن ك خود در شهر داود يه براك ي و او را در مقبره ا14
. م برافروختنديت عظي نهاي بي آتشي ويبرا
  

17خ باب دوم تواري
  .ت داديل تقوي او پادشاه شد و خود را به ضد اسرائيهوشافاط در جايو پسرش  1
  . ه پدرش آسا گرفته بود، قرار دادكم ي افرايهودا و در شهرهاين يهودا گذاشت و قراوالن در زمي حصاردار ي شهرهايان در تمامي سپاه2
  .  نموديم طلب نميرد و از بعلك ي مكول پدر خود داود سلو ايقهايه در طركرا ي بود زيهوشافاط مي و خداوند با 3
  . لي نمود و نه موافق اعمال اسرائي مك سلويده، در اوامر ويش را طلبي پدرخويه خداك بل4
  .ردكدا ي پيميهوشافاط آوردند و دولت و حشمت عظي يا برايهودا هداي يو تمام.  پس خداوند سلطنت را در دستش استوار ساخت5
. ردكهودا دور يره ها را از ي بلند و اَشَيانهاكز ميع شد، و ني خداوند رفيقهاي دلش به طر و6



  .م دهنديهودا تعلي يا را فرستاد تا در شهرهاياكيل و ميا و نَتَنْئِيركا و زيل و عوبدي بنْحايعنيش را ي و در سال سوم از سلطنت خود، سروران خو7
هورامِ يشَمع و يشان اَليان بودند، فرستاد و با ايه الوكا را يا و توب اَدنيا و طوبيهوناتان و اَدنيراموت و يل و شَميا و عسائيا و زبديا و نَتَنْي شَمعيعنيان ي از الويشان بعضي و با ا8
  .هنه راك
. دادنديم ميرده، قوم را تعلكهودا گردش ي ي شهرهاةم دادند و سفر تورات خداوند را با خود داشتند، و در هميهودا تعليشان در ي پس ا9

  . ردندكهوشافاط جنگ نيد تا با ي گرديهودا بودند، مستوليه در اطراف كشورها ك ك ممالة و ترس خداوند بر هم10
  . او آوردنديت هزار و هفتصد بز نر برا هفت هزار و هفتصد قوچ و هفيز از مواشيهوشافاط آوردند، و عربها ني يه را براي جزةا و نقريان، هدايني از فلسطي و بعض11
  .هودا بنا نمودي خزانه در يار بزرگ شد و قلعه ها و شهرهاي نموده، بسيهوشافاط ترقي پس 12
  .م داشتي در اورشليرد و مردان جنگ آزموده و شجاعان قوكار ي بسيارهاكهودا ي ي و در شهرها13
  .  بودنديصد هزار شجاع قويشان اَدنَه بود و با او سيس ايه رئكهودا سرداران هزاره ي از يعني: استن يشان اي ايشان برحسب خاندان آباي اة و شمار14
  .ست و هشتاد هزار نفر بودنديس بود و با او دويهوحانان رئي و بعد از او 15
16سمبودنديت هزار شجاع قوسيرده بود و با او دوك خداوند نذر يشتن را برايه خوك بود يرِكا ابن زِي و بعد از او، ع .  
  .مان و سپر بودندكست هزار نفر مسلح به ي بود و با او دويه شجاع قوكاداع ين، اَلِيامي و از بن17
  .  جنگ بودنديايهوزاباد بود و با او صد و هشتاد هزار مردِ مهي و بعد از او 18
.  حصاردار قرار داده بودير شهرهاهودا دي يه پادشاه در تمامك ي آنانينان خدام پادشاه بودند، سواي ا19
  

18دوم تواريخ باب 
  . داشت، و با اَخاب مصاهرت نموديميهوشافاط دولت و حشمت عظيو  1
ودش به ه همراه خكض نمود يار ذبح نمود و او را تحريه همراهش بودند گوسفندان و گاوان بسك ي او و قومي و بعد از چند سال نزد اَخاب به سامره رفت و اَخاب برا2

  .ديراموت جِلْعاد برآ
م و يمن چون تو و قوم من چون قوم تو هست«ه كاو جواب داد »  آمد؟يا همراه من به راموت جِلْعاد خواهيآ: هودا گفتيهوشافاط پادشاه يل به ي پس اَخاب پادشاه اسرائ3

.م رفتيهمراه تو به جنگ خواه
  .ييالم خداوند مسألت نماكامروز از ه كتمنا آن: ل گفتيهوشافاط به پادشاه اسرائي و 4
 و خدا آن را به يبرآ: شان جواب دادنديستم؟ ايا من از آن بازايم ي جنگ برويا به راموت جِلْعاد برايآ: شان گفتيرده، به اكا جمع يل چهار صد نفر از انبي و پادشاه اسرائ5

  .م خواهد نموديدست پادشاه تسل
  م؟ييال نماوست تا از او سيهوه ني از جانب ي اينها، نبير از اي غنجايا در ايآ: هوشافاط گفتي اما 6
 هرگز نبوت ييوكي من به نةه درباركرا ين من از او نفرت دارم زكيرد؛ لك او از خداوند مسألت توان ةه به واسطكگر هست ي مرد دكي: هوشافاط گفتيل به ي و پادشاه اسرائ7
.دين نگويپادشاه چن«: هوشافاط گفتيو .  باشديمال ميا ابن ياكياو م؛ و يشه اوقات به بديه همكند، بلك ينم
  .نك حاضر يمال را به زوديا ابن كيم: ان خود را خوانده، گفتي از خواجه سرايكيل ي پس پادشاه اسرائ8
ا به حضور يع انبي سامره نشسته بودند و جمة دروازة نزد دهنعي وسيش در جاي خويرسكده، بر ي لباس خود را پوشيكيهودا هر يهوشافاط پادشاه يل و ي و پادشاه اسرائ9
  .ردندك يشان نبوت ميا

  . زد تا تلف شوندينها خواهيان را با اياَرام: دي گويم نيهوه چني:  خود ساخته، گفتين براي آهنينَعنَه شاخهاكا ابن ي و صِدق10
.م خواهد نموديه خداوند آن را به دست پادشاه تسلكرا يروز شو زي و فيرآبه راموت جِلْعاد ب:  گفتنديرده، مكا نبوت يع انبي و جم11
شان باشد و ي از ايكيالم كالم تو مثل كند؛ پس ي گويو مكي پادشاه نة زبان درباركيا به ي انبكنيا: رده، گفتكا رفته بود او را خطاب ياكيدن مي طلبيه براك ي و قاصد12

  .    و بگوكيسخن ن
.د همان را خواهم گفتي من مرا گويه هرآنچه خداكهوه قَسم يات يبه ح: دادا جواب ياكي م13
د، و به دست يروز شويد و فييبرآ«: او گفت» .ستميا من از آن باز ايم ي جنگ برويا به راموت جِلْعاد برايا، آياكي ميا«:  را گفتيپادشاه و. دي پس چون نزد پادشاه رس14

  .م خواهند شديشما تسل
  ؟يير از آنچه راست است به من نگويهوه غيه به اسم كمن چند مرتبه تو را قسم بدهم «:  را گفتياه و پادش15
  . خود برگرددة به خانيس به سالمتكپس هر . نها صاحب ندارنديدم؛ و خداوند گفت اينده دكوهها پراكه شبان ندارند بر ك يل را مثل گوسفنداني اسرائيتمام:  او گفت16
.يه به بدكند بلك ي نبوت نمييوكي من به نةه درباركا تو را نگفتم يآ: هوشافاط گفتيل به ي اسرائ و پادشاه17
  .ستاده بودندي ايه به طرف راست و چپ وكر آسمان را ك لشيدم، و تمامي خود نشسته ديرسكهوه را بر يمن : ديهوه را بشنويالم كپس :  او گفت18
  .لم نمودك به آنطور تيگرينطور سخن راند و دي جواب داده به ايكيفتد؟ يد تا برود و در راموت جِلْعاد بيل را اغوا نماي پادشاه اسرائه اَخابكست يك:  و خداوند گفت19
  ز؟يبه چه چ:  را گفتينم و خداوند وك ي من او را اغوا م :ستاد و گفتيرون آمده، به حضور خداوند بايد بي و آن روح پل20
  .نكن بي توانست، پس برو و چنيرد و خواهك ي را اغوا خواهيو: او فرمود. اذب خواهم بودكش روح يايع انبي روم و در دهان جميرون مين به مك او جواب داد 21
.  تو سخن بد گفته استة تو گذاشته است و خداوند دربارياين انبياذب در دهان اك يهوه روحي پس اآلن هان، 22
  د؟ي تو رفت تا با تو سخن گويدام راه روح خداوند از نزد من به سوك به  :ا زد و گفتياكي آمده، به رخسار مكيزدنَعنه نكا ابن ي آنگاه  صدق23
  .دي دي آن را خواهينك داخل شده، خود را پنهان ي اندرونةه به حجرك ي در روزكنيا: ا جواب دادياكي م24
  . ديوآش، پسر پادشاه ببريم شهر و كون، حاد و او را نزد آميريا را بگياكيم: ل گفتي و پادشاه اسرائ25
  . برگردميد تا من به سالمتي بپرورانيد و او را به نان و آب تنگيندازين شخص را در زندان بيا: دي فرماين مييد پادشاه چنيي و بگو26
. دي شما بشنويم همگ قويلم ننموده است؛ و گفت اكهوه با من تي، ينك مراجعت ي الواقع به سالمتياگر ف: ا گفتياكي م27
  .هودا به راموت جِلْعاد برآمدنديهوشافاط پادشاه يل و ي پس پادشاه اسرائ28
شان به ير ساخت و اكشتن را متنيل خويپس پادشاه اسرائ» .اما تو لباس خود را بپوش.  رومير ساخته، به جنگ مك من خود را متِنَ :هوشافاط گفتيل به ي و پادشاه اسرائ29

  .دجنگ رفتن
  .دييل فقط جنگ نمايه با پادشاه اسرائك و نه با بزرگ بلكوچكنه با «: ش را امر فرموده، گفتي خوي و پادشاه ارام سرداران ارابه ها30



اد برآورد و خداوند او را اعانت يفرهوشافاط يند و يل شدند تا با او جنگ نمايل است؛ پس ماين پادشاه اسرائيه اكدند، گمان بردند يهوشافاط را دي و چون سرداران ارابه ها 31
  .ديشان را از او برگردانينمود و خدا ا

  .ست، از تعاقب او برگشتنديل نيه پادشاه اسرائكدند ي و چون سرداران ارابه ها را د32
ه كرا يرون ببر زير بكدست خود را بگردان و مرا از لش  : زره زد، و او به ارابه ران خود گفتيان وصله هايل را ميده، پادشاه اسرائيشكمان خود را به غرض ك يسك اما 33

  .مجروح شدم
.داشتند؛ و در وقت غروب آفتاب مرد ان تا وقت عصر برپايل را در ارابه اش به مقابل ارامي و در آن روز جنگ سخت شد و پادشاه اسرائ34
  

19 دوم تواريخ باب
  . برگشتي سالمتم بهي خود به اورشلةهودا به خانيهوشافاط پادشاه يو  1
ن ي؟ پس از اي و دشمنان خداوند را دوست دارييست اعانت نماي بايران را ميا شريآ : هوشافاط پادشاه گفتيرون آمده، به ي بي مالقات وي برايي رايهو ابن حناني و ب2

  .جهت غضب خداوند برتو آمده است
.يم نموده ايرده، و دل خود را طلب خدا تصمكن دور يز زمره ها را ايه اَشَكافت شده است، چونيو كين درتو اعمال نكي ل3
  .ديشان برگرداني پدران ايهوه خداي يشان را به سويرون رفته، ايم بيوهستان افراكان قوم از بئرشبع تا يگر به مين شد، بار دكم سايهوشافاط در اورشلي و چون 4
  .ا شهر به شهر قرار دادهودي حصار دار ي در تمام شهرهايعنيت ي و داوران در وال5
  .م نمودن با شما خواهد بودك خداوند، او را در حيه براكد بليي نماي نمي انسان داوريه براكرايد زيي نمايه به چه طور رفتار مكد يتا حذر باش:  و به داوران گفت6
.ستي ني و رشوه خواري و طرفداري انصافي ما بيداهوه خيه با كرا يد زياط به عمل آورين را با احتي و حال خوف خداوند بر شما باشد و ا7
  . م برگشتنديپس به اورشل.  خداوند و مرافعه ها قرار داديل را به جهت داوري اسرائي آبايساو از رياهنان را و بعضكان و ي از الويهوشافاط بعضيز يم ني و در اورشل8
  .دييامل در ترس خداوند رفتار نماكنطور با امانت و دل يشما بد: شان را امر فرموده، گفتي و ا9

د تا ييشان را انذار نمايد، ايش شما آيام پكض و احيع و اوامر و فرايان شرايان خون و خون و مي م  باشند،ي خود مين شهرهاكه ساكه از برادران شما ك ي اي و در دعو10
  .د شديد، مجرم نخواهيين طور رفتار نمايه ااگر ب. دياينزد خداوند مجرم نشوند، مبادا غضب بر شما و بر برادران شما ب

ان همراه شما ي امور پادشاه بر سر شما هستند؛ و الوة همي برا  باشد،يهودا ميس خاندان يه رئكل يا ابن اسمعي امور خداوند و زبد ة هميهنه، براكس يا، رئي اَمرَكني و ا11
. ان باشدكيبا ند و خداوند يي عمل نمايريپس به دل. در خدمت مشغولند
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  .هوشافاط آمدندي مقاتله با يان، براي از عمونيشان بعضي عمون و با اي موآب و بنين، بنيو بعد از ا 1
 باشد، ين جديه همان عكون تامار شان در حصي اكني و ا ند؛ي آيا از ارام به ضد تو مي از آن طرف دريميگروه عظ: هوشافاط را خبر دادند و گفتندي آمده، ي و بعض2

  .هستند
  .ردكهودا به روزه اعالن ي يد و در طلب خداوند جزم نمود و در تماميهوشافاط بترسي پس 3
.نديهودا آمدند تا خداوند را طلب نماي ي شهرهايند و از تماميهودا جمع شدند تا از خداوند مسألت نماي و 4
  . ستاديد باي صحن جديش روي خداوند، پةم، در خاني و اورشلهودايان جماعت يهوشافاط درمي و 5
ه كست ي نيسك؟ و در دست تو قوت و جبروت است و يي نماي امت ها سلطنت نمكع مماليا تو بر جمي و آيستيا تو در آسمان خدا ني پدران ما، آي، خداةهوي ي ا : و گفت6

  . با تو مقاومت تواند نمود
  ؟يم تا ابداالباد داده ايش ابراهيت دوست خويل اخراج نموده، آن را به ذرين را از حضور قوم خود اسرائين زمي اةنكه سك يستي ما نيا تو خداي آ7
  :  اسم تو در آن بنا نموده، گفتندي براين شده، مقْدسكشان در آن ساي و ا8
م، و در وقت يستيبا) م استين خانه مقيه اسم تو در اكرايز( تو يش روين خانه و پيا يش روي بر ما عارض شود و ما پيا قحطيا وبا يا قصاص ير يا شمشيه بال ك يني ح9

  . م، آنگاه اجابت فرموده، نجات بدهيي خود نزد تو استغاثه نمايتنگ
شان اجتناب نمودند و يه از اكداخل شوند، بله به آنها ك يرون آمدند اجازت نداديه از مصر بك يل را وقتيه اسرائكر، يوه سعِك عمون و موآب و اهل ي بنكني و اآلن ا10

   نساختند،كشان را هاليا
  .ندي، اخراج نمايه آن را به تصرف ما داده اك تو كند تا ما را از ملي آيه مكني رسانند، به ايافات آن را به ما مكشان ميه اكني ا11
اما چشمان ما به . مينكم چه بي دانيست و ما نمي نيچ قوتيند، هي آيه برما مك يمين گروه عظي اه ما را به مقابلكرا يرد؟ زك يم نخواهكشان حيا تو بر اي ما آي خداي ا12
». تو استيسو
  .ستاده بودنديهودا با اطفال و زنان و پسران خود به حضور خداوند اي ي و تمام13
  .ان جماعت نازل شدي آساف بود، در ميه از بنك يو اليايل بن متَّنْيئِيعِيا ابن يا ابن بنايركل بن زيحزْئي آنگاه روح خداوند بر 14
ه كرايد زيم ترسان و هراسان مباشين گروه عظياز ا: دي گوين ميخداوند به شما چن! ديريهوشافاط پادشاه گوش گي يو ا! مينان اورشلكهودا و ساي ي تماميا:  و او گفت15

  .ه از آن خداستكست بليجنگ از آن شما ن
  .افتيد يل خواهيروئيابانِ ي در برابر بي واديشان را در انتهايص برخواهند آمد و ايشان به فراز صِي اكنيا. ديي فرود آشاني فردا به نزد ا16
د و فردا به يشم ترسان و هراسان مبايهودا و اورشلي يا. دييه با شما خواهد بود مشاهده نماكد و نجات خداوند را يستيبا. دييه جنگ نماكن وقت بر شما نخواهد بود ي در ا17

».د و خداوند همراه شما خواهد بوديرون رويشان بيمقابل ا
  .م به حضور خداوند افتادند و خداوند را سجده نمودندينان اورشلكهودا و ساي ين افتاد و تماميهوشافاط رو به زمي پس 18
.ح خواندنديار بلند تسبيا به آواز بسل ري اسرائيهوه خدايان برخاسته، ي قورحي قَهاتبان و از بنيان از بني و الو19
مان ي خود ايهوه خدايبر ! مي اورشلةنكهودا و سي يد ايمرا بشنو«: ستاد و گفتيهوشافاط باي رفتند، يرون ميرون رفتند و چون بيابان تَقُوع بي و بامدادان برخاسته، به ب20
  .د شدياب خواهيامكه كد يمان آوري او ايايد شد، و به انبيد و استوار خواهيآور
د ييخداوند را حمد گو: نديح خوانند و گويت را تسبينت قدوسيند و زي خداوند بسراي مسلّحان رفته، برايش رويرد تا پكن ي را معيردن با قوم، بعضك و بعد از مشورت 21
  .ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا يز



شان ين گذاشت و ايمكهودا هجوم آورده بودند، يه بر كر ي جبل سعِةنك عمون و موآب و سيوند به ضد بندن و حمد گفتن شروع نمودند، خداييشان به سراي و چون ا22
  . سِر شدندكمنْ

.ردندكامداد ت كار هالكگر را به يدكير فارغ شدند، ينان سعِك ساختند، و چون از ساكشان را نابود و هالير برخاسته، اي جبل سعِةنك عمون و موآب بر سيه بنكراي ز23
  . افته بودي نيي رهاين افتاده، و احدي الشه ها بر زمكني آن گروه نظر انداختند، ايدند و به سويان رسيده بانگاه بيهودا به دي و چون 24
ه نتوانستند ك خود آنقدر گرفتند يو براافتند، يار ي گرانبها بسيزهايان آنها اموال و رخوت و چيشان آمدند و درميمت ايهوشافاط با قوم خود به جهت گرفتن غني و 25

  . بودنديه سه روز مشغول غارت مكاد بود ينقدر زيمت ايببرند، و غن
  .  نامندي مةك برَيان را تا امروز وادكن جهت آن مي خواندند، و از اكه در آنجا خداوند را متباركرا ي جمع شدند زةك برَي و در روز چهارم در واد26
  .شان را بر دشمنانشان شادمان ساخته بوديرا خداوند ايردند زكم مراجعت ي برگشته، به اورشليشان با شادمانيهوشافاط مقدم ايم و يهودا و اورشليع مردان ي پس جم27
  . خداوند آمدندةم به خانيرِنّاها به اورشلك و با بربطها و عودها و 28
  .رده استكل جنگ يه خداوند با دشمنان اسرائك ديديه شنك شد چونيشورها مستولك كع ممالي و ترس خدا برجم29
.ديت بخشيش او را از هر طرف رفايرا خدايهوشافاط آرام شد، زيت ك و ممل30
  .  بوديرد و اسم مادرش عزُوبه دختر شِلْحكم سلطنت يست و پنج سال در اورشليه پادشاه شد و بك و پنج ساله بود يهودا سلطنت نمود و سيهوشافاط بر ي پس 31
  . آورديد و آنچه درنظر خداوند راست بود بجا مي نموده، از آن انحراف نورزك و موافق رفتار پدرش آسا سلو32
. ش مصمم نساخته بودندي پدران خوي خداي خود را به سوي بلند برداشته نشد و قوم هنوز دلهايان هاكن مكي ل33
. توب استك باشد، ميل مندرج ميخ پادشاهان اسرائيه در توارك ي ابن حنانوييهوشافاط از اول تا آخر در اخبار يع ي وقاةي و بق34
  .زش انداختي نمود طرح آميرانه رفتار ميه شركل يا پادشاه اسرائيهودا با اَخَزْيهوشافاط پادشاه ين، ي و بعد از ا35
  .ون جابر ساختنديها را در عصيشتكت نمود و ك مشاريش با وي رفتن به ترشيها برايشتك و در ساختن 36
ها يشتكپس آن .  تو را تباه ساخته استيارهاك، خداوند يا متحد شديه تو با اَخَزْركچون: رده، گفتكهوشافاط نبوت يه به ضد ك يشاتي مري آنگاه اَلِعازار بن دوداواهو37
.ش برونديسته شدند و نتوانستند به ترشكش
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  .ش پادشاه شديهورام به جايد و در شهر داود با پدرانش دفن شد، و پسرش ين خود خوابهوشافاط با پدرايو  1
  .ل بودنديهوشافاط پادشاه اسرائي پسران ةن هميا برادران او بودند ايل و شَفَطْيائكيا هو و ميا و عزَريركل و زيئيحيا و يهوشافاط عزري و پسران 2
.ه نخست زاده بودكرا يهورام عطا فرمود زيشان داد؛ و اما سلطنت را به يهودا به اي حصاردار در يس با شهرهايفاي و طال و ار از نقرهي بسيايشان عطاي و پدر ا3
  شت، كر يز به شمشيل را ني از سروران اسرائي برادران خود و بعضةت نموده، هميشتن را تقويهورام بر سلطنت پدرش مستقر شد، خوي و چون 4
  .ردكم سلطنت يه پادشاه شد و هشت سال در اورشلكدو ساله بود و يهورام سي 5
  .ه دختر اَخاب زن او بود و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، به عمل آوردكرا ي نمود زكردند، سلوك يه خاندان اَخاب رفتار مك يل به طوري و موافق رفتار پادشاهان اسرائ6
  . سازدكه خاندان داود را هالك اوقات ببخشد، نخواست ةشي و به پسرانش همي به ويه چراغكه وعده داده بود كود و چونه با داود بسته بك ين خداوند به سبب عهدكي ل7
  . خود نصب نمودندي براي شده، پادشاهيهودا عاصير دست يام او ادوم از زي و در ا8
  . ست دادكشان شي ايرده بودند، با سرداران ارابه هاكه او را احاطه كان را يوم اَد ش رفت و شبانگاه برخاسته،ي ارابه هايهورام با سرداران خود و تمامي و 9

.ردك ك پدران خود را تريهوه خدايه او كراي شد، زير دست او عاصيز از زي و در همان وقت لِبنه ن  شده انديهودا عاصير دست ي اما اَدوم تا امروز از ز10
  .هودا را گمراه ساختي  ص نموده،يردن تحركم را به زنا ينان اورشلكهودا ساخت و ساي يوههاك بلند در يانهاكز مي و او ن11
 كهودا سلوي آسا پادشاه يقهايهوشافاط و به طري پدرت يه به راههاك چون :دي فرماين مي چن  پدرت داود،يهوه، خداي«ه كده، گفت ي بدو رسي نبيايلي از ايتوبك و م12

   ،يننمود
ز از خاندان پدرت يش را نيب زنا بشوند و برادران خوك خاندان اخاب مرتياركه موافق زناك يم را اغوا نمودينان اورشلكهودا و ساي  شاهان رفتار نموده،ق پاديه به طرك بل13
  ،يديوتر بودند به قتل رسانكيه از تو نك

  .د ساختم مبتال خواهي عظي اموالت را به بالي همانا خداوند قومت و پسرانت و زنانت و تمام14
  رون خواهد آمديت از آن مرض روز به روز بيه احشاك عارض خواهد شد ي ايماريت چنان بي در احشا  و تو به مرض سخت گرفتار شده،15
  .ديرانيهورام برانگيان بودند، به ضد يه مجاور حبشك را يان و عرَبانيني پس خداوند دل فلسط16
هترش  ك پسر ي سواي او پسريو برا.  بردنديريز به اسيافت شد و پسران و زنان او ني پادشاه ةه در خانك اموال ي انداختند و تمامهودا هجوم آورده، در آن ثَلْمهي و بر 17
. نمانديهواَخاز باقي

  .ر مبتال ساختيش را به مرض عالج ناپذينهمه خداوند احشاي و بعد از ا18
 ي پدرش ميه براكدند، چنانيات نسوزاني عطري وي سخت مرد، و قومش برايرون آمد و با دردهايش از شدت مرض بيا احش  مدت دو سال،يام بعد از انقضاي و به مرور ا19

  .دنديسوازن
ادشاهان دفن  پ ةرد، و او را درشهر داود، اما نه در مقبرك شود، رحلت يه بر او رقّتكم سلطنت نمود، و بدون آنيه پادشاه شد و هشت سال در اورشلك ودوساله بود ي واو س20
.ردندك
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پس . شته بودندك پسران بزرگش را ةه با عرَبان بر اردو هجوم آورده بودند، همك يرا گروهيردند، زك نصب يش به پادشاهيا را درجايهترش اَخَزْكم پسر ينان اورشلكو سا 1

  .ردكهودا سلطنت يهورام پادشاه يا ابن ياخَزَ
  . بوديا دختر عمريرد و اسم مادرش عتَلْكم سلطنت ي سال در اورشلكيه پادشاه شد و كورام چهل و دو ساله بود هيا ابن ي و اَخَز2
  .ندكه مادرش ناصح او بود تا اعمال زشت بكرا ي نمود زك خاندان اَخاب سلويق هايز به طري و او ن3
  .تش ناصح او بودندك هاليشان بعد از وفات پدرش، برايه اكراي و مثل خاندان اَخاب آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، بجا آورد ز4
  .ورام را مجروح نمودنديان يل پادشاه اَرام به راموت جِلْعاد رفت و ارامي جنگ با حزائيز برايل نيهورام بن اَخاب پادشاه اسرائيشان رفتار نموده، با ي پس برحسب مشورت ا5



هورام بن اَخاب به يادت ي عيهودا برايهورام پادشاه يا ابن يابد و عرَريافته بود، شفا يل پادشاه ارام در رامه يه در محاربه با حزائك يرد تا از جراحاتكل مراجعت يزعي پس به 6
.مار بوديه بكرا يل فرود آمد زيزرعي

 ساختن خاندان اَخاب ك هاليه خداوند او را براك يهو ابن نِمشيي ة به مقابلهورامي با  د،يرا چون به آنجا رسي از جانب خدا بود ز ورام رفت،يه نزد كنيا در اي اَخَرك و هال7
  . رون رفتيرده بود، بكمسح 

  .شتكشان را يافته، ايا بودند يه مالزمان اَخَرْكا را يهودا و پسران برادران اَخَزي از سروران يبعض د، ي رسانيهو قصاص بر خاندان اخاب ميي و چون 8
ه كهوشافاط است يپسر  « :را گفتنديردند زكدفن  ده، يهو آوردند و او را به قتل رسانيير نموده، نزد يه در سامره پنهان شده بود، دستگك يد و او را در حالتيبا را طلي و اَخَر9ْ

.ه قادر بر سلطنت باشد، نماندك يسك  ا،يپس، از خاندان اَخَزْ» .دي دل خود طلبيخداوند را به تمام
  . ردك كهودا را هالي اوالد پادشاهان از خاندان يشته شده است، برخاست و تمامكه پسرش كد يا ديا مادر اَخَرْي پس چون عتَل10ْ
هوشَبعه، يو ه اش در اطاق خوابگاه گذاشت ي او را با دا ده،يه مقتول شدند دزدكان پسران پادشاه يا را گرفت و او را از ميوآش پسر اَخَزْي  هوشَبعه، دختر پادشاه،ين كي ل11

  . شتكه او را نكرد كا پنهان يا بود، او را از عتَلْيه خواهر اَخَزكاهن كاداع يهوي زن  هورام پادشاه،يدختر 
.ردك ين سلطنت ميا بر زميو عتَلْ.  خدا مدت شش سال پنهان ماندةشان در خاني و او نزد ا12
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شافاط يا و اليا ابن عدايد و معسيا ابن عوبيهوحانان و عزَريل بن يهورام و اسماعيا ابن ي عزَريعني از سرداران صده ي بعض ت داده،يشتن را تقوياداع خويهوي  و در سال هفتم، 1

  .زس را با خود همداستان ساختكبن زِ
  .م آمدنديرده، به اورشلكل را جمع ي اسرائي آبايساوهودا و ري يع شهرهايان را از جميردند و الوكهودا گردش يشان در ي و ا2
  . پسران داود گفته است ةه خداوند دربارك چنان رد،كهمانا پسر پادشاه سلطنت خواهد : شان گفتيو او به ا.  خدا عهد بستندة جماعت با پادشاه در خاني و تمام3
  .دي آستانه ها باشيد دربانهاي شوياخل مان در سبت دياهنان الوكه از ك ثلث از شما كي  :ن استيد اينكد بيه باك يارك و 4
  . خداوند حاضر باشند ة خاني قوم در صحنهاي اساس و تمامة به دروازي پادشاه و ثلثةگر به خاني و ثُلث د5
 خداوند را حراست ة قوم خاني تمامه مقدسند وكرا يشان داخل بشوند زي خداوند نشود، اما اة داخل خان  باشند،يه به خدمت مشغول مك يانياهنان و الوكر از ي غيسك و 6

  .ندينما
رون رود، شما نزد او يا بيشته شود؛ و چون پادشاه داخل شود كد يه به خانه درآكند و هر يس سالح خود را به دست گرفته، پادشاه را از هر طرف احاطه نماكان هر ي و الو7

.ديبمان
ه كراي برداشتند ز  رفتند،يرون ميه در روز سبت بك يسان خود را خواه از آنانكدام ك و هر  مر فرمود عمل نمودند،اهن اكاداع يهويهودا موافق هرچه ي يان و تمامي پس الو8
  .اهن فرقه ها را مرخص نفرمودكاداع يهوي

  .ها داديوزباشي خدا بود، به ةه از آن داود پادشاه و در خانكزه ها و مِجنها و سپرها را ياهن نكاداع يهوي و 9
. به اطراف پادشاه قرار داد  مذبح و خانه،يشان سالح خود را به دست گرفته بودند، از طرف راست خانه تا طرف چپ خانه به پهلوي از اكيه هر ك قوم را يو تمام 10
:   گفتند اداع و پسرانش، او را مسح نموده،يهوي و ردند،ك نصب ي او را به پادشاه رون آورده، تاج را بر سرش گذاشتند و شهادت نامه را به او داده،ي و پسر پادشاه را ب11

».پادشاه زنده بماند « 
  . خداوند داخل شدةد، نزد قوم به خانيردند شنك يدند و پادشاه را مدح مي دويه مكا آواز قوم را ي اما چون عتَل12ْ
 نوازند و يرِنّاها را مكنند و ك ي مين شادي زمي باشند و تماميرِنّانوازان نزد پادشاه مكستاده است و سروران و ي ستون خود نزد مدخل ايه پادشاه به پهلوكنيه اكد ي و د13
  » !انتي خ انت،يخ«:  صدا زد ده،يا لباس خود را دريآنگاه عتَلْ. حيان تسبيشواي و پيقيان با آالت موسيمغَنّ
» .شته شودكر ي به شمش ه از عقب او برود،ك و هر  د،ينكرون يان صفها بياو را از م«: شان گفتي به ا ه سردراران فوج بودند امر فرموده،كها را يوزباشياهن، كاداع يهوي و 14
  .ديشك خداوند مةه او را در خانكاهن فرموده بود كرا يز

.شتندك او را در آنجا  د،ي پادشاه رسة نزد خان  اسبان،ة درواز ة پس او را راه دادند و چون به دهن15
  . عهد بست تا قوم خداوند باشند  قوم پادشاه،يان خود و تماميدرماداع يهوي و 16
  . شتندك مذبحها ياهن بعل متان را روبه روكستند و كلش را شيش و تماثي آن را منهدم ساختند و مذبح ها  بعل رفته، ة قوم به خاني و تمام17
رده كم ي خداوند تقسةشان را بر خانيه داود اك چنان ان سپرد،ياهنان و الوك خداوند را به دست  ة خانيفه هاي برحسب امر داود، وظيي و نغمه سراياداع با شادمانيهوي و 18

  . خداوند را بگذرانندي سوختنيتوب است، قربانك ميبود تاموافق آنچه در توارت موس
  . اخل نشودد  نجس باشد، يه به هر جهتك يسك خداوند قرار داد تا  ة خاني و دربانان را به دروازه ها19
 يرسك پادشاه درآورده، او را بر  ة به خانير آورد و او را از دروازه اعلي خداوند به ز ةن را برداشت و پادشاه را از خاني قوم زميمان قوم و تمامكها و نُجبا و حايوزباشي و 20

  . ديسلطنت نشان
.شتندكر ي شمشا را بهيافت و عتَلْي يردند و شهر آرامك ين شادي قوم زمي و تمام21
  

24دوم تواريخ باب 
  . بودي بئرشَبع ةيم سلطنت نمود و اسم مادرش ظَبِيه پادشاه شد و چهل ساله در اورشلكوآش هفت ساله بود يو  1
  . آورديه درنظر خداوند راست بود عمل مك آنچه را  اهن،كاداع يهوي ي روزهايوآش در تمامي و 2
. د نمودي او پسران و دختران تولش گرفت وياداع دو زن برايهوي و 3
  . دير نماي خداوند را تعمةه خانكرد كوآش اراده ي   و بعد از آن،4
ن ي و در ا د،ينك سال به سال جمع   خود،ي خدا ةر خاني تعميل نقره براي اسرائيد و از تماميرون رويهودا بي يبه شهرها«: شان گفتيرده، به اكان را جمع ياهنان و الوك و 5
  .ل ننمودنديان تعجياما الو» .دييل نماي تعجارك
 ةميل به جهت خي خداوند و جماعت اسرائة بنديه موسك را يها ايه جزك يردكان باز خواست نيچرا از الو«:  را گفتيرا خوانده، و هنهكس ياداع رئيهوي پس پادشاه، 6

  اورند؟يم بيهودا و اورشليشهادت قرار داده اند، از 
. رده بودندكم ي خداوند را صرف بعلة موقوفات خانيرده، و تمامك خدا را خراب ةثه، خاني خبيايعتَلْه پسران كرا ي ز7



  . خداوند بگذارندة خانةرون دروازي بسازند و آن را بيه صندوقك و پادشاه امر فرمود 8
  .اورندي خداوند بيل قرار داده بود، براياسرائابان بر ي خدا در بة بنديه موسك را يه ايه جزكم ندا در دادند يهودا و اورشلي و در 9

  . آورده، در صندوق انداختند تا پر شدي قوم آن را به شادمانيع سروران و تمامي و جم10
 ينه آمده، صندوق را خالهكس يلِ رئيكاتبِ پادشاه و وكآنگاه . ار هستيه نقره بسكدند ي ديشان مي شد و اي پادشاه آورده ميالك نزد و ان،ي و چون صندوق به دست الو11
  .ردندكار جمع ي بسةرده، نقركن يو روز به روز چن.  گذاشتنديش ميردند و آن را برداشته، باز به جاك يم

 ي آهنگران و مسگران برا خداوند وةر خانيان و نجاران به جهت تعميشان بنّاي خداوند مشغول بودند دادند، و اةار خدمت خانكه در ك ياداع آن را به آنانيهوي و پادشاه و 12
  . ر نمودندي خداوند اج ةمرِمت خان

  . م ساختندك خدا را به حالت اولش برپا داشته، آن را مح ةد و خانيشان به انجام رسيار از دست اكار پرداختند و ك پس عمله ها به 13
 ها و قاشقها و ظروف طال و ي آالت خدمت و آالت قربانيعني خداوند اسباب ة خاني و از آن برااداع آوردنديهوي نقره را نزد پادشاه و ةيرده بودند، بقك و چون آن را تمام 14

. دندي گذراني خداوند مة دائماً در خاني سوختني هاياداع، قربانيهوي ي روزهاينقره ساختند، و در تمام
  . ساله بودين وفاتش صد و سير و سالخورده شد، بمرد و حياداع پيهوي اما 15
.رده بودك ييوكي او نة خاني خدا و هم برايل هم برايه در اسرائكرا يردند، زك و او را در شهر داود با پادشاهان دفن 16
  .شان گوش گرفتيم نمودند و پادشاه در آن وقت به ايهودا آمدند و پادشاه را تعظياداع، سروران يهوي و بعد از وفات 17
  .   م افروخته شديهودا و اورشليشان، خشم بر يان اين عصيم و بتها را عبادت نمودند و به سبب ايري اَشَ رده،ك كد را تر پدران خويهوه خداي ةشان خاني و ا18
.شان گوش نگرفتنديشان آنها را شهادت دادند، اما ايهوه برگردانند و اي يشان را به سويشان فرستاد تا اياء نزد اي و او انب19
د؟ پس يي نمايهوه تجاوز ميشما چرا از اوامر : دي فرماين ميخدا چن«: شان گفتي به ا ستاده،ي قوم اياهن را ملبس ساخت و او باالكاداع يهويا ابن يرك پس روح خدا ز20
  . نموده استكد، او شما را تري نموده اكه خداوند را تركچون. د شدياب نخواهيامك

  .ردندك خداوند سنگسار ةه در صحن خانم پادشاكشان بر او توطئه نموده، او را به حي و ا21
ند و باز خواست ين را ببيخداوند ا:  مرد، گفتيد و چون او ميه پسرش را به قتل رسانكاورد، بلياد ني ب  نموده بود،ياداع، به ويهويه پدرش ك را يوآشِ پادشاه احساني پس 22
.دينما
شان را نزد يمت اي غني ساختند، و تمامكان قوم هاليع سروران قوم را از مي جم م داخل شده،يهودا و اورشليبه  برآمده، يان به ضد وير اَرامكل سال، لشي و در وقت تحو23

  . پادشاه دمشق فرستادند
وآش يبودند؛ پس بر رده ك ك پدران خود را تريهوه خدايه كم نمود، چونيشان تسلي به دست ايميار عظير بسك آمدند و خداوند لشيمكت ير اَرام با جمعكه لشكرا ي ز24

. قصاص نمودند
و چون . شتندكخته، او را بر بسترش ي بر او فتنه انگ اهن،كاداعِ يهوي،  بندگانش به سبب خون پسران ) سخت واگذاشتنديه او را در مرضهاكرا يز( و چون از نزد او رفتند 25
  . ردندك ن پادشاهان دفنةردند، اما او را در مقبرك او را در شهر داود دفن  مرد،
  .هيتِ موآبي پسر شِمر هوزاباد،يه و يزاباد، پسر شِمعه عمون: ناننديختند، ايه بر او فتنه انگك ي و آنان26
. ادشاه شدش پيا در جايتوب است، و پسرش اَمصكخ پادشاهان مي در مِدرسِ تواركني خدا، اةر خانيه بر او نازل شد و تعمك يت پسرانش و عظمت وحياك و اما ح27
  

25دوم تواريخ باب 
1صانِ اورشليرد و اسم مادرش ك يم پادشاهيست و نه سال در اورشليه پادشاه شد و بكست و پنج ساله بود يا بي اَمدوعبوديميه .  
  .املك و آنچه در نظر خداوند پسند بود، به عمل آورد، اما نه به دل 2
  .ديشته بودند، به قتل رسانكه پدرش پادشاه را كخود را م شد، خادمان ك و چون سلطنت در دستش مستح3
شته نشوند و پسران به جهت پدران مقتول كپدران به جهت پسران «: ه خداوند امر فرموده و گفته بودك يتاب تورات موسك ةشت به موجب نوشتكشان را ني اما پسران ا4

».شته شودكس به جهت گناه خود كه هركنگردند، بل
5صصد هزار مرد يست ساله باالتر شمرده، سيشان را از بين مقرر فرمود و اياميهودا و بني يشان در تماميرده، سرداران هزاره و سرداران صده از اكهودا را جمع ي اي و اَم

  .افتي رفتند، يرون ميه به جنگ بكزه و سپردار را ي نةديبرگز
  .ر ساختيل اجيائ و صد هزار مرد شجاع جنگ آزموده به صد وزنه نقره از اسر6
  . ستيم ني افراي بني با تماميعنيل يرا خداوند با اسرائيل با تو نروند زير اسرائك پادشاه، لشيا:  آمده، گفتي نزد ويي اما مرد خدا7
.وب ساختن با خدا استرا قدرت نصرت دادن و مغليش دشمنان مغلوب خواهد ساخت زين خدا تو را پكي شو؛ لي برو و به جهت جنگ قوي بروي خواهي و اگر م8
9صن بدهديشتر از ايه تو را بكخداوند قادر است : نم؟ مرد خدا جواب دادكل داده ام، چه ير اسرائكه به لشك نقره ة صد وزنيبرا«: ا به مرد خدا گفتي اَم.  

10صكار غضبنايهودا به شدت افروخته شد و بسيشان بر ين سبب خشم ايا خود برگردند و از يه به جاكرد كم نزد او آمده بودند، جدا يه از افراك را يركا لشي پس اَم 
. خود رفتنديده، به جايگرد
11صعِيده، ده هزار نفر از بني الملح رسيرون برد و به واديت نموده، قوم خود را بيشتن را تقويا خوي و اَمشتكر را ي س .  
  .عاً خرد شدنديه جمكر انداختند ي سالَع به زة سالَع برده، از قلةشان را به قليرد، و اكر يگر را زنده اسيهودا ده هزار نفر دي ي و بن12
.ار بردنديمت بسيشته، غنكت حورون تاختند و سه هزار نفر را يهودا از سامره تا بي يا باز فرستاده بود تا همراهش به جنگ نروند، بر شهرهايه اَمصك و اما مردان آن فوج 13
  . دي آنها سوزانيان خود ساخت و آنها را سجده نموده، بخور براير را آورده، آنها را خداي سعِيان بنيان، او خدايست دادن ادومكا از شياَمص و بعد از مراجعتِ 14
15ص؟يديد، طلبيوانستند رهانه قوم خود را از دست تو نتكان آن قوم را يچرا خدا: ديه او را بگوك فرستاد ي نزد ويا افروخته شد و نبي پس خشم خداوند بر اَم  
ه خدا قصد ك دانم يم: ت شده، گفتك سايشند؟ پس نبكچرا تو را ب! ت شوكر پادشاه ساخته اند؟ سايا تو را مشيآ:  گفت، او را جواب دادين سخن را به وي و چون ا16

.يديحت مرا نشني و نصيردكار را كن يه اكند، چونك كه تو را هالكنموده است 
17صوآحازبن يوآش بن يرده، نزد كهودا، مشورت ي، پادشاه اي پس اَممييگر مقابله نمايدكيا تا با يب: ل فرستاده، گفتيهو پادشاه اسرائييه.  
وان ياما ح.  بدهيدختر خود را به پسر من به زن: شترخار لبنان نزد سرو آزاد لبنان فرستاده، گفت«: هودا فرستاده، گفتيا پادشاه يل نزد اَمصيوآش پادشاه اسرائي و 18

  .مال نموديرده، شتر خار را پاكه در لبنان بود گذر ك يوحش



هودا ي تا خودت و يزاني انگي خود برميچرا بال را برا.  خود برگردة؟ حال به خانييه افتخار نماكست دادم و دلت تو را مغرور ساخته است ك، هان ادوم را شيي گوي م19
د؟ يفتيهمراهت ب

 20صدنديان ادوم را طلبيه خداكد، چونيم نمايشان را به دست دشمنان تسلين امر از جانب خدا بود تا ايه اكرا ي گوش نداد زاي اما اَم .  
  .گر مقابله نمودنديدكي با  هودا است،يه در كت شمس يهودا در بيا پادشاه يل برآمد و او و اَمصيوآش پادشاه اسرائي پس 21
  .ردك خود فرار ةميس به خكهزم شده، هرل منيهودا از حضور اسرائي و 22
م تا ي افراةم را از دروازيم آورده، چهار صد ذراع حصار اورشليت شمس گرفت و او را به اورشليهودا را در بيهوآحاز پادشاه يا ابن بوآش بن يل اَمصيوآش پادشاه اسرائي و 23

  . ه منهدم ساختي زاوةدرواز
  . ردكرْغماالن را گرفته، به سامره مراجعت يافت شد و ي پادشاه ة خانيد اَدوم و در خزانه هاي عوبي خدا نزد بنةه در خانك را يف ظروي طال و نقره و تمامي و تمام24
25صوآحاز پادشاه اسرائيوآش بن يهودا، بعد از وفات يوآش پادشاه يا، ابن ي و اَمنموديل، پانزده سال زندگانيه .  
  ست؟يتوب نكل ميهودا و اسرائيخ پادشاهان يا در تواريا، آير اَمصع اول و آخي وقاةي و بق26
ش فرستادند و او را در آنجا يكرد و از عقبش به الكش فرار يكپس به ال. ختندي انگيم فتنه بر وي در اورشليد، بعضي خداوند انحراف ورزيرويا از پيه اَمصك ي و از زمان27
  .شتندك

.ردندكهودا دفن ي با پدرانش در شهر  و او را بر اسبان آوردند و28


26دوم تواريخ باب 
  .ا پادشاه ساختندي پدرش اَمصيه شانزده ساله بود گرفته، در جاكا را يهودا عزّي قوم ي و تمام1
  .هودا استرداد نمودي يرد و آن را براكلُوت را بنا يده بود، ايه پادشاه با پدرانش خوابك و او بعد از آن2
  . بوديمي اورشليايلْكي نمود و اسم مادرش يم پادشاهيه پادشاه شد پنجاه و در سال در اورشلك شانزده ساله بود اي و عز3ّ
  .رده بود، بجا آوردكا ي و آنچه درنظر خداوند پسند بود، موافق هر چه پدرش اَمصع4
. ساختياب ميامكد، خدا او را ي طلبيداوند را مه خك يد و مادامي طلبير بود، خدا را مي خدا بصيايوه در ركا يرك زي و در روزها5
  .ان بنا نمودينين اشدود و فلسطيبنَه و حصار اَشْدود را منهدم ساخت و شهرها در زميرد و حصار جت و حصار ك يان جنگ مينيرون رفته، با فلسطي  و او ب6
  .ان نصرت داديمعونن بودند و بركه در جوربعل ساك يان و عرًبانيني و خدا او را بر فلسط7
  . گشتيت قوي نهايه بكرا يد، زيع گرديا دادند و اسم او تا مدخل مصر شايا هدايان به عزّي و عمون8
  .ديم گردانكرده، آنها را مستحك حصار بنا ة و نزد گوشي وادةه و نزد دروازي زاو ةم نزد دروازيا برجها در اورشلي و عز9ّ

ه كوهستان و در بوستانها داشت، چونك و در هامون داشت و فالحان و باغبانان در ير در همواريثك يه مواشكرا يند زكار ي بسيمود و چاههاابان بنا ني و برجها در ب10
  . داشتيفالحت را دوست م

 از يكيه كا يردست حنَنعيس زي رئيايتب و معساكل يئيعيه  كشان ي رفتند؛ برحسب تعداد ايرون مي محاربه دسته دسته بيه براكĤ سپاهان جنگ آزموده داشت ي و عز11ّ
  .دندي دي آنها را سان م سرداران پادشاه بود،

  .ه شجاعان جنگ آزموده بودند، دو هزار و ششصد بودك سرداران آبا ي و عدد تمام12
  .ردندك يساعدت نموده، با قوت تمام مقابله مه پادشاه را به ضد دشمنانش مكصد و هفت هزار و پانصد سپاه جنگ آزموده بودند يشان، سيردست اي و ز13
  .ا ساختيمانها و فالخنها مهكزه ها و خودها و زره ها و يرها سپرها و نك لشي تمامي برايعنيشان ي ايĤ براي و عز14ّ
 او تا ةپس آواز.  بزرگ بگذارنديرها و سنگهايتن ت انداخي حصار برايم ساخت تا آنها را بر برجها و گوشه هايه مخترع صنعتگران ماهر بود در اورشلك ييقهاي و منجن15
.دي گرديار قويافته، بسي يميه نصرت عظكرا يع شد زي دور شايهايجا
  .ديل خداوند درآمد تا بخور بر مذبح بخور بسوزانكيده، به هيانت ورزي خود خيهوه خدايد و به يبر گردكتش متك هالين چون زور آور شد، دل او براكي ل16
17و ع اهنان خداوند درآمدندكد از ياهن از عقب او داخل شد وهمراه او هشتاد مرد رشك يايزَر.  
دن بخور ي سوزانيه براكاهنان پسران هارون است كار كه كست بليار تو نك خداوند يدن بخور برايا سوزاني عزّيا«: ا پادشاه مقاومت نموده، او را گفتنديشان با عزّي و ا18
» .هوه خدا موجب عزت تو نخواهد بوديار از جانب كن ي، و ايردكرا خطا يرون شو زيپس از مقدس بس شده اند، يتقد
 خداوند به ةاهنان در خانكد، برص به حضور ياهنان افرخته گردك شد و چون خشمش بر كدن بخور در دست خود داشت، غضبناي سوزاني برايه مِجمركا ي آنگاه عز19ّ
  .د آمدي اش پديشاني مذبح بخور بر پيپهلو
20زْررون يل بيز به تعجيردند و خودش نكرون يپس او را از آنجا به شتاب ب. ش ظاهر شده بوديشاني برص بر پكنيستند و اياهنان بر او نگركر يهنه و ساكس ي رئياي و ع

  .ه خداوند او را مبتال ساخته بودكرفت، چون
. بودين ميم قوم زمك پادشاه و حاةوتام، ناظر خاني خداوند ممنوع بود؛ و پسرش ةرا از خانيضخانه مبروص ماند، زير مرا پادشاه تا روز وفاتش ابرص بود و دي و عز21ّ
22زّي وقاةي بقيا ابن آموص نبي و اِشَعرا نوشتيع اول و آخر ع Ĥ.  
.ش پادشاه شديوتام در جايه ابرص است و پسرش كرا گفتند يد، زردنك پادشاهان دفن  ةن مقبريد و او را با پدرانش در زميا با پدران خود خوابي پس عز23ّ


27دوم تواريخ باب 
  .  دختر صادوق بودةرُوشَيم سلطنت نمود و اسم مادرش يه پادشاه شد و شانزده سال در اورشلكست و پنج ساله بود يوتام بيو  1
  .ردندك ين قوم هنوز فساد  مكيل خداوند داخل نشد لكي بود، به عمل آورد، اما به هردهكا ي و آنچه درنظر خداوند پسند بود، موافق هر آنچه پدرش عز2ّ
  . ار ساختي خداوند را بنا نمود و بر حصار عوفَل عمارت بسة خاني اعالة و او درواز3
  .هودا بنا نمود و قلعه ها و برجها در جنگلها ساختيوهستان ك و شهرها در 4
 عمون در سال ير جو به او دادند؛ و بنكر گندم وده هزار ك نقره و ده هزار ة عمون در آن سال، صد ورنيپس بن. شان غالب آمدي نموده، بر ا عمون جنگي و با پادشاه بن5

  .دوم و سوم به همان مقدار به او دادند
  .ش ساختي خويهوه خدايرا رفتار خود را به حضور يد زيوتام زورآورگردي پس 6
  .توب استكهودا ميل و يخ پادشاهان اسرائي در تواركنيش و رفتارش، اي جنگهاةوتام و هميع ي وقاةي و بق7



  .ردكم سلطنت يه پادشاه شد و شانزده سال در اورشلكست و پنج ساله بود ي و او ب8
.ش سلطنت نموديردند، و پسرش آحاز در جاكد و او را در شهر داود دفن يوتام با پدران خود خوابي پس 9
  

28واريخ باب دوم ت
  .اوردياما آنچه درنظر خداوند پسند بود، موافق پدرش داود به عمل ن. ردك يم پادشاهيه پادشاه شد و شانزده سال در اورشلكست ساله بود ي و آحاز ب1
  .ختيم ري بعليز براي نموده، تمثالها نكل سلوي پادشاهان اسرائيقهايه  به طرك بل2
  . ديل اخراج نموده بود، سوزاني اسرائيه خداوند از حضور بنك ييد، و پسران خودرا برحسب رجاسات امت هايسوزان ابن هنُّوم بخور ي و در واد3
.ديد و بخور سوزاني ها گذرانير هر درخت سبز قرباني بلند و تلها و زيانهاك و بر م4
ز يل ني به دمشق بردند و به دست پادشاه اسرائ  از او گرفته،ياريران بسيست داده، اسكا ششان او ريه اكم نمود يش او را به دست پادشاه ارام تسليهوه خداين، ي بنابرا5

  . داديميست عظكه او را شكم شد يتسل
  .ودند نموده بك پدران خود را تري خداةهويه كشت، چونكهودا ي روز در كي بودند، در يشان مردان جنگيع ايه جمكست هزار نفر يا صد و بي و فَقَح بن رمل6ْ
. شتكه شخص اول بعد از پادشاه بود، كقام ناظر خانه و اَلْفانه را ي بود، معسا پسر پادشاه، عزْريميه مرد شجاع افراك يرِك وز7ِ
  .ت را به سامره بردندميشان گرفتند، و غني از اياريمت بسيز غني بردند و نيريست هزار نفر زنان و پسران و دختران از برادران خود به اسيل دوي اسرائي پس بن8
 پدران شما بر يهوه خدايه كن جهت ي از اكنيا«: شان گفتي گشتند آمده، به ايه به سامره برمك يركه به استقبال لشكد نام بود ي از جانب خداوند عودي و در آنجا نب9
  .ديشكده است، يبه آسمان رسه ك يشان را با غضبيم نمود و شما ايشان را به دست شما تسلي باشند، اي مكهودا غضبناي

  ست؟ي شما نيهوه خدايرها به ضد يز بقصيا با خود شما نيو آ. ديزان خود سازينكم را به عنف غالمان و يهودا و اورشليه پسران كد ينك يال مي و حال شما خ10
» . باشديت خشم خداوند بر شما مه حدكرا يد زيد، برگردانيه از برادران خود آورده اك را يرانيد و اسي پس اآلن مرا بشنو11
  . آمدند، مقاومت نمودنديه از جنگ مك ي با آنانيا ابن شَلُّوم و عماسا ابن حداليحِزْقيوت و يا ابن مشُلّيكهوحانان و بريا ابن ي عزَريعنيم ي افراي بنيساو از ري آنگاه بعض12
ه كرا يد زينكد ي ما را مزيرهايه گناهان و تقصكد ي خواهي به ضد خداوند بر ما هست؛ و شما ميريه تقصكرا يد زد آورينجا نخواهيران را به ايه اسكشان گفتند ي و به ا13
  .ل وارد شده استيم است و حدت خشم بر اسرائير ما عظيتقص
  . جماعت وا گذاشتنديسا و تماموش ريمت را پيران و غنيان، اسيرك پس لش14
شان را يرده، اكشان ي ايفش به پاكده، ملبس ساختند و يمت پوشانيشان را از غني برهنگان ا ةران را گرفتند و هميبرخاسته، اسور شد كشان مذيه اسم اك ي و آنان15

.ردندكمره مراجعت ده، خود به سايه شهر نخل باشد نزد برادرانشان رسانكحا يشان را به اريفان را بر االغها سوار نموده، اي ضعيرده، تمامكن يدند و تدهيدند و نوشانيخوران
  .نندك و در آن زمان، آحاز پادشاه نزد پادشاهان آشور فرستاد تا او را اعانت 16
  . بردنديران مي اس ست داده،كهودا را شي آمدند و يان هنوز ميه اَدومكرا ي ز17
 در  و را با دهاتش و تِمنَه را با دهاتش و جِمزُو را با دهاتش گرفته،كو سوروت يلُون و جديت شمس و اَيهودا هجوم آوردند و بي ي هامون و جنوبيان بر شهرهايني و فلسط18

  . ن شدندكآنها سا
  .دي ورزيميانت عظي واداشت و به خداوند خيشكهودا را به سريه او ك چون ل ساخت،يل ذليهودا را به سبب آحاز، پادشاه اسرائيرا خداوند ي ز19
  .ت ندادي را تقويبر او برآمد و او را به تنگ آورد و و پس تِلغت فِلْناسر، پادشاه آشور 20
.رده، به پادشاه آشور داد، اما را اعانت ننمودك پادشاه سروران را تاراج ي خداوند و خانه ها ةه آحاز خانكراي ز21
  .ديانت ورزيشتر خين آحاز پادشاه به خداوند بي و چون او را به تنگ آورده بود، هم22
 ي  آنها قربانيشان را نصرت داده اند، پس من برايان پادشاهان ارام، ايه خداكچون«: د و گفتي گذارنيست داده بودند، قربانكه او را شكان دمشق يدا خيه براكرا ي ز23

  .  ل شدندي اسرائي و تماميت وكاما آنها سبب هال. نديد تا مرا اعانت نمايخواهم گذران
  . م ساختي خود در هر گوشه اورشلي خداوند را بسته، مذبح ها برا ة خانيرد و درهاك خدا را خرد  ةالت خانرد و آك خدا را جمع ة و آحاز اسباب خان24
  .جان آوردي پدران خود را به هيهوه خدايپس خشم . ديب بخور سوزانيان غري خداي بلند ساخت تا برايان هاكهودا، مي ي از شهرهاي و در هر شهر25
  .توب استكل ميهودا و اسرائيخ پادشاهان ي در تواركني اول و آخر او، ايق هاي طرة و هميع  وي وقا ةي و بق26
.ش پادشاه شديا به جايو پسرش حِزْق. اوردنديل ني پادشاهان اسرائة اما او را به مقبر ردند،كم دفن يد و او را در شهر اورشلي پس آحاز با پدران خود خواب27
  

29دوم تواريخ باب 
  .ا بوديركه دختر زيم سلطنت نمود، و اسم مادرش اَبِيست و نه سال در اورشليه پادشاه شد و بكپنج ساله بود ست ويا بي حِزق1
. رده، بود عمل آوردك و او آنچه در نظر خداوند پسند بود، موافق هرآنچه پدرش داود 2
  .مودر ني خداوند را گشوده، آنها را تعمة خاني و در ماه اول از سال سلطنت خود، درها3
  .ردك جمع يدان شرقيشان را در ميا ان را آورده، ياهنان و الوك و 4
  .ديرون بريرده، نجاسات را از قدس بكس ي پدران خود را تقديهوه خداي ةد و خانييس نمايشتن را تقدي االن خو !ديان مرا بشنوي الويا«: شان گفتي و به ا5
  . ن خداوند تافتند و پشت به آن دادندك خود را از مسيرده، روك ك ما ناپسند بود به عمل آوردند و او را تريوه خداهيده، آنچه درنظر يانت ورزيه پدران ما خكراي ز6
  .دنديل نگذراني اسرائي در قدس خداي سوختني هايدند و قربانيردند و بخور نسوزانك رواق را بسته، چراغها را خاموش ي و درها7
  . ديني بيه شما به چشمان خود مكه ساخت، چنانيش و دهشت و سخريشان را محل تشويم افروخته شد و ايلهودا و اورشي پس خشم خداوند بر 8
  . رفتنديرين سبب به اسير افتادند و پسران و دختران و زنان ما از اي پدران ما به شمشكني و ا9

  . برگرددل عهد ببندم تا حدت خشم او از ما ي اسرائي خداةهويه با ك اآلن اراده دارم 10
.نديد و خادمان او شده، بخور سوزاييستاده، او را خدمت نماي ايده است تا به حضور ويرا خداوند شما را برگزيد زي مورزياهلك پسران من، ي پس حال، ا11
وآخ بن زِمه يان يل و ازجرْشونيهللْئيا ابن ي وعزَريس بن عبدي قي مراريا و از بنيل بن عزْريوئي و يان محت بن عماساي قَهاتي از بنيعنيان برخاستند، ي از الوي آنگاه بعض12
  .وآخيدن بن يو عِ
  .ايا و متَنْيرك آساف زيل و از بنيئيعي و يصافان شِمري اَلي و از بن13
  .ليئيا و عزيدوتُون شَمعي ي و از بنيل و شِمعِيئيحيمان ي هِي  و از بن14



  . خداوند داخل شدندةر خاني تطهيالم خداوند براكس نمودند و موافق فرمان پادشاه برحسب يشتن را تقديده، خورك برادران خود را جمع 15
ان آن را گرفته، يرون آوردند و الوي خداوند بةافتند، به صحن خانيل خداوند كيه در هك نجاسات را ة خداوند رفته، آن را طاهر ساختند و همةاهنان به اندرون خانك و 16
.رون بردندي قدرون بيرج شهر به وادخا
 و در روز شانزدهم ماه  س نموده،ي خداوند را تقدة و در هشت روز خان دند،يردند، و در روز هشتم ماه به رواق خداوند رسكس نمودنش شروع ي ماه اول به تقدة و در غُر17ّ

  .دندياول  آن را به اتمام رسان
  .مي آالتش طاهر ساخت ةز نانِ تَقْدمِه را با همي اسبابش و مة و همي سوختني خداوند و مذبح قربانة خانيتمام«:  گفتند  داخل شده،ا پادشاه به اندرون قصري پس نزد حِزق18
».اوند حاضر استش مذبح خدي پكنيم و ايس نموديا ساخته،  تقديد دور انداخت ما آنها را مهيانت ورزيه خك ينيام سلطنتش حيه آحاز پادشاه در اك ي اسبابي و تمام19
  .  خداوند برآمد ةرده، به خانك شهر را جمع يساوا پادشاه صبح زود برخاست و ري پس حِزْق20
هنه را فرموده تا آنها را بر مذبح كو او پسران هارون .  گناه بشوديهودا قرباني و قدس و ك مماليشان هفت گاو و هفت قوچ و هفت بره و هفت بز نر آوردند تا براي و ا21

  .    خداوند بگذرانند
  .دنديشته خون را بر مذبح پاشكدند و قوچها را ياهنان، خون را گرفته بر مذبح پاشكشتند و ك پس گاوان را 22
  .  خود را بر آنها نهادندي دستها  آورده،كي گناه را به حضور پادشاه و جماعت نزدي قرباني پس بزها23
 گناه ي و قرباني سوختنيه قربانكه پادشاه فرموده بود كرا يفاره بشود زكل ي اسرائيدند تا به جهت تمامي گناه گذراني قرباني براشته، خون را بر مذبحكاهنان آنها را ك و 24

. ل بشودي اسرائيبه جهت تمام
 يايم از جانب خداوند به دست انبكن حيه اكرايقرار داد ز خداوند  ة در خاني پادشاه و ناتان نبييان را با سنجها و بربطها و عودها برحسب فرمان داود و جاد، راي و او الو25

  . او شده بود
  . ستادنديرِنّاها اكاهنان را كان با آالت داود و ي پس الو26
رِنĤّها در عقب كردند و ك خداوند را بنا ي شروع نمودند، سرودهاي سوختنيدن قرباني را بر مذبح بگذرانند و چون به گذراني سوختني هايه قربانكا امر فرمود ي و حِزْق27

  .ل نواخته شديآالت داود، پادشاه اسرائ
  .دي تمام گردي سوختني شد تا قربانيارها مكن ي اةرِنّانوازان نواختند و همكدند و ييان سرايردند و مغنك جماعت سجده ي و تمام28
  .جده نمودندرده، سكوع ك رين با ويع حاضري تمام شد، پادشاه و جمي سوختني هاي و چون قربان29
.ردندكسجده  وع نموده، كح خواندند و ري تسبيپس با شادمان. ح بخوانندي خداوند تسبي براييلمات داود و آسا راكه به كان را امر فرمودند يسا الووا پادشاه و ري و حِزْق30
 ها يآنگاه جماعت قربان. دياوري خداوند بةر به خانكح تشي ها و ذباي، قربان آمدهكيپس نزد. ديس نمودي خداوند تقديشتن را برايحال خو «: Ĥ جواب داده، گفتي پس حِرْق31

  . آوردي سوختنيه از دلْ راغب بود قربانكر آوردند و هركح تشيو ذبا
  . خداوند بودي براي سوختني هاينها قرباني اةست بره بود هميه جماعت آوردند، هفتاد گاو و صد قوچ و دوك ي سوختني هاي و عدد قربان32
  . و عدد موقوفات ششصد گاو و سه هزار گوسفند بود33
س ياهنان خود را تقدكار تمام شد و تا كردند تا كشان را مدد يان، ايشان الوي قادر نبودند، برادران اي سوختني هاي قربانةندن همكم بودند و به پوست كاهنان ك و چون 34

  . م تر بودي خود مستقس نمودني تقدياهنان براكان از يه دل الوكراينمودند ز
  . خداوند آراسته شد ةپس خدمت خان. ار بودي، بسي سوختني هر قرباني برايختني رياي و هدايح سالمتيه ذبايز با پي ني سوختني ها ي و قربان35
.ن امر ناگهان واقع شديرا ايه خدا قوم را مستعد ساخته بود زكردند چونك ي قوم شاديا و تمامي و حِزْق36
  

30اريخ باب دوم تو
ل نگاه دارند ي اسرائيهوه خداي يد فِصح را برايند و عيايم بي خداوند به اورشلة نوشت تا به خانيم و منَسيز به افرايتوبات نكهودا فرستاد و ميل و ي اسرائيĤ نزد تماميو حزْق 1
  و 
  .د فِصح را در سال دوم نگاه دارندي عهكرده بودند كم مشورت ي جماعت در اورشليه پادشاه و سرورانش و تمامكرا ي ز2
  .م جمع نشده بودندي ننموده و قوم را در اورشليافكس ياهنان خود را تقدكرا يه در آنوقت نتوانستند آن را نگاه دارند زك چون3
  . جماعت پسند آمدين امر به نظر پادشاه و تمامي و ا4
توب است، نگاه نداشته كه مك يه آن را به طورك بود يديرا مدت مدي ز ند،يند و فِصح برپا نمايايه بكند ي ندا نمال از بئرشبع تا داني اسرائيه در تمامك پس قرار دادند 5

.بودند
م و اسحاق يبراه ايهوه، خداي يل به سوي اسرائي بنيا:  گفتند هودا رفته،يل و ي اسرائيتوبات از جانب پادشاه و سرورانش، برحسب فرمان پادشاه به تمامك پس شاطران با م6

  د وي رجوع نما د،يه از دست پادشاهان آشور رسته اك شما ةيد تا او به بقييبازگشت نما
  .ده استيد گردانيني بيه مكشان را محل دهشت چنانيه اكد يدند، مباشيانت ورزيش خي پدران خوي خداةهويه به ك و مثل پدران و برادران خود 7
 خود را يهوه خداي  س نموده است داخل شده،يه آن را تا به ابداالباد تقدكد و به قدس او ييه نزد خداوند تواضع نماكد بليسخت مساز پس مثل پدران خود گردن خود را 8

  .د تا حدت خشم او از شما برگرددييعبادت نما
ن مراجعت خواهند نمود، ين زميافت و به اي برده اند، التفات خواهند يريشان را به اسيه اك ي برادران و پسران شما به نظر آنان د،يي خداوند بازگشت نمايرا اگر به سوي ز9
.دي خود را از شما برنخواهد گردانيد رويي او بازگشت نمايم است و اگر به سوي شما مهربان و رحي خداةهويه كرا يز

  .  نمودنديه مي استهزا و سخرشانين بر اكي تا زبولون گذاشتند، ليم و منَسين افراي پس شاطران شهر به شهر از زم10
  .م آمدندي و زبولْون تواضع نموده، به اورشلير و منَسي از اَشي اما بعض11
.الم خداوند بجا آورندك دل بخشد تا فرمان پادشاه و سرورانش را موافق كيشان را يه اكهودا بودي و دست خدا بر 12
  . ار بزرگ شدير در ماه دوم جمع شدند و جماعت، بسي فطدي نگاه داشتن عيم براي در اورشليمي پس گروه عظ13
  . قِدرون انداختنديرده، به وادك بخور را خراب ي مذبح هاةردند و همكم بود خراب يه در اورشلك ي مذبح ها  و برخاسته،14
  . خداوند آوردندة به خاني سوختني هاي نمودند و قربانسي خود را تقد ةده، خانيشكان خجالت ياهنان و الوكردند و ك و در چهاردهم ماه دوم فِصح را ذبح 15
  .دندي  پاش ان گرفته،ياهنان خون را از دست الوكستادند و ي مرد خدا ايش برحسب تورات موسيب خوي خود به ترتيهاي پس در جا16



شان را يند و ايه طاهر نشده بود، ذبح نماك فِصح را به جهت هر ي هايبانه قركان مأمور شدند يس ننموده بودند، الويه خود را تقدك از جماعت بودند ياريه بسكرا چوني ز17
  .نندكس ي خداوند تقديبرا

ا يقرا حِرْين نه موافق آنچه نوشته شده بود، زك و معهذا فَصِح را خوردند ل ار و زبولْون طاهر نشده بودند؛كساي  و يم و منَسيار از افراي بسيعنيم از قوم ي عظيرا گروهي ز18
  : گفت رده،كشان دعا ي ايبرا

  .امرزد، اگرچه موافق طهارت قدس نباشديد بيش را طلب نماي پدران خويهوه خداي يعنيا سازد تا خدا يه دل خود را  مهكس را ك خداوند مهربان، هر19
.ا را اجابت نموده، قوم را شفا دادي و خداوند حِرْق20
 يح خداوند حمد م ياهنان خداوند روز به روز به آالت تسبكان و يم نگاه داشتند و الوي عظير را هفت روز به شاديد فطي بودند، عم حاضريه در اورشلكل ي اسرائي پس بن21

  .گفتند
  پدران يهوه خداي ده، يان گذريح سالمتيد را خوردند و ذبايپس هفت روز مرسوم ع. ز گفتيو ماهر بودند، سخنان دآلوكيه درخدمت خداوند نك يانيع الويا به جمي و حِزّْق22

.ح خواندنديخود را تسب
  . نگاه داشتنديگر را با شادمانيپس هفت روز د. گر نگاه دارنديد را هفت روز ديه عكردند ك جماعت مشورت ي و تمام23
شتن را ياهنان خوك از ياريدند و بسير گوسفند به جماعت بخشد و سراوران هزار گاو و ده هزايهودا هزار گاو و هفت هزار گوسفند به جماعت بخشيا، پادشاه يرا حِزْقّي ز24
  .س نمودنديتقد
  .ردندك يشاد ن بودند، كهودا سايه در ك يبانيل آمدند و غرين اسرائيه  از زمك يبانيل آمدند و غريه از اسرائك ي گروهيان و تمامياهنان و الوكهودا و ي جماعت ي و تمام25
  .م واقع نشده بودين در اورشليل مثل ايمان بن داود، پادشاه اسرائيام سليه از اكراي نمود زم رخي در اورشليمي عظي و شاد26
.دين قدس او به آسمان رسكشان به مسي ايد و دعايشان مستجاب گرديت دادند و آواز اكهنه برخاسته، قوم را بركان ي پس الو27
  

31دوم تواريخ باب 
 بلند و مذبحها را از يانهاكم را قطع نمودند و ميريستند و اَشكرون رفته تمثالها را شيهودا حاضر بودند بي يه در شهرهاك يانيليع اسرائين همه تمام شد، جمي و چون ا1

.  خود برگشتنديش به شهرهاي خوكس به ملكل هر ي اسرائي بنيپس تمام. ل منهدم ساختندك باليم و منَسين و افراياميهودا و بني يتمام
 و يح سالمتي و ذباي سوختني هاي قربانيان موافق خدمت خود براياهنان و الوكس از كه هر كشان قرار داد يان را برحسب اقسام اياهنان و الوك يقه هاĤ فري و حِرْق2

  . خداوند حاضر شوندي اردوير به دروازه هاكخدمت و تش
3صت ها و هاللها و موسمها برحسب ي سوختني هاي و صبح و شام و قرباني سوختني هاين صبح و شام و قرباي سوختني هاي قرباني پادشاه از اموال خاصش براة و حبس 

  .توب بودكآنچه در تورات خداوند م
.عت خداوند مواظب باشنديان را بدهند تا به شرياهنان و الوكه حصه كن بودند، امر فرمود كم سايه در اورشلك ي و به قوم4
  .ثرت آوردندكز را به ي دادند و عشر همه چين را به فراواني محصول زميره و روغن و عسل و تماميل نوبر گندم و شيرائ اسيع شد، بنين امر شاي و چون ا5
 توده توده آنها را شان وقف شده بود آورده، ي ايهوه خداي يه براك يز عشر گاوان و گوسفندان و عشر موقوفاتين بودند نكهودا ساي يه در شهرهاكهودا يل و ي اسرائي و بن6

  .نمودند
  .ردندكو در ماه هفتم آنها را تمام   و در ماه سوم به ساختن توده ها شروع نمودند، 7
  . خواندندكل را مباري خواندند و قوم او اسرائكدند، خداوند را متباريĤ و سروران آمدند و توده ها را دي و چون حِزْق8
  .ال نمودو سانياهنان و الوك توده ها از  ةا درباري و حِزْق9

 ياريم و بسير شديم و سيردند، خوردك خداوند شروع  ة خانيا برايه قوم به آوردن هداك ياز وقت«: ه از خاندان صادوق بود او را جواب داد و گفتكهنه كس يا رئي و عزْر10
».م استين مقدار عظي ا ت داده است و آنچه مانده است،كرا خداوند قوم خود را بريم، زي گذاشتيباق

  .ا ساختنديا سازند و مهي خداوند مه ةه انبارها در خانكا امر فرمود ي پس حِزْق11
  .ني اثني ثانيس بود و برادرش شِمعي بر آنها رئي الويايوننْكان امانت گذاشتند و كا و عشرها و موقوفات را در آنها در مي و هدا12
ا و يونَنْكر دست ي خدا زةس خانيا رئيا پادشاه و عزَرين حِزْقييا برحسب تعيا و محت و بنايسمخْيل و يللئيوزاباد و ايو موت يرِيل و يا و نَحت و عسائيل و عزَريئيحي و 13

  .الء شدندك ويبرادرش شِمعِ
  .ديم نماي خداوند و مقوفات مقدس را تقسياي بود ناظر نوافل خدا شد تا هداي شرقةه دربان دروازك يمنَه الوي ابن ي و قُور14
، كوچك مقرر شدند تا به برادران خود، خواه بزرگ و خواه ي امانتيفه هاياهنان به وظك يا در شهرهاينكا شَيا و اَمرْيشُوع و شَمعين و ياميدن و مِنيردست او عِي و ز15

  شان برسانند،ي ايبرحسب فرقه ها
شان در ي اي خدمت هاي شدند، برايه به خداوند داخل مك ي آنانة هميعنيدند، از سه ساله و باالتر ه در نسب نامه ها شمرده شده بوك يوركه ذيومي ة عالوه بر حص16
  شان،ي ايشان برحسب فرقه هاي ايفه هايوظ
 يشان برحسب فرقه هاي ايفه هايست ساله و باالتر در وظيان از بيشان و از الوي اياهنان برحسب خاندان آباكه در نسب نامه ها شمرده شده بود، از ك ي و حصه آنان17

  شان،يا
س يشتن را تقدي خود خوي امانتيفه هاي جماعت در نسب نامه ها شمرده شده بودند، پس در وظيه در تمامكشان يع اطفال و زنان و پسران و دختران اي و حصه جم18

  .نمودند
 ةهنه و به همكوران ك ذةن شدند تا به همي خود معيسان، شهر به شهر به نامهاكن بودند، ك خود ساي شهرهاي حوالينهايه در زمكهنه ك پسران هارون يز براي و ن19
.ه در نسب نامه ها شمرده شده بودند، حصه ها بدهندك يانيالو
  .ن بود بجا آورديو و پسند و امكيش نيهوه خداينطور عمل نمود و آنچه در نظر يهودا به اي يا در تمامي پس حِزْق20
.دياب گرديامك دل خود به عمل آورد و ي خود اقدام نمود، آن را به تماميدن خداي طلبيع و اوامر براي خدا و در شراةدر خدمت خانه ك يارك و در هر 21
  

32دوم تواريخ باب 
  .دي خود مفتوح نمايه آنها را براك  حصاردار اردو زده، خواستيهودا داخل شد، و به ضد شهرهايب، پادشاه آشور آمده، به ين امانت، سنْخارين امور و اي و بعد از ا1
  م دارد،يب آمده است و قصد مقاتله با اورشليه سنخاركد يا دي و چون حِزْق2



  .ردندكپس او را اعانت . ديرون شهر را مسدود نماي بيه آب چشمه هاكرد ك آنگاه با سرداران و شجاعان خود مشورت 3
  ابند؟يند و آب فراوان بيايد پادشاهان آشور بيچرا با: ردند، و گفتندك بود مسدود ين اريان زميه از مك را ي چشمه ها و نهرة جمع شده، همياري و خلق بس4
م كرد و مِلُّو را در شهر داود مستحكرون آن بنا ي بيگرير نمود و آن را تا برجها بلند نمود و حصار ديسته بود، تعمكه شك حصار را يت داده، تماميشتن را تقوي پس خو5

  .  ساختياري بسياسلحه ها و سپرهانمود و 
  شان گفتيز به ايرده، سخنان دآلوكع نزد دروازه شهر جمع ي وسيشان را در جاي بر قوم گماشت و اي و سرداران جنگ6
  . باشدي تر مي است قويا وه بكه با ماست از آنكرا آنيز! دي هستند، ترسان و هراسان مشويه با وك يتي جمعيو از پادشاه آشور و تمام! دي باشير و قويه دلك 7
. هودا اعتماد نمودنديا پادشاه يپس قوم بر سخنان حِزْق. ندك ما جنگ ي ما است تا ما را نصرت دهد و در جنگهايهوه خداي است و با ما ي بشري با او بازو8
ه در كهودا ي يهودا و تماميا پادشاه يه به حِزْقكش بودند يكمتش در برابر ال حشيم فرستاد و خودش با تماميب، پادشاه آشور، بندگان خود را به اورشلي و بعد از آن سنخار9

  : نديم بودند، بگوياورشل
  د؟ ي مانيم ميه در محاصره در اورشلكد يز اعتماد داريبر چه چ: دي فرماين ميب پادشاه آشور چني سنخار10
   خواهد داد؟يي ما، ما را از دست پادشاه آشور رهايهوه خداي: دي گويه مكد يم نمايموت تسل به يند تا شما را با قحط و تشنگك يا شما را اغوا نميا حِزْقي آ11
  د؟يد و بر آن بخور بسوزانيي مذبح سجده نماكيش يه پكم امر نفرموده و نگفته است يهودا و اورشلي او را منهدم نساخته، و به ي بلند و مذبحهايانهاكا مين حِزْقيا همي آ12
  ن خود را از دست من رهانند؟يه زمك داشتند يچ قدرتيشورها هك آن يان امت هايم؟ مگر خدايرده اكشورها چه كف ي طواةه من و پدرانم به همكد يان ديا نمي آ13
ه شما را از دست كا قادر باشد  شميدن قوم خود از دست من بود تا خداي ساخته اند، قادر بر رهانكه پدران من آنها را هالك يين امت هايان اي خداة از همكيدام ك 14

   دهد؟ييمن رها
ه قوم خود ك قادر نبوده است كع امت ها و مماليان جميچ خدا از خدايرا هيد، زييد و بر او اعتماد منماينطور اغوا ننمايب ندهد و شما را به ايا شما را فري پس حال، حِزْق15

.دي شما شما را از دست من نخواهد رهاني خدايولق اي دهد، پس به طرييرا از دست من و از دست پدرانم رها
  .ا گفتنديهوه خدا و به ضد بنده اش حزقياده به ضد ي و بندگانش سخنان ز16
دادند،  نييشورها قوم خود را از دست من رهاك يان امت هايه خداكچنان:  حرف زده، گفتيل را اهانت نمود و به ضد وي اسرائيهوه خدايز نوشته، ي نيتوبك و م17

  .ديش را از دست من نخواهد رهانيا قوم خوي حِزْقين خدايهمچن
  .رنديشان را ترسان و مشوش ساخته، شهر را بگيوار بودند، ندا دردادند تا ايه بر دكم يهود به اهل اورشلي و به آواز بلند به زبان 18
. باشند، سخن گفتندين مايه مصنوع دست آدمك جهان يان امت هايم مثل خداي اورشلي خداة و دربار19
  .اد برآوردندي آسمان فريردند و به سوكنْ دعا ي اة دربارياء ابن آموص نبيا پادشاه و اشعي پس حِزْق20
.  مراجعت نمودن خودي شرمنده به زمي ساخت و او با روك پادشاه آشور بودند، هاليه در اردوكسا و سرداران را و و ري شجاعان جنگة فرستاده، همي و خداوند فرشته ا21

  . شتندكر يرون آمده بودند، او را در آنجا به شمشيه از صلبش بك يش داخل شد، آناني خوي خداةو چون به خان
  . نموديشان را از هر طرف نگاهداري داده، اييب پادشاه آشور و از دست همه رهايم را از دست سنْحاري اورشلةنكا و سي پس خداوند حِزْق22
. امت ها محترم شدةهودا آوردند و او بعد از آن به نظر هميا پادشاه ي حِزْقيشها براكشي خداوند و پيم برايا به اورشليا هدياري و بس23
  . دادي را عالمتيرد و وكلم ك تياما چون نزد خداوند دعا نمود، او با و. مار و مشرف به موت شديا بيام حِزْقي ودرآن ا24
  .ديم افروخته گرديهودا و اورشليرا دلش مغرور شد و غضب بر او و ي داده شده بود، عمل ننمود زيه به وك يا موافق احسانين حِزْقكي ل25
.شان نازل نشديا بر ايام حِزْقي لهذا غضب خداوند در ا م، از غرور دلش تواضع نمود،ينان اورشلكا با ساي اما حِزْق26
  .سه ساختيات و سپرها و هرگونه اسباب نفي گرانبها و عطري نقره و طال و سنگهاي خود مخزنها برا داشت و به جهتيميار عظيا دولت و حشمت بسي و حِزْق27
  .م و آغلها به جهت گله هاي انواع بهايره و روغن و آخُرها براي محصوالت از گندم و شي و انبارها برا28
  . ار فراوان به او عطا فرمودي بسيرا خدا اندوخته هايل نمود زيار تحصي بسي گله ها و رمه هاي و به جهت خود شهرها ساخت و مواش29
  . اب شديامك اعمالش يا در تماميپس حِزْق.  شهر داود فرود آورديحون را مسدود ساخته، آن را به راه راست به طرف غربي آب جيا منبع عالين حِزْقي و هم30
د و يند، خدا او را واگذاشت تا او را امتحان نماين ظاهر شده بود پرسش نمايه در زمك يتي آةتا دربار فرستاد شده بودند يه نزد وكانِ سرداران بابل يلچي اما در امر ا31

.هرچه در دلش بود بداند
  .        توب استكل ميهودا و اسرائيخ پادشاهان ي و در تواريا ابن آموص نبي اشعيايو در ركنيا و حسنات او ايع حِزْقي وقاةي و بق32
 در يرام نمودند؛ و پسرش منَسكن وفاتش ايم او را در حينان اورشلكهودا و ساي يردند؛ و تمامك پسران داود دفن ة مقبريد و او را در بلنديا پدران خود خوابا بي پس حِزْق33
.ش سلطنت نموديجا
  

33دوم تواريخ باب 
1نَست نمودم سلطنيه پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشلك دوازده ساله بود ي م.  
  . رده بود، عمل نمودكل اخراج ي اسرائيه خداوند آنها را از حضور بنك يي و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود، موافق رحاسات امت ها2
ر آسمان سجده نموده، آنها را ك لشيتمامره ها بساخت و به يرد و اَشَكم برپا ي بعليگر بنا نمود و مذبحها برايرده بود، با دكا خراب يه پدرش حِزْقك بلند را يانهاكرا مي ز3

  .   ردكعبادت 
  .م تا به ابد خواهد بودياسم من در اورشل: ه درباره اش خداوند گفته بودك خداوند بنا نمود ة و مذبح ها در خان4
  . خداوند بنا نمودةر آسمان در هر دو صحن خانك لشي تمامي و مذبح ها برا5
 نمود و در نظر خداوند شرارت يرد و با اصحاب اجنه و جادوگران مراوده مك ي مي و جادوگري و افسونگريريد و فالگينُّوم از آتش گذران ابن هِي و پسران خود را در واد6
  .جان آورديده، خشم او را به هيار ورزيبس
ه آن را از كم ين خانه و در اورشليدر ا«: مان گفته بودي پسرش سله درباره اش خدا به داود و بهك خداوند برپا داشت ةه ساخته بود، در خانك بت را ةخته شدي و تمثال ر7

  .ده ام، اسم خود را تا به ابد قرار خواهم داديل برگزي اسرائي اسباط بنيتمام
شان امر فرموده ام و يهرآنچه به اند تا برحسب يه توجه نماك يد، به شرطيگر آواره نخواهم گردانيه مقرّ پدران شما ساخته ام، بار دك ينيل را از زمي اسرائيهاي و پا8

  .ندي داده ام، عمل نمايه به دست موسك يامكض و احيعت و فراي شريبرحسب تمام
9نَست هاينان اورشلكهودا و ساي، ي اما مرده بود، بدتر رفتار نمودندك كل هالي اسرائيش بنيه خداوند پك ييم را اغوا نمود تا از ام.



10نَسشان گوش نگرفتنديلم نمود، اما اك به قوم او ت وي و خداوند به م.  
  .ر بستند و به بابل بردندي را با غُلّها گرفته، او را به زنجيشان آورد و منَسير آشور را بر اك پس خداوند سرداران لش11
  .ار تواضع نموديش بسي پدران خوي خود را طلب نمود و به حضور خدايهوه خداي   بد،ي و چون در تنگ12
. هوه خدا استيه ك دانست يم باز آورد؛ آنگاه منَسيتش به اورشلكد و به مملي را اجابت نموده، تضرع او را شني و چون از او مسألت نمود و13
ار بلند ساخت و يه، آن را بسديشك گرداگرد عوفل يواري بنا نمود و دي ماهة دروازة تا دهنيحون در وادي جي شهر داود را به طرف غربيرونين حصار بي و بعد از ا14

  .هودا قرار دادي حصاردار ي شهرهاة بر هميسرداران جنگ
  .ختيرون ريم ساخته بود برداشته، آنها را از شهر بي خداوند و در اورشلةوه خانكه در ك مذبحها را ي خداوند و تمامةگانه و بت را از خانيان بي و خدا15
  . نديل را عبادت نماي اسرائيهوه خدايه كهودا را امر فرمود يدند و ير بر آن گذرانك و تشيح سالمتير نموده، ذباي و مذبح خداوند را تعم16
. خوديهوه خداي ين فقط براكيدند لي گذراني مي بلند قربانيانهاك اما قوم هنوز در م17
  .توب استكل ميخ پادشاهان اسرائي در تواركني ا ل به او گفتند،ي اسرائيهوه خدايه به اسم ك يانيرد و سخنان رائك خود يه نزد خداك يي و دعايع منَسي وقاةي و بق18
 در كنيه قبل از متواضع شدنش برپا نمود، اك ييره ها و بتهاي بلند در آنها ساخت و اَشَيانهاكه مك ييهايانتش و جاي گناه و خي او و مستجاب شدنش و تمامي و دعا19

  . توب استك مياخبار حوزا
20 نَسش پادشاه شديردند و پسرش آمون در جاك خودش دفن ةد و او را در خاني با پدران خود خوابيپس م.
  .ردك يم پادشاهيه پادشاه شد و دو سال در اورشلكست و دو ساله بود ي آمون ب21
22نَسنّسك ييع بتهاي جميرده بود، به عمل آورد؛ و آمون براك ي وآنچه در نظر خداوند ناپسند بود، موافق آنچه مده، آنها را پرستش ي گذراني ساخته بود، قربانيه پدرش م
  .ردك

  .     ديان ورزياده عصياده و زين آمون زيه اك تواضع نموده بود، بليه پدرش منَسك و به حضور خداوند تواضع ننموده، چنان23
  . شتندك خودش ة او را در خان ده،ي پس خادمانش بر او شور24
.ردندك نصب يش به پادشاهيا را در جايوشين پسرش يدند و اهل زميده بودند، به قتل رسانيه بر آمون پادشاه شورك يسانك ةن هميل زم و اه25
  

34دوم تواريخ باب 
  .سال سلطنت نمودكي و يم سيه پادشاه شد و در اورشلكا هشت ساله بود يوشي 1
  .ديا چپ انحراف نورزي نموده، به طرف راست ك پدرخود داود سلويق هايطر و آنچه درنظرخداوند پسند بود به عمل آورد و به 2
 يان هاكم از ميهودا و اورشليرد و در سال دوازدهم به طاهر ساختن ك پدر خود داود شروع يدن خدايه هنوز جوان بود، به طلبك يني و در سال هشتم سلطنت خود، ح3

  . ره ها و تمثالها و بتها آغاز نموديبلند و اَشَ
رده، ك و آنها را خرد  ست،كخته شده را شي ريره ها و تمثالها و بتهايه بر آنها بود قطع نمود، و اَشَكل شمس را ي منهدم ساختند، و تماثيم را به حضور وي بعلي و مذبح ها4

  .   ديدند، پاشي گذراني مي آنها قربانيه براك ي آناني قبرهايبر رو
  .م را طاهر نموديهودا و اورشليپس . دي خودشان سوزانيمذبح هااهنان را بر ك ي و استخوانها5
  .ردكن يه به هر طرف آنها بود همچنك ييز در خرابه هاي ني نفتاليم و شمعون حتي و افراي منَسي و در شهرها6
. ردكم مراجعت يل قطع نموده، به اورشلين اسرائي زميام شمس را در تمي تمثالهاةرد و همكده، نرم يوبكره ها و تمثالها را ي و مذبح ها را منهدم ساخت و اَش7َ
 خود يهوه خداي ةر خاني تعميع نگار را برايوآخ وقايس شهر و يا رئيا و معسين و خانه را طاهر ساخته بود، شافان بن اَصلْيه  زمك و در سال هجدهم سلطنت خود، بعد از آن8

  .فرستاد
 يل و تمامي اسرائةي بقيم و تمامي و افرايان مستحفظان آستانه، آن را از دست منَسي خدا درآورده شده، و الوةه به خانك را ي نقره اهنه آمدند وكس ي رئياي و نزد حِلْق9
.م نمودندي به او تسل رده بودند،كم جمع ينان اورشلكن و ساياميهودا و بني

ر خانه ي به جهت اصالح و تعم ردند،ك يار مك خداوند  ةه در خانك ييسپردند تا آن را به عمله ها د،  خداوند گماشته شده بودنةه بر خانك يارانك و آن را به دست سر10
  .بدهند

. رده بودند، بخرندكهودا آنها را خراب يه پادشاهان ك يي خانه هايرها برايها و تيده و چوب به جهت اردي تراشيان دادند تا سنگهاي پس آن را به نجاران و بنا11
ز از يان بودند، و ني قهاتيا و مشُالم از بنيرك و زي مراريان از بني الويايحت و عوبدي  ردند،ك يه نظارت مكشان ياران اكو سر.  آوردنديار را به امانت بجا مك مردان،  و آن12
  .  ماهر بوديقيه به آالت موسكان هر يالو
.اتبان و سرداران و دربانان بودندكان ي و از الو  اشتغال داشتند بودند،  خدمت،يه اه در هرگونك ي آنانةالء بر همكشان ناظران حماالن وي و ا13
  .ردكدا ي نازل شده  بود، پي موس ةه به واسطكتاب تورات خداوند را كاهن، ك ياي بردند، حلقيرون مي خداوند آورده شده بود، بةه به خانك را ي و چون نقره ا14
  .تاب را به شافان دادكا آن يو حلق» .افته امي خداوند ةتاب تورات را در خانك«: رده، گفتكاتب را خطاب كا شافان ي و حلق15
  . آوردندي آن را بجا م هر آنچه به دست بندگانت سپرده شده است،:  گفت ده،يز به پادشاه خبر رسانيتاب را نزد پادشاه برد و نك و شافان آن 16
  .اران و به دست عمله ها دادندكرون آوردند و آن را به دست سريده، بافت شيه در خانه خداوند ك راي و نقره ا17
.پس شافان آن را به حضور پادشاه خواند.  به من داده استيتابكاهن ك يايحلق : اتب پادشاه را خبر داده، گفتك و شافان 18
  . ديد، لباس خود را دري و چون پادشاه سخنان تورات را شن19
  : ا خادم پادشاه را امر فرموده، گفتياتب و عساكا و شافان كيقام بن شافان و عبدون بن مين و اخاهك ياي و پادشاه، حلق20
م يخته شده است، عظيرا غضب خداوند بر ما ريد زيي شود، مسألت نمايافت ميتاب كن يه در اك ي سخنانةهودا درباريل و ي اسرائ ةي بقي من و برايد و از خداوند براي برو21
  .توب است عمل ننمودندكتاب مكن يالم خداوند را نگاه نداشتند و به هر آنچه در اكه پدران ما كون باشد چيم

 نين بود و او را بدكم ساي و او در محله دوم اورشل  لباس دار رفتند،ة بن حسرْةه زن شَلُّوم بن تُوقَهي نبةشان را امر فرموده، نزد حلْديه پادشاه اك يا و آناني پس حِلْق22
  .مضمون سخن گفتند

  :دييه شما را نزد من فرستاده است بگوك يسك به  :دي فرماين ميل چني اسرائيهوه خداي: شان گفتي و او به ا23
هودا خواندند، يه آن را به حضور پادشاه كتاب كن يه در اك يي لعنتهاة هميعني  د،ينانش خواهم رسانكان و ساكن مي بر ايي من بالكنيا: دي فرماين مي خداوند چن24
  .توب استكم



ان افروخته شده، كن مياورند؛ پس غضب من بر ايجان بي خود خشم مرا به هي اعمال دستهايدند تا به تماميگر بخور سوزانيان دي خدايرده، براك كه مرا ترك چون25
  .رفتي نخواهد پذيخاموش

  ، يده ايه شنك ي سخنان ة دربار :دي فرماين ميل چني اسرائيهوه خداي: ديي بگو رستاده،ه شما را به جهت مسألت نمودن از خداوند فكهودا ين به پادشاه كي ل26
: دي گوين خداوند مي، بنابرايستي و به حضور من گري تواضع نمودي، درحضور ويدينانش شنكان و ساكن مي ا ةالم خداوند را درباركه ك يه دل تو نرم بود و هنگامك چون27

  .مودمز تو را اجابت فريمن ن
 رسانم نخواهد ينانش مكان و ساكن ميه من بر اك بال را ي و چشمان تو تمام  شد،ي گذراده خواهيرد و در قبر خود به سالمتك من تو را نزد پدرانت جمع خواهم كني ا28
.شان نزد پادشاه جواب آوردنديپس ا. ديد

  .دردنكم را جمع يهودا و اورشليخ ي مشايه تمامك و پادشاه فرستاد 29
ه ك را يتاب عهدك سخنان  ة خداوند برآمدند، و او همة و چه بزرگ، به خانكوچك چه   قوم،يان و تمامياهنان و الوكم و ينان اورشلكهودا و ساي مردان ي و پادشاه و تمام30

  .شان خواندي در گوش ا افت شد،ي خداوند  ةدر خان
 جان نگاه دارند و سخنان ي دل و تماميض او را به تمامي نموده، اوامر و شهادات و فرايرويه خداوند را پك بست ستاد و به حضور خداوند عهدي و پادشاه بر منبر خود ا31

  .توب است، بجا آوردندكتاب مكن يه در اكن عهد را يا
  . پدران خود، عمل نمودندي خدايعنيم، برحسب عهد خدا ينان اورشلكن ساخت وساكن متِمين حاضر بودند، بر اياميم و بنيه در اورشلك ي آنان ة و هم32
ام و از متابعت ي ايشان در تماميند و اي خود را عبادت نمايهوه خدايه كص نمود يافت شدند، تحريل ي اسرائيه از آن بنك ينهاي زمي رجاسات را از تمامةا هميوشي و 33
.دندي پدران خود انحراف نورزيهوه خداي

  
35دوم تواريخ باب 

  .م ذبح نمودندي و فِصح را در چهاردهم ماه اول دراورشل  خداوند نگاه داشت،يم برايد فِصح در اورشليا عيوشيو  1
  . ساختي خداوند دل قو ة خدمت خانيشان را برايشان قرار داده، ايف اياهنان را بر وظاك و 2
رده كل بنا ي پادشاه اسرائ مان بن داود،يه سلك يتابوت مقدس را در خانه ا«: دند، گفتس شده بوي خداوند تقدي دادند و برايم ميل راتعلي اسرائيه تمامك ياني و به الو3

  .ديل بپردازي خود و به قوم او اسرائي خداةهوياآلن به خدمت . گر بر دوش شما بار نباشديو د. دياست بگذار
  .ديمان مستعد سازي پسرش سل ةل و نوشتيادشاه اسرائ داود، پةش بر وفق نوشتي خوي خود و فرقه هاي آبايشتن را برحسب خاندانهاي و خو4
  .ديستيان در قدس باي الوي آباي خاندانهاي قوم و موافق فرقه هاي بنيعنيش ي برادران خوي خاندان آباي و برحسب فرقه ها5
.ندي گفته است عمل نماي موس ةخداوند به واسطه ك يالمكد تا برحسب يني بك برادران خود تداريس نموده، برايشتن را تقديد و خويي و فِصح را ذبح نما6
 فِصح داد و از گاوان سه هزار ي هاي آنها را به جهت قربان ة هم  هزار رأس،يه حاضر بودند، از گله بره ها و بزغاله ها به قدرسك ي آنانة به هميعني قوم يا به بنيوشي پس 7

  .نها از اموال خالص پادشاه بودي اةه همكرأس 
 يصد گاو به جهت قرباني خدا بودند، دو هزار و ششصد بره و س ة خانيساوه ركل يئيحيا و يركا و زيو حلق.  دادندي تَبرعيايان هداياهنان و به الوكن او به قوم و به  و سرورا8
  . فِصح دادنديها
. فِصح دادندي هايان به جهت قربانيان بودند، پنج هزار بره و پانصد گاو به الوي الويساوه ركوزاباد يل و يئيعيل برادرانش و حشبا و يا  و نَتَنْئيا و شَمعيوننك و 9

  .ستادنديش، برحسب فرمان پادشاه اي خويان در فرقه هاي خود و الويهاياهنان در جاكا شد و ي پس آن خدمت مه10
  . ندندكوست آنها را ان پيدند و الويپاش) گرفته(شان ياهنان خون را از دست اكردند و ك و فِصح را ذبح 11
 خداوند ي نوشته بود، برايتاب موسكشان را برحسب آنچه در ي آبا به پسران قوم بدهند تا اي خاندانهاي را برداشتند تا آنها را برحسب فرقه هاي سوختني هاي و قربان12

  . ن عمل نمودنديز چنيبگذرانند و با گاوان ن
  . دادندي پسران قوم به زوديلها و تابه ها پخته، آنها را به تماميگها و پاتي مقدس را در ديايا و فِصح را موافق رسم به آتش پختند و هد13
 يان برايلهذا الو. ه تا شام مشغول بودندي و پي سوختني هايدن قربانيهنه در گذرانكه پسران هارون كرا يا ساختند زياهنان مهك ي خودشان و براي و بعد از آن برا14

  ا ساختند ويهنه مهكسران هارون  پيخودشان و برا
ه از كشان الزم نبود ي ايستادند و دربانان نزد هر دروازه؛ و براي خود اي پادشاه بود، به جاييه راكدوتون يمان و ي آساف برحسب فرمان داود و آساف و هيان از بني و مغن15

  .ختندا سايشان مهيان به جهت ايشان الويه برادران اكرا يخدمت خود دور شوند ز
  .  ا پادشاه بگذارننديوشي را بر مذبح خداوند برحسب فرمان ي سوختني هاي خدمت خداوند در همان روز آماده شد تا فِصح را نگاه دارند و قرباني پس تمام16
  .ر را هفت روز نگاه داشتنديد فطي فِصح و ع ه حاضر بودند در همان وقت،كل ي اسرائي پس بن17
ان ياهنان و الوكا و يوشيه ك يد فِصحين عيل مثل ايدام از پادشاهان اسرائكچ يل نگاه داشته نشده بود و هي در اسرائيل نبيام سموئين از ايثل اد فِصح ميچ عي و ه18

  .   م نگاه داشتند، نگاه نداشته بودينه اورشلكل  و سيهودا و اسرائي حاضران يوتمام
.ع شدا واقيوشين فِصح در سال هجدهم سلطنت ي و ا19
  .رون رفتي او بةا به مقابليوشيو . ندكش نزد نهر فرات جنگ يمكرْكو پادشاه مصر برآمد تا با كرده بود، نَكل را آماده كيا هيوشين امور چون ي اة بعد از هم20
و خدا مرا امر . مي نمايه با آن محاربه مك يه به ضد خاندانك بلامده اميار است؟ من امروز به ضد تو نكهوا مرا با تو چه ي پادشاه يا«: و قاصدان نزد او فرستاده، گفتك و ن21َ

. سازدكه با من است، دست بردار مبادا تو را هالك ييپس از آن خدا. ه بشتابمكفرموده است 
دان يانب خدا بود گوش نگرفته، به قصد مقاتله به مه از جكو كيالم نكند؛ و به ك جنگ ير ساخت تا با وكشتن را متِنَيه خوكد، بلي خود را از او برنگردانيا رويوشين كي ل22

  .مجِدو درآمد
  .ه سخت مجروح شده امكرا يد زيرون بريمرا ب: ر انداختند و پادشاه به خادمان خود گفتيا پادشاه تيوشيراندازان بر ي و ت23
هودا و ي ي پدران خود دفن شد، و تمامةافته، در مقبريپس وفات . م آوردنديورشلرده، به اكه داشت سوار كن ي دومة پس خادمانش او را از ارابه اش گرفتند و بر اراب24

  . ا ماتم گرفتنديوشي يم براياورشل
 در سِفر هكل قرار دادند، چناني در اسرائيضه اينند و آن را فرك ير مكش تا امروز ذي خويا را در مراثيوشيات يان و مغني مغنيه خواند و تماميا مرثيوشيا به جهت ي و ارم25
  .توب استك ميمراث
   تورات خداوند به عمل آورد، ةه مطابق نوشتك يا و اعمال حسنه ايوشيع ي وقاةي و بق26



.توب استكهودا ميل و يخ پادشاهان اسرائي در تواركني و امور اول و آخر او ا27
  

36دوم تواريخ باب 
  .  نصب نمودنديم به پادشاهيش در اورشل پدريا را گرفته، او را در جايوشيهوآحازبن ين، ي و قوم زم1
  . م سه ماه سلطنت نموديه پادشاه شد و در اورشلكست و سه ساله بود يهوآحاز بي 2
  . ردكمه ي طال جرة وزنكي نقره و ةن را به صد وزنيم معزول نمود و زمي و پادشاه مصر، او را در اورشل3
.هوآحاز را گرفته، به مصر برديو برادرش كنمود، و نَل يم تبدياقيهوي و پادشاه ساخت، و اسم او را به 4
  .دي خود شرارت ورزيهوه خدايم سلطنت نمود، و در نظر يازده سال در اورشليه پادشاه شد و كست و پنچ ساله بود يم بياقيهوي 5
  .بردرها بست تا او را به بابل بِيدنَصر پادشاه بابل به ضد او برآمد و او را به زنجك و نَبو6
  . خداوند را به بابل گذاشتة از ظروف خانيد نَصر بعضك و نَبو7
 يش پادشاهين در جايكايهويو پسرش . توب استكهودا ميل ويخ پادشاهان اسرائي در تواركنيافت شد، ايه به عمل آورد و آنچه در او ك يم و رجاساتياقيهويع ي وقاةي و بق8
. ردك
  . به عمل آورد م سلطنت نمود و آنچه درنظر خداوند ناپسند بود،يه پادشاه شد و سه ماه و ده روز در اورشلكن هشت ساله بود يكايهوي 9

.م پادشاه ساختيهودا و اورشليا را بر ي و برادرش صدق  خداوند به بابل آورد،ة خانيدنَصر پادشاه فرستاد و او را با ظروف گرانبهاك نَبو ل سال،ي و در وقت تحو10
  .م سلطنت نموديازده سال در اورشليه پادشاه شد و كساله بود كيست و يا بي صدق11
  .ه از زبان خداوند به او سخن گفت، تواضع ننمودك ي نبيايده، در حضور ارمي خود شرارت ورزيهوه خداي و درنظر 12
  .ل بازگشت ننمودي اسرائيهوه خداي يش را سخت ساخته، به سوي و دل خوي خود را قو شد و گردنيه او را به خدا قسم داده بود عاصكدنَصر پادشاه كز بر نَبوي و ن13
.س نموده بود، نجس ساختنديم تقديه آنرا در اورشلك خداوند را  ةدند و خاني رجاسات امت ها ورزة موافق همياريانتِ بسي خ هنه و قوم،ك يساو ري و تمام14
  .ش شفقت نمودين خوكه بر قوم خود و بر مسكرا يشان را ارسال نمود زيه صبح زود برخاسته، اكشان فرستاد، بليش نزد ايوالن خوشان به دست رسي پدر ايهوه خداي و 15
. نبوديعالجه ك يه غضب خداوند بر قوم او افروخته شد، به حدكش را استهزا نمودند، چنانيايالم او را خوار شمرده، انبكشان رسوالن خدا را اهانت نمودند و ي اما ا16
شان آورد و همه را يدان ترحم ننمود، بر ايش سفيران و ريزگان و پيشت و بر جوانان دوشكر يشان به شمشي مقدس اةشان را در خانيه جوانان اكان را يلدانك پس پادشاه 17

  .ردكم يبه دست او تسل
  . پادشاه و سرورانش را تماماً به بابل بردي گنجها خداوند وة خاني و خزانه هاكوچك خدا را از بزرگ و ةر ظروف خاني و او سا18
  . ردندكع ي آنها را ضاةسيع آالت نفيدند و جميش را به آتش سوزاني قصرهاةم را منهدم ساختند و هميدند و حصار اورشلي خدا را سوزانة و خان19
  .و را و پسرانش را بنده بودندشان تا زمان سلطنت پادشاهان فارس ايه اك برد يريف را به بابل به اسيالسةي و بق20
.  شديافت، تا هفتاد سال سپري يران ماند آراميه وك يامي ايرا در تمامي خود تمتّع برَد زين ازسبت هايامل شود و زمكا يالم خداوند به زبان اِرمك تا 21
رد و ك نافذ ي خود فرمانك مماليخت تا در تماميورش، پادشاه فارس را برانگكند روح امل شود، خداوكا يالم خداوند به زبان ارمكورش، پادشاه فارس، تا ك و در سال اولِ 22

  :ز مرقوم داشت و گفتيآن را ن
دا هويه در كم ي در اورشلي وي برايه خانه اكن را به من داده است و او مرا امر فرمود ي زمك ممالي آسمانها، تماميهوه خداي: دي فرماين ميورش، پادشاه فارس چنك 23

.ش همراهش باشد و بروديهوه خداي قوم او؟ يست از شما از تماميكپس . م ياست بنا نما
  

  تاب عزْراك
***************




1عزرا باب 
رد و آن ك نافذ ي خود فرمانك مماليخت تا در تماميورش پادشاه فارس را برانگكامل شود، خداوند روح كا يالم خداوند به زبان ارمكورش، پادشاه فارس تا ك و در سال اول 1

:ز مرقوم داشت و گفتيرا ن
2هودا است يه در كم ي در اورشلي وي برايه خانه اكن را به من داده و مرا امر فرموده است ي زمكع ممالي آسمانها جميهوه خداي: دي فرماين ميورش پادشاه فارس چنك

.ميبنا نما
م بنا ي است، در اورشليقي حقيل و خداي اسرائيه خداكهوه را ي ة برود و خان هودا است،يه در كم ي باشد؟ او به اورشليش با ويه خداك قوم او يست از شما تماميك پس 3

.دينما
 ة به جهت خاني تبرّعيايان عالوه بر هدايان او را به نقره و طال و اموال و چهارپاك باشد، اهل آن ميب ميه در آنها غرك ييانهاك از ميانك مانده باشد، در هر ميه باقك و هر4

.نديم است اعانت نمايه در اورشلكخدا 
م است بنا يه در اورشلك خداوند را ةده بود برخاسته، روانه شدند تا خانيزانيشان را برانگيه خدا روح اك يسانك ةان با همياهنان و الوكن و ياميهودا و بني ي آبايساو پس ر5

.ندينما
.ردندك اعانت ي تَبرعياي هداةان و تحفه ها، عالوه بر همي را به آالت نقره و طال و اموال و چهارپاشانيشان، ايگان ايع همساي و جم6
.رون آورديان خود گذاشته بود، بي خداةم آورده و در خانيد نّصر آنها را از اورشلكه نبوك خداوند را ةورش پادشاه ظروف خانك و 7
ان شمرد ويهوديس يشَبصر رئيرون آورده، به شيرَدات، خزانه دار خود بورش پادشاه فارس، آنها را از دست مِتْك و 8
  ست و نه كارد،يهزار طاس نقره و ب طاس طال و يس: ن استي وعدد آنها ا9

.گريو ده جام نقره از قسم دوم و هزار ظرف د و سي جام طال و چهارصد 10
. رفتند برديم ميه از بابل به اورشلك يراني آنها را با اسةصر همشبي ظروف طال و نقره و پنجهزار و چهارصد بود و شي تمام11



 
2عزرا باب 

هودا و شهر خود بازگشتند يم و يشان به اورشليدام از اك برده بود، برآمدند و هريريدنّصر، پادشاه بابل، به بابل به اسكه نبوك ي آن اشخاصيريه از اسكتها ينانند اهل والي و ا1
و
.لي اسرائي مردان قوةو شمار.  و رحوم و بعنَهي و بلْشان و مِسفار و بِغْوايا و مردخاياليا و رعيا و سرايشوع و نَحميهمراه زربابل آمدند، ه ك ي اما آنان2
.صد و هفتاد و دوكي فرعوش دوهزار و ي بن3
.صد وهفتاد و دويا سي شَفَطْي بن4
. اَرح هفتصد و هفتاد و پنجي بن5
. وآب دو هزار و هشتصد و دوازدهيشٌوع و ي ي فَحت موآب از بني بن6
.ست و پنجاه و چهاريالم هزار و دوي عي بن7
 زنُّونَه صد و چهل و پنج وي بن8
. هفتصد و شصتياك زي بن9

. ششصد و چهل و دوي باني بن10
.ست و سهي ششصد و بي باباي بن11
.دوست و يست و بي اَزجد هزار و دوي بن12
.قام ششصد و شصت و ششي اَدوني بن13
. دوهزار و پنجاه و ششي بِغْواي بن14
.ن چهارصد و چهاري عادي بن15
ا نود و هشت ويحِزقير از خاندان ي اَطي بن16
.ست و سهيصد و بي سيصاي بي بن17
.وره صد و دوازدهي ي بن18
. ست و سهيست و بي حاشوم دوي بن19
ج و جبار نود و پني بن20
.ست و سهي لحم صد و بي بن21
. مردان نَطوفَه پنجاه و شش22
. ست و هشتي مردان عناتُوت صد و ب23
 عزْموت چهل و دوي بن24
.رُوت هفتصد و چهل و سهيرَه و بئيفكم و يه عاري قري بن25
.كيست و ي رامه و جِبع ششصد و بي بن26
.ست و دويماس صد و بك مردان م27ِ
.ست و سهيست و بي دويل و عايت ئي مردان ب28
. نَبو پنجاه و دوي بن29
ش صد و پنجاه و شش وي مغبي بن30
. ستيصد و بيالم سي عي بن31
ست و پنج ويد و اُرنُو هفتصد و بي لُود و حادي بن33
.صد و چهل و پنجيحا سي اري بن34
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3عزرا باب 
.م جمع شدندي مرد در اورشلكي قوم مثل يم بودند و تمامي خود مقيل در شهرهاي اسرائيد، بني و چون ماه هفتم رس1
 برحسب آنچه ي سوختني هايردند تا قربانكل را برپا ي اسرائيال با برادران خود برخاستند و مذبح خديئياهنان بودند و زربابل شألتكه كوصاداق و برادارانش يشوع بن ي و 2

.توب است بر آن بگذارنندك، مرد خدا ميدر تورات موس
، صبح و ي سوختني هاي قربانيعني خداوند ي براي سوختني هاي بود و قرباني    ميشان مستولين، ترس بر ايه به سبب قوم زمكرا يردند زكش برپاي پس مذبح را بر جا3
.دنديم را بر آن گذرانشا
.دندي روز به روز، معتادِ هر روز را در روزش، برحسب رسم و قانون گذراني سوختني هايتوب است نگاه داشتند و قربانكه مك يمه ها را به نحويد خي و ع4
.دندي گذراني آورد، مي به جهت خداوند مي تبرّعيايه هداكس ك هري موسم مقدس خداوند و براة ماه و در همي را در غرّه هاي دائمي سوختني هاي و بعد از آن، قربان5
.ردندك خداوند شروع ي براي سوختني هايدن قربانيل خداوند هنوز نهاده نشده بود، به گذرانكياد هيه بنك يني از روز اول هفتم، ح6
ورش پادشاه كه ك يافا، برحسب امريا به يغن دادند تا چوب سرو آزاد از لُبنان از دروالت و مشروبات و روكدون و صور مأي و به حجاّران و نجاران نقره دادند و به اهل ص7

.اورنديشان داده بود بيفارس، به ا
 يسانك ةان و هميواهنان و الكشان از ير برادران ايوصاداق و سايشوع بن يل و يئيم، زربابل بن شألتي خدا در اورشلةشان  به خانيدن اي و در ماه دوم از سال دوم، بعد از رس8
.ردندك خداوند شروع ةست ساله و باالتر بر نظارت عمل خانيان از بيم برگشته بودند، به نصب نمودن الوي به اورشليريه از اسك
 ي خدا مشغول مةار خانكان در يه از الوك شانيناداد و پسران و برادران اي حيستادند تا بر بنيهودا با هم اي يل با پسرانش از بنيئيشوع با پسران و برادران خود و فد مي و 9

.نديبودند، نظارت نما
 آساف را با سنجها قرار دادند تا خداوند را برحسب رسم داود پادشاه يان بنيرِنّاها و الوكاهنان را با لباس خودشان با كل خداوند را نهادند، كياد هيان بني و چون بنّا10 

.ح بخواننديل، تسبياسرائ
 قوم به آواز بلند صدا زده، يو تمام » ل تا ابد االباد استيه رحمت او بر اسرائكرايوست زكياو ن«ه ك   گفتند،يح و حمد ميدند و خداوند را تسبيي سرايگر ميدكي و بر 11

. خواندنديح مي خداوند، تسبةاد نهادن خانيخداوند را به سبب بن
 با ياريستند و بسيشان نهاده شده، به آواز بلند گرين خانه در نظر اياد ايه بنك ينيده بودند، حين را دي اولةدند و خانر بويه پك آبا يساوان و رياهنان و الوك از ياري و بس12

.ردندك خود را بلند ي صداهايآواز شادمان
ده يشان از دور شنيه آواز اك دادند چنانير بلند ماي بسي صدا ه خلق،كرايند زيص نمايستن قوم تشخي گري و صداي آواز شادمانيان صدايه مردم نتوانستند در مك چنان13
.  شديم


4عزرا باب 
نند،ك يل را بنا مي اسرائيهوه خدايل كيران هيه اسكدند ين شنياميهودا و بني و چون دشمنان 1
 ينجا آورد، خدايه ما را به اكما از زمان اَسرْحدون، پادشاه آشور ه ما مثل شكرا يرد زكم يما همراه شما بنا خواه ه كشان گفتند ي آبا آمده، به ايساو آنگاه نزد زربابل و ر2

.مي گذاري مي او قربانيم و براي طلبيشما را م
ه كل چناني اسرائيداهوه، خي يه  ما تنها آن را براك بل ست،ي نيارك ما ي خدا ةردن خانكشما را با ما در بنا : شان گفتنديل به اي اسرائي آبايساور ريشوع و ساي اما زربابل و 3
.م نموديورش پادشاه، سلطان فارس به ما امر فرموده است، آن را بنا خواهك
شان را در بنا نمودن به تنگ آوردند،يردند و اكهودا را سست ي قوم ين دستهاي آنگاه اهل زم4
.شان را باطل ساختنديوش، پادشاه فارس قصد ايارورش پادشاه فارس، تا سلطنت دكام يه در تمام اكر ساختند يشان مدبران اجيو به ضّد ا 5
.ت نوشتندياكم شيهودا و اورشلينان ك سلطنتش بر ساي و چون اَخْشُورش پادشاه شد، در ابتدا6
.ي اش در زبان اراميه شد و معن نوشتيتوب به خطّ آرامكشان به اَرتَحشستا پادشاه فارس نوشتند؛ و مي اير رفقايل و سايام اَرتَحشستا، بشالم و مبردات و طبئي و درا7
: ن مضمون نوشتنديم، به اَرتَحشستا پادشاه بدياتب رساله به ضد اورشلك ي رحوم فرمان فرما و شمشائ8
9تينيشان از دي اير رفقاياتب و ساك يپس رحوم فرمان فرما و شمشائيان و اَفرسيانو طرفليكان و اَفرسان،يالميان و عي دهائان ويكان و شوشنيان و بابليكان و اَر



. نهر و اما بعدينان ماوراكر سايده است و ساين گردانكده، در شهر سامره سايوچانكشان را يف ايم و شريه اُستَفَّر عظك يير امت هاي و سا10
 اما بعدم وي باشي نهر مينان ماوراكه ساكبندگانت . شان نزد اَرتَحشستا پادشاه فرستادنديه اك يتوبكن است سواد مي ا11
ادها را ينند و بنك يند و حصارها را برپا مي نمايز و بد را بنا ميده اند و آن شهر فتنه انگيم رسيه از جانب تو به نزد ما آمدند، به اورشلك يانيهوديه ك پادشاه را معلوم باد 12

.ندي نمايمرمت م
.ديه و خَراج و باج نخواهند داد و باالخره به پادشاهان ضررخواهد رسيمام گردد، جزش تين شهر بنا شود و حصارهايه اگر اك اآلن پادشاه را معلوم باد 13
م،يم تا پادشاه را اطالّع دهيلهذا فرستاد. ميني پادشاه را ببة خانكه ما نمك پس چون14
ام يشورها؛ و در اكز است و ضرر رساننده به پادشاهان و يفتنه انگن شهر، شهر يه اك يافت نموده، بفهميخ دريتاب توراكرده شود و از كش يخ پدرانت تفتيتاب توارك تا در 15
. ن شهر خراب شدين سبب ايو از هم. ختندي انگيانش فتنه ميم در ميقد
. نخواهد بوديبين طرف نهر نصيش تمام گردد، تو را به اين شهر بنا شود و حصارهايه اگر اكم ي دهين پادشاه را اطالّع مي بنابرا16
. و اما بعديسالمت«ه ك نهر، جواب فرستاد ينان ماوراكر ساين بودند و ساكه  در سامره ساكشان ي اير رفقاياتب و ساك يشاه به رحوم فرمان فرما و شمشائ پس پاد17
.د، در حضور من واضح خوانده شديه نزد ما فرستادك يتوبك م18
. شده استي نموده و فتنه و فساد در آن واقع ميم با پادشاهان مقاومت ميام قدين شهر از ايه اكردند كافت يرده، درك از من صادر گشت و تفحص ي و فرمان19
. دادنديشان ميه و خراج و باج به ايردند و جزك ي نهر سلطنت مي ماورايه بر تمامكم بوده اند ي در اورشلي و پادشاهان قو20
.ن شهر بنا نشودي از من صادر نگردد ايمكتا حار باز دارند و كه آن مردان را از كد ينك صادر ي پس فرمان21
ش رود؟ي ضرر پادشاهان پين فساد برايه چرا اكرا يد زيي ننمايوتاهكار كن يه در اكد ي پس با حذر باش22
شان را با زور و جفا از يم رفتند و ايورشلان به ايهوديل نزد يشان به تعجيشان خوانده شد، اي اياتب و رفقاك يي اَرتَحشَستا پادشاه به حضور رحوم و شمشاة پس چون نام23
.ار باز داشتندك

.وش، پادشاه فارس معطّل مانديق افتاد و تا سال دوم سلطنت داريم است، تعويه در اورشلك خدا ةار خانك آنگاه 24


5عزرا باب 
.ردندك بود نبوت يشان ميه با اكل ي اسرائي بودند، به نام خداميهودا و اورشليه در ك يانيهودي ين عدو، برايا ايرك و زي نبي حجيعني، ي آنگاه دو نب1
شان را يشان بوده، اي خدا همراه ايايردند و انبكم است شروع يه در اورشلك خدا ةوصاداق برخاسته، به بنا نمودن خانيشوع بن يل و يئي و در آن زمان زربابل بن شألت2

. نمودنديمساعدت م
ن حصار يد و ايين خانه را بنا نمايه اكه شما را امر فرموده است  كست يك«: ن گفتنديشان چنيشان آمده، به اي اي و رفقاي نهر و شَتَربوزنايماورا ي، واليي در آن وقت تتنا3

د؟ينكرا برپا 
. ميردند اطّالع دادك ين عمارت را بنا ميه اك يسانك ين منوال از نامهايشان را بدي پس ا4
.توب درباره اش داده شودكوش برسد و جواب مين امر به سمع داريار باز دارند تا اكشان را نتوانستند از يه اكهودا بود يخ ير مشاشان بي اي اما چشم خدا5
.وش پادشاه فرستادندين بودند، نزد دارك نهر سايه در ماوراكان يك او اَفَرسي و رفقاي نهر و شَتَربوزناي ماوراي، والييه تتناك يتوبك سواد م6
. تمام باديوش پادشاه سالمتيبر دار«ه كن مضمون مرقوم بود يتوب را نزد او فرستادند و در آن بدك م7
شان به يار در دست اكن ي گذارند و ايوارش مينند و چوبها در دك ي بزرگ بنا ميم و آن را از سنگهايم رفتي عظي خداةان، به خانيهوديه ما به بالد ك بر پادشاه معلوم باد 8

. شوديده مي، معمول و به انجام رسانليتعج
د؟ييش را برپا نمايوارهايد و دينكن خانه را بنا يه اكه شما را امر فرموده است كست يك: ميشان گفتين به ايده، چنيشان پرسيخ اي آنگاه از مشا9

. ميشانند نوشته اي ايساوه رك يسانك يم و نامهاييم تا تو را اعالم نمايديشان پرسيشان را از اي ايز نامهاي و ن10
ن بنا شده و پادشاه بزرگ ين سال قبل از ايه چندكم يي نماير مي را تعميم و خانه اين هستي آسمان و زميه ما بندگان خداكن گفتند يشان در جواب ما چني و ا11

.ده بوديل آن را ساخته و به انجام رسانياسرائ
رد و قوم كن خانه را خراب يه اكم نمود ي، پادشاه بابل تسليلدانكدنصر كشان را به دست نبويپس او ا. جان آوردنديبه ه آسمان را ين بعد از آن، پدران ما خشم خداكي ل12

. برديريرا به بابل به اس
. ندي خدا را بنا نماةن خانيه اكورش پادشاه امر فرمود كن يورش پادشاه بابل، همك اما در سال اول 13
شبصر يرون آورد و به شيل بابل بكيورش پادشاه آنها را از هكل بابل آورده بود، كيم گرفته و به هيل اورشلكيد نصر آنها را از هكه نبوك خدا ةخان ةز ظروف طال و نقري و ن14
. م نمودي ساخته بود، تسليه او را والك ينام
.رده شودكش بنا ي خدا در جاةست ببر و خانم ايه در اورشلك يلكين ظروف را برداشته، برو و آنها را به هيه اك و او را گفت 15
. شود و هنوز تمام نشده استيم است نهاد و از آن زمان تا بحال بنا   ميه در اورشلك خدا را ةاد خانيشبصر آمد و بنين شي آنگاه ا16
 خدا در ةن خانيه اكورش پادشاه صادرشده بود ك از يه فرمانكا نه ين است يا چنيه آكنند كه در بابل است تفحص ك پادشاه ة پس اآلن اگر پادشاه مصلحت داند، در خزان17

.ن امر نزد ما بفرستدي خود را در ايم بنا شود و پادشاه مرضياورشل


6عزرا باب 
.ردندكه خزانه ها در آن موضوع بود تفحص ك بابل ةتابخانكوش پادشاه، فرمان داد تا در ي آنگاه دار1
:توب بودكن مضمون مي در آن بديره اكافت شد و تذي يان است، طوماريت مادير واله دك و در قصر اَحمِتا 2
ر گردد يادش تعمي بنا شود و بن دند،ي گذراني ها در آن ميه قربانك يه آن خانه اكم فرمان داد ي خدا در اورشلة خانةورش پادشاه درباركن يورش پادشاه، همك در سال اول 3

.ش شصت ذراع باشد اش شصت ذراع و عرضيو بلند
. پادشاه داده شودةو خرجش از خان.  صف چوب نوكي بزرگ و ي با سه صف سنگها4
م بازبرند و آنها را يل اورشلكي خود در هيم گرفته، به بابل آورده بود پس بدهند و آنها را به جايل اورشلكيد نصر آنها را از هكه نبوك خدا را ة خانةز ظروف طال و نقري و ن5

.  خدا بگذارندةندر خا



.دي از آنجا دور شو د،ي باشيف نهر مصره به آنك يانيك شما و اَفَرسي و رفقاي نهر و شَتَربوزناي ماوراي، و اليي تنناي پس حال ا6
.نديش بنا نماي خدا را در جاةن خانيان ايهوديخ يهود و مشايم كاما حا. دي خدا متعرض نباشةن خانيار اك و به 7
 نهر، يات ماوراي از ماليعنياز مال خاص پادشاه، . ديي خدا چگونه رفتار نماةن خانيهود به جهت بنا نمودن ايخ ين مشايه شما با اكز از من صادر شده است ين ي و فرمان8

. رداده شود تا معطّل نباشندين مردمان، بال تأخيخرج به ا
م يه در اورشلك ياهنانك و شراب و روغن، برحسب قول ك آسمان و گندم و نمي خداي براي سوختني هايبانشان را از گاوان و قوچها و بره ها به جهت قريحتاج اي و ما9

.اد داده شوديم و زك يشان بيهستند، روز به روز به ا
.ندي آسمان بگذرانند و به  جهت عمر پادشاه و پسرانش دعا نماي خداي خوشبو برايايه هداك تا آن10
ن عمل مزبله ي او به سبب اةخته و مصلوب گردد و خاني گرفته شود و او بر آن آويري او تةد، از خانيل نمايم را تبدكن حيه اكس كه هركصادر شد  از من يگر فرماني و د11

.بشود
د، يم است دراز نمايه در اورشلك خدا ةانن خي اين امر و خرابيل اي تبديه دست خود را براكا قوم را يده است، هر پادشاه ين گردانكه نام خود را در آنجا ساك و آن خدا 12
.ره شودكرين عمل بال تأخيم را صادر فرمودم، پس اكن حيوش ايمن دار.  سازدكهال
.ر عمل نمودنديوش پادشاه فرستاده بود، بِالتأخيه دارك يشان بر وفق فرماني اي و رفقاي نهر و شَتَربوزناي ماوراي، واليي آنگاه تتنا13
وش و يورش و داركل و فرمان ي اسرائيم خداكش بردند و برحسب حيار را پكا ابن عدو يرك و زي نبيبه بنا نمودن مشغول شدند و برحسب نبوت حجهود يخ ي و مشا14

.دندياَرتَحشَستا، پادشاهان فارس آن را بنا نموده، به انجام رسان
. مام شدوش پادشاه، تين خانه، در روز سوم ماه اذار در سال ششم داري و ا15
. نمودندكي تبري خدا را با شادمانةن خاني برگشته بودند، ايريه از اسك ير آنانيان و ساياهنان و الوك يعنيل، ي اسرائي و بن16
.دنديل گذرانيسباط اسرائ اةل، دوازده بز نر موافق شماري اسرائي تمامي گناه برايست قوچ و چهارصد بره و به جهت قرباني خدا صد گاو و دوةن خاني اكي تبري و برا17
.توب است قرار دادندك ميتاب موسكم است برحسب آنچه در يه در اورشلك ييشان، بر خدمت خداي ايان را در قسمتهايشان و الوي اياهنان را در فرقه هاك و 18
د فِصح را در روز چهاردهم ماه اول نگاه داشتند، ي برگشته بودند، عيريه از اسك ي و آنان19
 برادران خود ي برگشته بودند و برايريه از اسك ي آنانة هميشان طاهر شدند، فِصح را براي اةشتن را طاهر ساختند؛ و چون هميعاً خويان، جمياهنان و الوكه كرا يز 20
.ردندك خودشان ذبح ياهنان و براك

ل را بطلبند، ي اسرائيهوه خدايوسته بودند تا يشان پين جدا ساخته، به اي زمياسات امت هاشتن را از رجيه خوك ي آنانة برگشته بودند، با هميريه از اسكل ي اسرائي و بن21
.آن را خوردند

 يشان را براي ايده، دستهايل گردانيشان مايه دل پادشاه آشور را به اكنيشان را مسرور ساخت از ايه خداوند اك نگاه داشتند، چونير را هفت روز با شادمانيد فطي و ع22
.دي گردانيل باشد، قوي اسرائيه خداك يقي حقي خداةن خانساخت


7عزرا باب 

ا،يا ابن حلقيا ابن عزرين امور، در سلطنت اَرتَحشَستا پادشاه فارس، عزْرا ابن سراي و بعد از ا1
طوب،ي ابن شلّوم بن صادوق بن اخ2
وت،يا ابن مرايا ابن عزري بن امر3
،ي ابن بقّيا ابن عزّي بن زرح4
هنه،كس ينحاس بن العازار بن هارون رئيشوع بن فيابن اب 5
ه او ك بود، هرچه را ي ميه با وكش يهوه خداياتب ماهر بود و پادشاه بروفق دست كل آن را داده بود، ي اسرائيهوه خدايه ك يعت موسين عضزْرا از بابل برآمد و او در شري ا6
. دادي مي خواست به ويم
.م برآمدنديز در سال هفتم اَرتَحشَستا پادشاه به اورشليم نينيان و دربانان و نتيان و مغنّياهنان و الوكل و از ي اسرائي از بني و بعض7
.ديم رسي و او در ماه پنجم سال هفتم پادشاه، به اورشل8
ه با كش ي خدايوكيبابل شروع نمود و در روز اول ماه پنجم بروفق دست نرون رفتن از يرون رفتن از بابل شروع نمود و در روز اول، به بيه در روز اول ماه اول، به بكرا ي ز9
.ديم رسي بود، به اورشلي ميو

. ا ساخته بوديل مهيام به اسرائكض واحيم دادن فرايعت خداوند و به عمل آوردند آن و به تعليه عزْرا دل خود را به طلب نمودن شرك چون10
:ل بوديض او بر اسرائي خداوند و فرايايلمات وصاكاتب كه كاتب داد كاهن و ك يستا پادشاه، به عزْراه اَرتَحك يتوبكن است صورت مي و ا11
. آسمان، اما بعديعت خدايامل شركاتب كاهن و ك ي از جانب اَرتَحشَستا شاهنشاه، به عزْرا12
. باشند، برونديم راضيه در سلطنت من هستند و به رفتن همراه تو به اورشلكشان يان اياهنان و الوكل و يدام از قوم اسرائكه هرك از من صادر شد ي فرمان13
.ييه در دست تو است، تفحص نماكت يعت خدايم بروفق شريهودا و اورشلي ة تا دربارير او، فرستاده شده ايه تو از جانب پادشاه و هفت مشك چون14
.يرده اند، ببرك باشد بذل يم مين او دراورشلكه مسكل يئ اسراي خدايرانش برايه پادشاه و مشك را يي و نقره و طال15
.يم است داده اند، ببريه در اورشلك خود ي خداة خانياهنان براكه قوم و ك ي تبرّعياي، با هدايابيت بابل بي واليه در تمامك را يي نقره و طاليز تمامي و ن16
.م است، بگذرانيه در اورشلك خودتان ي خداة آنها را به اهتمام بخر و آنها را بر مذبح خانيختني رياي و هداي آردياين نقره، گاوان و قوچها و بره ها و هداي لهذا با ا17
.دي خود به عمل آوري خداةد، برحسب ارادينكه نقره و طال بيه با بقكد ي و هرچه به نظر تو و برادرانت پسند آ18
.م نمايم تسلي اورشليه است، آنها را به حضور خدات به تو داده شدي خداةه به جهت خدمت خانك ي و ظروف19
. پادشاه بدهة، آن را از خزانيه بدهك تو اتفاق افتد يت الزم باشد، هرچه براي خداة خانيه براكگر ي ديزهاي و اما چ20
ل ي آسمان از شما بخواهد، به تعجيعت خداياتب شركاهن و ك يه هرچه عزْراك نهر صادر شده است ي خزانه داران ماوراي به تمامي و از من اَرتَحشَستا پادشاه فرمان21
.رده شودك

. ، هر چه بخواهدكرّ گندم و تا صد بت شراب و تا صد بت روغن و از نمك نقره و تا صد ة تا صد وزن22
.ديه و پسرانش وارد آ پادشاكرا چرا غضب بر مليرده شود، زكر ي آسمان بالتأخي خداة خاني آسمان فرموده باشد، براي هرچه خدا23
.ستيز نيه و خراج و باج نهادن جاي خدا جزةن خانيم و خادمان اينيان و دربانان و نتيان و مغنّياهنان و الوك ةه بر همكم ي دهي و شما را اطّالع م24



 ي نهر داوريع اهل ماوراي دانند نصب نما تا بر جميت را مياع خديه شراك ي آنانةان و داوران از همي باشد، قاضيه در دست تو مكت يمت خداك عزرا، موافق حي و تو ا25
.ديم دهي دانند تعليه نمك را يند و آنانينما
.ا به حبسيا به ضبط اموال ي وطن يا به جاليم شود، خواه به قتل ك محابا حيد، بر او بيت و به فرمان پادشاه عمل ننمايعت خدايه به شرك و هر26
نت دهد،يم است زيه در اورشلك خداوند را ةه خانكن را در دل پادشاه نهاده است يه مثل اك پدران ما يهوه خداي باد ك متبار27
ل را ي اسرائيساوافتم و ريت ي بود، تقويه بر من مكم يهوه خداي مقتدر پادشاه منظور ساخت، پس من موافق دست يساوع ريرانش و جمي و مرا در حضور پادشاه و مش28

.ندين برآردم تا با مكجمع 


8عزرا باب 
:ه در سلطنت اَرتحشَستا پادشاه با من از بابل برآمدندك ي آنانةن است نسب ناميشان و اي اي آبايساونانند ري و ا1
. داود، حطوشيال و از بنينامار، داني اينحاس، جرشوم و از بني في از بن2
.وران به نسب نامه شمرده شدندكر از ذا و با او صد و پنجاه نفيرك فروش، زيا از بنينك شي و از بن3
. وركست نفر از ذيا و با او دوي ابن زرحيبايهو عي فحت، موآب الي از بن4
.وركصد نفر از ذيل و با او سيئيحزيا، ابن ينك شي از بن5
.وركوناتان و با او پنجاه نفر از ذين، عابد بن ي عادي از بن6
. وركو هفتاد نفراز ذا و با ايا ابن عتليالم، اشعي عي از بن7
ور وكل و با او هشتاد نفر از ذيائكيا ابن ميا، زبدي شفطي از به8
ور وكست و هجده نفر از ذيل و با او دويحئيا ابن يوآب، عوبد ي ي  از بن9

.وركا و با او صد و شصت نفر از ذيوسفيت بن ي شلومي و از بن10
.وركست و هشت نفر از ذي و با او بيا ابن بابايرك، زي باباي و از بن11
.وركوحانان بن هقّاطان و با او صد نفر از ذي عزجد، ي و از بن12
.وركشان شصت نفر از ذيا و با ايل و شمعيئيعيفلط و يال: شاني اين است نامهايقام بودند و اي ادونيخّران از بنو و م13
.شانيشان هفتاد نفر از اي و زبود و با اي، عوتاي بغواي و از بن14

.افتمي را در آنجا نيسك ي الويردم، از بنكد ياهنان را بازدكو چون قوم و . ميردم و در آنجا سه روز اردو زدك رود جمع يه به اهوا مك يشان را نزد نهري ا15 
. ه علما بودند، فرستادمكب و الناتان ياريويسا بودند و نزد وه ركا و مشالّم يركب و الناتان و ناتان و زياريا و الناتان و يل ئشمعيئيعزر و اري پس نزد ال16
شان القا ي، به ا نديا بودند، بگوياسقكان كه  در مكم ينيد به عدو و برادرانش نتيه باك يشان فرستادم و سخنانيا به دست اياسفكان كس، در مي رئي عِدوي برايغامي و پ17
.اوردندي ما به نزد ما بي خداةردم تا خادمان به جهت خانك

ه هجده نفر كا را با پسران و برادرانش ي شَرَبيعني ما آوردند، يل براي ابن اسرائي ابن الوي دانشمند از پسران محلي بود، شخصيه با ما مك ما ي خدايوكي و از دست ن18
.بودند

.دندست نفر بويه بكشان را يو برادران او و پسران ا. ا راي اشعي مراريز  و با او از بنيا را ني و حشب19
.ع به نام ثبت شده بودنديه جمكست نفر يست و بيم دوينياز نت. ن نموده بودندييان تعي خدمت الويشان را برايه داود و سروران، اكم يني و از نت20
 اموال خود از ةش و هميال خويود و ع خي راست براي خود متواضع نموده، راهيشتن را در حضور خداي پس من در آنجا نزد نهر اهوا به روزه داشتن اعالن نمودم تا خو21

.مياو بطلب
ه ك ما بر هريه دست خداكم يرده، گفته بودكه به پادشاه عرض كنند، چونكم تا ما را از دشمنان در راه اعانت يان و سواران از پادشاه بخواهيه سپاهكرا خجالت داشتم ي ز22

.نندك ي مكه او را ترك يضد آنان باشد، اما قدرت و غضب او به ي مييوكي طلبد، به نياو را م
.م و ما را مستجاب فرمودين طلب نمودي اي خود را براي پس روزه گرفته، خدا23
.ردمكشان جدا يشان را با ايا و ده نفر از برادران ايا و حشَبي شَرَبيعنيهنه، ك يساو و دوازده نفر از ر24
.شان وزن نمودميه حضور داشتند داده بودند، به اك يانيلي اسرائيران و سرورانش و تماميمشه پادشاه و ك ما را ي خداةي و نقره و طال و ظروف هد25
.شان وزن نمودمي طال به دست اة ظروف نقره و صد وزنة نقره و صد وزنة پس ششصد و پنجاه وزن26
.ه مثل طال گرانبها بودك خالص يقليست طاس طال هزار درهم و دو ظرف برنج صي و ب27
. استي تبرّعةي پدران شما هديهوه خدايز مقدس است و نقره و طال به جهت يد و ظروف ني باشي خداوند مقدس ميشما برا«: شان گفتميا و به 28
.دين بسپار خداوند به وزة خانيم، به حجره هايل در اورشلي اسرائيان و سروران آبايهنه و الوك يساود تا به حضور ريينها را حفظ نمايد و ايدار باشي پس ب29
.م برسانندي ما به اورشلي خداةان وزن طال و نقره و ظروف را گرفتند تا آنها را به خانياهنان و الوك آنگاه 30
. داديالصنندگان سر راه خين نشيمك ما با ما بود و ما از دست دشمنان و يو دست خدا. ميم شدي اورشلةرده، متوجكوچ ك پس در روز دوازدهم ماه اول از نهر اهوا 31
.ميم سه روز در آنجا توقف نموديديم رسي و چون به اورشل32
ا ابن يشوع و نوعديوزاباد بن ينحاس با او بود؛ و يردند؛ و العازار بن فكاهن وزن ك يايموت بن اوري ما به دست مري خداة و در روز چهارم نقره و طال و ظروف را در خان33
شان بودند ويان با اي الويبنّو
.ردند و وزن همه در آن وقت نوشته شدكمه را به شماره و به وزن حساب  ه34
 دوازده گاو و نود و شش قوچ و هفتاد و هفت بره و دوازده بز نر، به يعنيده، يل گذراني اسرائي خداي براي سوختني هاي برگشته بودند، قربانيريه از اسك يراني و اس35

. خداوند بودي براي سوختنينها قرباني اة همهكل ي اسرائي تمامي گناه، برايجهت قربان
. خدا را اعانت نمودندةشان قوم و خاني ا  نهر دادند،يان ماوراي پادشاه و والي پادشاه را به امراي و چون فرمانها36
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شان، يه موافق رجاسات اكرده اند بلكشورها جدا نك يشتن را از امت هايان خوياهنان و الوكل و يقوم اسرائ«: ع، سروران نزد من آمده، گفتندين وقايو بعد از تمام شدن ا 1
ان رفتار نموده انديان و اموريان و مصريان و موآبيان و عمونيبوسيان و يان و فرزيان وحتينعانك يعني

انت مقدم بوده ين خيمان در اكسا و حاورده اند و دست رك مخلوط شورهاك يت مقدس را با امت هايش زنان گرفته و ذري خود و پسران خويشان برايه از دختران اكرا ي ز2
.است

.ر نشستميندم و متحكش خود را ي سر و ري زدم و موك خود را چايدم، جامه و رداين سخن را شني پس چون ا3
.ر نشستمي شام، متحةي و من تا وقت هددند، نزد من جمع شدندي ترسيل مي اسرائيالم خداكران، از يان اسين عصيه به سبب اك ي آنانة آنگاه، هم4
.ش برافراشتمي خويهوه خداي يده، به زانو در آمدم و دست خود را بسوي دري شام، از تذلّل خود برخاستم و با لباس و رداةي و در وقت هد5
م ي ما تا به آسمان عظيرهاياده شده، و تقصي سرما زي ما باالرا گناهانيم شرم دارم، زي خداي تو اي خود بسويردن روك من، خجالت دارم و از بلند ي خدايا:  و گفتم6

.    ده استيگرد
 و يرير و اسيشورها به شمشكش، به دست پادشاهان ياهنان ما به سبب گناهان خوكم و ما و پادشاهان و يم شده اي عظيرهايب تقصكام پدران خود تا امروز مرتي ما از ا7

.ه امروز شده استكچنانم، يده ايم گردي تسلييتاراج و رسوا
 ما چشمان ي عطا فرموده است و خدايخيان مقدس خود مك ما واگذاشته است و ما را در مي براي ما بر ما ظاهر شده، مفَرّيهوه خداي لطف از جانب ي زمانك و حال اند8

.   ده استي ما به ما بخشين بندگي در حيات تازه اي حكما را روشن ساخته، اند
 خود را بنا ي خداةده است تا خانيات تازه بخشيده، حيه ما را منظور پادشاهان فارس گردانكرده است، بلك نك تري ما، ما را در حالت بندگين خداكيم، ليا بندگانه مكراي ز9

.ده استي بخشيم قلعه ايهودا و اورشليم و ما را در ينكر ي آن را تعميهايم و خرابيينما
.مي نموده اكه اوامر تو را تركرا يم، زيين چه گويا ما بعد از ي خداي و حال ا10
شورها نجس شده ك يه از نجاسات امت هاك است ينيد، زمي روي تصرف آن ميه شما براك ينيه آن زمك يا امر فرموده و گفته ايه آنها را به دست بندگان خود انبك 11

.ه اندش، از سر تا سر مملّو ساختياست و آن را به رجاسات و نجاسات خو
د و ي شويد تا قويشان را تا به ابد مطلبي اي و سعادتمنديد و سالمتيري پسران خود مگيشان را برايد و دختران ايشان مدهي پس اآلن، دختران خود را به پسران ا12

د وي واگذاريت ابدي پسران خود به ارثيد و آن را براين را بخوري آن زمييوكين
 و يده ايمتر از گناهان ما عقوبت رسانك ما، ما را ي خدايه تو اكم ما بر ما وارد شده است، با آني عظيرهايه به سبب اعمال زشت و تقصك ياين بالي اة و بعد از هم13
   ،ي به ما داده اي اين خالصيچن
 ك نمود و ما را چنان هاليا تو بر ما غضب نخواهيم؟ و آييان رجاسات شده اند، مصاهرت نميب اكه مرتك يم و با امت هاينكگر اوامر تو را بشيه ما را دك شود يا مي آ14

 نماند؟ي باقي و نجاتيه بقبتك ساخت ينخواه
ه به سبب كست ي نيسكرا يم، زيش حاضري خويرهاي ما به حضور تو در تقصكنيا  شده اند، ي از ما مثل امروز ناجيتيه بقك چونيل تو عادل هستي اسرائيهوه خداي ي ا15

. ستادي، در حضور تو تواند اارهاكن يا
 

10عزرا باب 
را ي جمع شدند، زيل نزد وي از مردان و زنان و اطفال اسرائيميار عظين نهاده بود، گروه بسي خدا رو به زمةش خانينان پكه ي نمود و گري پس چون عزْرا دعا و اعتراف م1

.ستندي گريقوم زارزار م
 ي برايدين االن امكيم؛ لين گرفته اي زميب از قومهايده، زنان غريانت ورزيش خي خويما به خدا«:  بود جواب داد و به عزَرا گفتالمي عيه از بنكل يحئيا ابن يبك و ش2َ

. استين باب باقيل در اياسرائ
.مييعت عمل نمايم و موافق شرينكرسند دور  تي ما ميه از امر خداك يم و آنانيشان را برحسب مشورت آقايه آن زنان و اوالد اكم يش عهد ببندي خوي پس حال با خدا3
».ار بپردازك دل باش و به يپس قو. مي باشيار تو است و ما با تو مكن يه اكرا يز زي برخ4
.ند، پس قسم خوردندين سخن عمل نمايه برحسب اكل را قَسم داد ي اسرائيان و تماميهنَه و الوك يساو آنگاه عزْرا برخاسته، ر5
.ران ماتم گرفته بودير اسيه به سبب تقصكرا يده به آنجا رفت،  زيب رفت و نان نخورده و آب ننوشياشيهوحانان بن الي ة خدا برخاسته، به حجرة خانيش رويپ و عزْرا از 6
.م جمع شونديه به اورشلكم ندا در دادند يهودا و اورشليرانْ در ي اسة و به هم7
.ران جدا شوديخ حاضر نشود، اموال او ضبط گردد و خودش از جماعت اسي سروران و مشاه تا روز سوم، برحسب مشورتك يسك و هر 8
ن امر و به سبب باران، يو به سبب ا.  خدا نشستندة خانة قوم درسِعيم جمع شدند و تمامين در اورشلياميهودا و بني مردان ةهم ستم ماه نهم بود، يه روز بك پس روز سوم 9

.دندي لرزيسخت م
.ديل را افزوده ايب گرفته، جرم اسرائيده و زنان غريانت ورزيشما خ«: شان گفتياهن برخاسته، به اك ياه عزْرا آنگ10
. ديب جدا سازين و از زنان غري زميشتن را از قومهايد و خوينك او عمل ةد و به ارادييد نماي پدران خود را تمجيهوه خداي پس اآلن 11
.م نمودي همچنان عمل خواهيه به ما گفته اكچنان:  جواب دادند و گفتند جماعت به آواز بلندي تمام12
  .ميمي كرده اين باب گناه عظي در اهكرا يست، زيا دو روز ني كيار كن امر يم و ايرون باستيه بكم يارند و وقت باران است و طاقت نداري اما خلق بس13
خ و داوران هر شهر همراه يند و مشاياين بي معيب گرفته اند، در وقت هاي ما زنان غريه در شهرهاك يسانكع ين بشوند و جميي جماعت تعي تماميبرا پس سروران ما 14

.ن امر از ما رفع گرددي اة ما درباريند، تا حدت خشم خدايايشان بيا
.شان را اعانت نمودندي، اي الوين شدند و مشُالّم و شَبتائين امر معيا ابن تِقْوه بر ايحزيل و يوناتان بن عسائي لهذا 15
  پس در روز اول ماه دهم،. ديشان ثبت گردي اة همي خود منتخب شدند و نامهاي آباي آبا، برحسب خاندانهايساو از رياهن و بعضك يردند و عزْراكن يران چني و اس16
.ن امر نشستنديش اي تفتيبرا

.دنديبه اتمام رسان  گرفته بودند، بيه زنان غرك را ي مردانةار همك و تا روز اول ماه اول، 17
ا،يب و جدلْياريعرْز و يا و اَلِيوصادوق و برادرانش معسيشُوع بن ي يب گرفته بودند و از بنيه زنان غركدا شدند ياهن پك از پسران ي و بعض18
.ددني جرم خود گذراني به جهت قربانيند و قوچيرون نمايه زنان خود را بكشان دست دادند ي و ا19
.اي و زبدير، حناني امي و از بن20



.ايل و عزّيويحيا و يا و شَمعيليا و ايم، معسي حاري و از بن21
.وزاباد و اَْلعاسهيل و يل و نَبنْئيا و اسمعي و معسيناي فَشْحور، اَلْبوعي و از بن22
.عزْريهودا و اَلِيا و يحو فَتَ. طا باشديه قلكا ي و قَاليوزاباد و شِمعيان، ي و از الو23
. يب و از دربانان، شَلُّوم و طالَم و اُورياشي اَل ان،ي و از معن24
.ايا و بنايكن و العازار و ملْيĤميĤ، و مِيكا و مِلْيزّيا و ي فَرْعوش، رمياز بن: انيلي و اما از اسرئ25
.ايلّيموت و ايري و يل و عبديئيحيا و يركا و زيالم، متَّني عي و از بن26
.زايموت و زاباد و عزيريا و يب و متَّنْياشي و اَلْينايوعي زنُّو، اَلْي و از بن27
. ي و عنْاليا و زبايهوحانان و حنَنْي، و از ي باباي و از بن28
اشوب و شĤَل و راموت ويا و ي و عِداك، مشُالم و ملُّوي باني و از بن29
.ي و منَسيل و بِنُّويا و بصلْئيا و متَّنيا و معسيالن و بناك عدنا و  فَحت، موآبي و از بن30
.ا و شِمعونيا و شَمعيكĤ و ملْيعزر و اِشّيم، اَلي حاري و از بن31
.اي و شَمرْكن و ملُّويامي و بن32
.يمع و شِي و منَسيمانيريفَلَط و ي و متّانه و زاباد و اَلي حاشوم، متّناي از بن33
.لي و عمرام و اوئي، معداي باني از بن34
.يلُوهكا و يديا و بي و بنا35
.بياشيموت و اَلْيا و مري و ون36ْ
.عسوي و يا و متَّناي و متَّن37ْ
.ي و شِمعي و بِنُّوي و بان38
39داي و شَلَمايا و ناتان و ع.
40باك و موي و شاراي و شاشاينَد 
ا ويا و شَمرْيل و شَلَي و عزْزئ41
.وسفيا و ي و شلُّوم و اَمر42ْ
.ايل و بنايوئيدو و ينا و يا و زاباد و زبيل و متَّنْيئيعي نَبو، ي از بن43
.د نموده بودنديه از آنها پسران تولك داشتند يشان زناني از ايب گرفته بودند و بعضينها زنان غريع اي جم44
 

  ايتاب نَحمِك
***************

  
  

1  بابنَحمِيا
  .ه من در دارالْسلطنه شوشان بودم، واقع شدك يستم، هنگاميسلو در سال بكدر ماهِ : ايلْكا ابن حيالم نَحمِك 1
  .ال نمودموم سيه در اورشلك يهودي ةي بقةشان درباريهودا آمدند و از اي چند از يسانك از برادرانم با يكي، يه حنانك 2
ش به آتش سوخته يم خراب و دروازه هاي باشند و حصار اورشليبت سخت و افتضاح مي مانده اند، در مصي باقيري از اسكه در آنجا در بلوك يآنان«:  جواب دادندشان امري ا3

».شده است
  . ، دعا نمودم آسمانها روزه گرفتهي چند ماتم داشتم و به حضور خداياميرده، اكه يده ام، نشستم و گرين سخنان را شني و چون ا4
  ،ي داريند، نگاه مي نماي دارند و اوامر تو را حفظ ميه تو را دوست مك يه عهد و رحمت را بر آنانكب يم و مهي عظي خداي آسمانها، ايهوه، خداي يآه ا:  و گفتم5
، و به گناهان ييم، اجابت فرماي نمايل مي اسرائي بندگانت بنةارن وقت نزد تو روز و شب دربيه من در اك خود را ة بنديت گشاده شود و دعاي تو متوجه و چشمهاي گوشها6
  .ميرده اكه هم من و هم خاندان پدرم گناه كرا يم، زي نمايم، اعتراف ميده ايه به تو ورزكل ي اسرائيبن
.مي، نگاه نداشته ايبود فرموده ي خود موس ةه به بندك را يامكض و احيم و اوامر و فرايده اي ورزيميه به تو مخالفت عظك ي به درست7
  .نده خواهم ساختكان امت ها پرايد و من شما را در ميد ورزيانت خواهي شما خيه گفتكاد آوري، بي امر فرمودي خود موس ةه به بندك را يالمك پس حال، 8
رد و به كشان را از آنجا جمع خواهم ي آسمانها باشند، من ايا در اقصاندگان شمكد، اگرچه پراييد و اوامر مرا نگاه داشته، به آنها عمل نمايي من بازگشت نماي اما چون بسو9
  .ن سازم درخواهم آوردكده ام تا نام خود را در آن سايه آن را برگزك يانكم

  .   يه داده ايش فدي خويم خود و به دست قويشان را به قوت عظيه اك باشند يشان بندگان و قوم تو مي و ا10
 و او را به يياب فرمايامك خود را امروز  ة باشند، متوجه بشود و بنديه به رغبت تمام از اسم تو ترسان مك بندگانت ي بنده ات و دعاي دعاي بسو خداوند، گوش توي ا11

. پادشاه بودميه من ساقكرا ي، زينكن مرد مرحمت عطا يحضور ا


2  بابنَحمِيا
  . بود و من شراب را گرفته، به پادشاه دادم و قبل از آن من درحضورش ملول نبودمي ويش رويه شراب پكاه، واقع شد ستم اَرتَحشستا پادشيسان، در سال بي و در ماه ن1
  .ت ترسان شدمي نهايست، پس من بي نيزير از ماللت دل، چين غي ا ؟يستيمار نيه بك تو چرا ملول است با آنيرو:  و پادشاه مرا گفت2
ش به آتش سوخته شده؟ ي پدرانم باشد، خراب است و دروازهايه موضع قبرهاك يه شهركم چگونه ملول نباشد و حال آنيه ابد زنده بماند؛ روپادشاه تا ب:  و به پادشاه گفتم3
   آسمانها دعا نمودمي؟ آنگاه نزد خداي طلبيز ميچه چ:  پادشاه مرا گفت4
. مير نماي تا آن را تعمي پدرانم بفرستيهودا و شهر  مقبره هايابد، مرا به ي التفات د و اگر بنده ات در حضورشياگر پادشاه را پسند آ:  و به پادشاه گفتم5
ش ي برايه مرا بفرستد و زمانكد ي نمود؟ پس پادشاه صواب دي مراجعت خواهيكطول سفرت چه قدر خواهد بود و «:  او نشسته بوديه به پهلوك پادشاه مرا گفت و مل6ِ
  .ن نمودمييتع



  . هودا برساننديند و به ي نهر به من عطا شود تا مرا بدرقه نمايان ماوراي واليتوبات براكم ند، ياگر پادشاه مصلحت بب: ردمكرض  و به پادشاه ع7
 ير شهر و خانه ا حصايه متعلّق به خانه است، به من داده شود و هم براك قصر ي سقف دروازه هاي پادشاه است تا چوب برايه ناظر درختستانهاكز به آساف ي نيتوبك و م8
.نها را به من عطا فرموديه بر من بود، اكم يپس پادشاه برحسب دست مهربان خدا» .ن شومكه من در آن ساك
  .ز همراه من فرستاده بوديشان دادم و پادشاه سرداران سپاه و سواران نيتوبات پادشاه را به اكم دم، ي نهر رسيان ماوراي پس چون نزد وال9

10نْبرُون اما چون سونياي وطُوبِيلَّط حمل آمده استي اسرائي بنييوكيدن ني به جهت طلبيسكه كار ناپسند آمد يشان را بسيدند، اين را شني اي غالم ع.
  .دم و در آنجا سه روز ماندميم رسي پس به اورشل11
ر از ي به غيي و چهارپا نم؛كم بي اورشليه براكم در دل من چه نهاده بود يه خداك  نگفته بودميسكه همراه من بودند، برخاستم و به ك ي و شبانگاهان به اتّفاق چند نفر12

  .ه بر آن سوار بودم با من نبودك ييآن چهار پا
 آتش سوخته شده ه بهكش را يه خراب شده بود و دروازه هاكم را يرون رفتم و حصار اورشليروبه بك خاة اژدها تا دروازة در مقابل چشمي وادة پس شبانگاهان از درواز13

  .بود، مالحظه نمودم
  .  نبودير من بود، راهيه زك يي عبور چهارپاي پادشاه گذشتم و براةكنزد برَ  چشمه، ة و ازدرواز14
  . داخل شده، مراجعت نمودمي وادةنار نهر برآمده، حصار را مالحظه نمودم و برگشته، از دروازك و در آن شب به 15
. بودند، هنوز خبر نداده بودميار مشغول مكه در ك يسانكگر ياهنان و به شرفا و سروران و به دكان و به يهوديرا به يرده بودم، زكا چه يجا رفته كه ك و سروران ندانستند 16
ر يم را تعميد و حصار اورشليايب. ديني بيش به آتش سوخته شده است، ميم چگونه خراب و دروازه هايه اورشلكم يه در آن هستك را ييشما بال: شان گفتمي پس به ا17
.ميگر رسوا نباشيم تا ديينما
 خود يپس دستها. ميير نمايم و تعميزيبرخ«: آنگاه گفتند. ه پادشاه به من گفته بود خبر دادمك يز از سخناني بود و نيه بر من مهربان مك خود يشان را از دست خداي ا18

  . ساختنديارِ خوب قوك يرا برا
ا بر ي آ د؟ينك يه شما مكار است كن چه يا: ر شمرده، گفتنديدند، ما را استهزا نمودند و ما را حقين را شني اي و جشَم عرَبي غالم عمونياي و طُوبيطِ حرُون اما چون سنْبل19َّ

  د؟يزي انگيپادشاه فتنه م
 و يبيم، به نصياما شما در اورشل. م نمودير خواهيم برخاسته، تعميندگان او هسته بكپس ما . اب خواهد ساختيامك آسمانها ما را يخدا: شان را جواب داده، گفتمي من ا20

.دي باشي ميرك و نه ذينه حقّ
  

3  بابنَحمِيا
ل يو آن را تا برج حنَنْئش را برپا نمودند يس نموده، دروازه هايشان آن را تقديا. ردندك گوسفند را بنا  ةاهنان برخاسته، دروازكهنَه و بردارانش از كس يب، رئياشي و اَل1ْ

  .س نمودنديتقد
  . بنا نموديور بن امركشان، زي ايردند و به پهلوكحا بنا ي او، مردان اري و به پهلو2
  .ش برپا نمودنديش را با قفلها و پشت بندهايشان سقف آن را ساختند و درهايا. ردندك را بنا ي ماهة، دروازة و پسران هسنا3
  .ر نموديشان، صادوق بن بعنا تعمي اير نمود و به پهلويل تعميزَبئيا ابن مشِيك مشُالم بن برَ شان،ي اير نمود و به پهلويا ابن حقُّوص تعميموت بن اُوريرشان، مي اي و به پهلو4
  .ش ننهادنديشان گردن خود را به خدمت خداوند خويردند، اما بزرگان اكر يان تعمي تَقُوع شان،ي اي و به پهلو5
  .ش برپا نمودنديش را با قفلها و پشت بندهايشان سقف آن را ساختند و درهاير نمودند ايهنْه را تعمك  ةا، دروازيح و مشُالم بن بسودياداع بن فاسيويو  6
  . ر نمودندي نهر بود، تعمي ماوراي واليرسكه متعلّق به ك و مردان جبعون و مِصفه آنچه را يرُونوتيادون مي و ي جبعونيايشان، ملَتي اي و به پهلو7
م كض، مستحيم را تا حصار عرينان اورشلير نمود، پس ايه از عطّاران بود تعمكا ي او حنَنْير نمود و به پهلويه از  زرگران بود، تعمكا يل بن حرْهايئيشان، عزّي اي و به پهلو8

  .ساختند
  .ر نموديم بود، تعميدِ اورشلس نصف بليه رئكن حور يا ايشان، رفاي اي و به پهلو9

  .ر نموديا تعمي او حطُّوش بن حشَتْنير نمود و به پهلوي خود تعمةا ابن حرُوماف در برابر خانيدايشان، ي اي و به پهلو10
  .ر نمودنديگر و برج تنورها را تعميم و حشُّوب بن فَحت موآب، قسمت ديا ابن حاريكو ملْ 11
  .ر نمودنديم، او و دخترانش تعميس نصف بلدِ اورشليش رئيوم بن هلَّوح او، شَلُّي و به پهلو12
  ةش برپا نمودند و هزار ذارع حصار را تا دروازيش را با قفلها و پشبندهايردند و درهاكشان آن را بنا يا. ر نمودندي را تعمي وادينان زانوح، دروازه هاك و حانون و سا13
  .روبهكخا
  .او آن را بنا نمود. ر نموديروبه را تعمك خاةم، دروازياركت هيس بلدِ بيب رئاكا اَبن ريك و مل14ْ
  ةكش برپا نمود و حصار برْيش را با قفلها و پشت بندهايرده، سقف آن را ساخت و درهاكاو آن را بنا . ر نمودي چشمه را تعم ةس بلد مِصفَه، دروازيلْخُوزه رئك و شَلُّون بن 15

  . آمديه از شهر داود فرود مك ينه ايز تا زي پادشاه نشَلَح را نزد باغ
  .ر نموديت جباران را تعمي مصنوعه و تا ب ةك داود و تا بِرْةت صور، تا برابر مقبريس نصفِ بلد بيا ابن عزْبوق رئي و بعد از او نحم16
  . ر نمودي خود تعمةلَه در حصي نصف بلدِ قَعسيا رئي او حشَبير نمود و به پهلوي تعميان، رحوم بن باني و بعد از او الو17
  .ر نموديلَه تعميس نصفِ بلدِ قَعيناداد، رئي ابن حيشان، بواي و بعد از او برادران ا18
  .ر نموديه، تعمي نزد زاوةگر را در برابر فراز سالح خانيس مِصفَه قسمت ديشُوع رئي او، عازر بن ي و به پهلو19
  .رنموديهنَه تعمكس يب، رئياشي اَلْ ةه تا دروازيگر را از زاويم قلب قسمت دي به صم ،ي بن زبّاك و بعد از او با رو20
  .ر نمودنديب، تعمياشي الةب تا آخر خانياشي الةگر را از در خانيا ابن هقُّوص قسمت ديموت بن اوري و بعد از او مر21
  .ر نمودندياهنان، از اهل غُور تعمك و بعد از او 22
  .ر نمودندي خود تعمةا به جانب خانيا ابن عتْنْيا ابن معسيشان، عزريو بعد از ا. ر نمودندي خود تعمةن و حشُّوب در برابر خانياميشان بني و بعد از ا23
  .ر نمودنديه و تا برجش تعميا تا زاوي عزْرةگر را از خانيناداد قسمت دي ابن حي و بعد از او، بنّو24
  ا ابن فَرْعوش، يو بعد از او فدا. ر نمودي پادشاه خارج و نزد زندانخانه است، تعمي فوقانةه از خانك يه و برجي از برابر زاوياوزا و فاالل بن 25
  .ن بودندك، ساي مشرق و برج خارجي آب بسوةم در عوفَل تا برابر دروازيئي و نَت26ِ
  .ر نمودندي بزرگ تا حصار عوفل تعميارجگر را از برابر برج خيان قسمت دي و بعد از او، تًقُّوع27



  .ر نمودندي اسبان تعمة دروازي خود از باالةدام در برابر خانكاهنان، هر ك و 28
  .ر نمودي بود، تعمي شرق ةه مستحفظ دروازكا ينْكا ابن شَيرنمود و بعد از او شَمعي خود تعمةر در برابر خانيشان صادوق بن امي و بعد از ا29
  .ر نمودين خود، تعمكا در برابر مسيكشان مشُالّم بن برَير نمودند و بعد از ايگر را تعميا و حانُون پسر ششم صاالف، قسمت ديا ابن شَلَمياز او حنَنْ و بعد 30
  .ر نمودي، تعم برجة مفقاد تا باالخانةم و تجار را در برابر دروازينْي نَتِي از زرگران بود، تا خانه هايكيه كا يك و بعد از مِل31ْ
.ر نمودندي گوسفند را زرگران و تاجران، تعمة برج و دروازةان باالخاني و م32


4  بابنَحمِيا
  .ان را استهزا نموديهوديد و ي گردكار غضبناي خشمش افروخته شده، بس م،ي حصار مشغول هستيه به  بناكد يه سنْبلَّط شنك ي و هنگام1
د و در ي خواهند گذرانيم خواهند ساخت و قربانك خود مستحيا شهر را براي آ نند؟ك يانِ ضعف چه ميهودين يا«: لّم شده، گفتكامره متر سك و در حضور برادرانش و لش2
   ه سوخته شده است؟كروبه، زنده خواهند ساخت؟ و حال آنك خاي و سنگها از توده ها د؟يار را به انجام خواهند رسانك روز كي

!شان منهدم خواهد ساختي اينند باال رود، حصار سنگك يشان بنا ميز بر آنچه اي نياگر شغال«: ه نزد او بود گفتك ي عمونياي و طُوب3
  .نكم ي به تاراج تسل ،يرين اسيشان را در زميشان برگردان و ايشان بسر ايم و مالمت ايه خوار شده اكراي بشنو، زي خداي ا4
.جان آورده انديان به هي بنّايش رويه خشم تو را پكرايشان را از حضور خود محو مساز زيشان را مستور منما و گناه ايان اي و عص5
  .ار بودكه دل قوم در كرا يوست، زي اش بهم پي حصار تا نصف بلنديم و تمامي پس حصار را بنا نمود6
شان به شدت افروخته ي شود، آنگاه خشم ايش بسته ميافهاكش رفته است و شيم پي اورشله مرمت حصاركدند يان شنيان و اَشْدوديا و اعراب و عموني و چون سنْبلَّط و طُوب7

  .شد
  .ند و به آن ضرر برساننديم جنگ نمايند و با اورشليايه بكشان توطئه نمودند يع اي و جم8
  .ميشان قرار داديشان روز و شب پاسبانان در مقابل ايم و از ترس اي خود دعا نمودي پس نزد خدا9

  .مييم حصار را بنا نماي توانيه نمكار است يه قوت حماالن تلف شده است و هوار بسكان گفتند يهودي و 10
  .مييار را تمام نماكم و يشكشان را بيشان داخل شده، ايان ايتا ما در م د، يآگاه نخواهند شد و نخواهند فهم:  گفتندي و دشمنان ما م11
.شان از هر طرف به ما حمله خواهند آورديا د، يچون شما برگرد«: ن بودند آمده ده مرتبه به ما  گفتندكشان سايه نزد اك يانيهوديه ك و واقع شد 12
  .شان قرار دادمي ايمانهاكزه ها و يرها و نيشان، با شمشيل ايشان را برحسب قباين نمودم و ايي تعي خاليانهاك پست در عقب حصار و بر ميهاي پس قوم را در جا13
د و به جهت برادران و پسران و دختران و ياد آوريب را بيم و مهيه خداوند عظكد، بليشان مترسياز ا«:  قوم گفتمةيرده برخاستم و به بزرگان و سروران و بقكظر  پس ن14

.ديي خود جنگ نمايزنان و خانه ها
  .ميار خود به حصار برگشتكس به كع ما هري آنگاه جم ست،رده اكشان را باطل يم و خدا مشورت ايه ما آگاه شده اكدند ي و چون دشمنان ما شن15
  . بودنديهودا مي گرفتند و سروران در عقب تمام خاندان يمانها و زره ها را مكزه ها و سپرها و يشان، نيگر اي نصف د  و از آن روز به بعد،16
  . گرفتنديگر اسلحه ميردند و به دست دك يار مك دست كيدام به كر ه  بردند و عمله ها،يه بار مك يردند و آنانك  يه حصار را بنا مك ي و آنان17
.ستاده بوديرِنّا نواز از نزد من اكردند، و ك ي مييمرخود بسته، بنّاكر بر يدام شمشكان هر ي و بنا18
  .مي باشيگر دور ميدكيع است و ما بر حصار متفّرق و از يار وسيار بسك«:  قوم گفتم ةي و به بزرگان و سروران و بق19
  . ما جنگ خواهد نمودي ما برايد و خدايد در آنجا نزد ما جمع شويرِنّا را بشنوكه آواز ك پس  هرجا 20
  . گرفتنديزه ها را ميرون آمدن ستارگان، نيشان از طلوع فجر تا بيم و نصف ايار مشغول شدك پس به 21
  .ار بپردازدكد و در روز به ي نماي ما پاسبانيند تا در شب براكنزل م ميس با بندگانش در اورشلكهر:  و هم در آن وقت به قوم گفتم22
. رفتي خود به آب مةس با اسلحكم و هريندكدام رخت خود را نكچي بودند، هيه در عقب من مك ي و من و برادران و خادمان من و پاسبان23
  

5  بابنَحمِيا
   برآوردند يمياد عظيهود خود فريشان، بر برادران ي و قوم و زنان ا1
  .ميم و زنده بمانيم تا بخوريريپس گندم بگ. مياريما پسران و دختران ما بس«ه كشان گفتند ي از اي و بعض2
  .ميريم تا به سبب قحط، گندم بگي دهي خود را گرو ميستانها و خانه هاكمزرعه ها و تا:  گفتندي و بعض3
  .مي پادشاه قرض گرفتةي جزي خود برايهاستانكنقره را به عوض مزرعه ها و تا«ه ك گفتند ي و بعض4
ز شده ينك از دختران ما يم و بعضي سپاري مي ما پسران و دختران خود را به بندگكنيشان؛ و اي برادران ماست و پسران ما مثل پسران اي و حال جسد ما مثل جسدها5

.گران شده استي د ما از آنيستانهاكه مزرعه ها و تاكرايست زي نيچ استطاعتياند؛ و در دست ما ه
  . شدمكار غضبنايدم بسيشان را شنيشان و سخن اياد اي پس چون فر6
  .شان جمع نمودميم به ضّد اي عظيو جماعت! ديري گيس از برادر خود ربا مكشما هر : شان گفتميرده، بزرگان و سروران را عتاب نمودم و به اك و با دل خود مشورت 7
شان به ما يه اك شود يا ميد و آي فروشيا شما برادران خود را ميم و آيرده اكه ي المقدور فدي حتّ ه به امت ها فروخته شده اند،كهود خود را ين ما برادرا«: شان گفتمي و به ا8

. افتندي نيفروخته شوند؟ پس خاموش شده، جواب
  د؟يي نماك ما سلوي باشند، در ترس خدايه دشمن ما مك ييد شما به سبب مالمت امت هاي بايا نميآ. ستيد، خوب نينك يه شما مك يارك:  و گفتم9

  .ميي نماكن ربا را تريه اكپس سزاوار است . ميشان قرض  داده اي به اةز من و برادران و بندگانم نقره و غلّي و ن10
.دينكشان رد يد، به ايشان نهاده ايه بر اكر انگور و روغن ي و عصة از نقره و غلّكيشان و صد ي ايتون و خانه هايستانها و باغات زك و اآلن امروز مزرعه ها و تا11
ه بر كشان قَسم دادم ياهنان را خوانده، به اكآنگاه . م آوردي به عمل خواهيه تو فرمودكم نمود و چنانيشان مطالبه نخواهيرد و از اكم يرد خواه«ه ك پس جواب دادند 12

  .نديالم رفتار نماكن يوفق ا
 جماعت يپس تمام.  بشوديده و خاليانكن قَسم تياند و به اكن بتيسبش چنكد، از خانه و يالم را ثابت ننماكن يه اكس را كخدا هر: ده گفتميانكرا ت پس دامن خود 13

.الم عمل نمودندكن يح خواندند و قوم برحسب اين و خداوند را تسبيگفتند آم



 را يگري والةفيه دوازده سال بود من و برادرانم وظك و دومِ اَرتَحشَستا پادشاه، يستم تا سال سي از سال بيعنيم، هوه مأمور شدين ي بودن زميه به والك يز از روزي و ن14
  .مينخورد

. ردندك ي ميمرانك بر قوم حشاني گرفتند و خادمان ايشان ميز از اين نهاده، عالوه بر چهل مثقال نقره، نان و شراب نيه قبل از من بودند، بر قوم بار سنگكان اول ي اما وال15
  .ردمكن نين من به سبب ترس خدا چنكيل

  .ار جمع بودندك بندگان من در آنجا به ةم و هميديچ مزرعه نخري بودم و هيز در ساختن حصار مشغول مي و من ن16
  . خوردندي مك من خوراةبر سفر آمدند، ي مجاور ما نزد ما ميه از امت هاك ي آنانيان و سروران، سوايهودي و صد و پنجاه نفر از 17
اما معهذا .  شرابةر از هر گونيثك يردند؛ و هر ده روز مقدارك ي من حاضر ميز براي بود و مرغها ني مي گاو و شش گوسفند پرواركي شد، يا مي هر روز مهي و آنچه برا18
. بودين قوم مي سخت بر ايه بندگكرا يدم زي را نطلبيگري والةفيوظ
.اد آوري ييوكين قوم عمل نمودم، مرا به نيوافق هرآنچه به ام مي خداي ا19
  

6  بابنَحمِيا
ش را هنوز برپا ي دروازه هايه درهاك نمانده است، با آني در آن باقيچ رخنه ايرده ام و هكه حصار را بنا كدند ير دشمنان ما شني و سايا و جشَم عربي و چون سنْبلَّط و طُوب1

  ننموده بودم، 
  .شان قصد ضرر من داشتندياما ا» .مينكابان اونو مالقات ي از دهات بيكيا تا در يب: بلَّط و جشَم نزد من فرستاده، گفتند سن2ْ
.دق افتيم به تعويرده، نزد شما فرود آك كه را ترك ينيار حكم، چرا ي توانم فرود آي مشغولم و نميميمن در مهم عظ: شان فرستاده گفتمي پس قاصدان نزد ا3
  .شان پس فرستادمين جواب به ايغام به من فرستادند و من مثل اين پيشان چهار دفعه مثل اي و ا4
   گشوده در دستش بود،يتوبكن طور نزد من فرستاد و مي پنجم خادم خود را به همة پس سنْبلَّط دفع5
 و تو بر وفق ينك ين حصار را بنا مي هميد و براي داريزيهودا قصد فتنه انگيه تو و كد يگو ين را ميافته است و جشَم ايان امت ها شهرت يدر م«: ه در آن مرقوم بودك 6
  .يشان بشويه پادشاه اك ي خواهيالم، مكن يا

ا تا با هم مشورت يپس ب. ديد رسالم، خبر به پادشاه خواهكن يو حال بر وفق ا.  استيهودا پادشاهيه در كند يرده گوكم ندا ي تو در اورشلة تا دربارةن نمودييز تعيا ني و انب7
.ميينما
  يه آن را از دل خود ابداع نموده اك بل  واقع نشده است،يي گويه تو مكالم كن يمثل ا:  آنگاه نزد او فرستاده گفتم8
. سازي مرا قّويخدا دستها يپس حال ا. رده نشودكار باز دادند تا ك ما را از يه دستهاكن قصد يشان خواستند ما را بترسانند، به ايع ايرا جمي ز9

ه به  قصد كرا يم زيل را ببندكي هيم و درهايل جمع شوكي خدا در ه ةدر خان«:  پس گفت ل رفتم و او در را بر خود بسته بود،يطَبئيا ابن مهِيا ابن دالي شَمعة و به خان10
. شتن تو خواهند آمدك

  ل بشود تا جان خود را زنده دارد؟ من نخواهم آمد؟كيه داخل هك من ست مثليكند؟ و ك چون من فرار بيا مرديآ«:  من گفتم11
  .ر ساخته انديا و سنْبلَّط او را اجيند و طُوبك يه خودش به ضّد من نبوت مكه خدا او را هرگز نفرستاده است، بلكردم ك كرا دري ز12
.ه مرا مفتضح سازندكم يدا نمايشان خبر بد پيدم و ايه، گناه ورزنطور عمل نموديرده اند تا من بترسم و به اكر ين جهت او را اجي و از ا13
.ادآوري خواهند مرا بترسانند، به يه مكا را ير انبي و ساةيه نبيعدون نُيشان و همچنين اعمال ايا و سنْبلَّط را موافق ايم، طُوبي خداي ا14
  .دياتمام رسلُول در پنجاه و دو روز به يست و پنجم ماه اِي پس حصار در ب15
ار از جانب كن يه اكار پست شدند و دانستند يدند، در نظر خود بسين را ديه مجاور ما بودند اك يي امت هاةدند و همين را شنيع دشمنان ما ايه چون جمك و واقع شد 16
  . ما معمول شده استيخدا
  د،ي رسيشان ميا نزد ايتوبات طُوبكتادند و م فرسيا ميتوبات نزد طُوبكهودا مي از بزرگان ياريز بسي و در آن روزها ن17
     گرفته بود،يا را به زنيكهوحانان، دختر مشُالّم بن برَيا ابن آره بود و پسرش ينكه او داماد شَكهودا با او همداستان شده بودند، چونيه بسا از اهل كرا ي ز18
. فرستاد تا مرا بترسانديتوبات مكĤ ميو طُوب. دندي رسانين مرا به او مردند و سخناك يز گفتگو مي حسنات او به حضور من نة و دربار19
  

7  بابنَحمِيا
  ب داده شدند،يان ترتيان و الويش را برپا نمودم و دربانان و مغني و چون حصار بنا شد و درها1
  .م فرمان دادمي مردمان خدا ترس بود، بر اورشلثركشتر از اين و بي اميه او مردكرا يس قصر را، زيا رئي و حنَنَي آنگاه برادر خود حنان2
ه هر كد يم پاسبانان قرار دهينان اورشلكاز سا. نندكه حاضر باشند، درها را ببندند و قفل ك ينند و مادامكم را تا آفتاب گرم نشود باز ني اورشليشان را گفتم دروازه هاي و ا3
.ر باشندش حاضي خوةدام به مقابل خانك خود و هر يس به پاسبانك
  . م و هنوز خانه ها بنا نشده بودكم بود و قوم در اندرونش يع و عظي و شهر وس4
افتم و در آن يه مرتبه اول برآمده بودند ك را ي آنانةردند و نسب نامكم تا برحسب نسب نامه ها ثبت يه بزرگان و سروران و قوم را جمع نماك من در دلم نهاد ي و خدا5
: مدين مضمون نوشته ديبد
هودا به شهر خود برگشته يم و يشان به اورشليدام از اك برآمده بودند و هر   برده بود،يريد نَصر پادشاه بابل به اسكه نَبوك ي آن اشخاصيريه از اسكتها ينانند اهل والي ا6

  .بودند
  :لي مردان قوم اسرائة و نَحوم و بعنَه، و شماري و بِلْشان و مِسفارِت و بِغْواي و مرْدِخاي نَحمانا ويا و رعميا و عزْريسوع و نَحمِي: ه همراه زربابل آمده بودندك ي اما آنان7
  . صد و هفتاد و دوكي فَرْعوش، دو هزار و ي بن8
  .    صد و هفتاد و دويا، سي شَفَطْي بن9

  . آرح، ششصد و پنجاه و دوي بن10
  .، دو هزار و هشتصد و هجدهوآبيشُوع و ي ي فَحت موآب از بني بن11
  .ست و پنجاه و چهاريالم، هزار و دوي عي بن12
  . زتُّو، هشتصد و چهل و پنجي بن13
  .، هفتصد و شصتياك زي بن14



  .، ششصد و چهل و هشتي بِنُوي بن15
  .ست و هشتي، ششصد و بي باباي بن16
  .ست و دويصد و بي عزْجد، دو هزار و سي بن17
  . ام، ششصد و شصت و هفتقي اَدوني بن18
  .، دو هزار و شصت و هفتي بِغْواي بن19
  .ن، ششصد و پنجاه و پنجي عادي بن20
  . ا، نود و هشتير از خاندان حِزْقِي آطي بن21
  .ست و هشتيصد و بي حاشُوم، سي بن22
  .ست و چهاريصد و بي، سيصاي بي بن23
  .ف، صد و دوازدهي حاري بن24
  . پنج جبعون، نود و ي بن25
  .ت لحم و نَطُوفَه، صد و هشتاد و هشتي مردمان ب26
  .ست و هشتي مردمان عناتُوت، صد و ب27
  .ت عزْموت، چهل و دوي مردمان ب28
  .رُوت، هفتصد و چهل و سهيره و بئِيفَكم و يعاريه ي مردمان قر29
  .كيست و ي مردمان رامه و جبع، ششصد و ب30
  . ت و دوسيماس، صد و بك مردمان م31ِ
  .ست و سهي، صد و بيل و عايت اي مردمان ب32
  . گر، پنجاه و دوي دي مردمان نَبو33
  .ست و پنجاه و چهاريگر، هزار و دويالم دي عي بن34
  . ستيصد و بيم، سي حاري بن35
  .صد و چهل و پنجيحا، سي اَري بن36
  .كيست و يد و اُونُو، هفتصد و بي لُود و حادي بن37
  . ي، سه هزار و نه صد و سة سنائَي بن38
  .شُوع، نه صد و هفتاد و سهيا از خاندان يدعي يبن: اهنانك و اما 39
  .ر، هزار و پنجاه و دوي اِمي بن40
  . ست و چهل و هفتي فَشْحور، هزار و دوي بن41
  . م، هزار و هفدهي حاري بن42
  . ا، هفتاد و چهاريودو هيل و از بنيئيشُوع از خاندان قَدمي يبن: اني و اما الو43
  .  آساف، صد و چهل و هشتيبن: اني و مغن44
  .  و هشتي، صد و سي سوبايطَه و بني حطِي عقُّوب بني طَلْمون و بنير و بني آطي شَلُّوم و بنيبن:  و دربانان45
  .وتي طَباي حسوفا، بنيحه، بني صِيبن: مينْي و اما نَت46ِ
  . فادونيبنعا، ي سيرُوس، بني في بن47
  .ي سلْماي حجابه، بني لَبلنَه، بني بن48
  .  جاحريل، بني جِدي حانان، بني بن49
  .حي فاسي عزّا، بنيا، بني رآي بن50
  .ميشَسِي نَفِيم، بني معوني، بنيساي بي بن52
  .  حرْحوري حقُوفا، بني بقْبوق، بني بن53
  .  حرْشايده، بني محيت، بني بصلي بن54
  . تامحيسرا، بني سي برْقُوس، بني بن55
  .فاي حطيح، بني نَصي بن56
  .داي فَري سوفَرَت، بني، بني سوطايبن: ماني و پسران خادمانِ سل57
  .    لي جدي درقون، بنيعال، بني ي بن58
  . آمونيم، بني فُوخَرَه حظُّبائيل، بني حطّيا، بني شَفَطْي بن59
  .صد و نود و دويمان، سيم و پسران خادمانِ سلينْيع نَتِي جم60
  .ا نهيان بودند يليا از اسرائيه آك خود را نشان نتوانستند داد ةرير برآمده بودند، اما خاندان پدران و عشيرُوب و اَدون و اِمكه از تلّ مِلْح و تلّ حرْشا ك ينانند آناني و ا61
  .، ششصد و چهل و دو نَقُودهيا، بني طُبيا، بني دالي بن62
  . شدنديشان مسمي پس به نام ا  گرفته بود،ي را به زني جِلْعاديي از دختران برْزِالّيكيه ك ي برْزِالّي بن  هقّوص،يا، بني حبايبن: اهنانك و از 63
.هانت اخراج شدندكاز افتند، پس يدند، اما نيه در نسب نامه ها ثبت شده بودند طلبك يان آنانينان انساب خود را در مي ا64
  .م برقرار نشود، از قدسِ اقداس نخورنديم و تُمي با اورياهنكه تا كشان امر فرمود ي پس تِرْشاتا به ا65
  .      صد و شصت نفر بودندي جماعت با هم چهل و دو هزار و سي تمام66
  . ست و چهل و پنج نفر بودنديشان دويات ايان و مغني مغن و هفت نفر بودند ويصد و سيه هفت هزار و سكشان يزان اينك غالمان و ي سوا67
  . ست و چهل و پنجيشان، دوي و شش و قاطران ايشان، هفتصد و سي و اسبان ا68
. ست بودي و پنج و حماران، شش هزار و هفتصد و بي و شتران، چهارصد و س69



  . هانت به خزانه دادك دست لباس ي درم طال و پنجاه قاب و پانصد و ساما تِرْشاتا هزار. ار دادندكا به جهت ي آبا هدايساو از ري و بعض70
  .ار دادندكنه به جهت ي نقره به خزيست منايست هزار درم طال و دو هزار و دوي آبا، بيساو از ري و بعض71
  .هانتك نقره و شصت و هفت دست لباس يست هزار درم طال و دو هزار منايب: ن بودير قوم دادند اي و آنچه سا72
 خود يل در شهرهاي اسرائيد، بنين شدند و چون ماه هفتم رسك خود سايل، در شهرهايع اسرائيم و جمينْي از قوم و نَتِيان و بعضيان و دربانان و مغنياهنان و الوك پس 73
.م بودنديمق
  

8  بابنَحمِيا
  .اورديل امر فرموده بود، بيه خداوند به اسرائك را يتاب تورات موسكه كاتب گفتند ك ي آب جمع شدند و به عزْراةش دروازي پة مرد درسِعكي، قوم مثل ي و تمام1
  . توانستند بشنوند و بفهمند، آورديه مك ي آنانةاهن، تورات را در روز اول ماه هفتم به حضور جماعت از مردان و زنان و همك ي و عزْرا2
3تاب تورات گوش فراگرفتندك قوم به ي توانست بفهمد خواند و تماميه  مكا نصف روز، در حضور مردان و زنان و هر صبح تيي آب از روشناةش دروازي پة و آن را در سِع.  
دند و از دست ستايا ايا و معسيا و حِلْقيا و اُوريا و شَمع و عنايش از دست راستش متَّتْيستاد و به پهلويارساخته بودند، اكنيه به جهت اك ياتب بر منبر چوبك ي و عزْرا4

  .ا و مشُالّميركا و حاشُوم و حشْبدانَه و زيكل و ملْيشائيا و مِيچپش، فدا
  . ستادندي قوم اي قوم بود و چون آن را گشود، تمامي تماميه او باالكرا ي قوم گشود زيتاب را در نظرتمامك و عزْرا 5
ن نهاده، خداوند را سجده يوع نموده، و رو به زمكو ر! نين، آميآم:  خود را برافراشته، در جواب گفتندي دستها قومي خواند و تمامكم را متباري عظيهوه خداي و عزْرا، 6

  .نمودند
 يردند و قوم، در جاك يان ميقوم ب يان، تورات را برايا و الويوزاباد و حنان و فاليا و يطا و عزَريا و قَليا و معسي و هودين و عقُّوب و شَبتاياميا و ي و شَرَبيشُوع و باني و 7

. ستاده بودنديخود ا
  . خواندند بفهمنديه مكردند تا آنچه را كري روشن خواندند و تفسيتاب تورات خدا را به صداك پس 8
9مزْراكا ي و نَحه خداي يراامروز ب:  قوم گفتنديدند،  به تمامي فهمانيه قوم را  مك يانياتب و الوكاهن و ك يه تِرْشاتا باشد وعوس استيهيپس نوحه گر.  شما روز مقد 

. ستنديدند گريالم تورات را شنك قوم، چون يرا تماميز. دينكه ميد و گرييمنما
 خداوند ما روز يه امروز، براكرا يد، زيست حصه ها بفرستيا ني او مهي برايزيه چك د و نزد هريد و شربتها بنوشيف بخوري لطيهاكد و خورايبرو: شان گفتي پس به ا10

  .ه سرور خداوند، قوت شما استكرا يد زيمقدس است؛ پس محزون نباش
  .ديپس محزون نباش. ه امروز روز مقدس استكرا يد زيت باشكسا«: ت ساختند و گفتندك قوم را سايان تمامي و الو11
.دنديم داده بودند فهميشان تعليه به اك را يالمكرا يند زم نمودي عظيل و شرب نمودند و حصه ها فرستادند و شادك قوم رفته، اي پس تمام12
  . نديالم تورات را اصغا نماكاتب جمع شدند تا ك يان نزد عزراياهنان و الوك قوم و ي تمامي آبايساو و در روز دوم ر13
  . ن بشوندكبانها سايد ماه هفتم، در سايل در عي اسرائيه بنك امر فرموده بود ي موسةه خداوند به واسطكافتند ين نوشته ي و در تورات چن14
اورند و يشَن بك درختان ي نخل و شاخه هايتون و شاخه هاي زيرون رفته، شاخه هايوهها بكه به كند و ندا دهند يم اعالن نماي خود و در اورشلي شهرهاي و در تمام15
. توب است بسازندكه مك يانها، به نهجيساب
  . خود ساختنديبانها برايم، ساي افراة دروازة آب و درسِعة دروازة خدا و درسِعة خانياط خود و در صحنهاي خود و در حةام بر پشت بام خاندكرون رفتند و هر ي پس قوم ب16
پس . رده بودندكن نيل چنياسرائ يوشع بن نون تا آن روز بنيام يه از اكرا ين شدند، زكبانها سايبانها ساختند و در ساي برگشته بودند، سايريه از اسك ي جماعتي و تمام17
  .  رخ نموديميار عظي بسيشاد
.و در روز هشتم، محفل مقدس برحسب قانون برپا شد. د را نگاه داشتندي خواند و هفت روز عيتاب تورات خدا را مك و هر روز از روز اول تا روز آخر، 18
  

9  بابنَحمِيا
  . بر سر جمع شدندكروزه دار و پالس دربر و خال ي اسرائين ماه، بنيست و چهارم اي و در روز ب1
  .ردندكش اعتراف ي پدران خويرهايستادند و به گناهان خود و تقصيع غربا جدا نموده، ايشتن را از جميل خويت اسرائي و ذر2
  . خود را عبادت نمودنديه خداهويگر اعتراف نموده، ي خود را خواندند و ربع ديهوه خدايتاب توراتِ ك ربع روز كيستاده، ي خود اي و در جا3
  . ش استغاثه نمودندي خويهوه خدايستادند و به آواز بلند، نزد يان اي الوةني بر زينانك و يا و باني و شَرَبيا و بنيل و شَبنْيئي و قَدميشُوع و باني و 4
و اسم . دي بخوانك خود را از ازل تا به ابد متباريهوه خدايد و يزيبرخ«: ا گفتنديا و فَتَحي و شَبنْايا و هوديا و شَرَبي و حشَبنِيل و بانيئيشُوع و قَدمي يعنيان، ي آنگاه الو5
  . بادك تر است متباريحات اعليات و تسبكه از تمام بركل تو يجل
ات ينها را حي اة و تو همياها را و هرچه در آنها است، ساخته ايرن را و هرچه بر آن است و دي جنود آنها را و زمي و تمامك االفالك و فلكتو فل. يهوه هستي يي تو به تنها6
  . نندك ي و جنود آسمان تو را سجده مي بخشيم
  .يل نموديم تبدي و اسم او را به ابراهيرون آورديان بيلدانك و او را از اوريديه ابرام را برگزك يهوه، آن خدا هستي ي تو ا7
 و يت او بدهي داشته، به ذّريان را به او ارزانيان و جِرْجاشيبوسيان و يان و فَرِزيان و اَموريان و حِتّينعانكن يه زمك ي عهد بستي با وافته،ين ي و دل او را به حضور خود ام8

  . يه عادل هستكرا ي، زي خود را وفا نمودةوعد
  .يديشان را نزد بحر قلزم شنياد اي و فريديبت پدران ما را در مصر دي و مص9

دا ي پيپس به جهت خود اسم.  نمودنديشان ستم ميه بر اك ي دانستيه مك، چونينش ظاهر ساختي قوم و زميع بندگانش و تماميت و معجزات بر فرعون و جماي و آ10
  . ه  امروز شده استك، چنانيردك

  .يق انداختيا مثل سنگ در آب عمي دريشان را به عمقهاي انندگانك عبور نمودند و تعاقب يكا به خشيان دري تا از ميشان منْشَق ساختيا را به حضور اي و در11
  .يشان روشن سازي ايد رفت، برايه در آن باك تا راه را ي نموديشان را در روز، به ستون ابر و در شب، به ستون آتش رهبري و ا12
  .يشان داديو را به اكيض نيوامر و فراع حقّ و ايام راست و شراكلّم نموده و احكشان از آسمان تينا نازل شده، با ايوه سك و بر 13
  .يشان امر فرمودي به ايش موسي خوة بندةع به واسطيض و شراي و اوامر و فرايشان شناساندي و سبت مقدس خود را به ا14
ه آن ك يه دست خود را برافرشتك يني به زمهك يشان وعده دادي و به اي ساختيشان جاري اي تشنگي براي و آب از صخره ايشان دادي اي گرسنگي و نان از آسمان برا15

.  داخل شده، آن را به تصرّف آوردنديشان بدهيرا به ا



  .ش را سخت ساختند و اوامر تو را اطاعت ننمودنديبرانه رفتار نموده، گردن خوكشان و پدران ما متين اكيل 16
ن نمودند تا به يي تعيز، سرداريش را سخت ساختند و فتنه انگيه گردن خوكاوردند، بلياد ني بيدشان نمويان ايه در مك را يبه ايدن ابا نمودند و اعمال عجي و از شن17
  .      يردك نكشان را ترير احسان بوده، ايثكر غضب و يم و ديم و رحيرك غفّار و ياما تو خدا. نندك خود مراجعت ين بندگيزم

    نمودند،يميرون آورد، و اهانت عظيه تو را از مصر بك تو است ين خدايا! لي اسرائيا: د خود ساختند و گفتني برايخته شده اي رةه چون گوسالك بل18
شان دور نشد و نه ستون آتش ي نمود از اي ميه در راه رهبركشان را يه اك، و ستون ابر در روز ي ننمودكابان تريشان را در بيم خود ايز برحسب رحمت عظي آنگاه تو ن19

  . ساختيشان روشن مي ايد بروند برايآن باه در كه راه را كدر شب 
  . يشان عطا فرموديشان، به اي اي تشنگي و آب برايشان باز نداشتيش را از دهان اي و منّ خويشان داديم اي را به جهت تعليوكي و روح ن20
  .ردكشان ورم ني ايهايد و پايدشان مندرس نگريلباس ا. ز محتاج نشدنديچ چيه به هك يابان چهل سال پرورش داديشان را در بي و ا21
  .ن عوج پادشاه باشان را به تصرف آوردندين پادشاه حبشون و زميحون و زمين سي و زميم نمودي داشته، آنها را تا حدود تقسيشان ارزاني و قومها به اك و ممال22
. ي آن را به تصرّف آوردند، درآورد ه داخل شده،ك يشان وعده داده بوديه به پدران اك ينيشان را به زميا شان را مثل ستارگان آسمان افزوده، ي و پسران ا23
ن، ي زمي و آنها را با پادشاهان آنها و قومهايشان مغلوب ساختين بودند، به حضور اي زمةنكه سكان را ينعانكن را به تصرف آوردند و يشان داخل شده، زمي پس پسران ا24

  .ندي خود با آنها رفتار نماةاراد، تا موافق يم نموديشان تسليبه دست ا
شمار به تصرف يوه دار بيتون و درختان ميستانها و باغات زكنْده شده و تاك يس و چشمه هاي پر از نفاي برومند گرفتند و خانه هاينهاي حصاردار و زمي پس شهرها25

  .دنديم تو متلّذذ گردي عظير شده و فربه گشته، از نعمت هايآوردند و خورده و س
شتند و اهانت كند، ي تو بازگشت نماي آوردند تا بسويشان شهادت مي ايه براك تو را يايعت تو را پشت سر خود انداختند و انبيخته  و تمرد نموده، شري و بر تو فتنه انگ26
  .  به عمل آوردنديميعظ
 و يشان را از آسمان اجابت نموديش، نزد تو استغاثه نمودند و اي خوين تنگيدر حشان را به تنگ آوردند و ي تا ايم نموديشان را به دست دشمنانشان تسلي آنگاه تو ا27

.دنديشان را از دست دشمنانشان رهانيه اك يشان داديه اك يشان داديم خود، نجات دهندگان به اي عظيبرحسب رحمت ها
و چون باز نزد تو استغاثه نمودند، . شان تسلّط نمودنديه بر اك يت دشمنانشان واگذاشتشان را به دسيدند و ايگر به حضور تو شرارت ورزيافتند، بار دياما چون استراحت  28

  .ي دادييشان را رهايار اي بسيمت، بارهاي عظي و برحسب رحمت هايشان را از آسمان اجابت نموديا
ه آنها را بجا آورد كه هر كام تو كردند و به احكار نموده، اوامر تو را اطاعت نبرانه رفتكشان متياما ا. يعت خود برگردانيشان را به شري تا ايشان شهادت فرستادي اي و برا29

.ردندكش را سخت نموده، اطاعت ني خوي خود را معاند و گردنهايدند و دوشهاي ماند، خطا ورزيزنده م
 يشان را به دست قوم هايلهذا ا. ، اما گوش نگرفتنديشهادت فرستادشان ي اي خود براياي انب ةش به واسطي و به روح خويشان مدارا نموديار با اي بسي معهذا سالها30
  .يم نموديشورها تسلك

  .يم هستيم و رحيرك يرا خداي، زي ننمودك و تري نساختيل فانكشان را باليمت، اي عظي اما برحسب رحمت ها31
ا و پدران ما ياهنان و انبكه بر ما و بر پادشاهان و سروران و ك يتين مصبي اينهار تمام، زي داريه عهد و رحمت را نگاه مكب يم و جبار و مهي عظي ما، اي خداي و اآلن ا32

  .ديل ننماي شده است، در نظر تو قليام پادشاهان اَشُّور تا امروز مستولي قوم تو از ايو بر تمام
  .ميده اي، اما ما شرارت ورزيمل نموده ا عيه تو به راستكرا ي، زيه بر ما وارد شده است عادل هستك ييزهاين چي اي و تو در تمام33
  .، گوش ندادنديشان امر فرموديه به اكعت تو عمل ننمودند و به اوامر و شهادات تو ياهنان و پدران ما به شرك و پادشاهان و سروران و 34
ش يع خوي، تو را عبادت ننمودند و از اعمال شنيشان نهادي ايش رويه پكع و برومند ين وسي و در زميشان نموديه به اك يميت خودشان و در احسان عظك و در ممل35

.ردندكبازگشت ن
  .مي در آن غالمان هستكنيم، ايس آن را بخوريوه نفاي تا ميه به پدران ما دادك ينيم و در زمي ما امروز غالمان هستكنيا 36
 خود ةان ما برحسب ارادي ما و چهار پايشان بر جسدهاي آورد و اي ميط ساخته اه به سبب گناهان ما، بر ما مسلّك ي پادشاهاني و آن، محصول فراوان خود را برا37
  .مي گرفتار هستينند؛ و ما در شدت تنگك ي ميمرانكح

.ردندكاهنان ما آن را مهر كان و يم و سروران و الويم بسته، آن را نوشتكن امور، ما عهد محي اة و به سبب هم38
  

10  بابنَحمِيا
  .ايا و صِدقيلْك تِرْشاتا ابن حياينَحم: ناننديردند اكه آن را مهر ك يسانك و 1
  .ايا و اِرميا و عزَري و سرا2
  . ايكا و ملْي و فَشحور و اَمر3ْ
  .كا و ملُّوي و حطُّوش و شَبن4ْ
  .ايموت و عوبديم و مري و حار5
  .كال و جِنْتُون و باروي و دان6
  .نياميو مِا ي ومشَالّم و اَب7
  .اهنان بودندكنها يا، اي و شَمعيا و بِلجاي و معز8ْ
  .ليئيناداد و قَدمي از پسران حيا و بنُّويشُوع بن اَزنْي  :اني و اما الو9

  .ا و حانانيطا و فَاليا و قَليا وهوديشان شَبنْي و برادران ا10
  .ايخا و رحوب و حشَبي و م11
12نْك و زايور و شَرَب .  
  .نُوي و بنيا و باني و هود13
  .يالم و زنُّو و باني و سروران قوم فَرْعوش و فحت موآب وع14
  .ي و عزْجد و باباي و بن15ّ
  .ني و عوديا و بِغْواي و اَدون16
  .ا و عزُّورير و حِزْقي و عاط17



  .يصايا و حاشوم و بي و هود18
  .يبايف و عناتُوت و ني و حار19
20جزيف و مشٌالّم و حريعاش و م .  
  .دوعيل و صادوق و يزبئي و مش21ِ
  . ايا و حانان و عناي و فَلَط22ْ
  .ا و حشُّوبي و هوشَع و حنَن23ْ
  .قيش و فِلْحا و شُوبي و هلُّوح24
  .اي و رحوم و حشَمبنا و معس25
  .ا و حانان و عاناني و اَخ26ِ
. م و بغْنهي و حارك و ملُّو27
شورها به تورات خدا جدا ساخته بودند با زنان و پسران و دختران ك يشتن را از اهاليه خوك يسانك ةنم و هميان و نَتِنيان و دربانان و مغّنياهنان و الوكر قوم و ي و سا28

   صاحبان معرفت و فطانت،ةخود و هم
هوه ي اوامر يند و تمامي نماك خدا داده شده بود، سلو ة بندي موسةه به واسطك به تورات خدا هكش ملصق شدند و لعنت و قسم بر خود نهادند ي به برادران و بزرگان خو29

  ض او را نگاه دارند و به عمل آوردند،يام و فراكخداوند ما و اح
  . ميري پسران خود نگيشان را برايم و دختران اين ندهيه دختران خود را به اهل زمكني و ا30 
 هر ةن و مطالبيم و حاصل سال هفتمي مقدس نخريشان در روز سبت و روزهاياورند، آنها را از ايا هرگونه آذوقه به جهت فروختن بي سبت، متاع ن در روزي و اگر اهل زم31

  .ميي نماكقرض را تر
  ، ماي خداةم به جهت خدمت خانيشتن الزم دانيبر خو  ثلث مثقال در هر سال، كيه كم يض قرار دادي و بر خود فرا32
 ي تماميل بشود و برايفّاره به جهت اسرائك گناه تا ي هاي در سبت ها و مواسم و به جهت موقوفات و قربانيمي داي سوختني و قربانيمي داي آردةي نان تَقْدِمِه و هدي برا33
   ما، ي خداة خانيارهاك

م تا بر مذبح ياورين بي معيش، هر سال به وقتهاي خوي آباي خود برحسب خاندانهاي خدا ةه خانم، تا آن را بيزم انداختي هةي هديان و قوم، قرعه براياهنان و الوك و ما 34
   ما موافق آنچه در تورات نوشته است سوخته شود؛يهوه خداي

  م؛ياوري خداوند بة هر گونه درخت را سال به سال خانةوي مة همين خود و نوبرهاي زميه نوبرهاك و تا آن35
 ي برا ش،ي خوي خداة گاوان و گوسفندان خود را به خانيوانات خود را موافق آنچه در تورات نوشته است و نخست زاده هاي پسران و حيزاده هاه نخست كني و تا ا36
  .مياورينند بك ي ما خدمت مي خداةه در خانك ياهنانك

ن ي خود و عشر زمي خداة خانياهنان به حجره هاك يتون را برايو روغن زر انگور ي هر گونه درخت و عصةويش را و مي خوي افراشتنياير خود را و هدايز خمي و ن37
  .رندي گي ما مي زراعتيع شهرهايان عشر را درجميه الوكرا يم ، زياوريان بيش را به جهت الويخو
  .اورنديت المال بي ما به حجره ها بي خداةان عشر عشرها را به خانيشان باشد و الوي از پسران هارون همراه اياهنكرند، ي گيان عشر ميه الوك ي و هنگام38
 يه خدمت مك ياهنانكه آالت قدس و ك يياوردند، جايست بي بايتون را به حجره ها مير انگور و روغن زي غلّه و عصي افراشتياي هداي الويل و بني اسرائيه بنكرا ي ز39
.ردكم يخواه نك خود را تري خداةپس خان.  باشنديان حاضر مينند و دربانان و مغّنك
 

11  بابنَحمِيا
ن كگر ساي دي، در شهرهاياورند و نُه نفر باقيونت بك سي نفر را به شهر مقدس، براكير قومها قرعه انداختند تا از هر ده نفر ين شدند و ساكم ساي و سروران قوم در اورشل1

  .شوند
  . خواندندك شدند، مبارم حاضريونت در اورشلك سي دل برايه به خوشك را يسانك ة و قوم، هم2
هودا ي ي شهر خود، در شهرهاكس در ملك هر مان،يم و پسران بندگان سلينيان و نَبياهنان و الوكان و يلير اسرائين شدند، ساكم سايه در اورشلك ينانند سروران بلداني و ا3
. ن شدندكسا
  . فارصيل از بنيا ابن مهلَلْئيا ابن شَفَطْيا ابن اَمرْيركا ابن زيا ابن عزّيعنا هودا، ي ياما از بنو .  گرفتندينكن سيامي بنيهودا و بني ي از بنيم، بعضي پس در اورشل4
  . يلونيا ابن شيركب بن زياريويا ابن يا ابن عدايلْحوزه ابن حزك بن كا ابن باروي و معس5
  .رد شجاع بودندن شدند، چهارصد و شصت و هشت مكم سايه در اورشلك فارص يع بني جم6
  .ايل بن اِشَعيتئيا ابن ايا ابن معسيا ابنقواليد بن فَدايوعيسلُّوابن مشُالّم بن  : نيامينانند پسران بني و ا7
  .ست و هشت نفري، نه صد و بي و سالّي و بعد از او جبا8
  .بودس دوم شهر ي رئ هودا ابن هسنُو آه،يشان بود و يس اي، رئيركل بن زِيوئي و 9

  ن و يكايب و ياريويا ابن يدعي  اهنان،ك و از 10
  . خداةس خانيطوب رئيوت بن اَحيا ابن مشُالّ، بن صادوف بن مرايا ابن حِلْقي و سرا11
  .ايكا ابن فَشْحور بن ملْيركبن ز ايا ابن اَمصيرُوحام بن فَلَلْيا ابن يو عدا. ست و دو نفري بودند هشتصد و بي خانه مشغول ميارهاكه در كشان ي و برادران ا12
  .ريموت بن اِمي بن مشِلّيل بن اَخْزاي بن عزَرئيسايو عمش. ست و چهل و دو نفري آبا بودند، دويساوه رك و برادران او 13
  . شان بوديس ايم رئيل بن هجدوليئيو زبد. ست و هشت نفري بودند، صد و بيه مردان جنگك و برادرانش 14
  . يا ابن بونيقام بن حشَبيا ابن حشَّوب بن عزْريان شَمعيو از الو 15
  .ان بودندي الويساو خدا از رة خارج خانيارهاكوزاباد بر ي و ي و شَبتا16
  .دوتوني دوم بود و عبدا ابن شَموع بن جِالل بن سيان برادرانش رئيه از مكا يد و بقْبقْيه در نماز، حمد بودكح ي تسبيشواي بن آساف پيا ابن زبدكيا ابن مي و متَّن17ْ
  .ست و هشتاد و چهار نفر بودنديان در شهر مقدس دويع الوي جم18
  . ردند، صد و هفتاد و دو نفرك ي ميه درها را نگاهبانكشان ي و دربانان عقُّوب و طَلْمون و برادران ا19
  .ن شدندكهودا ساي يع شهرهايش در جمي خوكام در مِلدكان هر ياهنان و الوكان و يلير اسرائي و سا20



  مينْي نَتِيساوحا و جِشْفا ري گرفتند و صينكم در عوفَل سينْي و نَت21ِ
  . بوديان بودند، ميه مغنّكا از پسران آساف كيا ابن ميا ابن متَّنْي ابن حشَبي ابن باني خدا عزّة خانيارهاكم بر يان در اورشليس الوي و رئ22
  . امر هر روز در روزشيان براي به جهت مغنّيضه اي از پادشاه بود و فريمكشان حي اةه درباركرا ي ز23
24شي و فَتَحئيا ابن مح بن يل از بنيزَبع امور قوم بودي جميهودا از جانب پادشاه براي زار.  
  .ل و دهات آنيئيقَبصيبون و دهات آن و يو دهات آن و د اربع ةيدر قر. ن شدندك آنها سايهودا در قصبه ها و نواحي ي از بني و بعض25
  .ت فالَطيشُوع و موالده و بي و در 26
  . و در حصر شوعال و بئرشَبع و دهات آن27
28ونَه و دهات آنك و در صِقْلَغ و م .  
  .رْموتين رِمون و صرْعه و ي و در ع29
  .ن شدندك هِنُّوم سايپس از بئرشبع تا واد. قَه و دهات آني آن و عزينواحش و يك و زانُوح و عدالّم و دهات آنها و ال30
  .ل و دهات آنيت يا و بيدرع. ن شدندكماش ساكن از جِبع تا مِيامي بني و بن31
  ه،ي و عناتُوت و نُوب و عنَن32ْ
  م،ي و حاصور ورامه و جِتّا33
  م و نَبالّط،يد و صبوعي و حاد34
  .مي حراشيو و واد و لُود و اون35ُ
. ن شدندكن ساياميهودا و بنيان در ي الوي فرقه هاي و بعض36
  

12  بابنَحمِيا
  .ا و عزْرايا و اِرميسرا. شُوع برآمدنديل و يئيه با زربابِل بن شَئَلْتك يانياهنان و الوكنانند ي و ا1
  . و حطُّوشكا و ملويا و اَمرَيا و اِرنيسرا. شُوع برآمدندي ل ويئيه  بازربابِل بن شَئًلْتك يانياهنان و الوكنانند ي ا2
  .موتيا و رحوم و مرينْك و ش3َ
  .اي و اَبي و عِدو و جنْتُئ4
  .ا و بِلْجهين و معديامي و م5
  ا ويدعيب و ياريويا و ي و شَمع6
  .شُوع بودنديام يشان در ايدران ااهنان و براك يساونان ريا. ايدعيا و ي و سلُّور و عاموق و حِلْق7
  .ح  خوانان بودنديان تسبيشوايه او و برادرانش پكا يهودا متَنْيا و يل و شَرَبيئي و قَدميشُوع و بِنُّوي: اني و الو8
  . خدمت خود بودنديشان در جاي در مقابل ايه و عنيشان بقْبقْي  و برادران ا9

  .اداع را آورديويب ياشيب را آورد و اَلياشيم اَلياقيويد نمود و يم را تولياقيويشُوع ي و 10
  . دوع را آورديوناتان يوناتان را آورد و ياداع يوي و 11
  .ايا حنَنْيا و از اِرميا مراينان بودند از سراياهنان اك ي آباي خاندانهايساوم رياقيويام ي و در ا12
  .نهوحانايا و ي و از عزْرا، مشُالّم و از اَمر13
  .وسفيا، يوناتان و از شَبنيو، كي و از مل14
  .يوت، حِلْقايم، عدنا و از مراي و از حار15
  .ا و از جِبتٌون، مشالّميرّك و از عدو، ز16
  . يا، فِلْطاين و موعديامي و از مِنْيركا، زِي و از اَب17
18عوع و از شَموناتانيا، ي و از بِلْجه، شَمه .  
  .يدعنا، عزّي و از يب، متْناياريوي و از 19
  . و از عاموق، عابري، قَالّي و از سال20ّ
.ليا، نَتَنئيدعيا و از يا، حشَبي و از حِلْق21
  . يوش فارسيز در سلطنت دارياهنان نكدُّّوع ثبت شدند و يوحانان و ياداع و يهويب و ياشيام اَليان، در اي الوي آبايساو و ر22
  .نديب ثبت گردياشيوحانان بن اَلْيام يام تا ايخ ايتاب توارك در ي الوي بني آباياسو و ر23
  ح بخوانند  يشان، تا موافق فرمان داود مرد خدا، فرقه برابر فرقه، حمد  و تسبيل و برادرانشان در مقابل ايئيشُّوع بن قَدميا و يا و شَرَبيان حشَبي الويساو و ر24
  . نمودندي مي دروازه ها پاسبانيه نزد خزانه هاكا و مشُالّم و طلْمون و عقُّوب دربانان بودند يا و عوبديبقْا و بقْيي و مت25َّ
.اتب بودندكاهن ك ي و عزْزاي واليايام نَحميوصاداق و در ايشُّوع بن يم بن ياقيويام ينان در اي ا26
 و حمد و سرود با دف و بربط و عود آن را يه با شادمانكاورند يم بيشان را به اورشليدند تا ايشان طلبي ايانهاك مةاز همان را يم، الوي نمودن حصار اورشلكي و هنگام تبر27
  .ندي نماكيتبر
  .ان جمع شدنديم و از دهات نَطوفاتي گرداگرد اورشلةريان، از داي  پس پسران مغن28
  .رده بودندكم به جهت خود دهات بنا يان به اطراف اورشليه مغنكرا يز جِبع و عزْموت، يت جِلْجال و از مزرعه هاي و از ب29
  . ردندكر يز تطهير نمودند و قوم و دروازه ها و حصار را نيشتن را تطهيان خوياهنان و الوك و 30
 يئت اجتماعيروبه به هك خاةراست بر سرحصار تا درواز از آنها به طرف يكيه كردم كن يح خوانان معي بزرگ از تسبةهودا را بر سرحصار آوردم و دو فرقي يساو و من ر31

. رفتند
  .هوداي يساوا و نصف ريشان، هوشَعي و در عقب ا32
33زَزشُالّمي و عزْرا و ما و ع .  
  .ايا و اِرمين شَمعياميهودا و بني و 34



  .ور بن آصافكا ابن زياكيا ابن ميابن متَّنا يوناتان بن شَمعيا ابن يرك زيعنيرِنّاها كاهنان با ك از پسران ي و بعض35
36عي و برادران او شَمزَزنانيل و ي و نَتَنْئي و ماعاي و جِلاليل و مِلَاليئيا و عزْرايقي با آالت موسيهودا و حشان بوديش اياتب پك ي داود مرد خدا، و ع.  
  . آب به طرف مشرق رفتندة داود، تا دروازة خانيداود بر فراز حصار باال شهر ةنيشان بود، بر زيه برابر اك چشمه ةشان نزد دروازي پس ا37
  .ميشان رفتيض در عقب اي رفتند و من نصف قوم بر سر حصار، از نزد برج تنور تا حصار عريئت اجتماعيشان به هيح خوانان در مقابل اي دوم، تسبة و فرق38
  . سِجن توقف نمودند ة نزد درواز  گوسفندان رفته، ةل و برج مِثَه تا دروازي و برج حنَنْئي  ماه ة دروازيهنه و باالك ة دروازيم و باالي افرا ة دروازيشان از باالي و ا39
  .ميستاديم و من و نصف سروران ايستادي خدا اةح خوانان و در خاني تسب ة پس هر دو فرق40
  رنّاها،كهنه و با ك يايا و حنَنْيرك و زينايوعيا و اَلْياكين و مياميا و مِنْيم و معسياقي و اِل41ْ
.دندييل به آواز بلند سرايك ويايزْزحيان و ي و مغن الم و عازر،يا و عيكوحانان و ملْي و يا و اِلعازار و عزّيا و شَمعي و معس42
م از ي اورشليپس شادمان.  نمودنديز شاديده بود و زنان و اطفال ني گردانار شادمانيشان را بسيرا خدا اي نمودند، زيده، شاديم گذراني عظي هاي و در آن روز، قربان43
  . دور مسموع شديهايجا
 شهرها برحسب تورات در يان را از مزرعه هاياهنان و الوك ي اةن شدند تا حصييا و نوبرها و عشرها تعي چند بر حجره ها به جهت خزانه ها و هدايسانك و در آن روز، 44

  . نمودندي ميستادند، شادي ايه به خدمت مك يانياهنان و الوك  ةهودا درباريه كرا ي زنند،كآنها جمع 
  . ر را نگاه داشتندي خود و لوازم تطهيعت خدايمان، وديم داود و پسرش سلكان و دربانان موافق حيشان با مغني و ا45
  . خواندندي خدا ميح برايحمد و تسب يان بودند و سرودهاي مغنيساوم، ريام داود و آساف از قديه در اكرا ي ز46
 ي هارون ميان وقف به بني دادند و الويان ميشان وقف به الوي دادند وايĤن ودربانان را روز به روز مي مغني هاةا، حصيام نَحميام ززبابل و درايل در اي اسرائي و تمام47

.دادند 


13  بابنَحمِيا
  .ان تا به ابد به جماعت خدا داخل نشونديآبوان و ميه عمونكافت شد ي يم خواندند و در آن نوشته ا را به سمع قويتاب موسك در آن روز، 1
  .ل نموديت تبدك ما لعنت را به بريد، اما خدايشان را لعنت نماير نمودند تا ايشان اجيه بلْعام را به ضّد اكردند، بلكل را به نان و آب استقبال ني اسرائيشان بنيه اك چون2
.ردندكل جدا يان اسرائي گروه مختلف را از ميدند، تمامي پس چون تورات را شن3
  .  داشتيا قرابتين شده بود، با طُوبيي ما تعي خداة خانيه بر حجره هاكاهن كب ياشين الي و قبل از ا4
ان و دربانان بود و يان و مغني الو ةضيه فرك عشر گندم و شراب و روغن را  و بخور و ظروف را وي آرديايه در آن قبل از آن هداكب داده بود ي بزرگ ترت ة او حجري و برا5

  . گذاشتندياهنان را مك ي افراشتنيايهدا
  . چند از پادشاه رخصت خواستمياميا پادشاه بابل، نزد پادشاه رفتم و بعد از اي و دوم اَرتَحشَسيرا در سال سيم نبودم زي آن وقت، من در اورشلة و در هم6
  .ب نموده بود، آگاه شدمي خدا ترتةش در صحن خاني برايه حجره اكنيرده بود، از اكا ي طُوبةب دربارياشيه الك يدم، از عمل زشتيم رسي چون به اورشل و7
  .ختميرون ريا را از حجره بي طُوبة اسباب خانيار ناپسند آمده، پس تمامين امر به نظر من بسي و ا8
.ا و بخور را در آن باز آوردمي خدا و هداةند و ظروف خانير نمايهه حجره را تطك و امر فرمودم 9

  .رده بودندكش فراري خوي بودند، به مزرعه هايه مشغول خدمت مك يانيان و مغنيدام از الوكن جهت، هر ي دادند و از ايشان نميان را به اي الويه حصه هاكدم ي و فهم10
  . شان برقرارنمودمي ايهايرده، در جاكشان را جمع يو ا. ندي نماي خدا غفلت مة خانةبار پس با سروران مشاجره نموده، گفتم چرا در11
  .ر انگور و روغن را در خزانه ها آوردنديان، عشر گندم و عصيهوديع ي و جم12
13تَّنْك زشان، حانان بني ايان بود، برخزانه گماشتم و به پهلويه از الوكا را ياتب و فداكاهن و صادوق ك ياي و شَلَمپنداشتند و ين ميشان را اميه مردم اكرا يا را، زيور بن م 
.شان بدهندي برادران خود را به ايه حصه هاكن بود يشان ايار اك

. رده ام محو مسازكف آن ي خود و وظاي خداة خانيه براك را ياد آور و حسناتيار بكن ي اةم مرا درباري خداي ا14
ز ير و هرگونه حمل را نيردند و شراب و انگور و انجك ي آوردند و االغها را بار مي فشردند و بافه ها ميه چرخُشتها را روز سبت مكدم ي را ديضهودا بعي در آن روزها، در 15

  . د نمودميوالت در آن روز تهدكشان را به سبب فروختن مأيپس ا.  آوردنديم ميدر روز سبت به اورشل
.  فروختنديم ميهودا و اهل اورشلي ي آوردند و در روز سبت، به بني و هرگونه بضاعت مين بودند، ماهك آنجا ساه درك از اهل صور ي و بعض16
  د؟يي نماي حرمت ميد و روز سبت را بينك يه شما مكن چه عمل زشت است يا«: شان گفتميهودا مشاجره نمودم و به اي پس با بزرگان 17
  .دينك ياد ميل زي حرمت نموده، غضب را بر اسرائياورد؟ و شما سبت را بين شهر وارد نين بال را بر ما و بر اي اي ما تماميا خدايو آردند كن نيا پدران شما چني آ18
 از خادمان يند و بعضيسبت نگشاه آنها را تا بعد از كردم كه دروازه ها را ببندند و قدغن كند، امر فرمودم ك افيه ميم قبل از سبت ساي اورشليه دروازه هاك ي و هنگام19

. چ بار در روز سبت آورده نشوديه هكخود را بر دروازه ها قرار دادم 
  .م شب را بسر بردنديرون از اورشلي دو دفعه بكي پس سوداگران و فروشندگان هرگونه بضاعت، 20
.امدنديگر در روز سبت نيپس از آنوقت د.  اندازميد، دست بر شما مينكن يگر چنيد؟ اگر بار دي بريوار شب را بسر ميشما چرا نزد د: رده، گفتمكد يشان را تهدي اما من ا21
اد آور و برحسب ي من بيز براين را نيم اي خدايا. س شودينند تا روز سبت تقدك يند و آمده، دروازه ها را نگاهبانير نمايشتن را تطهيه خوكان را امر فرمودم ي و الو22
. خود، بر من ترحم فرماثرت رحمتك

  .ان گرفته بودنديان و موآبيان و عمونيه زنان از اَشْدودكدم، يان را ديهودي يز بعضي در آن روزها ن23
  .ومق ن قوم و آنيه به زبان اكند، بليلّم نماك تي توانستند به خوبيهود نمي بود و به زبان يشان، در زبان اَشْدود ميالم پسران اك و نصف 24
دختران خود را به پسران آنها : شان را به خدا قَسم داده، گفتميندم و اكشان را ي ايشان را زدم و موي از ايردم و بعضكشان را مالمت يشان مشاجره نموده، اين با اي بنابرا25
  .ديريشتن مگيد و دختران آنها را به جهت پسران خود و به جهت خويمده
 ي بود و خدا او را به پادشاهي خود مي مثل او نبود؟ و اگر چه او محبوب خدايار پادشاهي بسيه در امت هاكد با آنين امر گناه نورزيل در هميمان پادشاه اسرائيا سلي آ26
  .ب گناه ساختندكز مرتيگانه او را نيرده بود، زنان بكل نصب ي اسرائيتمام
»م؟يانت ورزيش خي خويگانه گرفته، به خدايم و زنان بيم بشويظن شرارت عيب اكه مرتكم گرفت يا ما به شما گوش خواهي پس آ27
.پس او را از نزد خود راندم.  بوديهنَه، داماد سنْبلُّط حورونكس يبِ رئياشياداع بن اَلْيهوي از پسران يكي و 28
. اندرده ك عصمت يان را بيهانت و الوكهانت و عهد كه كرا ياد آور، زيشان را بي من اي خداي ا29



  .س بر خدمت خود حاضر شودكه هركان را برقرار نمودم ياهنان و الوكف يگانه طاهر ساختم و وظايز بيشان را از هر چي پس من ا30
.اد آوري بييوكي من، مرا به ني خدايا .زين و نوبرها را نيزم، در زمان معي هياي و هدا31
  

  تاب اِستَرك
***************




1 استر باب
.ردك يت سلطنت ميست وهفت واليه از هند تا حبش، برصد و بكن همان اَخْشُورش است يا. ن امورواقع شديام اَخْشُورش اي در ا1
.  شُوشَن نشسته بودةش در دارالسلطني سلطنت خويرسكه اَخْشُورش پادشاه، بر ك ينيام حي در آن ا2
.تها، به حضور او بودندي از اُمرا و سرورانِ والين و خادمان خود برپا نمود و حشمت فارس و مادع سروراي جمي برايافتيش، ضي در سال سوم از سلطنت خو3
.    داديش و حشمت مجد عظمت خود را جلوه مي جالل سلطنت خويدِ صد و هشتاد روز، توانگري پس مدت مد4
.افت هفت روزه در عمارت باغ قصر پادشاه برپا نموديافت شدند، ضيشَن از خرد و بزرگ ه در دارالسلطنه شُوك يسانك ة همي آنروزها، پادشاه براي پس بعد از انقضا5
 از سنگ سماق و مرمرِ ي طال ونقره بر سنگفرشيخته تختهايد آوي مرمرِ سفي نقره بر ستونهايد و ارغوان در حلقه هاي سفيسمانهايد و الجورد، با ريتان سفك پرده ها از 6

.اه بوديرِ سد و در و مرميسف
.رم پادشاه فراوان بودكانه برحسب ك ملويال مختلفه بود و شرابهاك طال بود و ظرفها را اشيدن، ازظرفهاي و آشام7
. دي رفتار نمال خوديس موافق مكه هركن امر فرموده بود ي بزرگان خانه اش چنة همةرا پادشاه درباري نمود، زيلّف نمك تيسك بر يسكه كدند برحسب قانون بود ي و آشام8
. اَخْشُورش پادشاه برپا نمودي خسروة زنان خاني برايافتيز ضيه نك ملِي و وشْت9

 خدمت ه در حضور اَخْشُورش پادشاهكس را كرْك مهومان و بِزْتا و حزْبونا و بِغْتا و اَبغْتا و زاتَر و يعني در روز هفتم، چون دل پادشاه از شراب خوش شد، هفت خواجه سرا 10
ردند، امر فرمودك يم

.و منظر بودكيه نكرا يق و سروران نشان دهد، زي او را به خالييباياورند تا زيانه به حضور پادشاه بكه را با تاج ملوك ملِيه وشْتك 11
.دي شده، غضبش در دلش مشتعل گردكار خشمنايه بسپس پادشا. ديايان فرستاده بود بيه پادشاه به دست خواجه سراك يه برحسب فرمانكه نخواست ك ملِي اما وشْت12
.ن بوديام عارف بودند چنكعت و احيه به شركه ك يسانك ةه عادت پادشاه با همكرا يلّم نموده، زكه از زمانها مخبر بودند تك يمانيك آنگاه پادشاه به ح13
 ي اول مةت به درجكدند و در مملي دي پادشاه را ميه روك بودند يس فارس و ماديان، هفت رئكا و مموش و مرَس و مرْسنيتار و اَدماتا و تَرْشيرْشَنا و شك و مقرّبان او 14

نشستند
»ان فرستاده است، عمل ننموده؟يه اَخْشُورش پادشاه به دست خواجه سراك يه به فرمانكرد، چونكد يه چه باك ملِيعت، به وشْتيموافق شر« : گفت15
 يتهاي واليه در تمامك يفيع طوايسا و جمو رةه به همكر نموده، بليه، نه تنها به پادشاه تقصك ملِيوشْت«ه كرد كحضور پادشاه و سروران عرض ان به ك آنگاه ممو16

 باشند، ياَخْشُورش پادشاه م
ه كه اَخْشُورش پادشاه امر فرموده است كه مخبر شوند ك ينيشان خوار خواهند شد، حيع شود، آنگاه شوهرانشان در نظر اي زنان شايه نزد تمامكن عمل مليرا چون اي ز17
. امده استياورند و نيه را به حضورش بك مليوشْت
. ار احتقار و غضب خواهد شدين مورد بسين خواهند گفت و اي پادشاه چنيع روسايه را بشنوند، به جمكن عمل مليه اك ي فارس ومادي و در آنوقت، خانمها18
 به حضور اَخْشُورش يه وشْتكرد، يل نپذي ثبت گردد، تا تبديع فارس و مادي صادر شود و در شراي از حضور ويانه اكن را مصلحت داند، فرمان ملوياه ا پس اگر پادش19

.ه بهتر از او باشد بدهدك يگري او را به دةانك ملوةد و پادشاه رتبيايگر نيپادشاه د
.، احترام خواهند نمودكوچك زنان شوهران خود را از بزرگ و ةم او مسموع شود، آنگاه هميت عظك ممليدر تمامه پادشاه صادر گرداند ك ي و چون فرمان20
.ان عمل نمودكسا پسند آمد و پادشاه موافق سخن مموون سخن در نظر پادشاه و ري و ا21
. خود مسلّط شود و در زبان قوم خود آن را بخواندةافق زبانش فرستاد تا هر مرد در خانت، موافق خطّ آن و به هر قوم، موي پادشاه به هر واليتهاي والةتوبات به همك و م22


2استر باب 
.اد آوردي او صادر شده بود، به ةه دربارك يمكرده بود و حكه او ك و آنچه را يع، چون غضب اَخْشُورش پادشاه فرو نشست، وشْتين وقاي بعد از ا1
.   پادشاه بطلبنديو منظر براكي نةركه  دختران باكردند، گفتند ك يخدمت مه او را ك و مالزمان پادشاه 2
 پادشاه و يه خواجه سراك يجاير دست هي زنان زةو منظر را به دارالسلطنه شُوشَن در خانكي نةرك دختران باةه همكال بگمارد كت خود وك ممليتهاي والة و پادشاه در هم3

.شان اسباب طهارت داده شوديبه انند و ك باشد، جمع يمستحفظ زنان م
. ن عمل نمودين سخن در نظر پادشاه پسند آمد و همچنيپس ا» .ه بشودك ملي وشْتيد، در جايه به نظر پادشاه پسند آك ي و دختر4
. بودي مسمينياميس بني ابن قَير ابن شِمعيائي بن يه به مرْدِخاك در دارالسطنه شُوشَن بود يهودي ي شخص5
. آورده بوديريشان را به اسيد نَصر پادشاه بابل اكه نَبوك وطن شده بودند يهودا جاليا پادشاه ينكيه همراه ك يراني وطن شده بود، با اسيم جاليو از اورشل و ا6
  و منظر بود و بعد از وفات پدر و مادرش،كيرت و ن را پدر و مادر نبود و آن دختر، خوب صويه وك نمود چونيت مي خود را تربي اِستَر، دختر عمويعني و او هدسه، 7

.  دختر خود گرفتي را به جاي ويمرْدِخا
ه ك يجاير دست هي پادشاه، زةز به خانياِستَر را ن.  جمع شدنديجاير دست هيار در دارالسلطنه شُوشَن زيد و دختران بسيع گردي پس چون امر و فرمان پادشاه شا8

.مستحفظ زنان بود آوردند
ده شده ي پادشاه برگزةه از خانكز را ينكز هفت ي داد و نيش را به وي، اسباب طهارت و تحفه هايپس به زود. افتي و آن دختر به نظر او پسند آمده، در حضورش التفات 9

.ردك زنان نقل ةن خانيزانش به بهترينك داده شوند و او را با يه به وكبودند 
  . او را امر فرموده بود كه نكنديه مرْدِخاكرا يرد، زك خود را فاش نيشاوندي و خوي و اِستَر، قوم10



.ابدي واقع شود، اطّالع يرد تا از احوال اِستَر و از آنچه به وك ي زنان گردش مةش صحن خانيروز به روز پ و مرد خاي 11
ام يه اكرده شود، چونكه در مدت دوازده ماه كه بر زنان مرسوم بود كه آنچه را كاز آن بعد يعنيه نزد اَخْشٌورش پادشاه داخل شود، كد ي رسي هر دختر م ةو چون نوب  12
 ر زنان،يات و اسباب تطهي شش ماه به روغن مرّ و شش ماه به عطريعني شد، ين منوال تمام ميشان بدير ايتطه
. زنان پادشاه با خود ببردةدند تا آن را از خان داي مي خواست به ويه هر چه مك شد ين طور نزد پادشاه داخل مي آنگاه آن دختر بد13
گر نزد پادشاه داخل ي گشت و بار دي پادشاه و مستحفظ متعه بود، برميه خواجه سراكر دست شَعشْغاز ي شد و صبحگاهان به خانه دوم زنان، زي در وقت شام داخل م14
. رده، او را بنام بخواندكه پادشاه در او رغبت كني مگر ا  شد،ينم
 پادشاه ي، خواجه سرايجاي آنچه هي سوايزيه نزد پادشاه داخل شود، چكد ي دختر خود گرفته بود رسيه او را بجاك ي مرْدِخاي عمو ل،يحاي اِستَر، دختر اب ة و چون نوب15 

.افتي يد، التفات مي ديه او را مكو مستحفظ زنان گفته بود نخواست و اِستَر در نظر هر 
.بت باشد، در سال هفتم سلطنت او آوردنديه ماه طكانه اش در ماه دهم كبه قصر ملو  را نزد اَخْشُورش پادشاه،  پس اِستَر16
 يجاانه را بر سرش گذاشت و او را در كلهذا تاج ملو. افتياده ي نعمت و التفات زيزگان، در حضور وي دوشةاده دوست داشت و از همي زنان زة و پادشاه، اِستَر را از هم17
.ه ساختك مليوشْت
. داشتيا ارزاني خود، عطا ةانكرم ملوكده، برحسب يتها راحت بخشيسا و خادمان خود برپا نمود و به والو رة هميافت اِستَر را براي ضيعني يميافت عظي و پادشاه ض18
. پادشاه نشسته بودة بر دروازيگر جمع شدند، مرْدخايزگان، بار دي و چون دوش19
افت ي يت مي تربيه نزد وك ي را مثل زمانيم مرْدخاكه اِستَر حكرا يرده بود، زك فرموده بود فاش ني به وي خود را بر وفق آنچه مردخاي و قوميشاونديستَر هنوز خو و ا20ِ

.بجا آورد
ه بر ك شده، خواستند ك بِغْتان و تارش غضبنايعنيافظان آستانه ان پادشاه و حي پادشاه نشسته بود، دو نفر از خواجه سرا ة در دروازيه مردخاك ينيام، حي در آن ا21

.ندازندياَخْشُورش پادشاه دست ب
.  مخبر ساختيه را خبر داد و اِستَر، پادشاه را از زبان مرْدخاكافت، اِستَر ملين امر اطالّع ي از اي و چون مرْدخا22
.ام مرقوم شديخ ايتاب دوم تاركن قصه در حضور پادشاه، در يو ا. دنديشكشان را بردار يو اافتند و هر ديح ين امر را تفحص نموده، صحي پس ا23


3استر باب 
.ه با او بودند باالتر گذاشتك ييساو ري او را از تماميرسكد و ي بلند رسانة را عظمت داده، به درجي اَجاجيع، اَخْشُورش پادشاه، هامان بن همداتاين وقاي بعد از ا1
 ين مرْدخاكل. ن امر فرموده بوديه پادشاه درباره اش چنكرا يردند، زك ي را سجده مي بودند، به هامان سر فرود آورده، وي پادشاه مةه در دروازكع خادمان پادشاه يو جم 2

.ردك ي آورد و او را  سجده نميسر فرود نم
»  ؟يي نمايتو چرا از امر پادشاه تجاوز م«ه كدند ي پرسي پادشاه بودند، از مرْدخاةه در دروازك و خادمان پادشاه 3
شان يه اكرا يا نه، زي شود ي ثابت ميالم مرْدخاكا يه آكنند يپس هامان را خبر دادند تا بب.  داديشان گوش نمي گفتند، به اي مين سخن را به وي اما هرچند روز به روز ا4

. هستميهوديه من كرا خبر داده بودند 
.ديد، هامان از غضب مملّو گردي نماي آورد و او را سجده نمي سر فرود نميه مرْدخاكد ي د و چون هامان5
 يه در تمامك يانيهوديع ي نمودن جمك اطالع داده بودند، پس هامان قصد هالي سهل آمد و او را از قوم مردخاي، تنها به نظر ويه دست انداختن بر مردخاك و چون6

. بودنديه قوم مردخاك زانرو  د،ركت اَخْشُورش بودند كممل
. انداختندي قرعه ميعنيه ماه اذار باشد، فور كسان باشد، هر روز در حضور هامان و هر ماه تا ماه دوازدهم يه ماه نك در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اَخْشُورش 7
 قوم ها  ةمخالف هم شان، يع اي باشند و شراينده و متفرق مكت تو پراك ممليتهايع واليمان قوم ها در جيه در مك هستند يقوم«:  پس هامان به اَخْشُورش پادشاه گفت8

.ستيد ني پادشاه مفين واگذاشتن برايشان را چني آوردند لهذا ايع پادشاه را به جا نمياست و شا
.اورندي پادشاه بةبه دست عامالن خواهم داد تا آن را به خزان سازند ومن ده هزار وزنه نقره كشان را هاليه اك نوشته شود يمكد، حي اگر پادشاه را پسند آ9

.هود بود داديه دشمن ك ي اجاجيرده، آن را به هامان بن همدتاكرون ي آنگاه پادشاه انگشتر خود را از دستش ب10
» .ينكشان بيد به ايهم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هرچه در نظرت پسند آ«:  و پادشاه به هامان گفت11
ت بودند و بر سروران هر قوم يه بر هر والك يانيران پادشاه و به واليبه ام زدهم ماه اول احضار نمودند و بر وفق آنچه هامان امر فرموده، ياتبان پادشاه را در روز سك پس 12

.د و به مهر پادشاه مختوم شديتوب گردكت، موافق خّط آن و به هر قوم موافق زبانش، به اسم اَخْشُورش پادشاه ميمرقوم شد، به هر وال
 كه ماه آذار باشد، هالكزدهم ماه دوازدهم ي سيعني روز، كير وطفل وزن در يان را از پيهودي ة پادشاه فرستاده شد تا هميتهاي والةتوبات به دست چاپاران به همك و م13
.نندكشان را غارت يشند و تلف سازند و اموال اكنند و بك

.ه در همان روز مستّعد باشندك قومها اعالن شد ةم در همكحن ي و تا ا14
اما شهر شُوشن . دن نشستندي شُوشن نافذ شد و پادشاه و هامان به نوشةم در دارالسلطنكن حيدند و ايشان را برحسب فرمان پادشاه شتابانيرون رفتند و اي پس چاپاران ب15

.مشوش بود


4استر باب 
.اد تلخ برآوردي به آواز بلند فر ،ةرون رفتيان شهر بيرد و به مكستر دربر كپالس با خا ده، ي خود را درة جاميافت، مرْدخايچه شده بود اطّالع  از آني و چون مرْدخا1
 پادشاه  بشود و ة با لباس پالس داخل دروازيسكه كز نبود يه جاكرا ي پادشاه آمد، زة دروازي و تا روبرو2
.دنديستر خوابك در پالس و خاياري بود و بسيه و نوحه گري و روزه،گريميان را ماتم عظيهوديد ير و فرمان پادشاه به آن رسه امك يتي و در هر وال3
.ردكاما او قبول نرند، ي بگي را بپوشانند و پالس او را از ويار محزون شد و لباس فرستاد تا مرْدخايه بسكان اِستَر آمده، او را خبر دادند و مليزان و خواجه سراينكپس 4
ن چه امر است يه اك بپرسد يه از مرْدخاكن نموده بود، خواند و او را امر فرمود يي تعيان پادشاه بود و او را به جهت خدمت وي از خواجه سرايكيه ك را ك آنگاه اِستَر، هتا5

.ستيو سببش چ
.رون رفتي بيا پادشاه بود، نزد مرْدخ ةش دروازيه پك شهر ة به سِعك پس هنا6
.  پادشاه بدهد، خبر دادةه آن را به خزانكان وعده داده بود يهودي ساختن كه هامان به جهت هالك ي او را از هرچه واقع شده و از مبلغ نقره اي و مرْدخا7



ه نزد پادشاه داخل كد يت نماي را مخبر سازد و وصير نشان دهد و وشان صادر شده بود، به او داد تا آن را به اَستَي اكه در شُوشَن به جهت هالك فرمان را  ة و سواد نوشت8
.ندك درخواست يش از ويد به جهت قوم خويشده، از او التماس نما

. را به اِستَر باز گفتي داخل شده، سخنان مردخاك پس هتا9
.دي بگويه به مردخاك او را امر فرمود   را جواب داده،ك و اِستَر هتا10
 كي اذن داخل شود، فقط ي بيه نزد پادشاه به صحن اندرونكس، خواه مرد و خواه زن كه به جهت هرك دانند ي پادشاه ميتهاينان والكع خادمان پادشاه و سايجم«ه ك 11
» .ه به حضور پادشاه داخل شومكه من خوانده، نشده ام ك روز است يو س. ند تا زنده بماندك او دراز ين بسويه پادشاه چوگان زركشته شود، مگر آنكه كم است كح

: باز گفتندي پس سخنان اِستَر را به مردخا12
.افتي ي خواهييهود، رهاير ي پادشاه به خالف ساةه تو در خانكن كر مكدر دل خود ف«: دي گفت به اِستَر جواب دهي و مردخا13 
ه به جهت كست بداند يكو . د گشتي خواهكاما تو و خاندان پدرت هال. د خواهد شديگر پدي ديهود از جاي ي، راحت و نجات برايت بمانكن وقت تو سايه اگر در اك بل14
. يده اين وقت به سلطنت نرسيچن
دي جواب دهي پس اِستَر فرمود به مردخا15
ن روزه يزانم همچنينكز با يد و من نياشاميد و مي مخوريزي من روزه گرفته، سه روز شبانه روز چين و براك شوند جمع يافت ميه در شُوشَن كهود را ي يه برو و تمامك 16

. شدمك شدم، هالكم است و اگر هالكاگر چه خالف ح ن طور، نزد پادشاه داخل خواهم شد، يو به هم. خواهم داشت
.رده بود، عمل نمود كت ي را وصي رفته، موافق هر چه اِستَر وي پس مرْدخا17


5استر باب 
1م، اِسي خود در قصر سلطنت، روبروي خسرويرسكستاد و پادشاه، بر ي پادشاه باة پادشاه، در مقابل خاني اندرونةده  به صحن دروازيانه پوشكتَر لباس ملو و در روز سو 

. خانه نشسته بودةدرواز
 كيرد و اِستَر نزدك اِستَر دراز يه در دست داشت، به سوك طال را و پادشاه چوگان. افتي التفات يستاده است، او در نظر ويه در صحن اكد يه را دك و چون پادشاه، اِستَر مل2

. ردك عصا را لمس كآمده، نو
» .ت باشد، به تو داده خواهد شدكست؟ اگرچه نصف ممليه، تو را چه شده است و درخواست تو چك اِستَر مليا«:  و پادشاه او را گفت3
.ديايرده ام بكا ي او مهيه براك يافتيد، پادشاه با هامان امروز به ضي آه اگر به نظر پادشاه پسندك اِستَر جواب داد 4
.ه اِستَر برپا نموده بود آمدندك يافتيپس پادشاه و هامان، به ض» .رده شودكالم اِستَر كد، تا برحسب يه هامان را بشتابانك آنگاه پادشاه فرمود 5
.ت باشد، برآورده خواهد شدكدام؟ اگر چه نصف مملكه به تو داده خواهد شد و درخواست تو كست يچول تو ومس: و پادشاه در مجلس شراب به اِستَر گفت6
ن است،يول و درخواست من اومس:  اِستَر در جواب گفت7
 يا ميشان مهيه به جهت اك يافتي هامان به ضد و درخواست مرا بجا آورد، پادشاه ويول مرا عطا فرماوه مسكافتم و اگر پادشاه مصلحت داند يه اگر در نظر پادشاه التفات ك 8
».ند و فردا امر پادشاه را بجا خواهم آوردياينم بك
ند، آنگاه ك يت نمكزد و حري خيه به حضور او برنمكد ي پادشاه دة را نزد دروازين چون هامان، مردخاكيل. رون رفتي پس در آن روز هامان شادمان و مسرور شده، ب9

. شدكشدت غضبنا به يهامان بر مردخا
ش و زن خود زرش را خواند وي خود رفت و فرستاده، دوستان خوة نموده، به خاني اما هامان خوددار10
ان يداده بود، ب يسا و خدام پادشاه برترور ريه پادشاه به او داده بود و او را بر ساك را ي عظمتيش را و تماميثرت پسران خوك خود و ي توانگريشان، فراوني اي و هامان برا11
.ردك

.رده استكز او مرا همراه پادشاه دعوت نيرده بود، همراه پادشاه دعوت نفرمود و فردا نكه برپا ك يافتي من به ضي سوايسكز يه نكاِستَر مل:  و هامان گفت12
.اه نشسته است پادش ةه در دروازكنم ي بيهود را مي يه مرْدخاك يچ است، ماداميزها نزد من هين چي اةن همكي ل13
پس با پادشاه .  را بر آن مصلوب سازنديه مرْدخاكن ك پنجاه ذراع بسازند و بامدادان، به پادشاه عرض ي به بلنديدار:  دوستانش او را گفتندة آنگاه زوجه اش زرش و هم14

.ردندكرد تا دار را حاضر كن سخن به نظر هامان پسند آمده، امر يافت برو و اي به ضيبا شادمان


6استر باب 
.اوردند تا آن را در حضور پادشاه بخواننديام را بيخ اي توارةركتاب تذكه ك در آن شب، خواب از پادشاه برفت و امر فرمود 1
رده بودند، خبر داده كشُورش پادشاه  بر اَخْيه قصد دست درازك ي وةان پادشاه و حافظان آستاني  بِغتان و تَرَس  خواجه سرا ة درباريه مرْدخاكافتند ي ي و در آن، نوشته ا2

.بود
.  نشديزي او چيه براكردند جواب دادند ك ي عطا شد؟ بندگان پادشاه او را خدمت مين خدمت به مرْدخايه چه حرمت و عزت به عوض اكد ي و پادشاه پرس3
ش حاضر ساخته بود مصلوب يه براك ي را برداريه مردخاكند كبه پادشاه عرض  پادشاه آمده بود تا ة خانيرونياط بيو هامان به ح» اط ؟يست در حيك«:  پادشاه گفت4
.نندك
.پادشاه فرمود تا داخل شود» .ستاده استياط اي هامان در حكنيا:  را گفتندي و خادمان پادشاه و5
ه كر از من يست غيك«: ردكر كو هامان در دل خود ف» رد؟كد ي باد، چهيم نمايركه او را تكه پادشاه رغبت دارد ك يسكبا :  را گفتي و چون هامان داخل شد پادشاه و6

م نمودن رغبت داشته باشد؟ يركپادشاه به ت
  م نمودن او رغبت دارد،يركه پادشاه به تك ي شخصيبرا:  پس هامان به پادشاه گفت7 
.اورندي شود، بيه بر سر او نهاده مك يانه اكو شود و تاج مليه پادشاه بر آن سوار مك ي پوشد و اسبيه به پادشاه مكانه را ك لباس ملو8
وچه كرده، و در كم نمودن او رغبت دارد بپوشانند و بر اسب سوار يركه پادشاه به تك ين پادشاه بدهند وآن را به شخصي مقّرب تري از امرايكي و لباس و اسب را به دست 9
. رده خواهد شدكن يم نمودن او رغبت دارد، چنيرك به ته پادشاهك يسكه با كنند ك او ندا يش روي شهر بگردانند و پيها

 ين معمول دار و از هر چه گفتي پادشاه نشسته است، چن ةه در دروازكهود ي ير و با مرْدخايل بگي به تعجيه گفتكآن لباس و اسب را چنان:  آنگاه پادشاه به هامان فرمود10
.م نشودك



ه پادشاه به ك يسكبا «ه كرد ك ي او ندا ميش رويد و پي شهر گردانيوچه هاك در  رده،كده و او را سوار اسب ي را پوشانيدخا پس هامان آن لباس و اسب را گرفت و مر11ْ
.ن مرده خواهد شديم نمودن او رغبت دارد چنيركت

. خود بشتافتةده به خانينان و سر پوشكاما هامان ماتم . ردك پادشاه مراجعت ة به دروازي و مردخا12
 آغاز افتادن ي ويش رويه پك ين مردخاياگر ا«: مانش و زنش زرش او را گفتنديكت نمود و حياك خود را حيش، ماجراي دوستان خوة خود زرش و همةو هامان به زوج 13

. افتاديش او خواهي پةه البتّك آمد، بليهود باشد، بر او غالب نخواهي از نسل ينمود
.ل ببرنديا ساخته بود، به تعجيه اِستَر مهك يافتيدند تا هامان را به ضيان پادشاه رسيه خواجه سراكردند ك يشان هنوز با او گفتگو مي و ا14


7استر باب 
.افت حاضر شدنديه به ضك پس پادشاه و هامان نزد اِستَر مل

ت باشد، ك اگر چه نصف ممل دام؟كه تو داده خواهد شد و درخواست تو ه بكست يول تو چوه، مسك استر مليا«: ز در مجلس شراب به اِستَر گفتي و پادشاه در روز دوم ن2
.بجا آورده خواهد شد

ده يول من و قوم من به درخواست من، به من بخشود، جان من به مسيافته باشم و اگر پادشاه را پسند آي پادشاه اگر در نظر تو التفات يا: ه جواب داد و گفتك اِستَر مل3
.شود

بت ما نسبت به ضرر يه مصك با آن م،ي نموديوت مكم سي شدي فروخته ميزينك و يو اگر به غالم. مي و نابود و تلف شوكه هالكم ي قومم فروخته شده اه من وكرا ي ز4
.چ استيپادشاه ه

د؟ي نمان عمليه جسارت نموده است تا چنكجا است كست و يكآن «: رده، گفتكه را خطاب ك آنگاه اَخْشُورش پادشاه، اِستَر مل5
.ه به لرزه درآمدكآنگاه هامان در حضور پادشاه و مل» .ر استين هامان شريعدو و دشمن، هم«:  اِستَر گفت6
جان خود  يه  براكا است، برپا شد تا نزد اِستَر مليش مهيه بال از جانب پادشاه براكد يو چون هامان د.  شده، از مجلس شراب برخاسته، به باغ قصر رفتك و پادشاه غضبنا7

.ديتضّرع نما
 عصمت يز به حضور من در خانه بيه را نكا مليآ:  بود افتاده بود؛ پس پادشاه گفتي مجلس شراب برگشت، هامان بر بستر اِستَر بر آن مي و چون پادشاه از باغ قصر به جا8
.دندي هامان را پوشانيه روك بود يند؟ سخن هنوز بر زبان پادشاه مك يم
9رْبرْدِخاكز ي ني دار پنجاه ذراعكنيا:  بودند، گفتيه در حضور پادشاه مك ياني از خواجه سرايكيونا،  آنگاه حپادشاه يو را براكيه آن سخن نك يه همامان آن را به جهت م 

.ديه او را بر آن مصلوب سازكپادشاه فرمود .  هامان حاضر استةا نموده، در خانيگفته است مه
. رده بود، مصلوب ساختند و غضب پادشاه فرو نشستكا ي مهي مردخايه براك ي پس هامان را بردار10


8استر باب 
 داشت يه با وك يه استر او را از نسبتكرا ي در حضور پادشاه داخل شد، زيو مرْدِخا.  داشتيه ارزانكهودا را به اِستَر ملي هامان، دشمن ة در آن روز اَخْشُورش پادشاه، خان1

.خبر داده بود
. هامان گماشتة را بر خاني داد و اِستَر مردخايرده، به مرْدِخاكرون يه از هامان گرفته بود بك و پادشاه انگشتر خود را 2
. بود، باطل سازدردهكان يهودي يه براك را يري و تدبيه شرّ هامان اجاجكست و از او التماس نمود ي او افتاده، بگريهايرد و نزد پاكگر به پادشاه عرض ي و استر بار د3
ستاد يرد و استر برخاسته، به حضور پادشاه اك اِستَر دراز ي پس پادشاه چوگان طال را بسو4
ه ك را ه آن مراسلهك نوشته شود يتوبكند و اگر من منظور نظر او باشم، مين امر را صواب بيافته باشم و پادشاه ايد و من در حضور او التفات ياگر پادشاه را پسند آ:  و گفت5

. باشند نوشته است، باطل سازدي پادشاه ميتهاي والةه در همك يانيهوديت ك هاليرده و آنها را براكر ي تدبي اجاجيهامان بن همداتا
ست؟     يشان خود را چگونه توانم نگريت خوكد؟ و هالي شود چگونه توانم ديه بر قومم واقع مك را ييه من بالكرا ي ز6
.ده انديشكان به دار يهودي به يدم و او را به سبب دست درازي هامان را به اِستَر بخشة خانكنيا:  فرموديهودي يه و مرْدِخاكپادشاه به اِستَر مل آنگاه اَخْشُورش 7
به اسم پادشاه نوشته شود و به مهر پادشاه را هرچه يد، زيد و آن را به مهر پادشاه مختوم سازيسيان بنويهوديد، به اسم پادشاه به يه در نظرتان پسند آك و شما آنچه را 8

.ديل نماي تواند آن را تبدي نميسكمختوم گردد، 
ان و يران و واليان و اميهودي امر فرمود، به يردند و موافق هر آنچه مرْدِخاكاتبان پادشاه را احضار كوان باشد، يه ماه سكست و سوم ماه سوم ي پس در آن ساعت، در روز ب9
ان، موافق خطّ و زبان يهوديت، موافق خطّ آن و به هر قوم، موافق زبان آن و به يه از هند تا حبش بود نوشتند، به هر والكت يست و هفت والي صد و بيعنيتها ي واليساور
.شانيا

ه مختص خدمت ك يشان بر اسبان تازير فرستاد؛ و اتوبات را به اسم اَخْشُورش پادشاه نوشت و به مهر پادشاه مختوم ساخته، آنها را به دست چاپاران اسب سواك و م10
.  او بودند، سوار شدنديانهاي ماديره هاكپادشاه و 

ت يه قصد اذّكتها را ي قوت قومها و واليند و تمامي خود مقاومت نمايه جمع شده، به جهت جانهاك شهرها بودند، اجازت داد ةه در همك يانيهودي و در آنها پادشاه به 11
نند، كشان را تاراج يند و اموال ايشند و تلف نماك سازند و بكشان هالي داشتند، با اطفال و زنان ايمشان يا

 اَخْشُورش پادشاه،يتهاي والةه ماه آذار باشد در همكزدهم ماه دوازهم ي در سيعني روز كي در 12
.رنديان مستعد باشند تا از دشمنان خود انتقام بگيهوديه در همان روز ك اعالن شد  قومهاةتوب به همك ميده شود، سوادهايتها رساني والةم در همكن حي و تا ا13
م، در دارالسلطنه شُوشَن كل روانه ساختند و حيده، به تعجيم پادشاه شتابانكشان را برحسب حيه مختص خدمت پادشاه بود، روانه شدند و اك ي پس چاپاران بر اسبان تاز14

.نافذ شد
 و وجد نمودند،يرون رفت و شهر شُوشَن شادي بي ارغوانكتان نازك ين و ردايد و تاج بزرگ زري و سفي الجوردةانك از حضور پادشاه با لباس ملوي و مرْدِخا15
.د آمدي و سرور و حرمت پدي و شاديان، روشنيهودي ي و برا16
ن ين به دي زمي از قوم هاياري و سرور و بزم و روز خوش بود و بسيان، شادمانيهودي يد، برايم و فرمان پادشاه رسكه حك ييع شهرها در هر جايتها و جمي والة و در هم17
.ده بودي گرديشان مستوليان بر ايهوديه ترس كرا يدند زيهود گروي




9استر باب 
ال يشان استيه بر اك بودند يهود منتظر ميزند و دشمنان  سايم و فرمان پادشاه را جاركه حك شد كيه نزدك يه ماه آذار باشد، هنگامكزدهم ماه دوازدهم ي و در روز س1
.افتنديال يش استيان بر دشمنان خويهوديه كس شد كن همه برعيابند، اي

را ياومت ننمود زشان مقي با ايسكندازند؛ و يشان داشتند، دست بيت ايه قصد اذّك ي اَخْشُورش پادشاه جمع شدند تا بر آنانيتهاي والة خود در هميان در شهرهايهودي و 2
. شده بودي قومها مستولةشان بر هميه ترس اك
 شده بود،يشان مستولي بر ايه ترس مرْدِخاكرا يردند زكان را اعانت يهوديان و عامالن پادشاه، يران و واليتها و امي واليساوع ري و جم3
. شدي آناً فاناً بزرگتر مين مردخايده و ايع گرديتها شايع والي او در جمة پادشاه معظّم شده بود و آوازة در خانيه مرْدِخاك چون4
. به عمل آوردند شان هرچه خواستند،يردند و با اك كشتند و هالكر زده، يع دشمنان خود را به دم شمشيان جميهودي پس 5
.ردندك كده، هاليان در دارالسطنه شُوشَن پانصد نفر را به قتل رسانيهودي و 6
 دلْفُون و اَسفاتا، و فَرْشَنْد اطا و7
داتا،يا و اَري و فُوراتا و اَدل8ْ
زاتا،ي و يداي و اَرِيساي و فَرْمشْتا و اَر9

. ن دست خود را به تاراج نگشادندكيشتند، لكهود را ي، دشمن ي ده پسر هامان بن همداتايعني 10
.ور پادشاه عرض داشتندشته شدند به حضكه در دارالسطنه شُوشَن ك را ي در آن روز، عدد آنان11
ه به تو داده خواهد شد و كست يول تو چورده اند؟ حال مسكشته چه ك شُوشَن پانصد نفر و ده پسر هامان را ةان در دارالسطنيهودي«ه كه گفت ك و پادشاه به اِستَر مل12
د؟يه برآورده خواهد گردك يگر چه درخواست داريد

.زندياويند و ده پسر هامان را بردار بيز مثل فرمان امروز عمل نمايه فردا نك باشند، اجازت داده شود يه در شُوشَن مك يانيهودي به  د،يآاگر پادشاه را پسند :  اِستَر گفت13
.ختنديد و ده پسر هامان را به دار آويم در شُوشَن نافذ گردكن بشود و حيه چنك و پادشاه فرمود 14
.ن دست خود را به تاراج نگشادندكيشتند، لكصد نفر را در شُوشَن يز جمع شده، سير روز چهاردهم ماه آذار نه در شُوشَن بودند، دك يانيهودي و 15
شته بودند، از دشمنان كش را ي خود مقاومت نمودند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از مبغِضان خوي جانهاي پادشاه بودند جمع شده، برايتهايه در والك يانيهودير ي و سا16
. اما دست خود را به تاراج نگشادند. افتدي يود آرامخ

. نگاه داشتنديافتند و آن را روز بزم و شادماني يواقع شد و در روز چهاردهم ماه، آرامزدهم ماه آذارين، در روز سي  ا17
.  نگاه داشتنديافتند و آن را روز بزم و شادماني يآرامزدهم و چهاردهم آن ماه جمع شدند و در روز پانزدهم ماه يه در شُوشَن بودند، در سك يانيهودي و 18
. فرستنديگر ميدكي يا براي دارند و هداي و بزم و روز خوش نگاه مينند، روز چهاردهم ماه آذار را روز شادمانك حصار سايه در دهات بك يان دهاتيهودين، ي بنابرا19
 و دور فرستاد،كي از نزد  اَخْشُورش پادشاه بودند،يتهاي والةه در همك يانيهودي يتوبات را نزد تمامكن مطالب را نوشته، مي اي و مردخا20
. دارنديد نگاه ميه روز چهاردهم و روز پانزدهم ماه آذار را سال به سال عك بگذارد يضه ايشان فري تا برا21
 يا براي نگاه بدارند و هداي بزم و شاديلهذا آنها را روزها. دي مبدل گرديشان به شاديافتند و در آن ماه غم از اي يان از دشمنان خود آراميهوديه در آن روزها، ك چون22
.ران بفرستندي فقيگر و بخششها برايدكي

. ضه ساختنديشان نوشته بود، بر خود فري به ايه مرْدخاكرده بودند و آنچه را كه خود به عمل نمودن آن شروع كان آنچه را يهودي  پس 23
.شان انداخته بوديت و تلف نمودن اك هالي قرعه برايعنيرده و فور كان يهودي نمودن كهود، قصد هالي ي، دشمن تمامي اجاجيامان بن همداتاه هكرا ي ز24
. دنديشك پسرانش بر دار ده شود و او را بايده بود، بر سر خودش برگردانيشيهود اندي يه براك يه قصد بدكم داد كتوباً حكد، مين امر به سمع پادشاه رسي اما چون ا25
شان وارد آمده بود،يده بودند و آنچه بر اين امر ديشان در ايتوبات و آنچه خود اكن مي مطلب ايدند، و موافق تماميم نامين جهت آن روزها را از اسمِ فور، فروي از ا26
تابت آنها كل نشود و آن دو روز را برحسب يه تبدكشان ملصق شوند، گرفتند يه به اك يسانك ةش و هميت خوي خود و ذرةضه ساختند و آن را بر ذِمين را فريان ايهودي 27

.ن آنها سال به سال نگاه دارنديو زمان مع
شان نابود يت ايز ذر آنها ايادگاريهود منسوخ نشود و يان يم، از مي فُورين روزهاياد آورند و نگاه دارند و ايتها و شهرها بيل و والي طبقات و قباة و آن روزها را در هم28

.نگردد
.نديم برقرار نماي فورة دوم را در بارةن مراسلي، به اقتدار تمام نوشتند تا ايهودي يل و مرْدِخايحايه، دختر ابك و و اِستَر مل29
رش بودند، ت اَخْشُوكت ممليست و هفت واليه در صد و بك يانيهوديع يت نزد جمي و امنيتوبات، مشتمل بر سخانان سالمتك و م30
ش يت خوي خود و ذرةشان آن را بر ذميضه قرار دادند و ايشان فريه بر اك و اِستَر مليهودي يه مرْدِخاكضه قرار دهند، چنانين آنها فريم را در زمان معين دو روز فُوري تا ا31

.شانيام روزه و تضرّع اي ايادگاريگرفتند، به 
.ديتاب مرقوم گردكضه شد و در ير فرم، به فرمان اِستَين فوري پس سنن ا32


10استر باب 
ه گذارد،يا جزير درينها و جزاي و اَخْشُورش پادشاه بر زم

ست؟يتوب نك و فارس ميام پادشاهان ماديخ ايتاب تواركا در يه چگونه پادشاه او را معظّم ساخت، آك يل عظمت مرْدِخاي او و تفصييع اعمال قوت و تواناي و جم2
 يش را مي قوم خويش مقبول شده، سعادتمنديت برادران خويهود محترم و نزد جمعيان ي، بعد از اَخْشُورش پادشاه، شخص دوم بود و در ميهودي يه مرْدِخاك راي ز3

. گفتيز مي جنس خود، سخنان صلح آمي ابناي تماميد و برايطلب


  

  وبيتاب اك
***************






1  بابايوب

. نمودي اجتناب ميامل و راست و خداترس بود و از بدكوب نام داشت؛ و آن مرد يه اك بود يمردن عوص، ي در زم1
.ده شدنديي او، هفت پسر و سه دختر زاي و برا2
. مشرق بزرگتر بودي بنير داشت و آن مرد از تماميثكار يران بسك و اموال او هفت هزار گوسفند و سه هزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد االغ ماده بود و نو3
.نديل و شرب بنماكشان اي نمودند تا با ايردند و فرستاده، سه خواهر خود را دعوت مك ي ميشان، در روزش مهمانيا.  ازيكي هر ة رفتند و در خاني و پسرانش م4
 ة همة، به شماري سوختني هايمود و بامدادان برخاسته، قربان نيس ميشان را تقديوب فرستاده، اي رفت، ايشان بسر مي اي مهماني روزهاةه چون دورك شد ي و واقع م5
.ردك ين ميشه چنيوب هميو ا.  نموده باشندكرده، خدا را در دل خود تركد پسران من گناه يشا:  گفتيوب ميرا ايد، زي گذرانيشان ميا

.شان آمديان ايمز دريطان نيه پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ و شك واقع شد ي و روز6
.ردن در آنكر ين و سيردن در زمكاز تردد «: طان در جواب خداوند گفتي؟ شيجا آمدكاز «: طان گفتي و خداوند به ش7
!ندك يه از گناه اجتناب مكامل و راست و خداترس كست؟ مرد ين نيه مثل او در زمك يردكر كوب تفي من اةا در بنديآ: طان گفتي خداوند به ش8
 ترسد؟يوب مجاناً از خدا   ميا ايآ: ن در جواب خداوند گفتطاي ش9

ن منتشر نشد؟ي او در زمي و مواشيت ندادك و اعمال دست او را بريديشك اموال او، به هر طرف حصار نة او و گِرْد همةا تو گِرْد او و گِرْد خاني آ10
. خواهد نمودك تو، تو را تريش رويو پ او را لمس نما كملي ماين و تمامكن اآلن دست خود را دراز كي ل11
.رون رفتيطان از حضور خداوند بيپس ش» .نكن دستت را برخود او دراز مكي اموالش در دست تو است؛ لة همكنيا: طان گفتي خداوند به ش12
. دندي نوشي خوردند و شراب مي برادر بزرگ خود مةه پسران و دخترانش در خانك واقع شد ي و روز13
.دندي چريردند و ماده االغان نزد آنها    مك يار ميگاوان ش«: وب آمده، گفتي نزد ايول و رس14
.افتم تا تو را خبر دهمي يي رهاييشتند و من به تنهاكر يان بر آنها حمله آورده، بردند و جوانان را به دم شمشي و ساب15
افتم تا تو را خبر ي يي رهايي ساخت و من به تنهاكده، آنها را هالي افتاد و گله و جوانان را سوزانآتش خدا از آسمان«:  آمده، گفتيگريه دك گفت ي و او هنوز سخن م16

.دهم
 ييشتند و من به تنهاكر يان سه فرقه شدند و بر شتران هجوم آورده، آنها را بردند و جوانان را به دم شمشيلدانك«:  آمده، گفتيگريه دك گفت ي و او هنوز سخن م17
.تم تا تو را خبر دهمافي ييرها
دندي خوردند و شراب  نوشي برادر بزرگ خود مةپسران و دخترانت در خان«:  آمده، گفتيگريه دك گفت ي و او هنوز سخن م18
. خبر دهمافتم تا تو را ي يي رهاييه مردند و من به تنهاك خانه را زد و بر جوانان افتاد ةابان آمده، چهار گوشي از طرف بيدي باد شدكنيه اك 19
ردكن افتاده، سجده يد و به زميد و سر خود را تراشي خود را درةوب برخاسته، جامي آنگاه ا20
! بادكو نام خداوند متبار! خداوند داد و خداوند گرفت! رون آمدم و برهنه به آنجا خواهم برگشتيبرهنه از رحم مادر خود ب:  و گفت21
.ا جهالت نسبت ندادرد و به خدكوب گناه نين همه، اي در ا22


2ايوب باب 
.شان آمد تا به حضور خداوند حاضر شوديان ايز درميطان نيه پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند؛ و شك واقع شد ي و روز1
. در آنردنكر ياز تردد نمودن در جهان و از س«: طان در جواب خداوند گفتيش» ؟يجا آمدكاز «: طان گفتي و خداوند به ش2
ت ياملّكد و تا اآلن ي نماي اجتناب ميه از بدكامل و راست و خدا ترس كست؟ مرد ين نيه مثل او در زمك ير نمودكوب تفي من اةا در بنديآ«: طان گفتي خداوند به ش3

.       ت رسانمي سبب اذيه او را بك ي دارد، هرچند مرا بر آن واداشتيم نگاه ميخود را قا
. جان خود خواهد داديپوست به عوض پوست، و هرچه انسان دارد برا«: ب خداوند گفتطان در جواي ش4
. خواهد نمودك تو تريش رويرده، استخوان و گوشت او را لمس نما و تو را پكن اآلن دست خود را دراز كي ل5
. نكن جان او را حفظ كي او در دست تواست، لكنيا«: طان گفتي خداوند به ش6
. سخت مبتال ساختيلّه اش به دملهاكف پا تا كوب را از يرون رفته، اي حضور خداوند بطان ازي پس ش7
.ستر نشسته بودكان خاي گرفت تا خود را با آن بخراشد و درمي و او سفال8
» !رين بمك ك؟ خدا را تري داريت خود را نگاه  مياملّكا تابحال يآ«:  و زنش او را گفت9

.ردك خود گناه نيوب به لبهاين همه، ايدر ا» م؟يابي را نيم و بديياي را از خدا بييوكيا نيآ! يي گوي از زنان ابله سخن ميكيمثل «:  را گفتي او و10
 روانه شدند و با يت و سوفَرش نَعماي و بِلْدد شُوحيمانيفازِ تي اَلِيعنيان خود، ك از ميكيدند، هر يه بر او واقع شده بود شنك را ين همه بديوب، اي و چون سه دوست ا11
. دهنديند و تسلّيت گويه آمده، او را تعزكدند يگر همدستان گرديدكي

. آسمان بر سر خود افشاندندي بسوكده، خاي خود را درة جامكيستند و هريرده، او را نشناختند، آواز خود را بلند نموده، گرك و چون چشمان خود را از دور بلند 12
.م استيار عظيه درد او بسكدند يه دك نگفت چوني سخني با ويسكن نشستند و يراه او بر زم و هفت روز و هفت شب هم13


3ايوب باب 
.ردكن يرده، روز خود را نفركوب دهان خود را باز ي و بعد از آن ا1
:لّم شده، گفتكوب متي و ا2
، در رحم قرار گرفتيه گفتند مردك ي شود و شبكه در آن متولّد شدم، هالك ي روز3
.  بر او نتابدييند و روشناكو خدا از باال بر آن اعتنا ن.  شوديكي  آن روز تار4
. سوفات روز آن را بترساندك. ن شودكابر بر آن سا.  موت، آن را به تصرف آورندةي و سايكي تار5
.      ود ماهها داخل نشةند، و به شمارك ني سال شاديان روزهايرد و درميظ فرو گي و آن شب را ظلمت غل6
.ده نشودي در آن شني آن شب نازاد باشد و آواز شادمانكني ا7



. باشندياتان ماهر ميدن لِويزانيه دربرانگكند، ين نماينندگانِ روز، آن را نفرك لعنت 8
ند،يشد و نباشد و مژگان سحر را نبك گردد و انتظار نور بكي ستارگان شفق آن، تار9

.بست، و مشقّت را از چشمانم مستور نساخت رحم مادرم را نيه درهاك چون10
11دم؟يكردند، و پستانها تا مكرون آمدم، چرا جان ندادم؟ چرا زانوها مرا قبول يم بكچرا از رحم مادرم نمردم؟ و چون از ش
افتم، ي ي بودم و استراحت ميدر خواب م.  شدميدم و آرام مي خوابيرا تا بحال مي ز13
شتن بنا نمودند،  ي خويه خرابه ها براكجهان، ران ي با پادشاهان و مش14
 خود را از نقره پر ساختند،يه طال داشتند، و خانه هاكا با سروران ي 15
. دندي را نديه روشناك يي بودم، مثل بچه هايست ميا مثل سقط پنهان شده ني 16
 آرامند،يستند، و در آنجا خستگان مي ايران از شورش باز مي در آنجا شر17
. شنونديارگذاران را  نمكنند، و آواز كنان با هم سايران در اطمي در آنجا اس18
.ش آزاد استي اند، و غالم از آقاكي و بزرگ در آنجا كوچك 19
 به تلخ جانان؟ ي به مستمند داده شود؟ و زندگي چرا روشن20
.شتر از گنجهاي زنند بي آن حفره مي شود، و برايافت نميشند و ك يه انتظار موت را مك 21
ابند؟ ي ي شوند چون قبر را ميند و مسرور مي نماي و ابتهاج ميه شادك 22
ه خدا اطرافش را مستور ساخته است؟ كه راهش مستوراست، ك يسك شود به ي چرا نور داده م23
.  شوديخته مي من، مثل آب رةد و نعري آيم مكش از خوراي من، پةه نالكرا ي ز24
.دميم داشتم بر من رسيو آنچه از آن ب. دم، بر من واقع شدي ترسيز آن مه اك يرا ترسي ز25
. بر من آمديشاني مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پر26


4ايوب باب 
: در جواب گفتيفاز تبماني و ال1
2 ستد؟ي گفتن باز اه بتواند از سخنكت يسكن كيد؟ لي آيا تو را ناپسند ميد، آيرده، با تو سخن گوك جرأت يسكاگر
. يت داده ايف را تقوي ضعي و دستهاي را ادب آموخته اياري بسكني ا3
. يت دادي لرزنده را تقويم داشت، و تو زانوهاي سخنان تو لغزنده را قا4
.يشان گشته ايرده است و پرك؛ تو را لمس يده است و ملول شده اين اآلن به تو رسكي ل5
؟يت رفتار تو نياملكد تو بر يست؟ و امي تو نيل تو بر تقواكا توي آ6
جا تلف شدند؟ ك شد؟ و راستان در ك گناه هاليه بكست يك! نكر ك اآلن ف7
. درونديارند، همان را مك ينند و شقاوت را مك يار ميه شرارت را شك يدم آنانيه من دك چنان8
. گردندي شوند و از باد غضب او تباه مي مك خدا هالة از تَفْخ9ِ

. شوديسته مكر بچه ها شي سبع و دندان شةر و نعريغرّش ش 10
. گردندينده مكر ماده پراي شي شود و بچه هاي مكار هالكر نر از نابودن شي ش11
12از آن احساس نموديد، و گوش من آواز نرمي به من در خفا رسيسخت .
شود، ن بر مردم غالب يه خواب سنگك ي شب، هنگامياهايورها از رك در تف13
. م را به جنبش آورديع  استخوانهايه جمك شد ي خوف و لرز بر من مستول14
.  بدنم برخاستيهاي من گذشت، و مويش روي از پي آنگاه روح15
دمي شني بود و آوازيخاموش. ش نظرم بودي در پيصورت. ص ننمودميش را تشخيمايستاد، اما سي در آنجا ا16
ا مرد در نظر خالق خود طاهر باشد؟ يادل شمرده شود؟ و آا انسان به حضور خدا عيه آك 17
. دهديش، حماقت نسبت مي بر خادمان خود اعتماد ندارد، و به فرشتگان خوكني ا18
! شونديد فشرده ميه مثل بكشان در غبار است، يه اساس اكن، ي گلينان خانه هاكاده به ساي پس چند مرتبه ز19
. آوردي آن را به خاطر نميسك شوند و ي مك، تا به ابد هال شوندي از صبح تا شام خُرد م20
.رندي ميمت مك شود؟ پس بدون حينده نمكشان يشان از اي اةميا طناب خي آ21


5ايوب باب 
 نمود؟ ي از مقّدسان توجه خواهكيدامكه تو را جواب دهد؟ و به ك هست يسكا ين و آك اآلن استغاثه 1
.راندي مي و حسد، ابله را مشدك يرا غصه، احمق را مي ز2
. ردمكن ين او را نفرك گرفت و ناگهان مسيشه ميه ركدم ي من احمق را د3
.  ستي ني شوند و رهاننده ايمال ميت دور هستند و در دروازه پاي فرزندان او از امن4
.شان باز استي دولت ايبرانند، و دهان تله ي چيان خارها ميز از مي خورند، و آن را نيه گرسنگان محصول او را مك 5
.دي روين نميد، و مشقّت از زمي آيه بال از غبار در نمكرا ي ز6
. پرديه  شراره ها باال مك شود، چناني مشقّت مولود ميه انسان براك بل7
 سپردم،ي خود را بر خدا ميردم، و دعوك ين من نزد خدا طلب مك ول8
 شمار؛يبب يند و عجاك ياس مي قيم و بيه اعمال عظك 9



 سازد، ي مي صخره ها جاري باراند، و آب بر روين باران مي زميه بر روك 10
 سرافراشته شوند؛ يان به سالمتينان را به مقام بلند برساند، و ماتمايك تا مس11
رد؛ ك تواند يد نميار مفكچ يشان هي ايه دستهاك ي سازد، به طوريله گران را باطل مي حيرهاكه فك 12
. شودياران مشوش مك سازد، و مشورت ميشان گرفتار مي اةليمان را در حيكه حك 13
 روند؛  يورانه راه مك خورند و به وقت ظهر، مثل شب ي برميكي در روز به تار14
. دهدي و از دست زورآور نجات م شان،ير دهان اين را از شمشيكه مسك 15
.  بندديد را م شود و شرارت دهان خويدا ميل پي ذليد، براي پس ام16
17ب قادر مطلق را خوار مشماريپس تأد. ندك يهش ميه خدا تنبك يهان، خوشابحال شخص .
. دهديوبد و دست او شفا مك ي دهد، و ميام مي سازد و التيه او مجروح مكرا ي ز18
.ديچ ضرر بر تو نخواهد رسي در شش بال، تو را نجات خواهد داد و در هفت بال، ه19
.ريه خواهد داد، و در جنگ از دم شمشيتو را از موت فد در قحط 20
.دي ترسيد، از آن نخواهيت آك ماند، و چون هالي زبان پنهان خواهةاني از تاز21
. داشتيم نخواهين بيد، و از وحوش زمي خندي خواهي و تنگسالي بر خراب22
.ردك خواهند  بود، و وحوش صحرا با تو صلحي صحرا همداستان خواهيرا با سنگهاي ز23
.افتي ي مفقود نخواهيزيرد و چك ين خود را تجسس خواهكمن است، و مسي تو اةميه خك دانست ي و خواه24
.نير است و اوالد تو مثل علف زميثكتت يه ذرك دانست ي و خواه25
. شوديه در موسمش برداشته مك گندم ة رفت، مثل بافيت به قبر خواهيخوخي و در ش26ِ
.شتن بداني خوين را بشنو و براين است، پس تو ايم و چنيش نموديرا تفتن ي اكني ا27


6ايوب باب 
:وب جواب داده، گفتي و ا1
.زان با آن بگذارنديده شود، و مشقّت مرا در ميه غصه من سنجكاش ك 2
.  باشديهوده مين سبب سخنان من بياز ا. نتر استيا سنگيگ دريه اآلن از ركرا ي ز3
. ندك ي ميي خدا بر من صف آراي آشامد، و ترسهاي قادر مطلق در اندرون من است، و روح من زهر آنها را ميهاريرا تي ز4
 زند؟يا گاو بر آذوقه خود بانگ ميند؟ و ك يا گورخر با داشتن علف عرعر مي آ5
 باشد؟يده تخم، طعم ميا در سفي شود؟ و ي خورده مك نمي مزه، بيز بيا چي آ6
. ، زشت استك من مثل خورايآنها برا. راهت داردكلمس نمودن آنها  جان من از 7
! مرا به من بدهديه مسألت من برآورده شود، و خدا آرزوكاش ك 8
!رده، مرا منقطع سازدكند، و دست خود را بلند كه مرا خُرد ك شود ي و خدا راض9

.ار ننمودمكلمات حضرت قدوس را انكه ك شدم، چونيم شاد مي شد و در عذاب اَلي مي آنگاه معهذا مرا تسل10
م؟ يه صبر نماكست يشم و عاقبت من چكه انتظار بك من چه قوت دارم 11
ا گوشت من برنج است؟يا قوت من قوت سنگها است؟ و ي آ12
ستم؟ و مساعدت از من مطرود نشده است؟   ي اعانت نيلّ بكا بالي آ13
.دي نماكگر چه هم ترس قادر مطلق را ترسته دل از دوستش ترحم است، اك حقّ ش14
 گذرند؛يه مكها ي وادةب دادند، مثل رودخاني اما برادران من مثل نهرها مرا فر15
.        استي باشند، و برف در آنها مخفياه فام ميخ سيه از ك 16
. گردنديد مي خود ناپديو چون گرما شود، از جا.  شوندي رود، نابود ميه آب از آنها مك ي وقت17
. گردندي مكابان داخل شده، هالي شوند، و در بيان از راه خود منحرف مياروانك 18
. د آنها را داشتندي سبا اميقافله ها. ما به آنها نگران بودنديان تياروانك 19
. دند و شرمنده گشتنديبه آنجا رس. دنديد خود خجل گردي از ام20
.   ديد و ترسان گشتيدي ديبتي، مصديه اآلن شما مثل آنها شده اكرا ي ز21
د؟ي از اموال خود به من بدهيا ارمغانيد؟ ي به من ببخشيزيه چكا گفتم ي آ22
د؟يه دهيد؟ و مرا از دست ظالمان فدينكا مرا از دست دشمن رها ي 23
.ردمكز خطا يه در چه چكد يد و من خاموش خواهم شد، و مرا بفهمانيم دهي مرا تعل24
 بخشد؟ يجه ميه شما چه نتياما تنب!  چقدر زورآور استيت سخنان راس25
ه مثل باد است؟كوس را يد و سخنان مأيي نمايه ميه سخنان را تنبكد ي بريا گمان مي آ26
.دي شماريد و دوست خود را مال تجارت مي اندازيم قرعه ميتي يناً برايقي 27
. شما دروغ نخواهم گفتي رود، و روبهييرده، بر من توجه نماك پس اآلن التفات 28
.م استيرا عدالت من قايد زي نباشد، و باز برگردي انصافيد و بي برگرد29
 دهد؟يز نمي فاسد را تميزهايام من چكا ي باشد؟ و آي مي انصافيا در زبان من بي آ30


7ايوب باب 
؟ي مزدور ني مثل روزهاي ويست؟ و روزهاي نين مجاهده اي انسان بر زميا براي آ1



ش است، يه منتظر مزد خوك ياق دارد، و مزدوريه اشتي سايه براك مثل غالم 2
.ن گشتهي من معي مشقّت برايب من شده است، و شبهاي بطالت نصين ماههاي همچن3
.      شوميدن خسته ميده صبح از پهلو به پهلو گرديزم؟ و شب بگذرد و تا سپي برخيك: مي گوي خوابم مي چون م4
. شوديده ومقروح ميك ملبس است ، و پوستم تراك خايرمها و پاره هاكز  جسدم ا5
. شوديد تمام ميزروتراست، و بدون امي جوال تيوكم از ماي روزها6
.دي را نخواهد دييوكيگر ني من باد است و چشمانم ديه زندگكاد آور يبه  7
. رد و نخواهم بودك من نگاه خواهد يست، و چشمانت برايگر به من نخواهد نگريند دي بي مرا ميسك چشم 8
. دي آي برنم  رود،يه به گور فرو مك يسكن ي شود همچنينابود م نده شده، كه پراك مثل ابر 9

. انش باز او را نخواهد شناختكگر نخواهد برگشت، و مي خود دة به خان10
. ردكت خواهم ياك جانم شياز تلخو .  رانمي روح خود سخن مياز تنگ. ز دهان خود را نخواهم بستي پس من ن11
؟ي دهي قرار ميچكيشكه بر من كا نهنگم يا هستم يا من دري آ12
رد؛ كت مرا رفع خواهد ياك خواهد داد و بسترشيه تخت خوابم مرا تسلّك چون گفتم 13
. ياها مرا هراسان ساختيو، و به ريدي آنگاه مرا به خوابها ترسان گردان14
15مين استخوانهايشتر از ايرد و مرگ را بكاريفه شدن را اخته جانم خك ي به حد.
. استي نفسيرا روزهاين زك كمرا تر.  خواهم تا به ابد زنده بمانمي شوم و نميده مياهك 16
؟ي، و دل خود را با او مشغول سازيديه او را عزّت بخشكست ي انسان چ17
؟ ييازماي و هر لحظه او را بيي و هر بامداد از او تفقّد نما18
.؟ مرا واگذار تا آب دهان خود را فرو برمي گرداني چشم خود را از من برنميك تا به 19
ن شده ام؟ي خود بار سنگيه براك ي، به حدي چه مرا به جهت خود هدف ساخته اينم؟ براك آدم چه ي پاسبان بنيردم، اما با تو اك من گناه 20
.رد و نخواهم بودك يده و مرا تفحص خواهي خواهم خوابكه اآلن در خاكرا ي؟ زي سازيا دور نمم ري، و خطاي آمرزي و چرا گناهم را نم21


8ايوب باب 
: در جواب گفتيپس بِلْدد شُوح 1
2 د خواهد بود؟ ي گفت و سخنان دهانت باد شديزها را خواهين چي ايكتا به
د؟يف نماا قادر مطلق انصاف را منحري را منحرف سازد؟ يا خدا داوري آ3
. م نموديشان تسليان ايشان را به دست عصيدند اي چون فرزندان تو به او گناه ورز4
، ي نمودي و نزد قادر مطلق تضرّع ميردك ي اگر تو به جد وجهد خدا را طلب م5
.  ساختين عدالت تو را برخوردار مك و مس  شد،يدار مي تو بي براة، البتّي بودي و راست مك اگر پا6
.دي گرديع ميار رفي بود عاقبت تو بسير ميت صغياگرچه ابتدا و 7
ردند، توجه نما،كشان تفحص ي و به آنچه پدران ا ن،كال ون سيشي پيه از قرنهاكرا ي ز8
. ن استي زمي بر رويه اي سايم، و روزهاي دانيچ نميم و هي هستيروزيه ما دك چون9

ارند؟يرون نيلمات بك نرانند؟ و از دل خود م ندهند و با تو سخنيشان تو را تعليا اي آ10
ند؟        ك ي آب نمو ميا قَصب، بيد، ي روي خالب مي، بيا ني آ11
 شود؛ي مكاه خشيش از هر گي پ ده نشده،يه هنوز سبز است و برك ي هنگام12
 شوديع ميار ضاكايد رينندگان خدا و امك فراموش  ع،ين است راه جمي همچن13
. بوت استك عن ة شود؛ و اعتمادش خانيو منقطع مد ايه امك 14
. مانديم نمين قاكي شود ولي مكستد؛ به آن متمسي ايند و نمك يه ميك خود ت ة بر خان15
.   گردديش در باغش پهن مي شود و شاخه هاي آفتاب، تر و تازه ميش روي پ16
.   ندك يخ نگاه م شود، و بر سنگالي سنگ در هم بافته ميش بر توده هايشه هاي ر17
.نمي بيتو را نم: دي گويرده، مكار كنده شود، او را انك خود ي اگر از جا18
.    ديي خواهند روكگران از خاين است و ديقش همي طري خوشكني ا19
.دي نماي نميرير را دستگي و شر  شمارد،ير نميامل را حقك همانا خدا مرد 20
.       يت را از آواز شادمانيلبهاند و ك تا دهان تو را از خنده پر 21
.ديران نابود خواهد گردي شرةمي و خ  خصمان تو به خجالت ملبس خواهند شد،22


9ايوب باب 
:وب در جواب گفتيپس ا 1
2ن انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟كيل. ن استيه چنك دانم ين ميقي 
.او را جواب نخواهد داد از هزار يكيد، ي نازعه نماي اگر بخواهد با و3
اب شده باشد؟يامكرده و كه با او مقاومت كست يك. م و در قوت تواناستيك او در ذهن ح4
 گرداند،يش آنها را واژگون مي فهمند، و در غضب خوي سازد و نميوهها را منتقل مكه ك آن5
 شود؛يش متزلزل مي و ستونها  جنباند،يانش مكن را از ميه زمك 6



 سازد؛   يند و ستارگان را مختوم مك يد و طلوع نمي فرمايب را امر مه آفتاك 7
 خرامد؛يا مي دريند و بر موجهاك ي آسمانها را پهن م ،ييه به تنهاك 8
   جنوب را؛ي و برجها د،يا را آفريبر و جبار و ثركه دب اك 9

.  شمار رايب بي عجيارهاكند و ك ياس را مي قيم بي عظيارهاكه ك 10
. مي نمايند و او را احساس نمك ي و عبور م نم؛ي بي گذرد و او را نمي از من مكني ا11
؟ ينك يچه م: ه به او تواند گفتكست يك و  د؟يه او را منع نماكست يكد و ي رباي او مكني ا12
. شوندير او خم مياران رحب زك دارد و مددي خدا خشم خود را بازنم13
14م؟ينم تا با او مباحثه نمايه او را جواب دهم و سخنان خود را بگزكستم يك، من يق اوليپس به طر
. نمودميه نزد داور خود استغاثه مك دادم، بلي بودم،  او را جواب نميه اگر عادل مك 15
. ده استيه آواز مرا شنكردم ك ي داد، باور نمي خواندم و مرا جواب مي اگر او را م16
. سازديار مي مرا بسي زخمها  سبب،يند و بك ي خرد ميه مرا به تندبادكرا ي ز17
. ندك يها پر ميه مرا به تلخكشم، بلكه نفس بك گذارد ي مرا نم18
ند؟كن يي من تعيه وقت را براكست يك انصاف، ة او قادر است؛ و اگر درباركني ا م،يي قوت سخن گو ة اگر دربار19
. شمردي بودم مرا فاسق ميامل مكخت، و اگر  ساي دهانم مرا مجرم م  بودم،ي اگر عادل م20
. دارميروه مك و جان خود را م  شناسم،يشتن را نميامل هستم، خوكاگر 21
. سازدي مكر را هاليه او صالح است و شركم ي گوين ميبنابرا.  استيكي همه ين امر براي ا22
.ندك ي امتحان استهزا مي به امتحان ب شد،كانه ناگهان  بي اگر تاز23
ند؟ك يه مكست يكست، ين نيپس اگر چن.  پوشانديمانش را مك حايران داده شده است و روي جهان به دست شر24
. ندي بي را نمييوكيزد و ني گريمز رفتار تندروتر است،ي تكيم از پي و روزها25
. ديار فرود آكه بر شكزد و مثل عقاب ي گريز رفتار مي تيهايشتك مثل 26
. گشاده رو شوم رده، ك خود را دور يينم و تُرش روك خود را فراموش  ةه نالكنم كر ك اگر ف27
 شمرد، ي گناه نخواهيه مرا بك دانم ي ترسم و مي خود مي مشتقهاي از تمام28
شم؟كجا زحمت بيپس چرا ب. ه ملزم خواهم شدك چون29
،نمك ك خود را به اُشنان پاي و دستها شتن را به آب غسل دهم،ي اگر خو30
.  دارديروه مكم مرا مي، و رختهاي بري آنگاه مرا در لجن فرو م31
.مييايمه بكه او را جواب بدهم و با هم محاكست يه او مثل من انسان نكرا ي ز32
. ه بر هر دو ما دست بگذاردكست ي نيمكان ما حي درم33
.بت او مرا نترساندي و ه  خود را از من بردارد،يه عصاكاش ك 34
. ستمين نين من در خود چنكي ل دم،ي ترسي گفتم و از او نميه سخن م آنگا35


10ايوب باب 
.  رانمي جان خود سخن مي سازم و در تلخي خود را روان مةپس نال. زار استياتم بيجانم از ح «1
؟ينك يه از چه سبب با من منازعت مكم مرا ملزم مساز، و مرا بفهمان ي گويو به خدا م2
؟ يران بتابي، و بر مشورت شرير شماري و عمل دست خود را حقييه ظلم نماكو است كيو ن تيا براي آ3
؟يني بيدن انسان ميا مثل دي  ا تو را چشمان بشر است؟ي آ4
. مرد استي تو مثل روزهايا سالهاي انسان است؟ ي تو مثل روزهايا روزهاي آ5
. ستي نيستم و از دست تو رهاننده اير نيه شرك ي داني؟ اگر چه ميي نماي گناهانم تجسس مي و براينك يت مرا تفحص ميه معصك 6
؟ي سازي مكا مرا هاليده است و آي و مرا آفر عاً و تماماً سرشته است،يت مرا جمي دستها8
؟ي گردانيا مرا به غبار برمي و آيه مرا مثل سفال ساختكاد آور ي به 9

؟ي، منجمد نساختري و مرا مثل پنيختير نريا مرا مثل شي آ10
. يها بافتي و پي و مرا با استخوانهاي مرا به پوست و گوشت ملبس نمود11
. و لطف تو روح مرا محافظت نموديات و احسان به من عطا فرمودي ح12
. ر تو بودكنها در فيه اك دانم ي، و ميردكزها را در دل خود پنهان ين چي امĤ ا13
. ساختيتم مبرا نخواهيردم، و مرا از معصك اگر گناه 14
!نمي بيبت خود را ميرا از اهانت پر هستم و مصي ز و اگر عادل هستم سر خود را برنخواهم افراشت،!  بر منير هستم واي اگر شر15
. ساختيرد و باز عظمت خود را بر من ظاهر خواهك يار خواهكر مرا شي برافراشته شود، مثل ش  و اگر سرم16
.گر به ضّد مننديدكي و افواج يي افزايش را بر من مي و غضب خوي آوري مي در پيبر من پ گواهان خود را 17
. دي دي مرا نمي دادم و چشميه جان مكاش ك؟ يرون آوردي چه مرا از رحم بي پس برا18
. شدميه نبودم و از رحم مادرم به قبر برده مك بودم، چناني پس م19
 گشاده رو شوم،يكن، و از من دست بردار تا اندك كتر پس مرا  ست؟يل نيم قليا روزهاي آ20
!ه موتين ظلمت و سايه از آن برنخواهم گشت، به زمك ييه  بروم به جاك قبل از آن21
.  آن مثل ظلمات استييه روشناكب ي ترتي موت و بةين سايظ مثل ظلمات، زمي غليكين تاري به زم22




11ايوب باب 
: گفت در جوابيو صوفَرِ نُعمات 1
2ا پرگو عادل شمرده شود؟يآ
 تو را خجل نسازد؟ يسك و ينكه يا سخريند و كت ك تو مردمان را ساييهوده گويا بي آ3
.          گناه هستمي و من در نظر تو ب  است،كم من پاي تعليي گوي و م4
 د،ي خود را بر تو بگشايد و لبهايه خدا سخن بگوكاش كن كي ول5
.متر از گناهانت تو را سزا داده استكه خدا كپس بدان . ت خود دو طرف دارديه در ماهكرايز. ندكان ي تو بيا برامت رك و اسرارح6
د؟ي رسينه قادر مطلق توانكا به يافت نمود؟ ي دري تواني خدا را ميا عمق هاي آ7
 دانست؟يه است؛ چه توانيرد؟ گودتر از هاوك ي چه خواه  آسمان است؛يهاي مثل بلند8
.ا پهن تر استيل تر و از دريمانش آن از جهان طوي پ9

د؟يه او را ممانعت نماكست يك  ند،كمه دعوت كد و به محايرد و حبس نماي اگر سخت بگ10
.ندكند اگرچه در آن تأمل ني بي داند و شرارت را ميه بطالت مردم را مكراي ز11
.ن متولد شود، انساي خر وحشةه بچك شود يم مي و مرد جاهل آنوقت فه12
،ينك او دراز ي خود را بسوي و دستهاي اگر تو دل خود را راست ساز13
.ن نشودك تو سايمه هاي در خي انصافين، و بك اگر در دست تو شرارت باشد، آن را از خود دور 14
. دي ترسيم شده، نخواهك افراشت، مستحيب برخواهي عي خود را بيناً رويقي پس 15
 آورد،ياد خواهيرد، و آن را مثل آب رفته به ك يود را فراموش خواهه مشقت خكرا ي ز16
. باشد، مثل صبح خواهد گشتيكي اگرچه تار  و روزگار تو از وقت ظهر روشن تر خواهد شد،17
.دي خوابيمن خواهي، و اطراف خود را تجسس نموده، ايد داريه امك بود چوني و مطمئن خواه18
. تو را تملّق خواهند نمودياري نخواهد بود، و بسينده اد و ترساني خوابي و خواه19
.شان استيندن اكشان جان يد اي گردد و اميشان نابود ميشان از اي اي شود و ملجايده مياهكران ين چشمان شركي ل20


12ايوب باب 
:وب در جواب گفتيپس ا 1
2ردك و ح د،يه شما قوم هستك يبه درستمت با شما خواهد م.
 داند؟يزها را نمين چيه مثل اكست يكو . ستميمتر نكز مثل شما فهم هست و از شما ين مرا نكي ل3
.    مسخره شده است امل،ك مرد عادل و  ه خدا را خوانده است و او را مستجاب فرموده،ك يسك. ده اميق خود مسخره گردي رفي برا4
.ش بلغزديه پاك هر يا شده برايبت اهانت است، مهي مصيار آسودگان، براك در اف5
.  آورندي خود را در دست خود ميه خداكمن هستند، ي سازند اي مكه خدا را غضبناك ي دزدان به سالمت است و آنانيمه هاي خ6
.ان خواهند نموديت بيو از مرغان هوا و برا. م خواهند داديم بپرس و تو را تعلين اآلن از بهاكي ل7
.ديا به تو خبر خواهند رسانيان دري و ماه م خواهد داد،يتعلن سخن بران و تو را يا به زمي 8
.ه دست خداوند آنها را به جا آورده استك فهمد يزها نمين چيع ايه از جمكست يك 9

ع افراد بشر؟ ي و روح جم  است،يع زندگان در دست ويه جان جمك 10
؟  چشدي خود را مكام خوراكه كد، چناني آزمايا گوش سخنان را نمي آ11
.  باشدي و عمر دراز فطانت م مت است،كران حي نزد پ12
. مشورت و فطانت از آن اوست.  استي نزد وييايبركمت و كن حكي ل13
. توان گشودي بندد و نمي توان بنا نمود؛ انسان را مي سازد و نمي او منهدم مكني ا14
. سازدين را واژگون ميند و زمك ي شود، و آنها را رها مي مك دارد و خشي آبها را باز مكني ا15
.ب خورده از آن او استيبنده و فريفر.  استي قوت و وجود نزد و16
. گردانديمان را احمق مكد، و حاي ربايران غارت زده مي مش17
 بندد      يمربند مكشان يمر اكد و در ي گشاي بند پادشاهان را م18
. سازديا سرنگون مد، و زورآوران ري رباياهنان را غارت زده مك 19
. دارديران را برمي گرداند، و فهم پين را نابود  مي بالغت معتمد20
. گردانديمربند مقتدران را سست مكزد و ي ريبان مي اهانت را برنج21
. آورديرون مي بيي موت را به روشناةي و سا  سازد،يشف مك منيكيق را از تاري عميزهاي چ22
.دي فرماي وطن مي دهد و آنها را جالي سازد؛ امت ها را وسعت مي مك و آنها را هال دهدي مي امت ها را ترق23ّ
. ستيه راه نك يي گرداند، جايابان آواره ميشان را در بيد، و اي رباين را مي زمي قوم هايساو عقل ر24
.گرداند يزان ميشان را مثل مستان افتان و خيو ا. ستي روند و نور نيورانه راه مك يكي در تار25


13ايوب باب 
.ده استيده و فهميده، و گوش من آنها را شنيزها را دين چي اة چشم من همكني ا1
.ستميمتر از شما نكو من .  دانميد من هم مي دانيه شما مك چنان2



.مي محاجه نمايه با خداكم، و آرزو دارم ي خواهم با قادر مطلق سخن گوين مكي ل3
  .ديبان باطل هستي طبع شماي و جم د،ينك ي اما شما دروغها جعل م4
. بوديمت مك شما حين برايه اكد ي شديت مك سايلّكبه  كاش كه شما 5
.ديريم را گوش گي لبهايد و دعوي پس حجت مرا بشنو6
د نمود؟يلّم خواهكب تيد راند؟ و به جهت او با فري سخن خواهي انصافي خدا به بيا براي آ7
رد؟ كد ي خواهيد نمود؟ و به جهت خدا دعوياه خوي او طرف داريا براي آ8
.دي سازيند، او را مسخره مي نمايه انسان را مسخره مكا چنانيد؟ يش نمايه او شما را تفتكو است كيا ني آ9

.ديي نمايرد، اگر در خفا طرف داركخ خواهد ي البته شما را توب10
 نخواهد شد؟ ير شما مستولبت او بيا جالل او شما را هراسان نخواهد ساخت؟ و هي آ11
.  گل استي حصارها  شما،ي غبار است، و حصارهاي شما مثَلْ هايرهاك ذ12
13د و من سخن خواهم گفت، و هرچه بر من واقع شوديت شوكاز من سا.
رم و جان خود را در دستم بنهم؟ ي چرا گوشت خود را با دندانم بگ14
.ن راه خود را به حضور او ثابت خواهم ساختكيل. ديشكهم  او انتظار خوايشند، براك اگرچه مرا ب15
.        شوديار به حضور او حاضر نمكايرا ري من نجات خواهد شد، زيز براين ني ا16
. شما برسدي من به گوشهايد، و دعويسخنان مرا بشنو! دي بشنو17
.شده عادل شمرده خواهم ك دانم ي خود ر مرتّب ساختم و مي اآلن دعوكني ا18
.ردكم خواهم يند؟ پس خاموش شده، جان را تسلكه با من مخاصمه كست يك 19
.آنگاه خود را از حضور تو پنهان نخواهم ساخت. نكز به من مي فقط دو چ20
.بت تو مرا هراسان نسازدين و هك دست خود را از  من دور 21
.جواب بدهم و مرا يه من بگوكنيا اي   آنگاه بخوان و من جواب خواهم داد،22
.ر و گناه مرا به من بشناساني تقص ا و گناهانم چقدر است؟ي خطا23
؟ ي شماري؟ و مرا دشمن خود مي پوشاني خود را از من مي چرا رو24
؟ينك ي را تعاقب مكاه خشك؟ و يزاني گريه از باد رانده شده است مك را يا برگي آ25
.ي سازيب من مي ام را نصي و گناهان جوان ،يسي نوي تلخ را به ضّد من ميزهايه چكرا ي ز26
؛يشك يم خط ميف پاهاك و گرد ينك يم را نشان ميع راههاي، و جمي گذارينده مك مرا در يهاي و پا27
.د خورده هستمي بة و مثل جام  فاسد،ةديز گنديه مثل چك و حال آن28


14ايوب باب 
.ز زحمات استĤم و پر ايل االي شود، قليده مييه از زن زاكانسان  1
. مانديزد و نمي گريه مي و مثل سا  شود،يده ميد و بري روي مثل گل م2
؟ي آوريمه مك و مرا با خود به محايي گشاين شخص چشمان خود را ميا بر چني و آ3
.ستيس نكچيرون آورد؟ هيز نجس بيز طاهر را از چيه چكست يك 4
.  ه از آن تجاوز نتواند نمودك يش گذاشته اي از برايوست و حدش نزد تي ماههاةش مقّدر است و شماريه روزهاكچون5
. خود را به انجام رساندي و مثل مزدور روزها رد،ي از او رو بگردان تا آرام گ6
7 ش نابود نخواهد شد،يد، و رمونهاييده شود باز خواهد رويه اگر برك است يدي درخت اميرا برايز
. ردي بمك آن در خاة و تن شود،هنه كن يشه اش در زمي اگر چه ر8 
. آورديند و مقل نهال نو، شاخه ها مك ي آب، رمونه مين از بوكي ل9

جا است؟ك چون جان را سپارد ي شود؛ و آدميرد و فاسد مي مي اما مرد م10
 گردد،      ي مكع و خشي شود، و نهرها ضايل ميا زايه آبها از درك چنان11
.ديخته نخواهند گرديدار نخواهند شد و از خواب خود برانگيست شدن آسمانها بيزد، تا ني خيو برنم خوابد ين انسان مي همچن12
.ياد آوري تا مرا به يين نمايي تعيم زماني؛ و برايه مرا مستور سازكاش ك 13
. من برسدليد، تا وقت تبديشك خود انتظار خواهم ة مجاهدي روزهايگر زنده شود؟ در تماميرد باز دي اگر مرد بم14
. شديرد و من جواب خواهم داد، و به صنعت دست خود مشتاق خواهك ي تو ندا خواه15
؟ ينك ي نميا بر گناه من پاسباني؛ و آي شماري مرا مي امĤ اآلن قدمها16
. ي مرا مسدود ساخته ايسه مختوم است، و خطايكت من در ي معص17
. گردديانش منتقل مكخره از م شود و صي مي افتد فانيه مك يوهك ي به درست18
،ينك يد انسان تلف مين امي برد و همچنين را مي زمكش خايلهايد، و سي ساي آب سنگها را م19
.ينك ي و او را رها نميدهير ميي او را تغي رود، روي، پس مينك ي بر او تا به ابد غلبه م20
.  آورديشان را به نظر نميتند و ا افيا به ذّلت مي.  داندي رسند و او نمي پسرانش به عزّت م21
.ردي گي خودش جان او ماتم مي شود، و براي تاب مي خودش فقط جسد او از درد بي برا22


15ايوب باب 



  : در جواب گفتيمانيفاز تيپس ال 1
م، از علم باطل جواب دهد؟ و بطن خود را از باد شرقي پر سازد؟يا مرد حكي آ2
3ي فايا به سخن بيآبخشد؟يچ نفع نميه هك يلماتكد؟ و به يه نماده محاج 
.ي سازي و تقوا را به حضور خدا ناقص مينك ي مك را تري اما تو خداترس4
. ينك يار ميله گران را اختي سازد و زبان حيت تو را ظاهر ميه دهانت، معصكراي ز5
. دهديت بر تو شهادت مي سازد و نه من، لبهاي دهان خودت تو را ملزم م6
؟يش از تلّها به وجود آمده اي؟ و پيده شده اييان زايا شخص اول از آدمي آ7
؟يمت را بر خود منحصر ساخته اك و حيده اي خدا را شنيا مشورت مخفي آ8
ست؟يه نزد ما هم نك ي فهميم؟ و چه مي دانيه ما هم   نمك ي داني چه م9

.ر تو بزرگترنده در روزها از پدكران هستند يدان و پيش سفي نزد ما ر10
م با تو؟يالم مالكم است و ك تو ي خدا براي هايا تسلي آ11
ي زنيد؟ و چرا چشمانت را برهم مي رباي چرا دلت تو را م12
؟ ي آوريرون مين سخنان را از دهانت بي، و چني گردانيه روح خود را به ضّد خدا برمك 13
رده شود؟ ه عادل شمك باشد، و مولود زن كه پاكست يانسان چ «14
.  ستي نك بر مقّدسان خود اعتماد ندارد، و آسمانها در نظرش پاكني ا15
. نوشديه شرارت را مثل آب مكروه و فاسد ك انسان ميق اولي پس از طر16
م؛ي نمايت مياكده ام حينم، پس مر بشنو و آنچه دك يان مي تو بي من برا17
. نداشتنديو مخفردند كت يمان آن را از پدران خود روايكه حك 18
رد؛كشان عبود نيان اي از ميبيچ غرين داده شد، و هي زمييشان به تنهايه به اك 19
Ĥ. استي مرد ظالم مهي شمرده شده براي درد است و سالهايش مبتالي روزهاير در تمامي شر20
د و     ي آي ميننده بر وك تاراج يدر وقت سالمت.  استي ترسها در گوش وي صدا21
. او مراقب استير براي خواهد برگشت و شمشيكيه از تاركند ك ير نم باو22
. نزد او حاضر استيكيه روز تارك داند يو م. جاستكد ي گوي گردد و مي نان مي برا23
.دي نماي جنگ بر او غلبه  ميĤي ترساند، مثل پادشاه مهيق او را مي و ضي تنگ24
. دي نمايبر مكو بر قادر مطلق تند ك يرا دست خود را به ضّد خدا دراز مي ز25
ش،ي سخت سپر خويخهاي آورد، با گُل مي با گردن بلند بر او تاخت م26
.مر خود را با شَحم ملبس ساخته استكده، و يه پوشاني خود را به پيه روك چون27
. شودين مك به خراب شدن است ساكيه نزدكون كرمسي غيران و خانه هاي وي و در شهرها28
.دياد نخواهد گردين زي او در زمكدار نخواهد ماند، و امالي نخواهد شد و دولتش پاين او غ29
. دهان او زائل خواهد شد ةد، و به نَفْخِيانكش را خواهد خشي و آتش، شاخه ها  رها نخواهد شد،يكي از تار30
.ب ندهد، واآل بطالت اجرت او خواهد بوديد و خود را فريل ننماك به بطالت تو31
. او سبز نخواهد ماندةدن وقتش تماماً ادا خواهد شد و شاخي قبل از رس32
خت؛ ي خود را خواهد رةوفكتون، شي خود را خواهد افشاند، مثل ز ة مثل مو، غور33
.دي رشوه خواران را آتش خواهد سوزانيمه هايس خواهند ماند، و خك ياران، بكايه، جماعت ركراي ز34
.ندك يب را آماده ميشان فريم اكند و شي زايت را ميمعص   به شقاوت حامله شده،35


16ايوب باب 
:وب در جواب گفتيپس ا 1
2د وي شما هستة هم  دهندگان مزاحم،يتسلّ. دمين شنيزها مثل ايار چيبس
ند؟ك ي مكيه تو را به جواب دادن تحركست يكا سخنان باطل را انتها نخواهد شد؟ و ي آ3
  ب دهم، و سر خود را بر شما بجنبانم،ي و سخنها به ضّد شما ترت  بود،ي جان من ميم، اگر جان شما در جايوانستم بگو تيز مثل شما مي من ن4
. نمود يم غم شما را رفع مي لبهاي دادم و تسليت مين شما را به دهان خود تقوكي ل5
 شود؟يل مت شوم مرا چه راحت حاصك گردد؛ و اگر سايم، غم من رفع نمي اگر من سخن گو6
.يران ساخته اي جماعت مرا وي تو تمام ن اآلن او مرا خسته نموده است،كي ل7
. دهديم شهادت مي من به ضّد من برخاسته، روبروين بر من شاهد شده است و الغري و اي مرا سخت گرفته ا8
. رده استكز يشمنم چشمان خود را بر من تش را بر من افشرده و مثل ديدندانها. ده و بر من جفا نموده استي در غضب خود مرا در9

.  به ضّد من با هم اجتماع نموده اند بر رخسار من به استحقار زده اند،  دهان خود را بر من گشوده اند، 10
.نده استكران افيم نموده، و مرا به دست شري خدا مرا به دست ظالمان تسل11
 هدف خود نصب نموده است و        يرده، و مرا براك گردن مرا گرفته، مرا خرد  و رده است،ك چون در راحت بودم مرا پاره پاره 12
.زدي رين مي مرا به زمةو زهر. دي نمايند و شفقّت نمك يم را پاره  ميگُرده ها. ردكش مرا احاطه يرهاي ت13
. آوردي سازد و مثل جبار، بر من حمله مي مرا زخم بر زخم، مجروح م14
. خوار نموده امكالس دوخته ام، و شاخ خود را در خا بر پوست خود پ15
. موت است ةيستن سرخ شده است، و بر مژگانم ساي من از گري رو16



 است وك من پاي و دعا ست،ي در دست من ني انصافيچ بي اگرچه ه17
.ن خون مرا مپوشان، و استغاثه مرا آرام نباشدي زمي ا18
.نيي علّياست و گواه من در اعلز شاهد من در آسمان ي اآلن نكني ا19
.زدي ري   مكن چشمانم نزد خدا اشكي ل نند،ك ي دوستانم مرا استهزا م20
د؟ي نماي خود م ةي همسايه براك آدم يند، مثل بنك ي انسان نزد خدا محاجه ميا براي و آ21
. گردم، خواهم رفتيه برنمك ي شود، پس به راهي مي سپرك انديرا سالهاي ز22


17ب باب ايو
.   من حاضر استيده، و قبر برايم تمام گرديروح من تلف شده، روزها 1
. مانديشان دائماً مي و چشم من در منازعت ا نندگان نزد منند،كه استهزا ك ي به درست2
ه به من دست دهد؟كست يكده و به جهت من نزد خود ضامن باش واآل ي اآلن گرو3
. ساختيشان را بلند نخواهين اي، بنابرايرده اكع مت منكشان را از حيه دل اك چون4
.ند، چشمان فرزندانش تار خواهد شدكم يه دوستان خود را به تاراج تسلك يسك 5
.     ش آب دهان اندازند شده اميه بر روك يسك مثَل ساخته است، و مثل ي  مرا نزد امت ها6
7ده،يه گرديل سام مثي اعضايده شده است، و تمامياهك ة چشم من از غص
.زانندي انگياران برمكايشتن را بر ري مانند و صالحان خويران مين، حي راستان به سبب ا8 
. خواهد نمودي دارد، در قوت ترقّكه دست پاك يسك شود و ي مكق خود متمسين مرد عادل به طركي ل9

.تافي نخواهم يميكان شما حيد و درميياي اآلن ب  شما برگشته،ة امĤ هم10
. دلم منقطع شده استيرهاك من و في من گذشته، قصدهاي روزها11
 است و كي نزدييند روشناي گوي ميكينند و با وجود تارك يل مي شب را به روز تبد12
 گسترانم،ي ميكي و به بستر خود را در تار  باشد،ي من مةه خانيد دارم هاويه امك ي وقت13
.ي باشيم تو پدر من مي گويت مك و به هال14
د؟ يد مرا خواهد ديه امكست يك و  جا است؟كد ي پس ام15
.ميي نزول نماكه با هم در خاك ي رود، هنگاميه فرو مي هاوي تا بندها16


18ايوب باب 
: در جواب گفتيپس بِلدد شُوح 1
2 د نموديلّم خواهكد و بعد از آن تينكر كد؟ تفي گستراني سخنان، دامها مي برايكتا به.
م؟ييم؟ و در نظر شما نجس نمايم شمرده شويرا مثل بها چ3
 خود منتقل گردد؟ يا صخره از جاي   شود،كن مترويه در غضب تو زمك يا4
.شان نور نخواهد دادي آتش اةران خاموش خواهد شد، و شعلي شريي البته روشنا5
.واهد شد و چراغش بر او خاموش خ  گردد،ي مبدل ميكي به تاريي او روشناةمي در خ6
.ندكر خواهد افيو مشورت خودش او را به ز.  شودي قوتش تنگ مي قدمها7
. تله ها راه خواهد رفتي و به رو  خود در دام خواهد افتاد،يهايرا به پاي ز8
 و دام او را به زور نگاه خواهد داشت،  او را خواهد گرفت، ة تله پاشن9

.ش در راهيه بران پنهان شده است، و تليش در زمي دام برا10
.زاندي گري را ميده، ويند، و به او چسبك ي ترسها از هر طرف او را هراسان م11
.دن او حاضر استي لغزي او گرسنه است، و ذلّت براي شقاوت برا12
 خورد وي جسد او را  م  موت، ةنخست زاد.  خوردي جسد او را مي اعضا13
. گرددي شود، و خود او نزد پادشاه ترسها رانده مي ربوده م اوةمي داشت، از خي آنچه بر آن اعتماد م14
. شوديده مين او پاشك و گوگرد بر مس  گردند،ين مك او ساةمي نباشند در خيه از وك يسانك 15
.ده خواهد شدي و شاخه اش از باال بر د،ك خشير ميش از زيشه هاي ر16
.اسم نخواهد داشتوچه ها ك و در   گردد،ين نابود ميادگار او از زمي 17
.ديزانين خواهند گرك و او را از ربع مس  شود،ي رانده ميكي به تاريي از روشنا18
. نخواهد ماندي باقيسك او ي و در مأوا ت خواهد بود،يان قومش نه اوالد و نه ذّري او را درم19
. بود شدهين، ترس مستوليه بر متقّدمكر خواهند شد، چنانين از روزگارش متحي متأخر20
.ن استي شناسد مثل ايه خدا را نمك يسكان ك باشد، و مين ميران چني شرين هاكه مسك ي به درست21


19ايوب باب 
:وب در جواب گفتيپس ا 1
2 د؟ي سازيد؟ و مرا به سخنان خود فرسوده مي رنجاني جان مرا ميكتا به
د؟ ينك ي ميه با من سخنك ديشك ي و خجالت نم د،يه مرا مذمت نمودكن ده مرتبه است ي ا3



.  ماندي من نزد من مي خطا رده ام،كقه خطا ي الحقي و اگر ف4
د،      ينكد و عار مرا بر من اثبات ييبر نماكقه بر من تي الحقي اگر ف5
. و به دام خود مرا احاطه نموده است  مرا منحرف ساخته،يه خدا دعوكد ي پس بدان6
.ستي نينم و دادرسك ي شوم و استغاثه ميم و مستجاب نمي نماي از ظلم، تضّرع مكني ا7
. را گذارده استيكي من تاري توانم گذشت و بر راههايه از آن نمكق مرا حصار نموده است ي طر8
نده است و تاج را از سر من بر داشته،ك جالل مرا از من 9

نده است وكد مرا ي امةشي ر و مثل درخت،.  شدمك مرا از هر طرف خراب نموده، پس هال10 
. از دشمنان خود شمرده استيكي و مرا   غضب خود را بر من افروخته،11
. زنندي من اردو مةمينند و به اطراف خك يند و راه خود را بر من بلند مي آي او با هم مي فوجها12
  .گانه شده انديلّ بكانم از من باليرده است، و آشناك برادرانم را از نزد من دور 13
رده اندكفراموش  انم مراي نموده و آشناكشانم مرا تري خو14
.گانه  شده اميشان بي و در نظر ا  شمارند،يب ميزانم مرا غرينكالن خانه ام و ي نز15
.نمك دهد، اگر چه او را به دهان خود التماس بينم و مرا جواب نمك ي غالم خود را صدا م16
.ع من نزد اوالد رحم مادرمروه شده است و تضّرك نفس من نزد زنم م17
. زننديزم به ضّد من حرف مي خي شمارند و چون برمير ميز مرا حقي نكوچك ي بچه ها18
. داشتم از من برگشه انديه دوست مك را يسانكند، و ي نماي اهل مشورتم از من نفرت مة هم19
.افته امي ي خود خالصي استخوانم به پوست دندانها20
.را دست خدا مرا لمس نموده استيز!  دوستانميد شما اينكترحم ! دينك بر من ترحم 21
د و ي شوير نميد و از گوشت من سينك ي چرا مثل خدا بر من جفا م22
د،ي گردي ثبت ميتابكه در كاش ك!  شديه سخنانم اآلن نوشته مكاش ك 23
!  شدينده  مك تا به ابد ين و سرب بر صخره ايني و با قلم آه24
. ن خواهد برخاستيام آخر، بر زمي و در ا  من زنده است،يه ولك دانم ين م و م25
. ديز خدا را خواهم دين پوست من تلف شود، بدون جسدم نيه اك و بعد از آن26
.باشدم در اندرونم تلف شده ياگر چه گُرده ها. يگريست و نه چشم ديد و چشمان من بر او خواهد نگري خود خواهم دي و من او را برا27
. شوديافت ميه اصل امر در من كم و حال آنييد چگونه بر او جفا نمايي اگر بگو28
. خواهد بوديه داوركد ي است، تا دانسته باشكر غضبناي شمشيه سزاهاكرا يد، زير بترسي پس از شمش29


20ايوب باب 
: در جواب گفتيپس صوفر نَعمان 1
2مي نمايل مين سبب، من تعجيند، و به اك ي مكي تحرم مرا به جواب دادنيرهاكن جهت فياز ا.
. دهدي و از فطانتم روح من مرا جواب م دم،يخ خود را شني سرزنش توب3
ن قرار داده شد، يه انسان بر زمك ي، از زمانيم ندانسته اين را از قديا اي آ4
؟ياران لحظه اكاي ري است، و خوشي زمانك اند ران،ي شريه شادك 5
  برافرازد،كت او تا به آسمان بلند شود، و سر خود را تا به فلكو اگرچه ش6
 جا است؟ك: نندگانش خواهند گفتي خواهد شد، و بك خود تا به ابد هالةن مثل فضلكي ل7
  .ديزاني گر شب، او راخواهنديايو شود و مثل ريافت نمي پرد و ي مثل خواب م8
.ستينگرمكانش باز بر او نخواهد د، و يگر نخواهد ديده است دي چشمي كه او را د9

. ش دولت او را پس خواهد داديرد، و دستهاكران تذّلل خواهند ي فرزندانش نزد فق10
.دي خواهد خوابكن همراه او در خاكي ل  پر است ،يش از جواني استخوانها11
.ندكر زبانش پنهان ي و آن را ز ن باشد،يري اگرچه شرارت در دهانش ش12
.ام خود نگاه داردكان ي و آن را درم غ دارد و از دست ندهد،يرا در اگر چه او 13
. گرددي و در اندرونش زهر مار م  شود،يل ميش تبدي او در احشاكن خوراكي ل14
.رون خواهد نموديمش بك و خدا آن را از ش رد،ك خواهد ي دولت را فرو برده است و آن را ق15
.  شتك او را خواهد يان افع و زب د،يك او زهر مارها را خواهد م16
.ري شهد و شيهاي بر نهرها و جو رد،ك بر رودخانه ها نظر نخواهند 17
. نخواهد نموديرده است، شادكسب كه ك يرده، آن را فرو نخواهد برد، و برحسب دولتك زحمت خود را رد  ة ثمر18
.ردكده است بنا نخواهد يزه دك را يرده است و پس خانه اك كران را زبون ساخته و تريرا فقي ز19
20ردك استرداد نخواهد يزي چ س خود،يپس از نفا. ه حرص خود قناعت را ندانستكرا يز.
 او دوام نخواهد داشت ويپس برخوردار. ه نخورده باشدك نمانده است يزي چ21
.افتيال خواهد ي او استالن بري ذلة شود، و دست همي گرفتار مي  در تنگ ت گردد،ي نهايه دولت او   بك ي هنگام22
.دي خورد آن را بر او خواهد بارانيه  مك ينيند، خدا حدت خشم خود را بر او خواهد فرستاد، و حك يم خود را پر مكه شك ي در وقت23
.ن، او را خواهد سفتيمان برنجكخت و ين خواهد گري آهنة از اسلح24
. ابدي يال مي رود و ترسها بر او استي براق از زهره اش در مانِكيد، و پي آيرون ميشد و از جسدش بك ي آن را م25



. است، خواهد خورديه در چادرش باقكد، و آنچه را يده آنها را خواهد سوزانيو آتش ندم. ر او نگاه داشته شده استي ذخاي برايكي تاري تمام26
.تن به ضد او خواهد برخاسيشوف خواهد ساخت، و زمكانش را مي آسمانها عص27
.ل خواهد شد، و در روز غضب او نابود خواهد گشتي محصول خانه اش زا28
.راث مقدر او از قادر مطلقير از خدا و ميب مرد شرين است نصي ا29


21ايوب باب 
:وب در جواب گفتي پس ا1
2شما باشدين، تسلّيد، و ايالم مرا بشنوكد، يبشنو .
. دييز گفتنم استهزا نمام، و بعد ايد تا بگويي با من تحمل نما3
 صبر نباشم؟يتم نزد انسان است؟ پس چرا بياكا شي و اما من، آ4
.ديد، و دست به دهان بگذارييد و تعجب نماينك به من توجه 5
.ردي گي شوم و لرزه جسد مرا ميران مي آورم، حياد مي هرگاه به 6
 گردند؟ي ميقو يي شوند و در تواناير مي مانند، پيران زنده  مي چرا شر7
.     شانيشان در نظر اي شوند و اوالد ايشان استوار ميشان، با ايشان به حضور ايت اي ذر8
. دي آيشان نمي خدا بر اي باشد و عصايمن ميشان، از ترس اي اي خانه ها9

. دي نمايد و سقط نمي زايشان ميند و گاو اك يند و خطا نمك يشان جماع مي گاو نرِ ا10
. نندك يشان رقص مي فرستند و اطفال ايرون مي خود را مثل گله بيها بچه 11
.ندي نماي مي شادي نايند، و با صداي سراي با دف و عود م12
. رونديه فرود مي به هاوينند، و به لحظه اك ي صرف مي خود را در سعادتمندي روزها13
.مي خواهيرا نمق تو يه معرفت طركرا ياز ما دور شو ز: ندي گوي و به خدا م14
.مييه از او استدعا نماكده يم، و ما را چه فاييه او را عبادت نماكست يك قادر مطلق 15
.ران از من دور باشديه مشورت شركاش ك. ستيشان نيشان در دست اي اي سعادتمندكني ا16
.ندك يشان ميب ايردها را نص رسد، و خدا در غضب خود ديشان ميشان به اي شود و ذلّت ايران خاموش مي بسا چراغ شر17
.ندك ينده مكه گردباد پراكاه ك شوند و مثل ي باد ميش روي مثل سفال پ18
. رساند و خواهد دانستيافات مكند، و او را مك يره مي فرزندانش ذخي خدا گناهش را برا19
.ديد، و از خشم قادر مطلق خواهد نوشيت او را خواهد دك چشمانش هال20
ش منقطع شود؟ي خواهد بود، چون عدد ماههاي از او در خانه اش او را چه شاده بعدكراي ز21
.ندك ي مين داوريي عليه او بر اعلكا خدا را عِلم توان آموخت؟ چوني آ22
. استيت و سالمتيلّ در امنكه بالك يرد، درحالي مين قوت خود مي در عيكي 23
.تازه استر است، و مغز استخوانش تروي او پر از شي قدحها24
.   برديچ لذّت نمي هييوكيرد و از ني مي جان مي در تلخيگري و د25
. پوشاننديشان را ميرمها اك خوابند و ي مكنها با هم در خاي ا26
.ديشي انديه ناحقّ بر من مك يراتي دانم و تدبيار شما را مك افكني ا27
ن؟راين شرك مسيمه هاير، و خي امةجاست خانكد يي گويرا مي ز28
د نمود،ي توانيار نمكشان را انيل ايد؟ و داليديان نپرسيا از راه گذري آ29
. گردنديرون برده مي شوند و در روز غضب، بي روز ذلّت نگاه داشته ميران برايه شرك 30
رده است به او برساند؟ كه ك آنچه را يند، و جزاكان يش بيش رويه راهش را پكست يك 31
.ردك خواهند ير خواهند برد، و بر مزار او نگاهبانه آخر او را به قبك 32
.شماره رفته انديه قبل از او بكان در عقب او خواهند رفت، چنانيع آدمي شود و جمين ميريش شي براي واديلوخهاك 33
! مانديانت مي شما محض خيه در جوابهاكد ي دهي باطل مي پس چگونه مرا تسل34ّ


22ايوب باب 
:    در جواب گفتينمايفاز تي پس ال1
.د استيشتن مفي خويده برساند؟ البتّه مرد دانا برايا مرد به خدا فاي آ2
 شود؟يده مي، او را فايق خود را راست سازيا اگر طريد؟ ي نماي رخ مي قادر مطلق خوشي، برايا اگر تو عادل باشي آ3
 داخل خواهد شد؟مهكا با تو به محايد؟ ي نمايخ ميا به سبب ترس تو، تو را توبي آ4
،ي انتها نيان تو بيست و عصيم نيا شرارت تو عظي آ5
،يندك و لباس برهنگان را ي سبب گرو گرفتيه از برادران خود بك چون6
؟ يغ داشتي، و از گرسنگان نان دريدي به تشنگان آب ننوشان7
.د شوين مكجاه، در آن ساي باشد و مرد عالين از آن او مي اما مرد جبار، زم8
.ديسته گردكمان شيتي ي، و بازوهاي دست رد نموديوه زنان را تهي ب9

. سازديد و ترس، ناگهان تو را مضطرب مي نماين دامها تو را احاطه مي بنابرا10



. پوشانديالبها تو را مي و سيني بيه آن را نمك يكيا تاري 11
.  هستنديچگونه عالست؟ و سرِ ستارگان را بنگر يا خدا مثل آسمانها بلند ني آ12
 تواند نمود؟يظ داوري غليكيا از تاري داند و آي خدا چه ميي گوي و تو م13
. خرامدي مك افالةريند، و بر داي بي ابرها سِتْر اوست پس نم14
 نمودند،كر در آن سلويه مردمان شرك يردكق قدما را نشان يا طري آ15
.خته شدينها مثل نهر رو اساس آ ه قبل از زمان خود ربوده شدند، ك 16
رد؟ك ما چه تواند ياز ما دور شو و قادر مطلق برا: ه به خدا گفتندك 17
. ران از من دورشوديپس مشورت شر. و پر ساختكي نيزهايشان را ازچي اي و حال آنگاه او خانه ها18
. ردكد شان استهزا خواهني گناهان بر اي خواهند نمود و بينند، شادي عادالن چون آن را ب19
د؟يشان را نسوزاني اةينندگانِ ما منقطع نشدند؟ و آتش بقكا مقاومت ي آ20
.دي به تو خواهد رسييوكين منوال نيو به ا. ر و سالم باشي پس حال با او انس بگ21
.لمات او را در دل خود بنهكم را از دهانش قبول نما، و ي تعل22
؛يي خود دور نماةمي شد؛ و اگر شرارت را از خي، بنا خواهيي شد؛ و اگر به قادر مطلق بازگشت نماي، بنا خواهيي اگر به قادر مطلق بازگشت نما23
، ي نهرها بگذارير را در سنگهاي اوفي و طالك و اگر گنج خود را در خا24
 تو خواهد بود،ي خالص براة آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقر25
.افراشتي خود را به طرف خدا برخواهيافت، و روي يرا در آنوقت از قادر مطلق تلذّذ خواهي ز26
.  ساختي خود را ادا خواهيرد و او تو را اجابت خواهد نمود، و نذرهاك ي نزد او دعا خواه27
. ديت خواهد تابي بر راههاييت برقرار خواهد شد، و روشناي نمود و براي را جزم خواهي امر28
.   ت باشد، و فروتنان را نجات خواهد دادرفع:  گفتيل شوند، خواهيه ذلك ي وقت29
.ده خواهد شدي تو رهاني دستهايكد، و به پاي گناه نباشد خواهد رهانيه بك را يسك 30


23ايوب باب 
:وب در جواب گفتي پس ا1
.نتري من سنگةت من تلخ است، و ضرب من از نالياكز شي امروز ن2
. مياي او بيرسكه نزد كابم، تا آنيجا كه او را ك دانستم ياش مك 3
. ساختمي دادم، و دهان خود را از حجت ها پرميب مي ترتي خود را به حضور وي آنگاه دعو4
.دمي فهمي گفت ميه به من مك دانستم، و آنچه را ي گفت ميه در جواب من مك را ي سخنان5
.ردك يه به من التفات مكبل!  نمود؟ حاشايا به عظمت قوت خود با من مخاصمه مي آ6
.افتمي ي نمود و از داور خود تا به ابد نجات مي آنگاه مرد راست با او محاجه م7
.نمي بي شود و به طرف مغرب و او را نميافت نمي روم و او ي به طرف مشرق مكني ا8
نم،ي بي او را نم پوشاند ويو او خود را به طرف جنوب م. نمك يند، و او را مشاهده نمك يه او عمل مك يي به طرف شمال جا9

.مي آيرون  ميد، مثل طال بي آزماي داند و چون مرا مي روم  ميه مك را يقيرا او طري ز10
.نمك يق او را نگاه داشته، از آن تجاوز نميم از اقدام او را گرفته است و طري پا11
.ردمكره ياده از رزق خود ذخي برنگشتم و سخنان دهان او را زي وي از فرمان لبها12
. آوردي خواهد، به عمل ميه او را برگرداند؟ و آنچه دل او مكست يكن او واحد است و كي ل13
. استين نزد ويار مثل اي بسيزهاي آورد، و چيه بر من مقدر شده است بجا مكرا آنچه را ي ز14
 ترسم، يم از او مي نماير مكن جهت از حضور او هراسان هستم، و چون تفي از ا15
.        دهيرده است، و قادر مطلق مرا هراسان گردانكف يا دل مرا ضعرا خدي ز16
.ديظ را از نزد من نپوشاني منقطع نشد، و ظلمت غليكيش از تاريه پك چون17


24ايوب باب 
نند؟ك يام او را مالحظه نميپس چرا عارفان او ا. ستي نيه زمانها از قادر مطلق مخفكچون 1
. چرانندي سازند و گله ها را غصب نموده، مينتقل مه حدود را مك هستند ي بعض2
.رندي گيوه زنان را به گرو مي رانند و گاو بيمان را ميتي ي االغها3
. نندك يشتن را پنهان ميعاً خوين جمينان زميك سازند، و مسيران را از راه منحرف مي فق4
. رسانديشان ميشان نان فرزندان ايند و صحرا به اي جوي خود را   مكرون رفته، خورايابان بيار خود به بك به جهت ي مثل خر وحشكني ا5
.ندي نماي مينيران را خوشه چيستان شركنند و تاك ي علوفه خود را در صحرا درو م6
. ندارندي برند و در سرما پوششي لباس شب را به سر مي برهنه و ب7
رندي گيرا در بغل م شوند و از عدم پناهگاه، صخره ها يوهها تر مك از باران 8
.رندي گير گرو ميند و از فقي ربايم را از پستان ميتيه ك هستند يسانكو  9

. مانندي دارند و گرسنه مي روند و بافه ها را برمي لباس و برهنه راه ميشان بي پس ا10
. مانندينند و تشنه مك يمال ميرند و چرخُشت آنها را پاي گي آنها روغن مي در دروازه ها11
.  آوردياما خدا حماقت آنها را به نظر نم. ندك ي زنند و جان مظلومان استغاثه مي از شهر آباد، نعره م12



13ندي نماي نمكش سلويق هاي دانند، و در طريه از نور متمرّدند و راه آن را نمكگرانند يو د .
. شودي مو در شب مثل دزد. شدك ين را ميكر و مسيزد و فقي خي قاتل در صبح برم14
. شدك ي خود پرده   ميد، و بر روي مرا نخواهد ديه چشمكد ي گويشد و مك ي شام انتظار ميز برايار نك چشم زنا15
 دانند، ي را نميينند و روشناك يشتن را پنهان مي زنند و در روز، خوي به خانه ها نقب ميكي در تار16
. دانندي موت را مةي سايه ترسهاكن موت است، چوةيشان مثل سايع اي جميرا صبح براي ز17
.نندك يستان مراجعت نمكن ملعون است، و به راه تايشان بر زميب اي اند و نصك آبها سبي آنها بر رو18
.اران راكه خطاين هاوي سازد، همچني آب برف را نابود مي و گرميكه خشك چنان19
.ده خواهد شديور نخواهد شد، و شرارت مثل درخت بركگر مذيو د. ندك يرم، او را نوش مكد و ي نماي رحم مادرش او را فراموش م20
د، ي نمايوه احسان نمي بلعد و به زن بيد مي زايه نمك زن عاقر را 21
 ندارند، يد زندگيزند اگرچه امي خيبرم.  داردي و اما خدا جباران را به قوت خود محفوظ م22
.شان استي ايند، اما چشمان او بر راههاي نمايمه يك بخشد و بر آن تينان ميشان را اطمي ا23
.  گردنديده مي شوند و مثل سر سنبله ها برين برده ميري گردند و پست شده، مثل سايست مي شوند، پس ني بلند مي زمانك اند24
ز گرداند؟يالم مرا ناچكد و يب نمايذكه مرا تكست يكست پس ين ني و اگر چن25


25ايوب باب 
:    در جواب گفتيوح پس بلدد ش1
.  ندك يجاد مي بلند خود ايانهاك را در ميبت از آن اوست و سالمتي سلطنت و ه2
ند؟ ك ي طلوع نميه نور او بر وكست يك شود و يا افواج او شمرده مي آ3
 باشد؟ كده شود، چگونه پاييه از زن زاك يسك پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده شود؟ و 4
.ستندي نك ندارد و ستارگان در نظر او پاييز روشناين ماه كني ا5
. باشديرم مكه مثل ك آدم ين و بني زمةه مثل خزندكاده انسان ي پس چند مرتبه ز6


26ايوب باب 
:وب درجواب گفتي پس ا1
2ت را چگونه اعانت يشخص ب؟ي ناتوان را چگونه نجات دادي؟ و بازويردك قو
؟يردك اعالم يقت امر را به فراواني و حقينمودب يمت را چه نصك حي شخص ب3
ه از تو صادر شد؟كست يك ة؟ و نفخيردكان يه سخنان را بك ي برا4
.نان آنهاكرا آبها و ساي لرزند، زي ارواح مردگان م5
. ستي نيان است، و اَبدون را سِتريه به حضور او عري هاو6
. سازديزان مي آويستين را بر نيند، و زمك ي شمال را بر جو پهن م7
. شودي نمك آبها چا8
. گسترانديش آن ميش را پي خوي سازد و ابرهاي تخت خود را محجوب مي رو9

.يكي و تارييران روشناك گذارد تا ي به اطراف سطح آبها حد م10
.  مانديران مي شود و از عتاب او حي آسمان متزلزل مي ستونها11
. ندك يش رهب را خُرد مي آورد، و به فهم خويطم ما را به تالي به قوت خود در12
. ز رو را سفتينت داده شد، و دست او مار تي به روح او آسمانها ز13
ه بفهمد؟كست يكن رعد جبروت او را كم، لي شنوي او مة درباريو چه آواز آهسته ا.  او استيق هاي طرينها حواشي اكني ا14


27ايوب باب 
:مثَل خود را آورده، گفتگر باره يوب دي و ا1
ه حقّ مرا برداشته و به قادر مطلق جان مرا تلخ نموده است، كات خدا ي به ح2
 باشد،ي من ميني خدا در بة است و نفخيه جانم در من باقك يه مادامك 3
. ب تنطّق نخواهد نموديرد، و زبانم به فركلّم نخواهد ك تي انصافيم به بيناً لبهايقي 4
.ش را از خود دور نخواهم ساختيت خوياملكرم يم، و تا بميق نمايه شما را تصدكمن  حاشا از 5
.ردك نخواهم نمود، و دلم تا زنده باشم، مرا مذمت نخواهد ك دارم و آن را تريم نگاه مي عدالت خود را قا6
.ارانكنندگانم مثل خطاكر باشد، و مقاومت ي دشمنِ من مثل شر7
رد؟ ي گيه خدا جان او را مك يني سازد؟ و حيه خدا او را منقطع مك يهنگامست ير چيد شريرا امي ز8
بت بر او عارض شود؟ يه مصك يد، هنگامياد او را خواهد شنيا خدا فري آ9

 اوقات از خدا مسألت خواهد نمود؟ةافت، و در هميا در قادر مطلق تلذّذ خواهد ي آ10
.  نخواهم داشتي مخفيزي و از اعمال قادر مطلق چ داديم خواهي دست خدا تعلة و شما را دربار11
. ديلّ باطل شده اكد، پس چرا باليرده اكن را مالحظه يع شما اي جمكني ا12
.ابندي يه آن را از قادر مطلق مكراث ظالمان ير از جانب خدا، و ميب مرد شرين است نصي ا13



.ر نخواهند شديت او از زنان سيشان است، و ذري اير برايار شوند شمشي اگر فرزندانش بس14
رد،كه نخواهند يوه زنانش گري بازماندگان او از وبا دفن خواهند شد، و ب15
. ند، و لباس را مثل گِل آماده سازدك اگرچه نقره را مثل غبار اندوخته 16
. ودم خواهند نمي او را تقسةد، و صالحان نقرين مرد عادل آن را خواهد پوشكيند لك ي او آماده م17
.   سازديه دشتبان مك يبانيند، و مثل ساك يد بنا مي خود را مثل بة خان18
.    باشديست ميد و ني گشايچشمان خود را م.  خوابد، اما دفن نخواهد شدي او دولتمند م19
. دي ربايرد، و گردباد او را در شب مي گي ترسها مثل آب او را فرو م20
 اندازد، يانش دور مك شود و او را از مي نابود م دارد وي او را برمي باد شرق21
.زديرده، بگرك فرار ي خواهد از دست وياگرچه او م. ر خواهد انداخت و شفقت نخواهد نموديرا خدا بر او تي ز22
.نندك يرون مير زده، بيانش صفك زنند و او را از مي خود را بر او بهم ميفهاك مردم 23


28ايوب باب 
. گذارنديه آن را قال مك است يي است، و به جهت طال جاي نقره معدنيناً برايقي «1
. گرددي شود و مس از سنگ گداخته مي گرفته مك آهن از خا2
. موتةيظ و ساي ظلمت غليند، تا به سنگهاي نمايت تمام تفحص مي گذراند و تا نهاي حد ميكي تاري مردم برا3
. گردندي مك به هر طرف متحر خته شده،ي شوند و دور از مردمان آويان فراموش مياز راه گذرنَنْد، ك ين مينان زمك دور از سايانك 4
. شوديش مثل آتش سرنگون ميهايد، و ژرفي آيرون مين نان بي از زم5
.    طال دارديبود است و شمشهاكاقوت يان كش مي سنگها6
 ده است،ين آن را ندي داند، و چشم شاهي نمياركچ مرغ شي آن راه را ه7
.ردهكر غرّآن بر آن گذر  ني و جانوران درنده بر آن قدم نزده اند و ش8
.نندك يخ برميوهها را از بكنند، و ك ي دست خود را به سنگ خارا دراز م9

.ندي بيس را ميز نفيشان هر چي نهرها از صخره ها و چشم ا10
 آوردند؟يرون مي بييوشنا پنهان شده را به ريزهاي بندند و چي نهرها را از تراوش م11
جا است؟ك فطانت ي شود؟ و جايدا ميجا پكمت ك اما ح12
. شوديدا نمين زندگان پي داند و در زميمت آن را نمي انسان ق13
14باشديه نزد من نمكد ي گويا ميست و دريه در من نكد ي گوي مة لج 
. گردديمده نيمتش سنجي قي شود و نقره براي زر خالص به عوضش داده نم15
بود،كاقوت يرد، و نه به جزع گرانبها و كمت نتوان ير آن را قي به زر خالص اُوف16
.  شودي خالص بدل آن نمي طالي و زبورها رد،كنه آن را برابر نتوان ي با طال و آبگ17
.  مت از لعل گرانتر استكمت حي شود و قيور نمك مرجان و بلّور مذ18
.  گردديده نمي شود و به زر خالص سنجينم ي زبر جد حبش با آن مساو19
جا است؟كان فطانت كد؟ و مي آيجا مكمت از ك پس ح20
. باشدي مي و از مرغان هوا مخف  زندگان پنهان است،ي از چشم تمام21
م ويده اي آن را به گوش خود شن ةه آوازكند ي گوي اَبدون و موت م22
. دانديرا مانش كند و او مك ي مك خدا راه آن را در23
.ندي بي آسمان است مير تماميه زك نگرد و آنچه را ين مي زميرانه هاكه او تا كراي ز24
. ديمايزان بپي و آبها را به م  باد قرار دهد،ي تا وزن از برا25
. سهام رعدي براي و راه  باران قرار داد،ي برايه قانونك ي هنگام26
.شش نموديĤ ساخت و هم تفتيآن را مهرد؛ كان يد و آن را بي آنگاه آن را د27
. باشدي فطانت م  اجتناب نمودن،يمت است، و از بدك ترس خداوند حكنيا:  و به انسان گفت28


29ايوب باب 
:وب باز مثل خود را آورده، گفتي و ا1
. داشتيه خدا مرا در آنها نگاه مك يي بودم و مثل روزهايش مي پيه من مثل ماههاكاش ك 2
. رفتمي راه ميكيد و با نور او به تاري تابيه چراغ او بر سر من مك يام هنگ3
. ماندي من مةميه سرحد خدا بر خك ي هنگام  بودم،ي خود ميامرانك يه در روزهاك چنان4
. بودندي بود و فرزندانم به اطراف من ميه قادر مطلق هنوز با من مك ي وقت5
. ختي ري من مي روغن را برايم و صخره، نهرها شستيره مك خود را بايه قدمهاك يني ح6
. ساختمي خود را در چهار سوق حاضر ميرسك رفتم و يرون مي شهر ب ة چون به درواز7
ستادند وي ايران برخاسته، مي ساختند، و پي مي خود را مخف ده،ي جوانان مرا د8
.تند گذاشي و دست به دهان خود م ستادند،ي اي سروران از سخن گفتن بازم9

.دي چسبيشان ميام اك شد و زبان به يت مكفان ساي آواز شر10
. داديم شهادت ميد براي ديه مرا مك ي خواند و چشمي مرا خوشحال م د،ي ديه مرا مك يرا گوشي ز11



. ز معاون نداشتيه نك يميتي و  دم،ي رهانيرد او را مك يه استغاثه  مك يريرا فقي ز12
 ساختم ويوه زن را خوش ميد و دل بي رسي به من م  بود،تكه در هالك يت شخصك بر13
.و انصاف من مثل ردا و تاج بود دم و مرا ملبس ساخت، ي عدالت را پوش14
. يوران چشم بودم و به جهت لنگان پاك من به جهت 15
.ردمك ي دانستم، تفحص ميه نمك را يي و دعوا نان پدر بودم،يك مسي برا16
. ربودميش ميار را از دندانهاكستم و شك شير را ميشر ياي آسي دندانها17
.ل خواهم ساختيش را مثل عنقا طويام خويانه خود جان خواهم سپرد و اي گفتم، در آشي و م18
.ن خواهد شدكم ساي و شبنم بر شاخه ها ده خواهد گشت،يشك آبها ي من به سو ةشي ر19
تم نوخواهد ماند ومانم در دسك جالل من در من تازه خواهد شد، و 20
 ماندند ويت مك مشورت من سايدند و برايشك يدند و انتظار مي شني مرا م21
د و يك چيشان فرو مي گفتند و قول من بر ايگر سخن نميالم من دك بعد از 22
.ردندك ين باز ميش را مثل باران آخريدند و دهان خويشك ي من مثل باران انتظار مي و برا23
. ساختندي نمكي مرا تارةردند، و نور چهرك يم باورنمي خندين مشاي اگر بر ا24
. بخشدي ميه نوحه گران را تسلك يسك بودم، و مثل ين مكر، مثل پادشاه ساكان لشي نششتم، و درمياست ميرده، به ركار يشان اختي اي راه را برا25


30ايوب باب 
. خود بگذارمةشان را با سگان گليه پدران اكني داشتم از ايراهت مكه ك  نند،ك يا مه از من خردسالترند بر من استهزك يسانكو امĤ اآلن  1
 ع شده بود،يشان ضاي اييه تواناك يسانكده داشت؟ ي من چه فايز برايشان ني اي قوت دستها2
.دنديي خاي ميراني و وي را در ظلمت خرابكن خشي تاب شده، زمي بياج و قحطي از احت3
.شان بودياه نان اي شور گ ةشيدند، و ري چيان بوته ها مي را درمي خُباز4
.ردندك ياهو ميشان مثل دزدان، هياز عقب ا.  شدندي رانده م ان مردماني از م5
. ن و در صخره هاي زمي شدند، در حفره هاين مكها ساي واديوه هاي در گَر6
. شدندير خارها با هم جمع ميردند، زك يان  بوته ها عرعر مي درم7
.دندي گردين رانده ميرون از زمي نام، بي مردم بي احمقان و ابنايناي ا8
.ده اميشان ضرب المثل گردي ايشان شده ام و از براي و امĤ اآلن سرود ا9

.    ستندي ايم انداختن باز نمي شوند و از آب دهان بر روي از من دور م روه داشته،ك مرا م10
.ردندكم رها يش رويپس لگام را پ. ، مرا مبتال ساختردهكه زه را بر من باز ك چون11
. سازنديĤ ميش را بر من مهيت خوك هالي برند، و راههايش درميم را از پي از طرف راست من انبوه عوام الّناس برخاسته، پاها12
. ندارنديند، و خود معاوني نمايتم اقدام ميرده، به اذك راه مرا خراب 13
.  آورنديان خرابه ها بر من هجوم ميند، و از مي آيع ميس ويا از ثلمه هاي گو14
. گذردي من مثل ابر ميروزينند، و فك ي مرا مثل باد تعاقب مي ترسها بر من برگشته، آبرو15
.بت، مرا گرفتار نموده استي مصيخته شده است، و روزهاي و اآلن جانم بر من ر16
.م آرام ندارديهاي شود، و پيم در اندرون من سفته مي شبانگاه استخوانها17
.ردي گيراهنم تنگ ميبان پير شده است، و مرا مثل گري لباسم متغي از شدت سخت18
.ده اميستر گردك و خاكه مثل خاك مرا در گِل انداخته است، 19
.   ي اندازيزم و بر من نظر نمي، و برخينك يم و مرا مستجاب   نمي نماي نزد تو تضرّع م20
.   يي نماي؛ با قوت دست خود به من جفا ميرحم شده ايا متبدل ساخته، بر من بشتن ري خو21
.ينده ساختك، و مرا در تندباد پرايدياد برداشته، بر آن سوار گرداني مرا به 22
.ن استي زندگان معة هميه براك يد، و به خانه اي گردانيه مرا به موت بازخواهك دانم يرا مي ز23
ند؟ك ين سبب استغاثه نميا به اي در بال گرفتار شود، آيسكرد، و چون كران دست خود را دراز نخواهد ي وةدناً بر تويقي 24
. شديده نمين رنجيكردم، و دلم به جهت مسك يه نمي گري هر مستمنديا براي آ25
.ديدم ظلمت رسيشك آمد؛ و چون انتظار نور ي داشتم بدييوكيد نين چون امك ل26
.بت مرا درگرفته استي مصيرد، و روزهاي گيوشد و آرام نم جيم مي احشا27
.مي نماينم و در جماعت برخاسته، تضرّع مك ي آفتاب گردش مينان بك ماتم 28
. ده استيق شتر مرغ گردي برادر شغاالن شده ام، و رف29
.نندگانكه ي من به آواز گري مبدل شده و ناي بربط من به نوحه گر31


31ايوب باب 
نم؟       ك نظر افيزه اي چشمان خود عهد بسته ام، پس چگونه بر دوش با1
ن؟يي عليب قادر مطلق، از اعليست؟ و نصي چيرا قسمت خدا از اعلي ز2
؟يبت ني مصيست؟ و به جهت عامالن بديت نكران هالي شريا آن براي آ3
 شمارد؟ يم را نميع قدمهايند؟ و جمي بي مرا نميا او راههاي آ4
د، ي شتابيب ميم با فريهايا پاي فتم ريبا دروغ راه م اگر 5



.ت مرا بداندياملكزان عدالت بسنجد، تا خدا ي مرا به م6
ده باشد،يم چسبي به ستهايه اك چشمانم رفته، و ليده، و قلبم در پيق آواره گرديم از طري اگر قدمها7
. نده شودكشه ي بخورد، و محصول من از ريگرينم و دكشت ك پس من 8
ن نشسته باشم،يمك خود در ةيا نزد در همسايفته شده، ي فري اگر قلبم به زن9

.گران بر او خم شونديند، و دكا يگر آسي دي شخصي پس زن من برا10
. م داورانك سزاوار حيري بود و تقصيه آن قباحت مكرا ي ز11
نْد،ك يشه ميرا از ر محصول ميد، و تمامي سوزانيه تا ابدون مك بود ي مين آتشيه اك چون12
.    شدندي ميه بر من مدعك يردم، هنگامك يزخود را رد مينك بنده و ي اگر دعو13
رد؟كزد، چه خواهم ي پس چون خدا به ضد من برخ14
سِ واحد، ما را در رحم نسرشت؟ كا يد؟ و آيافريز نيد او را نيه مرا در رحم آفركس كا آن ي آ15
ده، يوه زنان را تار گردانيشان منع نموده باشم، و چشمان بيز انان را ايك اگر مراد مس16
م از آن تناول ننموده، يتي خورده باشم، و يي خود را به تنهاة اگر لقم17
 نمودم؛ ي ميوه زن را رهبريافت، و از بطن مادرم بي ي ام با من مثل پدر پرورش ميه او از جوانك و حال آن18
ن را بدون پوشش؛ يكده باشم، و مسي دك هالي را از برهنگيسك اگر 19
ت نداده باشد، و از پشم گوسفندان من گرم نشده؛ك او مرا بريمرهاك اگر 20
دم؛ي ديه اعانت خود را در دروازه مك يرده باشم، هنگامكم بلند يتي اگر دست خود را بر 21
.    سته شودكفتد، و ساعدم از قلم آن شيتفم بك من از ي پس بازو22
 نداشتم، يي او توانايايبرك بود و به سبب ي من ترس ميت از خدا براكه هالكرا يز 23
؛ي گفتم تو اعتماد من هستي ساختم و به زر خالص ميد خود مي اگر طال را ام24
سب نموده بود؛كار يه دست من بسكني نمودم، و از اي ميش شادي دولت خوي اگر از فراوان25
رد،ك ير مي سيه با درخشندگك يردم و بر ماه، هنگامك يبر آن نظر مد ي تابي اگر چون آفتاب م26
.دي بوسي شد و دهانم دستم را ميفته ميه فري و دل من خُف27
. شدمير مك متعال را منيرا خداي بود زي مستوجب قصاص ميز گناهين ني ا28
 نمودم،ي وجد م شديه بال به او عارض مك ينيا حيردم ك ي ميبت دشمن خود شادي اگر از مص29
. ال ننمودمودن بازداشته، بر جان او لعنت را سيه زبان خود را از گناه ورزك و حال آن30
ر نشده باشد،يه از گوشت او سكست يك:  گفتندي من نمةمي اگر اهل خ31
. گشودمي مسافر مي برد و در خود را به رويوچه شب را به سر نمكب در ي غر32
 ساختم، ي مي خود مخفةنيش را در سيان خويدم و عصي پوشانيود را مر خي اگر مثل آدم، تقص33
.  رفتميرون نميت مانده، از در خود بك ساخت، پس سايل مرا هراسان ميدم و اهانت قباي ترسير ميثكه از انبوه كن جهت ي از ا34
.  من نوشته استيه مدعك يتابك كنيو ا. هدپس قادر مطلق مرا جواب د.  من حاضراستي امضاكنيد؛ اي شنيه مرا مك بود يسكاش ك 35
.  بستمي داشتم و مثل تاج بر خود ميه آن را بر دوش خود برمكناً يقي 36
. جستمي به او تقرّب ميريردم و مثل امك يان مي او بي خود را براي قدمهاة شمار37
ردند،ك يه ميش با هم گريرد و مرزهاك ياد  مين من بر من فري اگر زم38
 نمودم،يانش را تلف مك خوردم و جان ماليمت ميگر محصوالتش را بدون ق ا39
.دياس به عوض جو بروكرك پس خارها به عوض گندم و 40

.وب تمام شديسخنان ا


32ايوب باب 
. ه او در نظرخود عادل بودكوب بازماندند، چوني پس آن سه مرد از جواب دادن به ا1
 نمود؛ يشتن را از خدا عادل تر ميه خوكن جهت يد، از ايوب افروخته گرديله رام بود مشتعل شد، و غضبش بر ايه از قبك يبوزل يئكهو ابن برَي آنگاه خشم ال2
. شمردنديوب را مجرم ميافتند، اما اي يه هرچند جواب نمكن جهت يد، از ايق خود افروخته گردي و خشمش بر سه رف3
. بزرگتر بودنديشان در عمر، از ويه اكرا يوده بود زوب درنگ نميهو از سخن گفتن با اي و ال4
. ست، پس خشمش افروخته شدي نيه به زبان آن سه مرد جوابكد يهو دي اما چون ال5
.نمكان ي شما بي خود را برايه رأكردم كده، جرأت نين ترسيبنابرا. دير هستم، و شما مو سفيمن در عمرصغ:  به سخن آمده، گفتيل بوزيئكهو ابن بري و ال6
.ديمت را اعالم نماكثرت سالها، حكد، و ي و گفتم روزها سخن گو7
. بخشديشان را فطانت مي قادر مطلق، اة هست، و نفخين در انسان روحكي ل8
.  فهمنديه انصاف را مكران يمت دارند، و نه پكه حكستند ي بزرگان ن9

.ان خواهم نمودي خود را بيز رأيه مرا بشنو و من نكم ي گوين مي بنابرا10
.دياوِش گردكنِ شما را گوش گرفتم، تا سخنان را ي از سخن گفتن با شما درنگ نمودم، و براهكني ا11
.ا سخنان او را جواب دهدي. وب را ملزم سازديه اك از شما نبود يسك كني و من در شما تأمل نمودم و ا12
. سازد و نه انساني را مغلوب مم، خدا اويافت نموده ايمت را دركه حكد يي مبادا بگو13
.ه سخنان شما او را جواب نخواهم دادكراي ز14
.شان منقطع شديگر جواب ندادند، و سخن از ايران شده، ديشان حي ا15
 دهند؟ يگر جواب نميت شده، دكند؟ و ساي گويه سخن نمكشم چونكا من انتظار بي پس آ16



.ان خواهم نمودي خود را بيز رأيو من ن خود جواب خواهم داد، ةز از حصي پس من ن17
.   آورديو روحِ باطنِ من، مرا به تنگ م. ه از سخنان، مملّو هستمكرا ي ز18
.  دك است بتركي تازه نزديهاكه مفتوح نشده باشد، و مثل مشك است ي دل من مثل شرابكني ا19
. م داد خود را گشوده، جواب خواهيابم و لبهاي سخن خواهم راند تا راحت 20
. ميز گويالم تملّق آمك يم و به واحدي نمايه طرفدارك حاشا از من 21
. خواهد برداشتيواالّ خالقم مرا به زود. ستميز عارف نيه به گفتن سخنان تملّق آمك چون22


33ايوب باب 
.   ريالم من گوش بگك يوب، سخنان مرا استماع نما و به تمامي اين اكيل «1
. لّم شدكامم متك خود را گشودم، و زبانم در  اآلن دهانكني ا2
.م به معرفت خالص تنطّق خواهد نمودي قلبم خواهد بود و لبهايالم من موافق راستك 3
. قادر مطلق مرا زنده ساخته استةده، و نفخي روح خدا مرا آفر4
.      ستيب داده بايالم را ترتك من، يش روي مرا جواب ده، و پي تواني اگر م5
. ز از گِل سرشته شده امي من مثل تو از خدا هستم، و من نكنيا 6
. ن نخواهد شديد، و وقار من بر تو سنگيبت من تو را نخواهد ترساني هكني ا7
دميالم تو را شنك و آواز يناً در گوش من سخن گفتيقي 8
.ستي ني هستم و در من گناهكر هستم؛ من پاي تقصي و بيك من زيه گفتك 9

. شمارديد و مرا دشمن خود مي جوياو علّتها بر من م كني ا10
.دي نمايم را مراقبت مي راههاة گذارد و همينده مكم را در يهاي پا11
.را خدا از انسان بزرگتر استي دهم، زيمن تو را جواب م . يستين امر تو صادق ني هان در ا12
 دهد؟ي خود اطّالع نم اعمالةه از همكن جهت ي، از ايي نماي چرا با او معارضه م13
.دي نمايه دو دفعه و انسان مالحظه نمكند، بلك يلّم مك دفعه تكيرا خدا ي ز14
. باشديه در بسترخود در خواب مك يني شود، حي مين بر انسان مستولي شب، چون خواب سنگيايو در خواب، در ر15
. سازديشان را ختم ميب ايد و تأدي گشاي انسان را مي آنگاه گوشها16
.بر را از مردمان بپوشاندك تا انسان را از اعمالش برگرداند و ت17
.ريت شمشكات او را از هالي دارد و حي جان او را از حفره نگاه م18
. استي وي در استخوانهايميابد، و اضطراب داي ي با درد در بستر خود سرزنش م19
. رافي لطك دارد و نفس او خورايروه مك پس جان او نان را م20
.ده استي شد برهنه گرديده نميه دك ي وي شود و استخوانهايده نميه دك گوشت او چنان فرسوده شد 21
.نندگانك كات او به هالي شود و حي مكي جان او به حفره نزد22
د، يما اعالن ني انسان راست است به ويه براك باشد، تا آنچه را يا متوسطي هزار فرشته ة به منزليكي ي وي اگر برا23
.دا نموده امي پيفّاره اكه برهان، من ياو را از فرو رفتن به هاو:  آنگاه بر او ترحم نموده، خواهد گفت24
. خود خواهد برگشتيام جوانيو به ا. ف تر خواهد شدي گوشت او از گوشت طفل لط25
.و عدالت انسان را به او رد خواهد نمود. ديد د خواهي او را با شادمانيرده، او را مستجاب خواهد فرمود، و روك نزد خدا دعا 26
.      ديافات آن به من نرسك را منحرف ساختم، و ميردم و راستكگناه : ان مردمان سرود خوانده، خواهد گفتي پس درم27
. ندك يه داد، و جان من، نور را مشاهده ميه فدي نفس مرا از فرو رفتن به هاو28
.  آورد، دو دفعه و سه دفعه با انسانيدا به عمل مزها را خين چي اة همكني ا29
. ت برگرداند و او را از نور زندگان، منور سازدك تا جان او را از هال30
. وب متوجه شده، مرا استماع نما، و خاموش باش تا من سخن رانمي اي ا31
. ازم سي خواهم تو را مبرّيرا ميلّم شو زك به من جواب بده؛ متي داري اگر سخن32
.م دهميمت را به تو تعلكخاموش باش تا ح.  و اگر نه، تو مرا بشنو33


34ايوب باب 
:لّم نموده، گفتكهو تي پس ال1ِ
2ديري عارفان، به من گوش گيد، و ايمان سخنان مرا بشنويك حيا.
.دي نمايام، طعام را ذوق مكه كند، چنانك يرا گوش، سخنان را امتحان مي ز3
. مي را بفهمييوكيان خود نيم، و در مينكاري خود اختيرا انصاف را ب4
. و خدا داد مرا از من برداشته است.  گناه هستميه بكوب گفته است يه اك چون5
.راستيرم، جراحت من عالج ناپذي تقصي هرچند انصاف با من است دروغگو شمرده شده ام، و هرچند ب6
 نوشديآب مه را مثل يه سخركوب است يدام شخص مثل اك 7
د؟ي نماير رفتار  مي شود، و با مردان شري مكاران سالكه در رفاقت بدك 8
.دي خدا را بجويه رضامندكست ي نيده ايرا گفته است انسان را فاي ز9

.ديه ظلم نماكند، و از قادرمطلق، ك يه بدكد؛ حاشا از خدا ي صاحبان فطانت مرا بشنوي پس اآلن ا10



. رسانديس موافق راهش مك دهد، و بر هريافات مكه حسب عملش مه انسان را بكرا ي ز11
. سازدي و قادر مطلق انصاف را منحرف نم ند،ك ي نميه خدا بدك ي و به درست12
.ون را به او سپرده باشدك ربع مسيه تمامكست يكض نموده، و ين را به او تفويه زمكست يك 13
رد،يش را نزد خود بازگي خوةروح و نفخ مشغول سازد، اگر ي اگر او دل خود را به و14
. گرددي راجع مك شوند و انسان به خاي مك بشر با هم هالي تمام15
.الم من گوش دهكن را بشنو، و به آواز ي اي پس اگر فهم دار16
؟ي دهير را به گناه اسناد ميبكا عادل يه از انصاف نفرت دارد سلطنت خواهد نمود؟ و آك يسكا ي آ17
د؟ي باشير ميه شركبان يا به نجي، يم هستيه تولئك شود ي پادشاه گفته ما بهي آ18
 اند؟ي ويشان عمل دستهايع ايه جمكرايز.  دهديح نمير ترجيد و دولتمند را بر فقي نماي نميران را طرفداريه امك پس چگونه به آن19
. شوندي مك دست انسان هالة واسطين ب گذرند، و زورآورايقوم مشوش شده، م. رندي مي در نصف شب مي در لحظه ا20

. نگرديش را مي قدمهاي باشد، و تمامي انسان ميرا چشمان او بر راههاي ز21 
.نديشتن را در آن پنهان نماياران خوكه خطا ك، ي موت نةيست و ساي ني ظلمت22
.ديايمه بكش خدا به محايند تا او پك ي تأمل نمي بر احدي زمانكرا اندي ز23
. دهديشان قرار مي ايگران را به جايند، و دك يآوران را بدون تفحص خُرد م زور24
. شوندك سازد تا هاليشان را واژگون ميد، و شبانگاه اي نمايص ميشان را تشخينه اعمال اي هر آ25
.نندگانكان نظرك زند، در ميشان را ميران اي شري به جا26
. تأمل ننمودندي ويقهاي طرةو در همه از متابعت او منحرف شدند، ك از آن جهت 27
.نان را بشنوديكر را به او برسانند، و او فغان مسياد فقي تا فر28
 است، ي مساوي خواه به انسانيد؟ خواه به امتيه او را تواند دكست يك خود را بپوشاند يه در اضطراب اندازد، و چون روكست يك دهد ي چون او آرام29
.ند و قوم را به دام گرفتار نسازندينت ننما تا مردمان فاجر سلط30
د،يان نخواهم ورزيگر عصيافتم، ديسزا : ديه به خدا بگوك هست يسكا ين آكي ل31
گر نخواهم نمود؟يردم بار دكاموز، و اگر گناه ينم تو به من بي بيه نمك و آنچه را 32
 بگو؟ي دانين و نه من، و آنچه صواب مكار ي پس تو اختينك يه تو رد   مكچون:  تو جزا داده، خواهد گفتيا برحسب رأي آ33
 شنوديه مرا مك يميكه هر مرد حك صاحبان فطانت به من خواهند گفت، بل34
.ستي تعقّل نيالم او از روك زند و يوب بدون معرفت حرف ميه اك 35
. دهديران جواب ميه مثل شركرا يوب تا به آخر آزموده شود، زيه اكاش ك 36
.دي گويار مي زند و به ضّد خدا سخنان بسي مكان ما دستيند و درمك يد ميان را مزيه بر گناه خود طغك چون37


35ايوب باب 
:لّم شده، گفتكهو باز متي و ال1ِ
2من از خدا عادل تر هستم؟يه گفتك ي شمارين را انصاف ميا ايآ 
.افتير از گناهم منفعت خواهم شتيز بيده خواهد شد، و به چه چي تو چه فاي برايرا گفته اي ز3
.ت را با تويم و رفقاي گوي من تو را جواب م4
. ه از تو بلندترندك را مالحظه نما كن و افالين و ببك آسمانها نظر ي به سو5
؟   يردك چه ي ويار شد براي تو بسيرهايد؟ و اگر تقصي به او چه رسانيردك اگر گناه 6
ز را گرفته است؟ يا از دست تو چه چي؟ و يدي به او چه بخشي گناه شدي اگر ب7
. رسانديده مي آدم فاي رساند و عدالت تو به بني چون تو ضرر مي شرارت تو به مرد8
نند،ك ي آورند و از دست زورآوران استغاثه مياد برميثرت ظلمها فرك از 9

د بخشيه شبانگاه سرودها مكجا است ك من ةنندي آفريه خداكد ي گوي نميسك و 10
. بخشديمت مك دهد، و از پرندگان آسمان حيم مين تعليم زمي و ما را از بها11
د،ي نماينند اما او اجابت نمك ياد ميران فريبر شرك پس به سبب ت12
.دي فرماي شنود و قادر مطلق بر آن مالحظه نميرا خدا بطالت را نمي ز13
.پس منتظر او باش.  استيضور و در حين دعوكينم، لي بيه او را نمك يي گوي هرچند م14
د،ي نمايثرت گناه اعتنا نمكند و به ك يش مطالبه نميه در غضب خوكن سبب ي و اما اآلن از ا15
.دي گويار ميد و بدون معرفت سخنان بسي گشايوب دهان خود را به بطالت مين جهت اي از ا16


36ايوب باب 
:هو باز گفتي و ال1ِ
2استي باقي خدا هنوز سخنيرا از برايم، زي تا تو را اعالم نمانك صبر يك من انديبرا .
.ف خواهم نمودي عدالت را توص ش،ي عِلم خود را از دور خواهم آورد و به خالق خو3
.امل است نزد تو حاضر استكه در عِلم كست، و آنيالم من دروغ نكقت يه حقك چون4
.ر قوت عقل قادر استند و دك ي را اهانت نميسكر است و ي خدا قدكني ا5



.    دهدينان را ميك دارد و داد مسير را زنده نگاه نمي شر6
. شوندي نشاند، پس سرافراشته مي تا به ابد ميرسكشان را با پادشاهان بر يه اك گرداند، بلي چشمان خود را از عادالن برنم7
.  ندبت گرفتار گردي مصيرها بسته شوند، و به بندهاي اما هرگاه به زنج8
بر نموده اند،كه تكنيشان را از اي ايرهاياند و تقصي نمايشان ميشان را به اي آنگاه اعمال ا9

.نديد تا از گناه بازگشت نماي فرمايند، و امر مك يب باز مي تأديشان را براي اي و گوشها10
.ي خود را در شادماني، و سالهاش را در سعادت بسر خواهند برديام خويند، اي پس اگر بشنوند و او را عبادت نما11
. جان را خواهند سپرد غ خواهند افتاد، و بدون معرفت،ي و اما اگر نشنوند از ت12
.ندي نمايره ميه در دل، فاجرند غضب را ذخك ي اما آنان13
.           شوديشان با فاسقان تلف ميات ايرند و حي مي ميشان در عنفوان جواني ا14
. ندك ي باز ميشان را در تنگي بخشد وگوش ايشان نجات ميبت ايا به مصشان ركبت ي مص15
16مي تو از فربهة بود و زاد سفري نميه در آن تنگكع يان وسك آورد، در ميرون ميبت بيز از دهان مصيپس تو را ن شدي مملو .
. و انصاف با هم ملْتَصِقندين داوركي، لير پر هستي شري و تو از داور17
.فّاره تو را منحرف سازدك يادتي ببرد، و زيذر باش مبادا خشم تو را به تعد باح18
.  راي توانگري قواي نه طال و نه تمام ،يا او دولت تو را به حساب خواهد آورد؟ ني آ19
. برديشان مي ايه امت ها را از جاك شب آرزومند مباش، ي برا20
.     يح داده ايبت ترجيه تو آن را بر مصكرا ي، زيل نشويه به گناه ماك با حذر باش 21
م بدهد؟يه مثل او تعلكست يك.  باشدي خدا در قوت خود متعال مكني ا22
؟ي نموده اي انصافيد تو بيه بگوكست يك 23
.ندي سراي آنها مردمان مةه دربارك ييبرگويكه اعمال او را تكاد داشته باش ي به 24
.ندي نماي مردمانْ آنها را از دور مشاهده م. نگرنديان به آنها ميع آدمي جم25
. ردك او را تفحص نتوان ي سالهاةم، و شماري شناسي خدا متعال است و او را نمكني ا26
. اندك چيند و آنها باران را از بخارات آن مك ي آب را جذب ميه قطره هاكرا ي ز27
. تراوديم يزد و بر انسان به فراواني ريه ابرها آن را به شدت مك 28
 او را بداند؟ةمي خيا رعدهاي شوند، يه بفهمد ابرها چگونه پهن مكست يكا ي آ29
. پوشانديا را مي دري گستراند و عمق هاي نور خود را بر آن مكني ا30
.         بخشدي ميند، و رزق را به فراوانك ي مي آنها قوم ها را داورةه به واسطكرا ي ز31
. سازدي پوشاند، و آن را بر هدف مأمور ميرق م خود را با بي دستها32
. دهندي از برآمدن او اطّالع مي دهد و مواشي رعدش از او خبر م33


 37ايوب باب 
.  گرددي مك خود متحري لرزد و از جايز دل من مين نياز ا 1
 شود،ي صادر ميه از دهان وك را يد، و زمزمه اي آواز او را بشنوي گوش داده، صدا2
.ني زميرانهاكش را تا ي فرستد، و برق خوي آسمانها مير تمامين را در ز آ3
.دي نماير نميده شد آنها را تأخي دهد، و چون آوازش شنيش رعد ميند و به آواز جالل خوك ي غرّش مي بعد از آن صدا4
.  آورديعمل مم به ينك ي نمكه ما آنها را ادراك يمياعمال عظ.  دهديب مي عجي خدا از آواز خود رعدها5
.      ش راي زورآور خوين بارش باران را و بارش بارانهايو همچن. فتين بيبر زم: دي گويرا برف را مي ز6
.ع مردمان اعمال او را بدانندي سازد تا جمي دست هر انسان را مختوم م7
.رندي گيش آرام مي خويشه هاي روند و در بي خود مي آنگاه وحوش به مأوا8
. شمال برودتيد و از برجهاي آي جنوب گردباد ميا از برجه9

.      گرددي شود و سطح آبها منجمد ميخ بسته مي خدا ة از نفخ10
. ندك ينده مك سازد و سحاب، برق خود را پراين ميز به رطوبت سنگي ابرها را ن11
.ون به عمل آورندك ربع مسي تماميبر رود ي شوند تا هرآنچه به آنها امر فرماي و آنها به داللت او به هر سو منقلب م12
.  رحمتيا براين خود يا به جهت زميب بفرستد ي تأدي خواه آنها را برا13
.نكب خدا تأمل يست و در اعمال عجيبا. ن را استماع نمايوب اي اي ا14
 سازد؟يخشان م خود را دري ابرها  دهد و برق،يه خدا عزم خود را به آنها قرار مك ي وقتيا مطّلع هستي آ15
امل است؟كه در عِلم، ك او ةبيا از اعمال عجي؟ ي ابرها مطّلع هستةا تو از موازني آ16
 گردد؟ين مك ساين از باد جنوبيه زمك ي شود هنگامي تو گرم ميه چگونه رختهاك 17
م است؟كخته شده مستحي رةنيه مانند آك ي را بگسترانك فلي توانيا مثل او مي آ18
.م آورديو نتوانكي سخن نيكيرا به سبب تاريم گفت، زي چه توانيه با وكم بده يل ما را تع19
.  گرددكد تا هاليا انسان سخن گوي شود يم به او خبرداده ميا چون سخن گوي آ20
.ندك كده، آن را پايد، هرچند در سپهر درخشان باشد تا باد وزي توان دي و حال آفتاب را نم21
. ب استيد و نزد خدا جالل مهي آيشمال م از يي طالي درخشندگ22
.ردك نخواهد ي انصافيه بكر يبكم است و در عدالت ي عظيرد؛ او در قوت و راستكم ي تواني نمك قادر مطلق را ادرا23



. نگرديع دانا دالن نمي ترسند، اما او بر جمي لهذا مردمان از او م24


38ايوب باب 
:رده، گفتكاد خطاب ان گربيوب را از مي و خداوند ا1
 سازد؟  ي مكي علم تاريه مشورت را از سخنان بكست يك 2
.م پس مرا اعالم نماي نمايال موه از تو سكرا يمر خود را مثل مرد ببند، زك اآلن 3
.ين اگر فهم داركان ي؟ بيجا بودكاد نهادم ين را بنيه زمك ي وقت4
د؟يشكار را بر آن كسمانيه ركست يكو ! ي دانيش نمود؟ اگر ميمايه آن را پكست يك 5
ه اش را نهاد،يه سنگ زاوكست يكز گذاشته شد؟ و يش بر چه چيه هاي پا6
 دادند؟يع پسران خدا آواز شادمانيه ستارگان صبح با هم ترنّم نمودند، و جمك ي هنگام7 
رون آمد؟يه به در جست و از رحم بك يا را به درها مسدود ساخت، وقتيه دركست يك و 8
 آن ساختم؟ةظ را قنداقي غليكيدم و تاريه ابرها را لباس آن گردانك ي وقت9

10ن نمودم؟يي آن قرار دادم و پشت بندها و درها تعي براي و حد
ش تو بازداشته شود؟ كنجا امواج سريا و تجاوز منما، و در اينجا بي و گفتم تا به ا11
،  يدي، و فجر را به موضعش عارف گرداني عمر خود صبح را فرمان داديا تو از ابتداي آ12
ران از آن افشانده شوند؟يرد و شرين را فرو گي زميرانه هاك تا 13
.ردي پذيز مثل لباس صورت مي گردد و همه چيرخاتم مبدل مي مثل گِل ز14
. گردديسته مك بلند شي و بازو  شود،يشان گرفته ميران از اي و نور شر15
؟ي لجه رفته ايا به عمقهايا داخل شده، ي دريا به چشمه هاي آ16
؟يده اي موت را دةي سايا درهاي تو باز شده است؟ ي موت برايا درهاي آ17
!ي دانين همه را مي؟ خبر بده اگر ايرده اك كن را ادراي زميا پهناي آ18
 باشد،   يجا مكان ظلمت كدام است، و مكن نور ك راه مس19
؟يي نماك او را درة خاني، و راههاي تا آن را به حدودش برسان20
! ار استيت بسي، و عدد روزهايه در آنوقت مولود شدك، چوني داني البتّه م21
،ي تگرگ را مشاهده نموده اينه هاي برف داخل شده، و  خزيا به مخزن هاي آ22
 نگاه داشتم، به جهت روز مقاتله و جنگ؟يه آنها را به جهت وقت تنگك 23
 گردد؟ين منتشرمي زمي بر روي شود، و باد شرقيم مي تقسييروشناق ي به چه طر24
 به جهت صاعقه ها ساخت،يقيا طريند، كل ي سي برايه رودخانه اكست يك 25
 نباشد،يه در آن آدمك يابانيست ببارد و بر بي در آن نيسكه ك يني تا بر زم26
اند؟ي آن برو تازه را ازيند، و علفهاكراب ير را سيران و باين وي تا زم27
د نمود؟يه قطرات شبنم را تولكست يكا ي هست؟ يا پدران را پدري آ28
د نمود؟يه تولكست يك آسمان را ةرون آمد؟ و ژاليخ بيه كست يك از رحِم 29
. بندديخ مي شود، و سطح لجه ي آبها مثل سنگ منجمد م30
؟يي گشاي جبار را ميا بندهاي؟ ي بنديا را ميا عِقد ثري آ31
؟يي نماي ميبر را بنات او رهبرك؟ و دب اي آوريرون مي البروج را در موسم آنها بة منطقيا برجهاي آ32
؟ي گردانين مسلّط ميا آن را بر زمي؟ ي داني آسمان را ميا قانون هاي آ33
ل آنها تو را بپوشاند؟ ي تا سي رسانيا آواز خود را به ابرها مي آ34
م؟ي حاضركنيند اي تا روانه شوند، و به تو بگوي فرستيا برقها را مي آ35
د؟ يا فطانت را به دل بخشيمت را در باطن نهاد كه حكست يك 36
زد،ي آسمان را بريهاكه مشكست يكمت، ابرها را بشمارد؟ و كه با حكست يك 37
 چسبند؟يلوخها با هم مك شود و ي چون غبار گِل شده، جمع م38
،يي نماير ميان را سير ژي شي؟ و اشتهاينك يد ميه صر مادي شيار را براكا شي آ39
نند؟ ي نشين ميمكشه در ينند و در بك يشتن را جمع مي خود خويه در مأواك يني ح40
 گردند؟ي آواره مك آورند، و به سبب نبودن خوراياد برميش نزد خدا فري سازد چون بچه هاي غراب آماده ميه غذا را براكست يك 41


39ايوب باب 
؟ي دهيا زمان و ضع حمل آهو را نشان مي؟ ي داني را ميوهكدن بز ييا وقت زايآ 1
؟  ي دانيدن آنها را مييا زنان زايرد؟ ك ي سازند حساب توانيامل مكه ك را ييا ماههاي آ2
. شوندي خود فارغ ميند و از دردهاي زاي خود را مي خم شده، بچه ها3
. گردندي روند و نزد آنها برنمينند، مك ين نمو ماباي شده، در بي آنها قوي بچه ها4
 گورخر را باز نمود،يه بندهاكست يكرده، آزاد ساخت، و ك را رها يه خر وحشكست يك 5
دم؟ين او گردانك او ساختم، و شوره زار را مسةابان را خانيه من بك 6
رد و ي گيند و خروش رمه بان را گوش نمك ي شهر استهزا ميبه غوغا 7



. طلبديوهها چراگاه او است و هر گونه سبزه  را مك ةريدا 8
رد؟يا نزد آخور تو منزل گيد، يه تو را خدمت نماك شود ي راضيا گاو وحشي آ9

ها را از عقب تو مازو خواهد نمود؟ يا وادي بست؟ يار توانيسمانش به شي را به ريا گاو وحشي آ10
 نمود؟  يار خود را به او حواله خواهكرد؟ و ك ياد خواهم است بر او اعتميه قوتّش عظكنيا از اي آ11
ند؟ كه محصولت را باز آورد و آن را به خرمنگاه جمع كرد ك يل خواهكا بر او توي آ12
. ستي شود اما پر و بال او مثل لقلق ني مك متحري بال شتر مرغ به شاد13
ند،ك ي آنها را گرم مكا خي گذارد و بر روين وامي خود را به زميه تخمهاكرا ي ز14
.نندك يمال مي افشرد، و وحوش صحرا آنها را پايه پا آنها را مكند ك ي و فراموش م15
.  شوديستند؛ محنت او باطل است و متأسف نميا از آن او نيه گوكند ك ي مي خود سختي با بچه ها16
. داده است نيبيمت محروم ساخته، و از فطانت او را نصكرا خدا او را از حي ز17
. دي نماي اسب و سوارش را استهزا م ند،ك ي پرواز ميه به بلندك ي هنگام18
؟ يده ايال ملبس گردانيا تو اسب را قوت داده و گردن او را به ي آ19
.ب استي او مه ةهي؟ خروش شيز آورده ايا او را مثل ملخ به جست و خي آ20
.    روديرون مي مسلّحان بةد و به مقابليا نمي پا زده، از قوت خود وجد مي در واد21
. گرددير برنمي  و از دم شمش  شود،يرده، هراسان نمك بر خوف استهزا 22
. درخشنده و مزارقةزيند، و نك ي مكچكش بر او چك تر23
ستد،ي ايند نمك يرنĤّ صدا مكو چون . ن را نوردديض زمي با خشم و غ24
.ند، و خروش سرداران و غوغا راك يد و جنگ را از دور استشمام مي گويهه مرنĤّ  نواخته شود هه كه ك ي وقت25
ند؟ك ي خود را بطرف جنوب پهن مي پرد؟ و بالهاين ميمت تو شاهكا از حي آ26
 سازد؟ي بلند مي خود را به جاةانيد و آشي نمايا از فرمان تو عقاب صعود مي آ27
.عيز و بر مالذ مني تة سازد، بر صخرين شده، مأوا مك بر صخره سا28
. نگردي آورد و چشمانش از دور مي خود را به نظر  مك از آنجا خورا29
.شتگانند او آنجا استكه ك ييند و جاك ميش خون را مي بچه ها30


40ايوب باب 
: وب را گفتيرده، اكرر كو خداوند م 1
. ند آن را جواب بدهدكحاجه ه با خدا مك يسكد؟ يننده با قادر مطلق مخاصمه نماكا مجادله ي آ2
:   وب خداوند را جواب داده، گفتي آنگاه ا3
. ر هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشته امي من حقكني ا4
.ه دو مرتبه و نخواهم افزود كبل. ردكرار نخواهم ك مرتبه گفتم و تكي 5
:رد و گفتكوب را از گردباد خطاب ي پس خداوند ا6
.نكم و مرا اعالم ي نمايال مواز تو س. مر خود را مثل مرد ببندك اآلن 7
؟ييشتن را عادل بنماي تا خوي سازي؟ و مرا ملزم ميي نمايز باطل مي مرا نيا داوري آ8
رد؟ك ي هست؟ و به آواز مثل او رعد را توانييا تو مثل خدا بازوي آ9

.ت ملبس سازكو به عزت و شو نت بده، يشتن را به جالل و عظمت زي اآلن خو10
.ر اندازينده، او را به زكبر است نظر افكه متكز و به هري شدت غضب خود را بر11
.نكمال يشان پاي ايران را در جايل بساز و شرين و او را ذلكبر است نظر كه متك بر هر12
.نكوس  محبي مخفيشان را در جاي ايهاي پنهان نما و روكشان را با هم در خاي ا13
.ه دست داستت تو را نجات تواند دادكرد، ك تو اقرار خواهم  ةز درباري آنگاه من ن14
 خورد،يه علف را مثل گاو مكده ام يه او را با تو آفركموت ي بهكني ا15
.مشك شي در رگهاي ويي و توانا  باشد،يمرش مك همانا قوت او در 16
.ده استيچي رانش به هم پيهارگ.  جنباندي دم خود را مثل سرو آزاد م17
.ن استي آهنيرهايش مثل تين و اعضاي برنجيش مثل لوله هاي استخوانها18
.د حربه اش را به او داده استيه او را آفركآن . ع خدا استي او افضل صنا19
نند، ك ي ميوانات صحرا بازي حيه در آنها تمامكاند، ي رويش علوفه ميوهها براكه ك ي به درست20
.      زار و در خَالبي نةيدر سا.  خوابدينار مك ير درختهايز 21
.دي نماي را احاطه مي نهر، ويدهاي پوشاند، و بي خود مةينار او را به ساك ي درختها22
. من خواهد بوديخته شود اي ترسد و اگرچه اُردن در دهانش رين او نمكيند، لك يان مي رودخانه طغكني ا23
 را با قالّب توان سفت؟ ي وينيا بيرد؟ كاست او را گرفتار توان ا چون نگران ي آ24


41ايوب باب 
 فشرد؟يسمان توانيا زبانش را با ريد؟ يشك ياتان را با قالّب توانيا لِويآ 1
 سفت؟يا چانه اش را با قالّب توانيد؟ يشك ي او مهار توانينيا در بي آ2



 م به تو خواهد گفت؟يا سخنان مالياد خواهد نمود؟ يا او نزد تو تضّرع زي آ3
 گرفت؟ي خواهيمي داي بندگيا او را برايا با تو عهد خواهد بست ي آ4
رد؟ ك يزان خود توانينك يا او را برايرد؟ ك ي تواني بازكا با او مثل گنجشي آ5
ود؟م خواهند نميان تاجران تقسيا او را درميرد؟ كادان از او داد و ستد خواهند يا جماعت صي آ6
ران؟ي گي ماهيا سرش را با خُطّافهايرد؟ ك يزه ها مملّو توانيا پوست او را با ني آ7
.ردك يگر نخواهي داشت و دياد خواهي جنگ را به ي اگر دست خود را بر او بگذار8
 شود؟     ينده نمك درافي به رويز آدميتش نيوا از ريآ. د به او باطل استي امكني ا9

ستد؟يه در حضور من باكست يكپس . زانديه او را برانگكست يور ننقدر متّهي ايسك 10
. باشدير آسمان است از آن من ميم؟ هر چه زي تا به او رد نما  به من داده،يزيه سبقت جسته، چكست يك 11
12ب او خبر خواهم داديكش خاموش نخواهم شد و از جبروت و جمال تري اعضاةدربار      .
ان دو صف دندانش داخل شود؟ يه درمكست يكس او را باز تواند نمود؟ و  لبايه روكست يك 13
. استكش هولناي دندانهاةريد؟ داي چهره اش را بگشايه درهاكست يك 14
.م وصل شده استك باشد، با مهر محي زورآورش فخر او مي سپرها15
. گذرديان آنها نميه باد از مكده اند يگر چنان چسبيدكي با 16
. شونديه جدا نمكگر چنان وصل شده اند و با هم ملْتصقند يد با هم17
.  فجر استيهاك گردد و چشمان او مثل پلي او نور ساطع مي از عطسه ها18
. جهدي آتش برميد و شعله هاي آيرون مي از دهانش مشعلها ب19
. لي جوشنده و پاتيگهايد مثل دي آي او دود برميني از ب20
.دي آيرون مي شود و از دهانش شعله بيافروخته م از نفس او اخگرها 21
.دي نمايش رقص  ميش رويبت پيمن دارد، و هي بر گردنش قوت نش22
. شودي نمكه متحركم است ك مستحيده است و بر وي طبقات گوشت او به هم چسب23
. باشديم مكا محين آسيريم  است و مانند سنگ زك دلش مثل سنگ مستح24
. گرداندي خود مي شوند، و از خوف بيرومندان هراسان ميزد، ني خي چون او برم25
.زيزه و نه رواق و نه تي و نه ن ند،ك ير به او انداخته شود اثر نمي اگر شمش26
.دهي شمارد و برنج را مانند چوب پوسياه مك آهن را مثل 27
.  شودي ماه مبدلك فالخن نزد او به ي دهد و سنگهايمان او را فرار نمك يرهاي ت28
. خنددي شود و بر مزراق مياه شمرده مك عمود مثل 29
.ندك يخ را بر گل پهن ميز است و گردون پر مي سفال تيرش پاره هاي در ز30
. گرداندي عطّاران مةلچيا را مانند پاتي جوشاند و دريگ مي لجه را مثل د31
. برنديد مو گمان ميفه لجه را سك ي سازد به نوعيش تابان مي راه را در عقب خو32
.ده شده باشديه بدون خوف آفرك ست، ير او ني نظك خاي بر رو33
».ش پادشاه استكوانات سريع حيند و بر جمك افيز بلند نظر مي بر هر چ34


42ايوب باب 
: گفت وب خداوند را جواب داده،يو ا 1
2ن نمود و ابداً قصد تو را منع نتوا ،يز قادر هستيه به هر چك دانم يم.
. دانستميه فوق از عقل من بود و نمك ييزهايبه چ. لّم نمودمكدم تين من به آنچه نفهمك سازد؟ لي مي علم مخفيه مشورت را بكست يك 3
.م بدهيم مرا تعلي نمايال موم؛ از تو سي اآلن بشنو تا من سخن گو4
.نديب ين اآلن چشم من تو را مكيده بودم لي تو شن ةدن گوش درباري از شن5
.مي نمايستر توبه مك و خاكراهت دارم و در خاكشتن ين جهت از خوي از ا6
 من آنچه ةه درباركرا يز قت افروخته شده، يخشم من بر تو و بر دو رف«:  فرموديمانيفاز تيه خداوند به الكوب گفته بود ين سخنان را به ايه خداوند اكني و واقع شد بعد از ا7

.ديوب نگفتيراست است مثل بنده ام ا
وب به جهت شما دعا خواهد يد؛ و بنده ام ايشتن بگذارني به جهت خوي سوختنيوب رفته، قرباني من اةد و نزد بنديري خود بگيپس حال هفت گوساله و هفت قوچ برا 8

.ديوب نگفتيچه راست است مثل بنده ام ا من آن ةه درباركه او را مستجاب خواهم فرمود، مبادا پاداش حماقت شما را به شما برسانم، چونكرا ينمود، ز
.وب را مستجاب فرموديشان امر فرموده بود، عمل نمودند؛ و خداوند ايه خداوند به اك ي رفته، به نوعي و صوفر نعماتي و بلدد شوحيمانيفاز تي پس ال9

.ش داشته بود عطا فرموديچندان آنچه پوب دويبت را دور ساخت و خداوند به ايرد، خداوند مصك اصحاب خود دعا يوب براي و چون ا10
ده بود يه خداوند به او رسانك يتيبي مصي تمام ة نان خوردند و او را درباري آمده، در خانه اش با ويمش نزد ويان قدي آشناي خواهرانش و تمامةع برادرانش و همي و جم11
.داد طال به او ة حلقكيس كطه و هري قسكيس ك دادند و هريت گفته، تسلّيتعز
.ه او را چهارده هزار گوسفند و شش هزار شتر و هزار جفت گاو و هزار االغ ماده بودك فرمود، چنانكشتر از اول او مباريوب را بي و خداوند آخر ا12
. و او هفت پسر و سه دختر بود13
. نام نهادكعه و سوم را قَرنْ هفُّويمه و دوم را قَصيمي و دختر اول را 14
. داديان برادرانشان ارثيشان را درمي ا شان،يافت نشدند و پدر ايو صورت كيوب زنان نين مثل دختران اي زمي تمام و در15
.دي نمود و پسران خود و پسران پسران خود را تا پشت چهارم ديوب صد و چهل سال زندگاني و بعد از آن ا16



.افتي وفات  ر و سالخورده شده،يوب پي پس ا17
  

  ريتاب مزامك
***************

1مزمور 
  ند؛ينان ننشكستد، و در مجلس استهزا ياران ناكران نرود و به راه گناهيه به مشورت شرك يسك خوشابحال 1
  .ندك ير مكعت او تفيعت خداوند است و روز و شب در شريه رغبت او در شرك بل2
. انجام خواهد بودكيند نك ي گردد و هر آنچه مي دهد، و برگش پژمرده نمير موسمش م خود را دةويه مك آب خواهد بود، ي نزد نهرهاة نشاندي پس مثل درخت3
  .ندك ينده مكه باد آن را پراكاهند كه مثل كستند، بلين نيران چني شر4
  .اران در جماعت عادالنكستاد و نه گناهي نخواهند ايران در داوري لهذا شر5
. خواهد شدكاران هالكق گناهير طي داند، وليق عادالن را ميرا خداوند طري ز6


2مزمور 
  نند؟ك ير مك چرا امت ها شورش نموده اند و طوائف در باطل تف1
  ح او؛يزند و سروران با هم مشورت نموده اند، به ضد خداوند و به ضد مسي خين برمي پادشاهان زم2
  .ميندازيشان را از خود بي ايرهايم و زنجيشان را بگسلي ايه بندهاك 3
  .ندك يشان استهزا ميخداوند بر ا.  خندديه بر آسمانها نشسته است مك او 4
. شان را آشفته خواهد ساختيش ايرد و به غضب خوكلّم خواهد كشان تي آنگاه در خشم خود بد5
  .هونيوه مقدس خود صكرده ام، بر ك و من پادشاه خود را نصب 6
  .ردمكد ي امروز تو را تولير من هستتو پس: خداوند به من گفته است: نمك ي فرمان اعالم م7
  .دي تو خواهم گردانكن را ملي زميراث تو خواهم داد و اقصاين و امت ها را به مك از من درخواست 8
. نموديوزه گر آنها را خرد خواهكست؛ مثل ك شين خواهي آهنيشان را به عصاي ا9

  !دي گرد داوران جهان متنبهيا! ديي پادشاهان تعقا نماي و اآلن ا10
  !ديي نمايد و با لرز شادينك خداوند را با ترس عبادت 11
.ل دارندكه بر او توك ي آنانةخوشابحال هم.  شودي افروخته ميكرا غضب او به انديد، زي شوكق هالي شود و از طركد مبادا غضبناي پسر را ببوس12
  

3مزمور 
  .زندي خي برم بر ضد منياريبس. ار شده اندي خداوند دشمنانم چه بسي ا1
ساله. ستي نيبه جهت او در خدا خالص: ندي گوي جان من مي براياري بس2
  . سر منة، جالل من فرازندي خداوند گرداگرد من سپر هستين تو اكي ل3
ساله . دي نمايوه مقدس خود اجابت مك خوانم و مرا از ي به آواز خود نزد خداوند م4
  .  دهديت ميرا خداوند مرا تقويدار شدم زيده، به خواب رفتم و بي و اما من خسب5
.د مه گرداگرد من صف بسته اندي مخلوق نخواهم ترسيرورهاك از 6
  .يستكران را شي شري؛ دندانهاي دشمنانم زدةرا بر رخسار هميز!  خدا من، مرا برهانيا! زي خداوند، برخي ا7
ساله.  باشديت تو بر قوم تو مك نجات از ان خداوند است و بر8
  

4مزمور 
  . مرا بشنويرم فرموده، دعاكبر من . ي مرا وسعت داديدر تنگ.  عدالت من، چون بخوانم مرا مستجاب فرماي خداي ا1
  د؟ سالهيد طلبي جالل من عار خواهد بود، و بطالت را دوست داشته، دروغ را خواهيك فرزندان انسان تا به ي ا2
.ديرده است، و چون او را بخوانم خداوند خواهد شنكد انتخاب  خويه خداوند مرد صالح را براكد ي اما بدان3
  . ساله. ديد و خاموش باشينكر ك خود تفيدر دلها بر بسترها. ديد و گناه مورزيري خشم گ4
.دييل نماكد و بر خداوند توي عدالت را بگذراني هاي قربان5
  .ش را بر ما برافرازي خوةهر خداوند نور چيد؟ ايه به ما احسان نماكست يك: ندي گوي مياري بس6
  .ديشان افزون گردي اةريه علّه و شك يشتر از وقتي، بيد آورده اي در دل من پدي شادمان7
.ي سازين مكنان ساي خداوند مرا در اطميه تو فقط اكرا ي روم زي خسبم و به خواب هم مي مي بسالمت8
  

5مزمور 
  ! أمل فرمار من تكدر تف!  خداوند، به سخنان من گوش بدهي ا1
  .نمك يه نزد تو دعا  مكرا ين زكادم توجه ي من به آواز فري پادشاه و خداي ا2
  .شمك ينم و انتظار مك ي خود را نزد تو آراسته ميد؛ بامدادان دعاي شني خداوند صبحگاهان آواز مرا خواهي ا3
  .اهد شدن نخوكار نزد تو ساك، و گناهيه به شرارت راغب باشك يستي نييرا تو خداي ز4
  .   ينك ينندگان نقرت مك بطالت ةاز هم. ستاديبران در نظر تو نخواهد اك مت5
.  دارديروه مكله گر را مي و حيخداوند شخص خون.  ساختي خواهكان را هالي دروغ گو6



  .دل قدس تو عبادت خواهم نموكي هيثرت رحمت تو به خانه ات داخل خواهم شد، و از ترس تو بسوك و اما من از 7
. من راست گردانيش رويت نما و راه خود را پي خداوند، بسبب دشمنانم مرا به عدالت خود هداي ا8
  . دهندي خود را جال ميشان قبر گشاده است و زبانهاي ايشان محض شرارت است؛ گلويست؛ باطن اي نيشان راستيرا در زبان اي ز9

  رده اند، كه بر تو فتنه كرا يشان را دور انداز زيشان، اي ايايثرت خطاكفتند، و به يد ب خويشان را ملزم ساز تا به سبب مشورتهاي خدا، اي ا10
  .  دارند، در تو وجد خواهند نموديه اسم تو را دوست مك ي و آنانيشان تو هستيه ملجاء اكرا يز. رد و تا به ابد ترنّم خواهند نمودك خواهند يالنت شادك و همه متو11
. نمودي مثل سپر احاطه خواهي داد، او را به رضامنديت خواهك مرد عادل را بر خداونديرا تو اي ز12
  

6مزمور 
  !        نكب ميش تأديخ منما و مرا در خشم خوي خداوند، مرا در غضب خود توبي ا1
  م مضطرب است،يه استخوانهاكرا ي خداوند مرا شفا ده زيا! ه پژمرده امكرا يرم فرما زك خداوند، بر من 2
  ؟يك خداوند تا به يپس تو ا. شان استي جان من بشدت پر و3
  !ش مرا نجات بخشيبه رحمت خو!  دهين و جانم را خالصك خداوند، رجوع ي ا4
د؟يه تو را حمد گوكست يكه يدر هاو!  باشدير تو نمكه در موت ذكرا ي ز5
  !  سازميها تر مكش را به اشي خونم، و بسترك ي شب تخت خواب خود را غرق ميتمام!  خود وامانده امة از نال6
.دي دشمنانم تار گردةده شد و بسبب همياهك و چشم من از غصه 7
  ! ده استي مرا شنةيرا خداوند آواز گريد، زياران از من دور شوك بدة همي ا8
  . مرا اجابت خواهد نموديخداوند دعا. ده استي مرا شنة خداوند استغان9

.ديده، ناگهان خجل خواهند گرديرو برگردان. شان خواهند شدي دشمنانم به شدت خجل و پرة هم10
  

7مزمور 
  .نندگانم مرا نجات ده و برهانك تعاقب ةاز هم.  برمي من، من در تو پناه ميهوه خداي ي ا1
  . نباشدير جان مرا بدرد، و خرد سازد و نجات دهنده اي مبادا او مثل ش2
  دا شد،ي پيدر دست ظلمردم و اگر كن را ي من اگر ايهوه خداي ي ا3
   سبب دشمن خود را تاراج نمودم،يردم و بك يش خود بديراندي اگر به خ4
.ساله. ن سازدك ساكند، و جاللم را در خاكمال ين پايات مرا به زميند، و آن را گرفتار سازد، و حك پس دشمن جانم را تعاقب 5
  !ي را امر فرموده ايه داورك يا! دار شوي من بيشو و براز، به سبب قهر دشمنانم بلند ي خداوند در غضب خود برخي ا6
. رجوع فرمايشان به مقام اعليو فوق ا. ندياي و مجمع امت ها گرداگرد تو ب7
  ! ه در من است مرا داد بدهك يمالك خداوند، موافق عدالتم و يا.  خواهند نمودي خداوند امت ها را داور8
  .  عادل استي دلها و  قلوب، خداةنندكرا امتحان ين زكدار يپاران نابود شود و عادل را ي شري بد9

  .ه راست دالن را نجات دهنده استك باشد ي سپر من بر خدا م10
  . شودي مك خدا داور عادل است و هر روزه خدا خشمنا11
  . رده استكده، و آماده يشكمان خود را كرد؛ كز خواهد ير خود را تيند شمشك اگر بازگشت ن12
  . ده استيش را شعله ور گرداني خويرهايا ساخته و تي او آالت موت را مهيرا و ب13
  .        ده استييده، دروغ را زاي به بطالت آبستن شده، و به ظلم حامله گردكني ا14
  .فتاديه ساخت خود بك يند و آن را گود نمود، و در چاهك ي حفره ا15
  .ش فرود خواهد آمد ظلم او بر سرش خواهد برگشت و ستم او بر فرق16
.ح خواهم خواندي را تسبي خداوند را برحسب عدالتش حمد خواهم گفت و اسم خداوند تعال17
  

8مزمور 
  !يه جالل خود را فوق آسمانها گذارده اكن، ي زميد است نام تو در تماميهوه خداوند ما، چه مجي ي ا1
  .يت گردانكرنده را ساي تا دشمن و انتقام گي نهادرخوارگان به سبب خصمانت قوت را بنايان و شكودك از زبان 2
  ،    يده ايه تو آفرك ي توست، و به ماه و ستارگانيه صنعت انگشتهاكنم ك ي چون به آسمان تو نگاه م3
  ؟ ييه از او تفقد نماك آدم ي، و بنياد آوريه او را به كست ي پس انسان چ4
  .يرام را بر سر او گذاردكل و ا و تاج جاليمتر ساختك يك او را از فرشتگان اند5
  ،ي نهادي ويرا پايز را زي، و همه چي دست خودت مسلط نموديارهاك او را بر 6
  ز؛يم صحرا را نيعاً، و بهاي گوسفندان و گاوان جم7
  .ندك ير مي آبها سيا را و هرچه بر راههايان دري مرغان هوا و ماه8
!ني زميمامد است نام تو در تيهوه خداوند ما، چه مجي ي ا9
  

9مزمور 
  .ردكان خواهم يب تو را بيع عجاي دل حمد خواهم گفت؛ جمي خداوند را به تمام1
  . ديي متعال خواهم سراي و وجد خواهم نمود؛ نام تو را اي در تو شاد2
  . خواهند شدكده، از حضور تو هالي چون دشمنانم به عقب بازگردند، آنگاه لغز3
  . يداورِ عادل بر مسند نشسته ا. يردك من يرا انصاف و داوري ز4



. تا ابداآلباديرده اكشان را محو ي ساخته، نام اكران را هالي و شريخ نموده اي امت ها را توب5
  .دير آنها نابود گردك ذي، حتيران ساخته ايده اند؛ و شهرها را وي گردي ابديست و خرابه هاي و اما دشمنان ن6
   برپا داشته است؛ي داوريش را براياآلباد، و تخت خون خداوند نشسته است تا ابدكي ل7
  . داد خواهد داديرد، و امت ها را به راستك خواهد يون را به عدالت داورك و او ربع مس8
  .ي تنگي بلند در زمانهاة و خداوند قلع9

.يرده اك نكد را هرگز تر خداوند تو طالبان خويرا ايل خواهند داشت، زك شناسند، بر تو تويه نام تو را مك ي و آنان10
  د،  ييان قوم ها اعالن نماي او در ميارهاكد؛ ييهون نشسته است بسرايه بر صك خداوند را 11
.رده استكنان را فرموش نيكاد مسياد آورده، و فريشان را به ي خون است، اةرنديه انتقام گكرا او ي ز12
  ! ي موت هستي من از درهاةه برافرازندك يا! نكشم نظر افك ي خود مه از خصمانك يرم فرموده، به ظلمكر من ي خداوند بي ا13
. خواهم نموديدر نجات تو شاد. هوني دختر صينم در دروازه هاكان يحات تو را بي تسبة تا هم14
  . شان گرفتار شدي ايه نهفته بودند پاك ينده بودند خود افتادند؛ در دامكه ك ي امت ها به چاه15
  .ون سالهيهجا. ده استيار دست خود به دام گرفتار گردكر از يرده، و شرك يده است و داوري شناسان خداوند خود را16
  نند، ك يه خدا را فرموش مك را ييع امت هايه خواهند برگشت و جميران به هاوي شر17
.ع نخواهد بوديمان تا به ابد ضايد حليشه فراموش نخواهد شد؛ امين هميكرا مسي ز18
  . خواهد شديبر امت ها به حضور تو داور. دياي خداوند تا انسان غالب نيز اي برخ19
.ساله. ه انسانندك گردان، تا مت ها بدانند يشان مستولي خداوند ترس را بر اي ا20
  

10مزمور 
  ؟ينك ي پنهان مي تنگي و خود را در وقت هايستاده اي خداوند چرا دور اي ا1
  . شونديده اند، گرفتار ميشيه اندك يي شود؛ در مشورت هاير سوخته ميران، فقيبر شرك از ت2
.ندك يد و خداوند را اهانت مي گوير مكد شي ربايه مكند، و آنك ير به شهوات نفس خود فخر ميه شركا ي زر3
  .ستي نييه خداكنست ي او ايرهاكهمه ف. ردكبازخواست نخواهد : دي گوير در غرور خود مي شر4
  . شمارديچ ميهمه دشمنان خود را ه. د استيام تو از او بلند و بعكاح. توار استشه اسي او همي راهها5
.دي را نخواهم ديهرگز جنبش نخواهم خورد، و دور به دور بد:  در دل خود گفته است6
  را زبانش مشقّت و گناه است؛ير و ظلم شر است؛ زك دهان او از لعنت و م7
  نان مراقب است؛يك مسيشد؛ چشمانش براك ي گناه را مي بي مخفيهايند؛ در جاي نشي دهات مينهايمك در 8
  . سازديده، گرفتار ميشكر را به دام خود يند؛ فقك ين ميمكن يكند؛ به جهت گرفتن مسك ين ميمك خود ةشير در بي مثل شي مخفي در جا9

  . افتندير جباران او مين در زيك شود؛ و مسايوفته و زبون مك پس 10
.ديده و هرگز نخواهد دي خود را پوشانيرده است؛ روكخدا را فراموش : ت در دل خود گف11
  ! نكنان را فراموش ميك خدا دست خود را برافراز و مسيا! زي خداوند برخي ا12
  رد؟ك يتو بازخواست نخواه: دي گويرده، در دل خود مكر خدا را اهانت ي چرا شر13
  .       يمان تو هستيتيار كمدد. رده استكم يش را به تو تسلين امر خويكمس. يافات برسانك، تا به دست خود مي نگريه بر تو مشقّت و غم مكرا ي زيده اي البته د14
.يابين تا آن را نكر را از شرارت او بازخواست يو اما شر. نكار را بشك گناهي بازو15
  . خواهند شدكن او هاليامت ها از زم.  خداوند پادشاه است تا ابداآلباد16
  ،ي و گوش خود را فرا گرفته ايشان را استوار نموده اي، دل ايرده اكنان را اجابت يك خداوند مسألت مسي ا17
.گر نترسانديد. ن استيه از زمك يانسان. ينك يوفته شدگان را دادرسكمان و يتي تا 18


11مزمور 
  د؟يزيبگروه خود كمثل مرغ به : ديي گويچرا به جانم م.  دارميل مك بر خداوند تو1
  .ندازندي بيكير را به زه نهاده اند، تا بر راست دالن در تاريشند و تك يمان مكران ي شركنيرا اي ز2
ند؟ ك شوند و مرد عادل چه يان منهدم مكه اركرا ي ز3
  .دي آزماي آدم را مي بني ويهاك نگرد، پليچشمان او م.  خداوند در آسمانيرسكل قدس خود است و بر كي خداوند در ه4
  . داردير و ظلم دوست، جان او نفرت ميند؛ و اما از شرك ي خداوند عادل را امتحان م5
  .شان خواهد بودي اةالي پةر دامها حصي بر شر6
.دي او را خواهند دي دارد، و راستان رويرا خداوند عادل است و عدالت را دوست مي ز7
  

12مزمور 
  !ده اندياب گردي آدم نايان بنيود شده است و امناء از مه مرد مقدس نابكرا ي خداوند نجات بده زي ا1
  . رانندي چاپلوس و دل منافق سخن ميند؛ به لبهاي گويگر دروغ ميدكي همه به 2
  د،يز بگويبرآمكه سخنان تك را ي چاپلوس را منقطع خواهد ساخت، و هر زباني لبهاة خداوند هم3
ه بر ما خداوند باشد؟كست يك.  ما با ما استيالبه. ميي آيش غالب ميبه زبان خو: ندي گويه مك 4
.شد، برپا خواهم داشتك ي آن آه ميه براك يزم و او را در نجاتي خيران، اآلن برمي فقةنان و ناليكبه سبب غارت مس: دي گوي خداوند م5
. شده استكه هفت مرتبه پاكن ي در قالِ زمي مصفاةالم طاهر است، نقركالم خداوند ك 6
  . فرمودين طبقه و تا ابداآلباد محافظت خواهي نمود؛ از ايشان را محافظت خواهيداوند ا خي تو ا7



. شودي آدم بلند ميه خباثت در بنك ي خرامند، وقتيران به هر جانب مي شر8
  

13مزمور 
  د؟ ي پوشي خود را از من خواهي رويك؟ تا به ينكشه مرا فراموش ي هميك خداوند تا به ي ا1
 به دشمنم بر من سرافراشته شود؟يكنم و در دلم هر روزه غم خواهد بود؟ تا به ك نفس خود مشورت ب دريك تا به 2
  . ن مبادا به خواب موت بخسبمكچشمانم را روشن ! رده، مرا مستجاب فرماك من نظر يهوه خداي ي ا3
.ندي نماي ام شاديشانيد بر او غالب آمدم و مخالفانم از پري مبادا دشمنم گو4
  .ردك خواهد ي دارم؛ دل من در نجات تو شاديل مكاما من به رحمت تو تو و 5
.ه به من احسان نموده استكرا ي خداوند سرود خواهم خواند زي برا6
  

14مزمور 
  .ستي نياركوكيروه ساخته اند و نك خود را فاسد و ميارهاكست ي نييه خداكد ي گوي احمق در دل خود م1
  . هستييم و طالب خدايا فهيه آكند يدم نظر انداخت تا بب آي خداوند از آسمان بر بن2
.ي هم نيكيست ي نياركوكين. ده، با هم فاسد شده اندي همه رو گردان3
 خوانند؟ي خورند، و خداوند را نميه نام مك خورند، چنانيه قوم مرا مك معرفت هستند ياران بك گناهةا همي آ4
  . عادالن استةدا در طبقرا خي شد، زيشان مستولي آنگاه ترس بر ا5
. اوستيه خداوند ملجاكد چوني سازين را خجل ميك مشورت مس6
.ديل شادمان خواهد گرديعقوب وجد خواهد نمود و اسرائيش را برگردانَد، ي قوم خويريچون خداوند اس!  شديهون ظاهر ميل از صي اسرائياش اك 7


15مزمور 
ن گردد؟كوه مقدس تو ساكه در كست يكد؟ ي تو فرود آةميه در خكست يك خداوند ي ا1
  ش راست گو باشد؛ي باشد و عدالت را بجا آورد، و در دل خوكب و سالي عيه بك آن2
  د؛يش مذمت را قبول ننماي ارقاب خوةند و دربارك ني خود بدةيد؛ و به همسايبت ننمايه به زبان خود غك 3
  .    دهدير نميي خورد و تغي دارد؛ و قسم به ضررخود ميرم مك ترسند مي خداوند مه ازك را ير و خوار است و آنانيه در نظر خود حقك 4
.ن را به جا اورد، تا ابداآلباد جنبش نخواهد خورديه اكآن. ردي گي گناه نمي دهد و رشوه بر بي خود را به سود نمة نقر5
  

16مزمور 
  . دارميل مكرا بر تو توي خدا مرا محافضت فرما، زي ا1
  .ر از تويست غي من نييوكين. يتو خداوند من هست: ند را گفتم خداو2
  .شان استي من در اي خوشين اند و فاضالن، تماميه در زمك ي و اما مقدسان3
.ردشان را به زبانم نخواهم آويه نام اكخت، بليشان را نخواهم ري اي خونيايهدا. ار خواهد شدي شتابند، بسيگر مي ديه عقب خداك ي آناني دردها4
  .ي داري مرا نگاه مةتو قرع.  من استةاسكبِ قسمت و ي خداوند نص5
  .ده استي به من رسيراث بهيم.  خوش افتاديهاي من به جاي خِطّه ها6
.ندك يه مير قلبم مرا تنبيشبانگاه ن.  خوانمي مكحت نموده، متباريه مرا نصك خداوند را 7
  . ه به دست راست من است، جنبش نخواهم خوردكچون.  دارمي خود ميش رويشه پي خداوند را هم8
  .ن خواهد شدكنان سايز در اطميد؛ جسدم ني آيند و جاللم به وجد مك ي مين رو دلم شادي از ا9

  .نديه فساد را بك گذاشت يرد، و قدوس خود را نخواهك ي نخواهيكرا جانم را در عالم اموات تري ز10
! است و به دست راست تو لذّت ها باد تا ابداآلباديمال خوشكحضور تو به .  آموختيات را به من خواهيق حي طر11


17مزمور 
  ! ريد، گوش بگي آيا مي ريه از لب بك مرا يو دعا! اد من توجه فرماي خداوند، عدالت را بشنو و به فري ا1
  .ندي را ببي شود؛ چشمان تو راستي داد من از حضور تو صادر م2
  .ندكه زبانم تجاوز نكردم كمت يرا عزي، زيافته ايچ ني و هيمرا قال گذاشته ا. يرده اكاه از آن تفقد ، شبانگي دل مرا آزموده ا3
  . ظالم نگاه داشتمي تو؛ خود را از راههايالم لبهاكان به ي آدميارهاك و اما 4
.ديم نخواهد لغزيهايم به آثار قائم است، پس پاي قدمها5
  .ر و سخن مرا بشنويگوش خود را به من فرگ.  نموديرا اجابت خواهه مكرا ي خدا تو را خوانده ام زي ا6
  .ي رهانيشان ميش را به دست راست خود از مخالفان ايالن خوكه متوك ياز ده، اي خود را امتي رحمت ها7
  ن،ك بال خود پنهان ةير ساي چشم نگاه دار؛ مرا زك مرا مثل مردم8
  .نندك يه مرا احاطه مك دشمنان جانم  سازند، ازيه مرا خراب مك يراني شري از رو9

  .ندي گويز ميبرآمكش سخنان تيبه زبان خو.  خود را بسته اندة دل فرب10
  .ندازندين بيرده اند، و چشمان خود را دوخته اند تا ما را به زمك ما را احاطه ي اآلن قدمها11
. ن استيمك خود در ةشيه در بك انير ژيص باشد، و مثَل شيدن حريه در درك است يري مثَل او مثَل ش12
  ر خود برهان،ير به شمشينداز و جانم را از شري درآمده، او را بي ويش رويز و پي خداوند برخي ا13



 مال ياديشده، زر ي و از اوالد سير خود پر ساخته ايشان را به ذخايم اكه شك است يشان در زندگانيب ايه نصكش، از اهل جهان ي خداوند، به دست خويان، اي از آدم14
.نندك ي مكش تري اطفال خويخود را برا

.ر خواهم شديدار شوم، از صورت تو سيد، و چون بي تو را در عدالت خواهم دي و اما من رو15


18مزمور 
  . مي نمايتو را محبت م! قوت من!  خداوندي ا1
  . بلند منةسپر من و شاخ نجاتم و قلع.  برمير او پناه مه دكم صخره من است يخدا.  منة من است و ملجا و نجات دهندة خداوند صخر2
.افتي خواهم ييپس دشمنانم رها. ل حمد است، خواهم خواندكه سزاوار ك خداوند را 3
  .ده بودي شرارت مرا ترسانيالبهايرده، و سك موت مرا احاطه ي رسنها4
  . ده من درآميش روي موت پي گور دور مرا گرفته بود و دامهاي رسنها5
.دي رسي من به حضورش به گوش وةد و استغانيل خود شنكياو آواز مرا از ه. ش استغانه نمودمي خوي خود خداوند را خواندم و نزد خداي در تنگ6
  .ه خشم او افروخته شدكد چونيد و متزلزل گرديوهها بلرزكن منزلزل و مرتعش شده، اساس ي زم7
  .      دينش ملتهب گشت و آتشها از آن افروخته گرد او برآمد و نار از دهايني دخان از ب8
  .  بوديظ مي غليكي تاري وير پايرده، نزول فرمود و زك آسمان را خم 9

  .ردكران ي باد طي سوار شده، پرواز نمود و بر بالهايروبك بر 10
  .م راك متراي آبها و ابرهايكيتار. ش بساختي گرداگرد خويمه اي خود و خة را پرديكي تار11
  . افروختهي شتافتند، تگرگ و آتشهايش مي ابرهاي ويش روي از تابشِ پ12
  . افروخته راي آواز خود را بداد، تگرگ و آتشهايرده، حضرت اعلك و خداوند از آسمان رعد 13
  .شان نموديشان را پرينداخت و اينده ساخت، و برقها بكشان را پراي خود را فرستاده، ايرهاي پس ت14
! تويني باد بة خداوند، از نَفْخِيه تو ايد، از تنبيشوف گردكون مك آب ظاهر شد و اساس ربع مسي ها آنگاه عمق15
  . ديشكرون يار بي بسي فرستاده، مرا برگرفت و از آبهاي پس، از اعل16
  .ه از من تواناتر بودندكرا ي داد و از خصمانم، زيي و مرا از دشمنان زورآورم رها17
  .ه گاه من بوديكن خداوند تكيم درآمدند، ليش روي من پي در روز بال18
. داشتيه در من رغبت مكرا يرون آورد؛ مرا نجات داد زيع بي وسي و مرا بجا19
  .ديافات رسانك خداوند موافق عدالتم مرا جزا داد و به حسب طهارت دستم مرا م20
  ده ام،يزان نوريش عصي خوي خداوند را نگاه داشته، و به خدايه راههاكرا ي ز21
  رده ام،ك من بوده است و فرائض او را از خود دور نيش رويام او پكع احي و جم22
  .شتن را از گناه نگاه داشته اميب بوده ام و خوي عي و نزد او ب23
.ي پس خداوند مرا موافق عدالتم پاداش داده است و به حسب طهارت دستم در نظر و24
  .يي نمايامل مكامل، خود را ك، و با مرد يي نمايم ميم، رحيشتن را با رحي خو25
  .ينك ير رفتار مكار، به مك و با ميي نمايشتن را با طاهر، طاهر مي خو26
  .      انداختير خواهيبران را به زكان متكد و چشي رهانيرا قوم مظلوم را خواهي ز27
  .ديگردان مرا روشن خواهد يكيم تاريهوه خداي افروخت؛ يه تو چراغ مرا خواهكرا ي ز28
. جهمي خود از حصارها بر مي برم و به خدايرا به مدد تو بر فوجها حمله مي ز29
  الن خود سپر است؛ك متوة همياو برا. يالم خداوند مصفكامل است و كق او ي و اما خدا، طر30
   ما؟ير از خداي غيست صخره ايكهوه؟ و ير از يست خدا غيكرا ي ز31
  .ده استيامل گردانك مرا يت بسته و راههامر مرا به قوكه ك يي خدا32
  . من برپا داشته استي اعالي مرا مثل آهو ساخته و مرا به مقامهايهاي پا33
  . من خم شدين به بازويمان برنجكه كم داده است، ي جنگ تعلي مرا براي دستها34
  .را بزرگ ساخته است تو ميدست راستت عمود بر من شده و مهربان. ي سپر نجات خود را به من داده ا35
.دي من نلغزيهايه پاك يرم وسعت داديم را زي قدمها36
  .د و تا تلف نشوند بر نخواهم گشتيشان خواهم رسي دشمنان خود را تعاقب نموده، بد37
  . من خواهند افتاديهاير پايه نتوانند برخاست و زكوفت كشان را فرو خواهم ي ا38
  .يم انداخته اير پاي و مخالفانم را زيسته ا جنگ به قوت بيمر مرا براكرا ي ز39
  . تا خصمان خود را نابود بسازميرده اكم ي دشمنانم را به من تسلي گردنها40
  .ردكشان را اجابت ني اي نبود؛ نزد خداوند، ولياد برآوردند اما رهاننده اي فر41
  .خته اميور رشان را ديوچه ها اكده ام؛ مثل گِلِ ييش باد سايشان را چون غبار پي ا42
  .ندي نمايه نشناخته بودم، مرا خدمت مك را يقوم. يده، سر امت ها ساخته اي مرا از منازعه قوم رهان43
.دي خود خواهند لرزي شوند و در قلعه هايرد؛ فرزندان غربا پژمرده مكدن، مرا اطاعت خواهند ي به مجرد شن44
  ! نجات من متعالي باد، و خداك من متبارة خداوند زنده است و صخر46
  . سازدير من مغلوب ميرد و قوم ها را زي گي من انتقام ميه براك يي خدا47
  ! ي داده اي و از مرد ظالم مرا خالصيرده اكده، بر خصمانم بلند ي مرا از دشمنام رهان48
  ان امت ها حمد خواهم گفت و به نام تو سرود خواهم خواند،   ي خداوند تو را در مي لهذا ا49
.ت او تا ابداآلبادي به داود و ذُريعني. ح رحمت نموده استي به پادشاه خود داده و به مسيميه نجات عظك 50



  
19مزمور 

  . دهديش خبر مي از عمل دستهاكند و فلك يان مي آسمان جالل خدا را ب1
  .ند تا شبك ي راند تا روز و شب معرفت را اعالن مي روز سخن م2
  . شوديده نميو آواز آنها شن ي نيالمكست و ي سخن ن3
  .ونك ربع مسيان آنها تا اقصايرون رفت و بي قانون آنها در تمام جهان ب4
  .        ندك ي ميدان شاديدن در ميد و مثل پهلوان از دوي آيرون مي خود بة آفتاب در آنها قرار دارد؛ و او مثل داماد از حجلي برايمه اي خ5
.ستيز از حرارتش مستور نيچ چيگر؛ و هي دةرانكمدارش تا به  آسمان است و ةرانك خروجش از 6
  .  گردانديم ميكن است و جاهل را حي گرداند؛ شهادات خداوند اميامل است و جان را برمكعت خداوند ي شر7
  .ندك ي است و چشم را روشن مكامر خداوند پا.  سازديض خداوند راست است و دل را شاد مي فرا8
  .ام خداوند حق و تماماً عدل استكاح. است و ثابت تا ابداآلباد ترس خداوند طاهر 9

  . عسلةنتر و از قطراتِ شانيرياز شهد ش. اري از طال مرغوب تر و از زرِ خالصِ بس10
. استيمي شود، و در حفظ آنها ثواب عظيز از آنها متنبه مي تو نة بند11
  . م طاهر ساز اي مخفياي خود را بداند؟ مرا از خطايه سهوهاكست يك 12
  .م مبرا خواهم بوديب و از گناه عظي عيبرانه باز دار تا بر من مسلط  نشود؛ آنگاه بكز از اعمال متي بنده ات را ن13
!ي من هستة من و نجات دهندةه صخرك خداوند ير دلم منظور نظر تو باشد، اك سخنان زبانم تف14


20مزمور 
  .ديعقوب تو را سرافراز نماي ينام خدا. دي مستجاب فرماي خداوند تو را در روز تنگ1
  .ديد نماييهون تأي تو از قدس خود بفرستد و تو را از صي نصرت برا2
  . ساله. دي تو را قبول فرماي سوختني هاياد آورد و قرباني تو را به يايع هداي جم3
.  تو را به انجام رساندي مشورت هاةد و همي موافق دل تو به تو عطا فرما4
  .دي مسألت تو را به انجام خواهد رسانيخداوند تمام. م افراشتي خود، علَم خود را خواهيد و به نام خداييم سراينجات تو خواه به 5
  . شي قدس خود او را اجابت خواهد نمود، به قوت نجات بخش دست راست خوكاز فل.  رهانديح خود را ميه خداوند مسك اآلن دانسته ام 6
  .م نمودير خواهك خود را ذيهوه خداي و آنان اسبها را، اما ما نام نان اربه ها راي ا7
.ميستاده ايشان خم شده، افتاده اند و اما ما برخاسته، اي ا8
.ديم، ما را مستجاب فرمايه بخوانك يپادشاه در روز!  خداوند نجات بدهي ا9
  

21مزمور 
  .ار به وجد خواهد آمديچه بسند و در نجات تو ك ي مي خداوند در قوت تو پادشاه شادي ا1
  .    ساله. يغ نداشتي و مسألت زبانش را از او دريدي بخشي مراد دل او را به و2
  .ي نهادي از زرِ خالص بر سر ويتاج. يو بر مراد او سبقت جستكيات نكرا به بري ز3
  .ام را تا ابداالبادي، و طول اي داديات را از تو خواست و آن را به وي ح4
  .يرام و حشمت را بر او نهاده اكا. م شدهيو به سبب نجات تو عظ جالل ا5
  .يده ايت شادمان گرداني نهايبه حضور خود او را ب.  تا ابداآلبادي ساخته اكرا او را مباري ز6
. جنبش نخواهد خوردي دارد، و به رحمت حضرت اعليل مكه پادشاه بر خداوند توكرا ي ز7
  .افتيه از تو نفرت دارند خواهند درك را يدست راست تو آنان. افتي در دشمنانت را خواهدة دست تو هم8
  .شان را خواهد خورديد و آتش ايشان را در خشم خود خواهد بلعيخداوند ا.  ساختيشان را چون تنور آتش خواهي در وقت غضب خود، ا9

   . آدميان بنيشان را از ميت اي ساخت و ذري خواهكن هاليشان را از زمي اة ثمر10
  .         ه آن را نتوانستند بحا آوردكدند يشي را انديدياكردند و مك تو ي برايرا قصد بدي ز11
.        گرفتيشان نشان خواهي ايرها را به روي خود تيبر زهها.  ساختيشان را روگردان خواهيه اكرا ي ز12
.م خوانديهح خوايجبروت تو را ترنم و تسب.  خداوند در قوت خود متعال شوي ا13


  
22مزمور 

  ؟يادم دور هستي و از نجات من و سخنان فريرده اك ك من، چرا مرا تري خداي من، اي خداي ا1
  .ستي نيز؛ و مرا خاموشي، در شب نينك ي خوانم و مرا اجابت نمي من، در روز مي خداي ا2
  . يل نشسته ايحات اسرائيه بر تسبك ي، اي و اما تو قدوس هست3
  ؛ي داديشان را خالصيل داشتند و تو اكل داشتند؛ بر تو توكبر تو تو پدران ما 4
.ل داشتند، پس خجل نشدندكافتند؛ بر تو توي يياد برآوردند و رهاي نزد تو فر5
  . قومةر شمرديان هستم و حقي؛ عار آدميرم هستم و انسان نك و اما من 6
  :ندي گوي جنبانند و مي خود را مينند و سرهاك يز م خود را بايلبها. ندك يند به من استهزا ميه مرا ببك هر 7
  . داردي رغبت ميه به وكاو را برهاند چون.  بدهدين پس او را خالصكل ك بر خداوند تو8



  .ي بودم مرا مطمئن ساختيه بر آغوش مادر خود مك ي؛ وقتيرون آورديم بكه تو مرا از شكرا ي ز9
  .ي من تو هستيخدام مادر ك از رحم بر تو انداخته شدم؛ از ش10
  .ندكه مدد كست ي نيسك است و كي نزديرا تنگي از من دور مباش ز11
  .رده اندكار دور مرا گرفته اند؛ زورمندان باشان مرا احاطه ي گاوان نر بس12
  . غرانةر درنديرده اند، مثل شك دهان خود را بر من باز 13
  .م گداخته شده استيان احشايده، در ميته؛ دلم مثل موم گردخيم از هم گسي استخوانهاةخته شده ام و همي مثل آب ر14
  .    ي موت نهاده اكده؛ و مرا به خايامم چسبك شده و زبانم ك قوت من مثل سفال خش15
  .   مرا سفته انديهايرده، دستها و پاكرا سگان دور مرا گرفته اند؛ جماعت اشرار مرا احاطه ي ز16
  . نگرنديم. شان به من چشم دوختهيا. ارم شمي خود را مي همه استخوانها17
.ردند و بر لباس من قرعه انداختندكم يان خود تقسيدر م  رخت مرا18
  .نك نصرت من شتاب ي قوت من، برايا!  خداوند، دور مباشي اما تو ا19
  .  مرا از دست سگانةگانين و كر خالص ي جان مرا از شمش20
  .يرده اك مرا اجابت ي گاو وحشيان شاخهايه مك ي ده، اير خالصي مرا از دهان ش21
.ح خواهم خوانديان جماعت تو را تسبيرد؛ در مك نام تو را به برادران خود اعالم خواهم 22
  . دي بترسيل از ويت اسرائيع ذريد و جمييد نمايعقوب او را تمجيت يد؛ تمام ذريي ترسندگان خداوند او را حمد گوي ا23
  .اد برآورد، او را اجابت فرمودي فريده است؛ و چون نزد وي خود را از او نپوشانير و خوار نشمرده، و رويقن را حيكنت مسكرا مسي ز24
  . خود را به حضور ترسندگان ادا خواهم نمودينذرها. ح من در جماعت بزرگ از تو استي تسب25
  .رد تا ابداآلبادكست خواهد ي شما زياند؛ و دلهاح خواهند خوير خواهند شد؛ و طالبان خداوند او را تسبيمان غذا خورده، سي حل26
  . ردكل امت ها به حضور تو سجده خواهند ي قباة خداوند بازگشت  خواهند نمود؛ و همير شده، بسوكن متذي   زميرانه هاكع ي جم27
  .را سلطنت از آن خداوند است و او بر امت ها مسلط استي ز28
  . جان خود را زنده نخواهد ساختيسكوع خواهد نمود؛ و ك رود ري فرو مكه به خاك هر يرد؛ و به حضور وكه خواهند ن غذا خورده، سجدي همه متموالن زم29
  .     بعد اِخبار خواهند نمودة خداوند طبقةرد و دربارك او را عبادت خواهند يتي ذر30
.رده استكار را كن يه او اكشد، ه متولد خواهند ك را يشان خواهد آمد و از عدالت او خبر خواهند داد قومي ا31


23مزمور 
  .ز نخواهم بوديچ چي خداوند شبان من است؛ محتاج به ه1
  .ندك ي مي راحت مرا رهبرينزد آبها.  خواباندي سبز مرا مي در مرتع ها2
  .دي نمايتم مي عدالت هداي گرداند و به خاطر نام خود به راههاي جان مرا برم3
  .  خواهد دادي تو مرا تسلي؛ عصا و چوب دستيرا تو با من هستيد زي نخواهم ترسيز راه روم از بديه موت ني ساي چون در واد4
  .ز شده استياسه ام لبرك و يرده اكن يسر مرا به روغن تده. ي گستراني من به حضور دشمنانم مي براي سفره ا5
.ن خواهم بود تا ابداآلبادكوند سا خداة من خواهد بود و در خاني و رحمت تمام عمرم در پييوكينه ني هر آ6


24مزمور 
  . نان آنكون و ساك آن از آن خداوند است، ربع مسين پري زم1
  .دياها نهاد و آن را بر نهرها ثابت گردانيه او اساس آن را بر دركرا ي ز2
  ن شود؟كان مقدس او ساكه به مكست يكد؟  و يوه خداوند برآكه به كست يك 3
  . ه جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخوردكصاف دل باشد،  دست و كه پاك او 4
  .  نجات خوديافت، و عدالت را از خدايت را از خداوند خواهد ك او بر5
. سِاله. عقوبي ي خداي تو اي طالبان او، طالبان روةن است طبقي ا6
  ! تا پادشاه جالل داخل شودد ي برافراشته شوي ابدي درهايا! دي خود را برافرازي دروازه ها سرهاي ا7
  !   ه در جنگ جبار استكر و جبار، خداوند يست؟ خداوند قديكن پادشاه جالل ي ا8
  ! د تا پادشاه جالل داخل شودي برافرازي ابدي درهايا! دي خود را برافرازي دروازه ها، سرهاي ا9

.ساله! وت پادشاه جالل اوستيهوه صبايست؟ يكن پادشاه جالل ي ا10

25زمور م
   دارم؛يل مك من، بر تو توي خدايا.  افرازمي تو جان خود را بر مي خداوند، بسوي ا1
  .نديه خجل بشوم و دشمنانم بر من فخر نماك پس مگذار 2
.دينند خجل خواهند گردك يانت مي سبب خيه بك يآنان. شد خجل نخواهد شدك يه انتظار تو مك، هر ي بل3
  .م دهيش را به من تعلي خوياموز و راههايرا به من ب خود يق هاي خداوند، طري ا4
  .    روز منتظر تو بوده اميتمام. ي نجات من هستيرا تو خدايم ده زي گردان و مرا تعلك خود سالي مرا به راست5
  .ه آنها از ازل بوده استكاد آور چوني خود را بي خداوند، احسانات و رحمت هاي ا6
  .نكاد يش مرا ي خوييوكي خداوند به رحمت خود و به خاطر نيا. اورياد ميانم را بي و عصي جوانياي خطا7
  . ق را خواهد آموختياران طركو و عادل است، پس به گناهكي خداوند ن8



  .م خواهد داديق خود را تعلينان طريكرد و به مسك خواهد ينان را به انصاف رهبريك مس9
.  دارنديه عهد و شهادت او را نگاه مك ي آناني خداوند رحمت و حق است براي همه راهها10
  . ه بزرگ استكرا يامرز زي خداوند به خاطر اسم خود، گناه مرا بي ا11
  .رده است خواهد آموختكار يه اختك يقي ترسد؟ او را بطريه از خداوند مك يست آن آدميك 12
  . شدن خواهند يت او وارث زمي شب را بسر خواهد برد و بر ذرييوكي جان او در ن13
  . م دهديشان را تعلي سرّ خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا ا14
  .  آورديرون مي مرا از دام بيهايه او پاكرا ي خداوند است زي چشمان من دائماً بسو15
  . ن و منفرد هستميكه مسكرا ي بر من ملتفت شده، رحمت بفرما ز16
  .رون آوري من بيمرا از مشقت ها. اد شده استي دل من زيهاي تنگ17
  .امرزيم را بيايع خطاين و جمكنت و رنج من نظر افك بر مس18
  . ورزندينه ميك تلخ به من ةنيكارند و به يه بسكرا ين زك بر دشمنانم نظر 19
  .ل دارمكرا بر تو توي ده تا خجل نشو زيين و مرا رهاك جانم را حفظ 20
  .و هستمه من منتظر تكرا ي حافظ من باشند زيمال راستك 21
.ي ويع مشقت هاي ده، از جميل را خالصي خدا، اسرائي ا22


26مزمور 
  .ديل داشته ام، پس نخواهم لغزكمال خود رفتار نموده ام و بر خداوند توكه من در كرا ي خداوند، مرا داد بده، زي ا1
  . گردانيباطن و قلب مرا مصفّ. ازماين و مرا بك خداوند مرا امتحان ي ا2
   تو رفتار نموده ام؛ي رحمت تو در مد نظر من است و در راستهكرا ي ز3
  .ن داخل نخواهم شدي با مردان باطل ننشسته ام و با منافق4
  .ن نخواهم نشستي دارم و با صالحياران نفرت مك از جماعت بد5
   خداوند طواف خواهم نمود،يمذبح تو را ا. مي شوي خود را در صفا مي دستها6
. ميب تو را اخبار نمايرا بشنوانم و عجا تا آواز حمد تو 7
  .ونت جالل تو راك دارم و مقام سي تو را دوست مة خداوند محل تو خاني ا8
  ز،يات مرا با مردمان خونرين و نه حكاران جمع مك جان مرا با گناه9

  .شان پر از رشوه استيشان آزار است و دست راست اي ايه در دستهاك 10
  . ده و بر من رحم فرمايمرا خالص.  باشمي مكد سالمال خوك و اما من در 11
. خواهم خواندكخداوند را در جماعت ها متبار. ستاده استي هموار ايم در جاي پا12
  

27مزمور 
  ه هراسان شوم؟ ك جان من است؛ از يه بترسم؟ خداوند ملجاكخداوند نور و نجات من است؛ از  1
  . دند و افتادنديشان لغزي خصمان و دشمنانم، ايعني مرا بخورند،  آمدند تا گوشتكيران بر من نزدي چون شر2
  .   نان خواهم داشتيز اطمين نياگر جنگ بر من برپا شود، در ا. ديد، دلم نخواهد ترسي بر من فرود آي اگر لشگر3
  . مير نماكل او تفكينم و در هكا جمال خداوند را مشاهده ن باشم تك خداوند ساةام عمرم در خانيه تمام اك: ديز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبي چكي 4
  . خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساختي خود مرا مخفةمي خةبان خود نهفته، در پرديه در روز بال مرا در ساكرا ي ز5
.ح خواهم خواندي خداوند سرود و تسبيد و براياهم گذران او خوةمي را در خيامك شادي هايقربان.  و اآلن سرم بر دشمنانم گرداگردم برافراشته خواهد شد6
  .  خوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب فرماي خداوند چون به آواز خود مي ا7
  .دي خداوند خواهم طلبي تو را اي رويبل. دي مرا بطلبيرو: يه گفته اكد ي گوي دل من به تو م8
  . منماكن و ترك نجاتم، مرا رد مي خدايا. يار من بوده اكتو مدد. را در خشم برمگردان خود ة خود را از من مپوشان و بندي رو9

  . داردينند، آنگاه خداوند مرا برمك ي مك چون پدر و مادرم مرا تر10
  . ت فرماياموز و به سبب دشمنانم مرا به راه راست هدايق خود را به من بي خداوند طري ا11
  . ذبه و دمندگان ظلم بر منت برخاسته اندكه شهود كرا ي، ز مرا به خواهش خصمانم مسپار12
  . نمين زندگان ببيه احسان خداوند را در زمكردم ك ي اگر باور نم13
. منتظر خداوند باشيبل. ت خواهد دادي شو و دلت را تقوي خداوند منتظر باش و قوي برا14
  

28مزمور 
  . رونديه به حفره فرو مك باشم ي، مثل آنانيمن، از من خاموش مباش، مبادا اگر از من خاموش شو ة صخريا.  آورمياد برمي خداوند، نزد تو فري ا1
  .  افرازمينم و دست خود را به محراب قدس تو برمك ي آواز تضرع مرا بشنو چون نزد تو استغانه م2
  .شان استيدر دل اند و آزار ي گويز ميگان خود سخن صلح آميه با همساكش كاران مكران و بدي مرا با شر3
  .شان رد نمايشان را به خود ايشان بده و رفتار ايشان بده آنها را مطابق عمل دست ايشان و موافق اعمال زشت ايردار اك آنها را به حسب 4
.  نمودي ساخت و بنا نخواهيشان را منهدم خواهيا. نندك ير نمك تفيه در اعمال خداوند و صنعت دست وك چون5
  .ده استيه آواز تضرع مرا شنكرا ي باد زكر خداوند متبا6
  .پس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را حمد خواهم گفت. افته اميل داشت و مدد كدلم بر او تو.  خداوند قوت من و سپر من است7
  . نجاتةح خود قلعي مسيشان است و براي خداوند قوت ا8



.ن و برافراز تا ابداآلبادكت يشان را رعايا.  فرماكارراث خود را مبي قوم خود را نجات ده و م9


29مزمور 
  . دييف نماي خداوند توصيجالل و قوت را برا. دينكف ي فرزندان خدا، خداوند را توصي ا1
.دينكت سجده ينت قدوسيخداوند را در ز. دييد نماي خداوند را به جالل اسم او تمج2
  .  ار استي بسي آبهايخداوند باال.  دهديالل رعد م جيخدا.  آواز خداوند فوق آبها است3
  .آواز خداوند با جالل است.  آواز خداوند با قوت است4
  . ندك شي آزاد لبنان را ميخداوند سروها. ندك شي آزاد را مي آواز خداوند سروها5
  .ي گاو وحشةون را مثل بچيلبنان و سر.  جهاندي آنها را مثل گوساله م6
  .افدك شي آتش را ميزبانه ها آواز خداوند 7
  . سازدي قادِش را متزلزل ميخداوند صحرا.  سازدي آواز خداوند صحرا را متزلزل م8
.نندك ير مكعاً جالل را ذيل او جمكيو در ه.  گرداندي برگ مي اندازد، و جنگل را بي آواز خداوند غزالها را به درد زه م9

  . شسته است پادشاه تا ابداآلبادخداوند ن.  خداوند بر طوفان جلوس نمود10
. خواهد نمودك مباريخداوند قوم خود را به سالمت. دي خداوند قوم خود را قوت خواهد بخش11
  

30مزمور 
  .ي و دشمنانم را بر من مفتخر نساختيديشكه مرا باال كرا ي خوانم زيح مي خداوند تو را تسبي ا1
  .ي مرا شفا داد من، نزد تو استغاثه نمودم ويهوه خداي ي ا2
.ه فرو نرومي تا به هاويمرا زنده ساخت. ي خداوند جانم را از حفره برآوردي ا3
  ! دييت او حمد گوير قدوسكد و به ذيي مقدسان خداوند او را بسراي ا4
  .ديا نمي رخ ميصبحگاهان شاد.  شوديل ميه نزيشامگاه گر. ي او زندگاني است و در رضامنديه غضب او لحظه اكرا ي ز5
.جنبش نخواهم خورد تا ابداآلباد:  خود گفتميابيامك و اما من در 6
  .شان شدمي پريدي خود را پوشاني و چون رويديوه مرا در قوت ثابت گردانك خود ي خداوند به رضامندي ا7
  .مي نماي آورم و نزد خداوند تضرع مياد برمي خداوند نزد تو فري ا8
  د؟  ي نماي تو را اخبار ميد و راستي گوي تو را حمد مكا خايه حفره فرو روم؟ آده است چون بي در خون من چه فا9

  . ار من باشك خداوند مدديا. رم فرماك خداوند بشنو و به من ي ا10
  .ي بسته ايمر مرا به شادكرده و كرون يپالس را از من ب. ي من به رقص مبدل ساخته اي ماتم مرا برا11
. من، تو را حمد خواهم گفت تا ابداآلباديهوه خداي يا.  و خاموش نشود تا جاللم ترا سرود خواند12
  

31مزمور 
  .ش مرا نجات بدهيدر عدالت خو. ل دارم؛ پس خجل نشوم تا به ابدك خداوند بر تو توي ا1
  .     ي دهين باش تا مرا خالصي حصي و خانه اي قويم صخره ايبرا.  برهانير و مرا به زودي گوش خود را به من فراگ2
  .  فرمايت و رهبريبه خاطر نام خود مرا هدا. ي من هستةرا صخره و قلعي ز3
  . رون آوريرده اند بكم پنهان يه براك ي مرا از دام4
  .يه دادي حق، تو مرا فديهوه، خداي يا.  سپارميروح خود را به دست تو م. ي من تو هستةرا قلعي ز5
  . دارميل مكو اما من بر خداوند تو. نمك يفرت منند نك ي ميرويل پيه از اباطك ي از آنان6
  ؛ يها شناخته ايده و جانم را در تنگيرا مشقت دينم زك ي مي به رحمت تو وجد و شاد7
.يده ايع قائم گرداني وسي مرا بجايهاي؛ پاير نساخته اي مرا به دست دشمن اس8
  .زيه جانم و جسدم نكده شد، بلياهك چشم من از غصه.  هستميرا در تنگي خداوند بر من رحمت فرما زي ا9

  .ده شديم پوسيف و استخوانهايقوتم از گناهم ضع. ده استي گرديم از ناله فانياتم از غم و سالهايه حكرا ي ز10
  .زدي گريند از من ميرون بيه مرا بكهر . ان شده اميش؛ و باعث خوف آشنايگان خويخصوصاً نزد همسا. ده امي دشمنانم عار گردة نزد هم11
  .     ده امي مثل مرده از خاطر فراموش شده ام و مانند ظرفِ تلف شده گرد12
. ندي نماير مكنند و در قصد جانم تفك يرا بر من با هم مشورت مي باشد، زيدم و خوف گرداگرد من مي شنياريه بهتان را از بسكرا ي ز13
  .يمن تو هست ي دارم و گفته ام خدايل مك خداوند توي و اما من بر تو ا14
  . دهينندگانم خالصكمرا از دست دشمنانم و جفا .  باشدي من در دست تو مي وقتها15
  .    خود را بر بنده ات تابان ساز و مرا به رحمت خود نجات بخشي رو16
  .ران خجل شوند و در حفره خاموش باشنديشر. ه تو را خوانده امك خداوند خجل نشوم چوني ا17
  .دي گويبر و استهانت بر عادالن سخن مك و تيه به درشتكنگ شود  دروغ گو گي لبها18
  .ي آدم ظاهر ساخته ايش بنيالنت پك متوي و برايرده اكره ي ترسندگانت ذخيه براك عظمت احسان تو ي زه19
   داشتيه خواي از عداوت زبانها مخفيمه ايشان را در خيا. دي پوشانيد مردم خواهياك خود از مي روةشان را در پردي ا20
  .رده استكن به من ظاهر يب خود را در شهر حصيه رحمت عجك باد خداوند ك متبار21
.يديردم آواز تضرع مرا شنكاد ين چون نزد تو فركيل. ه از نظر تو منقطع شده امكرت خود گفتم ي و اما من در ح22
  .  دهدير ميثكبران را مجازات كدارد و مت يخداوند اُمنا را محفوظ م. ديع مقدسانِ خداوند او را دوست داري جمي ا23
!ديشك ي خداوند انتظار ميه براك ي همگانيت خواهد داد، ايد و دل شما را تقوي باشي قو24



  
32مزمور 

  .دي مستور گرديده شد و گناه ويان او آمرزيه عصك يسك خوشابحال 1
.   باشدي نميله ايو حاورد و در روح اي در حساب ني جرميه خداوند به وك يسك خوشابحال 2
  .  زدمي روز ميه تمامك ي شد از نعره ايده ميم پوسي بودم، استخوانهايه خاموش مك ي هنگام3
  .    د، سالهي تابستان مبدل گرديكرطوبتم به خش.  بودين ميه شب و روز بر من سنگك چون4
  .، سالهيردكش گناهم را عفو يپس تو آال. نمك يان خود را نزد خداوند اقرار ميعص: گفتم.  نداشتميردم و جرم خود را مخفك به گناه خود نزد تو اعتراف 5
  . ديد، هرگز بدو نخواهد رسيالن آيار به سي بسيه آبهاك يوقت. ردك در وقت اجابت نزد تو دعا خواهد ين رو هر مقدسي از ا6
. نمود، سالهياطه خواه نجات احيمرا به سوردها. ردك ي حفظ خواهي مرا از تنگي من هستي تو ملجا7
  . حت خواهم فرموديه بر تو است نصكد رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود يه باك يمت خواهم آموخت و به راهك تو را ح8
. نخواهند آمدكي دهند، والّا نزدينت مي بستن به دهنه و لگام زيه آنها را براكد ي فهم مباشي مثل اسب و قاطر ب9

  . ردكل دارد رحمت او را احاطه خواهد كه بر خداوند توك باشد، اما هريار مير بسي شري غمها10
.ديي راست دالن ترنّم نماة هميد و اينك و وجد ي صالحان در خداوند شادي ا11
  

33مزمور 
  .دي شايح خواندن راستان را ميه تسبكرا يد، زيي نماي صالحان در خداوند شادي ا1
  .ديد؛ با عود ده تار او را سرود بخوانيي بگو خداوند را با بربط حمد2
  .د با آهنگ بلنديو بنوازكيد؛ نيي او بسراي تازه براي سرود3
  .  او با امانت استيارهاكع يم است و جميالم خدا مستقكرا ي ز4
  .جهان از رحمت خداوند پر است.  داردي عدالت و انصاف را دوست م5
  . دهان اوةل جنود آنها به نَفْخِكالم خداوند آسمانها ساخته شد و ك به 6
  .دي نمايره ميند و لجه ها را در خزانه ها ذخك يا را مثل توده جمع   مي دري آبها7
  .ون از او بترسندك ربع مسةنكع سين از خداوند بترسند؛ جمي اهل زمي تمام8
  .ديم گرديه او گفت و شد؛ او امر فرمود و قاكرا ي ز9

  . گردانديست مي قبائل را نيرهايند؛ تدبك يا باطل م خداوند مشورت امت ها ر10
  .   ر قلب او تا دهرالدهوري مشورت خداوند قائم است تا ابداآلباد؛ تداب11
.ده استيراث خود برگزي ميشان را برايه اك يشان است و قومي ايهوه خدايه ك ي خوشابحال امت12
  .ستيگر آدم را نيع بنيند و جمك از آسمان خداوند نظر اف13
  .نان جهانكع سايند، بر جمك افيش نظر ميونت خوكان سك از م14
  . نموده استكشان را دريعاً سرشته است و اعمال ايشان را جمي ايه دلهاك او 15
  .افتي نخواهد يي قوت رهايارير خالص نخواهد شد و جبار به بسك لشيادتي پادشاه به ز16
  . نخواهد داديي را رهايسكت قوت خود  اسب به جهت استخالص باطل است و به شد17
  .شندك يه انتظار رحمت او را مك ي ترسند، بر آنانيه از او مك است ي چشم خداوند بر آنانكني ا18
  .شان را در قحط زنده نگاه داردي بخشد و اييشان را از موت رهاي تا جان ا19
  .او اعانت و سپر ما است.  باشدي جان ما منتظر خداوند م20
  . مي داريل مكند و نام قدوس او توك ي ميه دل ما در او شادكرا ي ز21
.ميدوار تو بوديه امك خداوند رحمت تو بر ما باد، چناني ا22
  

34مزمور 
  .ح او دائماً بر زبان من خواهد بوديتسب.  خواهم گفتك خداوند را در هر وقت متبار1
  .         خواهند نموديادده، شينان شنيكمس. ردك جان من در خداوند فخر خواهد 2
  . ميگر برافرازيدكينام او را با . ديير نمايبك خداوند را با من ت3
  .دي بخشيم خالصيع ترسهايدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمي چون خداوند را طلب4
  .شان خجل نشدي ايهايدند و رويردند و منور گردك او نظر ي بسو5
  .دي بخشييش رهايهاي تنگيد و او را از تماميو را شنرد و خداوند اكاد ين فريكن مسي ا6
. رهانديشان را مي خداوند گرداگرد ترسندگان او است؛ اردو زده، اة فرشت7
  . دارديل مكه بدو توك يخوشابحال شخص. وستكيه خداوند نكد ينيد و ببي بچش8
  .تسي نيمكچ يه ترسندگان او را هكرا يد زي مقدسانِ خداوند از او بترسي ا9

  . نخواهد شديمكو كيز نيچ چيشند و اما طالبان خداوند را به هك ي مي نوا شده، گرسنگيربچگان بي ش10
  . د و ترس خداوند را به شما خواهم آموختيد مرا بشنويياي اطفال بي ا11
  ند؟ي را ببييوكي دارد تا نيام را دوست ميات است و طول ايه آرزومند حك يست ان شخصيك 12
  ز؛يله آميت را از سخنان حي نگاه دار و لبهايرا از بد زبانت 13
.وشك آن بين؛ صلح را طلب نما و در پك بييوكي اجتناب نما و ني از بد14
  . شانياد اي فري بسوي صالحان است و گوشهاي چشمان خداوند بسو15



  .ن منقطع سازديشان را از زمير اكاران است تا ذك بدي خداوند بسوي رو16
.دي بخشييشان رهاي ايهايشان را از همه تنگيد و ايشان را شنياد برآوردند، خداوند ايان فر چون صالح17
  . وفتگان را نجات خواهد دادكسته دالن است و روح ك شكي خداوند نزد18
  .دي آنها خواهد رهانةار است، اما خداوند او را از همي زحمات مرد صالح بس19
  .  سته نخواهد شدك از آنها شيكيه ك دارد، يشان را نگاه مي اي همه استخوانها20
  .آخذه خواهد شدورد و از دشمنان صالح مك خواهد كر را شرارت هالي شر21
.آخذه نخواهد شدول دارند مك تويه بر وك يه خواهد داد و از آناني خداوند جان بندگان خود را فد22
  

35مزمور 
  . نندك يه با من جنگ مك ي آنانن باك خداوند با خصمان من مخاصمه نما و جنگ ي ا1
  ز،ير و به اعانت من برخي سپر و مِجنّ را بگ2
.نندگانم ببند و به جان من بگو من نجات تو هستمك جفا يش رويم و راه را پكزه را راست ي و ن3
  .ده و خجل شونديش منند، برگردانيه بداندك يه قصد جان من دارند؛ و آنانك ي خجل و رسوا شوند آنان4
  .شان را براندي خداوند اة باد باشند و فرشتيش روياه پك مثل 5
  .ندكشان را تعاقب ي خداوند اة و لغزنده باد و فرشتيكيشان تاري راه ا6
 ي سبب در حفره اي من بيرا دام خود را براي ز7

  .نده بودندك جهت ي جان من بيه آن را براكردند كپنهان 
.تد گرفتار گرددكرد و در آن به هاليرد خودش را بگك پنهان هك ي بدو برسد و داميت ناگهانك هال8
  . خواهد نموديرد و در نجات او شادك و اما جان من در خداوند وجد خواهد 9

!ي وةنندكر را از تاراج ين و فقيك رهاند و مسي تر از او  مين را از شخصِ قويكه مسكه مانند تو كست يك خداوند يا: ندي گويم مي استخوانهاة هم10
  . پرسندي دانستم از من ميه نمك را ييزهايچ. نه ورز برخاسته انديك شاهدان 11
  .ده انديس گردانك يجان مرا ب. نندك ي به من مي بدييوكي به عوض ن12
  . گشتينه ام برميم به سيدم و دعاي رنجانيدم؛ جان خود را به روزه مي پوشي بودند، پالس ميمار ميشان بي و اما من چون ا13
  . شدميرد، از حزن خم مي مادرش ماتم گيه براك يسكچون .  رفتمي بود، سرگردان ميه او دوست و برادرم مك مثل آن14
  .ت نشدندكدند و سايه نشناخته بودم مرا درك يسانكگان بر من جمع شدند، و يآن فروما. نان جمع شدندك ي چون افتادم شادي ول15
.  افشردندي خود را بر من مينند، دندانهاك ي مي نان مسخرگيه براك ي مثل فاجران16
  .ربچگاني مرا از شةگانيشان برهان و ي ايهايرد؟ جانم را از خرابك ي نظر خواهيك خداوند تا به ي ا17
  .ح خواهم خوانديم تسبيان قوم عظيترا در م.  و تو را در جماعتِ بزرگ حمد خواهم گفت18
  . نزنندكند، چشمي نماي سبب بغض ميه بر من بك ينند، و آنانك فخر ن سبب دشمن منند، بر منيه بك ي تا آنان19
  .نندك ير مكز را تفيله آمين آرامند، سخنان حيه در زمك يند و بر آناني گوي سخن نمي سالمتيرا براي ز20
.ده استيند هه هه چشم ما را دي گويرده، مك و دهان خود را بر من باز 21
  .  خداوند از من دور مباشيا. وت مفرماك، پس سي ادهي خداوند تو آن را دي ا22
  .  مني دعوي من و خداوند من، براي خدايدار، اي داد من بيز و برايشتند را برانگي خو23
  .ندي نمايم مرا موافق عدل خود داد بده، مبادا بر من شاديهوه خداي ي ا24
  !ميديند او را بلعي مراد ما؛ تا نگوكنيند اي تا در دل خود نگو25
  .  ملبس شونديينند، به خجلت و رسواك يبر مكه بر من تك ي من شادند، با خجل و شرمنده شوند؛ و آنانيه در بدك ي و آنان26
  . خود رغبت داردة بنديه به سالمتكند خداوند بزرگ است يند و دائماً گوي نمايه خواهان حق منند ترنّم و شادك ي آنان27
. روزيح تو را تماميرد و تسبكخواهد ان ي و زبانم عدالت تو را ب28
  

36مزمور 
  .ستيه ترس خدا در مد نظر او نكد ي گوير در اندرون دل من ميت شري معص1
  .روه نگرددكد تا گناهانش ظاهر نشود و مي گويشتن را در نظر خود تملق ميرا خوي ز2
  .است دست برداشته ياركوكي و نياز دانشمند. له استي سخنان زبانش شرارت و ح3
.  نفرت ندارديرده، از بدكخود را به راه ناپسند قائم . ندك ير مك شرارت را بر بستر خود تف4
  .ك خداوند رحمت تو در آسمانها است و امانت تو تا افالي ا5
  . يم را نجات دهي خداوند انسان و بهايا. مي عظةام تو لجك خداست و احيوههاك عدالت تو مثل 6
  .  برندي تو پناه مي بالهاةير ساي آدم زيبن. ارجمند است خدا رحمت تو چه ي ا7
  .ي نوشانيشان را مي خود ايهاياز نهر خوش.  شوندي تو شاداب مة خاني از چرب8
  .ديم ديات است و در نور تو نور را خواهي حةه نزد تو چشمكرا ي ز9

  .دالن راست ي عارفان خود مستدام فرما و عدالت خود را براي رحمت خود را برا10
  .زان نسازديران مرا گريد و دست شريايبر بر من نك تي پا11
. توانند برخاستيشان را انداخته شده اند و نميا. رداران افتاده اندك در آنجا بد12
  

37مزمور 



  .     زان حسد مبريشتن را مشوش مساز و بر فقته انگيران خوي به سبب شر1
.د و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد شونيده مي بريه مثل علف به زودكرا ي ز2
  . ن باش و از امانت پرورده شوكن سايدر زم. نك بييوكيل نما و نك بر خداوند تو3
  .  و در خداوند تمتع ببر، پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد4
  ه آن را انجام خواهد داد،كن كل ك تويق خود را به خداوند بسپار و بر وي طر5
  . رون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظُهري مثل نور ب و عدالت تو را6
  .له گر خود را مشوش مسازيق و مرد حيت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طرك نزد خداوند سا7
  .ه البته باعث گناه خواهد شدكخود را مشوش مساز . نك كنار شو و خشم را ترك از غضب بر8
.ن خداوند بوديو اما منتظران خداوند وارث زم. ران منقطع خواهند شديه شركرا ي ز9

  .رد و نخواهد بودك يانش تأمل خواهكدر م. ر نخواهد بودي شرك هان بعد از اند10
.دي متلذذ خواهند گردي سالمتين خواهند شد و از فراوانيمان وارث زمي و اما حل11
  .شرد افي خود را بر او ميند و دندانهاك ير بر مرد عادل شورا مي شر12
  .دي آيه او روز مكند ي بيرا ميد، زي خداوند بر او خواهد خند13
  .ندازند و راست روان را مقتول سازندير را بين و فقيكده اند تا مسيشكمان را كرده و كر برهنه يران شمشي شر14
. سته خواهد شدكشان شي ايمانهاكشان فرو خواهد رفت و يشان به دل خود اير اي شمش15
  .ريثكران ي شرياز اندوخته ها.  مرد صالح بهتر استكي كند نعمتِ ا16
  .ندك يد مييو اما صالحان را خداوند را تأ. سته خواهد شدكران، شي شريه بازوهاكرا ي ز17
  .شان خواهد بود تا ابداآلباديراث اي داند و ميامالن را مك ي خداوند روزها18
  .ر خواهند بوديام قحط سي در زمان بال خجل نخواهد شد، و در ا19
  .دي خواهند گردي مثل دخان فانيبل.  خواهند شدي مرتعها فاني شوند و دشمنان خداوند مثل خرمي مكران هاليرا شري ز20
  .م و بخشنده استيند و اما صالح رحك يرد و وفا نمي گير قرض مي شر21
. اند، منقطع خواهند شديعون وه ملك يو اما آنان. ن گردنديابند وارث زميت ك بريه از وك يرا آناني ز22
  . دارديق سرور مي سازد، و در طريم مك انسان را مستحي خداوند قدمها23
  . ردي گيرا خداوند دستش را مينده نخواهد شد زكفتد افي اگرچه ب24
  .  نان بشونديه گداكده ام و نه نسلش را ي ندكر هستم و مرد صالح را هرگز متروي من جوان بودم و اآلن پ25
.  خواهند بودكت او مباريو ذر.  روز رئوف است و قرض دهندهي تمام26
  . بود تا ابداآلبادين خواهكپس سا. نك بييوكينار شو و نك بري از بد27
.قطع خواهد  شدر منيو اما نسل شر. شان محفوظ خواهند بود تا ابداآلباديا.  نخواهد فرمودك دارد و مقدسان خود را تريرا خداوند انصاف را دوست مي ز28
  . ونت خواهند نمودكن خواهند بود و در آن تا به ابد سي صالحان وارث زم29
  . دي نماير مكند و زبان او انصاف را ذك يان ميمت را بك دهان صالح ح30
  .ديش نخواهد لغزيپس قدمها.  در دل اوستي ويعت خداي شر31
  . را دارديند و قصد قتل وك ين ميمك صالح ير براي شر32
. فتوا نخواهد داديد بر وي آيرد و چون به داورك نخواهد ك خداوند او را در دستش تر33
  .دي ديران منقطع شوند آن را خواهيچون شر. ن برافرازديق او را نگاه دار تا تورا به وراثت زمي منتظر خداوند باش و طر34
  .ديشك ي هر سو م سبز خود را بهيشه بود و مثل درخت بوميه ظلم پكدم ير را دي شر35
  .افت نشديردم و كد و او را جستجو يست گردي نكني اما گذشت و ا36
  . استيه عاقبت آن مرد سالمتكرا ين زين و مرد راست را ببكامل را مالحظه ك مرد 37
  ران منقطع خواهد شديد و عاقبت شري خواهند گردكعاً هالياران جمك اما خطا38
  . شان خواهد بودي اة او قلعيو در وقت تنگخداوند است   و نجات صالحان از39
.ل دارندكرا بر او تويد زيرده، خواهد رهانكران خالص يشان را از شريا. رده، نجات خواهد دادكشان را اعانت ي و خداوند ا40
  

38مزمور 
  . بم مفرمايش تأديخ منما و در خشم خوي خداوند مرا در غضب خود توبي ا1
  .  فرورفته و دست تو بر من فرود آمده است تو در منيرهايه تكراي ز2
  . ي ني خودم سالمتيم به سبب خطايست و در استخوانهاي ني در جسم من به سبب غضب تو صحت3
  . ن تر شدهيمثل باران گران را از طاقتم سنگ. را گناهانم از سرم گذشته استي ز4
  .  جراهات من متعفّن و مقروح شده است، به سبب حماقت من5
  .نمك ينان تردد مك روز ماتم يتمام.  شده اميت منحني نهايچم و بي پيخود م به 6
  .ستي نيمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتكرا ي ز7
. زنميوفته شده ام و از فغان دل خود نعره مكت ي نهاي حس و بي من ب8
  . باشدي نميخف من از تو مي من در مد نظر تو است و ناله هاي آرزوي خداوند تمامي ا9

  .ستيز با من ني طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم ني دل من م10
  .ستاده انديشان من دور ايستند و خوي اينار مك من بريقانم از بالي دوستان و رف11
.نندك ير مكفله تيند و تمام روز حي گويز ميشانم سخنان فتنه انگي گشترند و بدانديه قصد جانم دارند دام مك ي آنان12



  .ندكه دهان خود را باز نك شنوم؛ و مانند گُنگم ير نمك و اما من مثل 13
  . نباشديه در زبانش حجتك يسك شنود و يه نمكده ام ي گرديسك و مثل 14
  .  داديم جواب خواهيهوه خداي يتو ا. شمك ي خداوند انتظار تو را ميه اكرا يه خداوند زكرا ي ز15
. نندكبر كم بلغزد بر من تيهايند و چون پاي نمايبادا بر شاده گفته ام مك چون16
  .  من استيش رويشه پي افتادن نصب شده ام و درد من هميه براكراي ز17
  . ن هستمي خود غمگيايم و از خطاي نمايرا گناه خود را اخبار مي ز18
  ارند، يبسند ي نماي سبب بر من بغض ميه بك ي اما دشمنانم زنده و زورآورند و آنان19
. نمك ي ميروي را پييوكيرا ني ورزند زيبر من عداوت م.  رسانندي مي به من بديكيه به عوض نك ي و آنان20
   من از من دور مباش،ي خدايا.  منماك خداوند مرا تري ا21
.يه نجات من هستك ي خداونديل فرما، اي اعانت من تعجي و برا22


39مزمور 
  .ش من استير پيه شرك يدهان خود را به لجام نگاه خواهم داشت، مادام. رد تا به زبانم خطا نورزمكخواهم  خود را حفظ ي گفتم راهها1
  .ت آمدكردم و درد من به حركوت كز سي نييوكي من گنگ بودم و خاموش و از ن2
  .پس به زبان خود سخن گفتم. ديردم آتش افروخته گردك ير مكچون تف.  دلم در اندرونم گرم شد3
  . هستميست تا بفهمم چه قدر فانيه چكامم را ي خداوند اجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار اي ا4
  . محض بطالت قرار داده شد، سِالهيناً هر آدميقي. چ استي ام در نظر تو هي و زندگاني وجب ساخته اكيم را مثل ي روزهاكني ا5
.ه از آن تمتع خواهد بردكست يك داند يند و نمك يره ميذخ. گردد يند و محض بطالت مضطرب مك يال رفتار مي انسان در خكني ا6
  . باشديد من بر تو مي چه منتظر باشم؟ امي خداوند براي و اآلن ا7
  .  گناهانم برهان و مرا نزد جاهالن عار مگردانة مرا از هم8
  . يرده اكن را يه تو اكرا يردم زك من گنگ بودم و زبان خود را باز ن9

  . شوميه از ضرب دست تو من تلف مكرا ي را از من بردار ز خودي بال10
  .ناً هر انسان محض بطالت است، سِالهيقي. ي گذاريد ميس او را مثل بي، نفاينك يب مي چون انسان را به سبب گناهانش به عتابها تأد11
  .ع پدران خوديل هستم مثل جميب هستم در نزد تو و نزيمن غره  كرا يت مباش، زكم سايهاكادم گوش بده و از اشي مرا بشنو و به فري خداوند دعاي ا12
.اب گردمينم و ناكه رحلت ك شوم قبل از آنك خشم خود را از من بگردان تا فرحناي رو13
  

40مزمور 
  .دياد مرا شنيل شده، فريده ام، و به من مايشك خداوند يار براي انتظار بس1
  . ديم گردانكم را مستحيم را بر صخره گذاشته، قدمهايهاين و پات برآورد و از گِلِ لجك و مرا از چاه هال2
  .ردكل خواهند كنند ترسان شده، بر خداوند توين را بي چون اياريبس.  ما راي حمد خدايعني تازه در دهانم گذارد ي و سرود3
.ل نشوديبران ظالم و مرتدان دروغ ماكل دارد و به متكه بر خداوند توك يسك خوشابحال 4
نم، از حد كان ير و بيرد، اگر آنها را تقركم نتوان يدر نزد تو آنها را تقد. ي ما نموده ايه براك يرهاي و تدبيرده اكه تو كب ي عجيارهاكار است ي ما چه بسيهوه خداي ي ا5

  .اده استيشمار ز
  .يه را نخواست گناي و قرباني سوختنيقربان. يردك مرا باز ياما گوشها. يه رغبت نداشتي و هدي در قربان6
  .تاب درباره من نوشته شده استكدر طومار ! مي آي مكنيا:  آنگاه گفتم7
.عت تو در اندرون دل من استي دارم و شري من رغبت مي خداي تو اة در  بجا آوردن اراد8
  .ي داني خداوند مي خود را باز نخواهم داشت و تو اي لبهاكنيا.  در جماعت بزرگ به عدالت بشارت دادم9

  .رده امك تو را از جماعت   بزرگ پنهان نيرحمت و راست. رده امكان     يامانت و نجات تو را ب.  نداشته امي عدالت تو را در دل خود مخف10
  . ندك ي  ِ تو دائماً مرا محافظت ميرحمت و راست.  خداوند  لطف خود را از من باز مداري پس تو ا11
.رده استك كاده است و دل من مرا تري سر من زيهاياز مو. دي توانم ديه نمك يگناهانم مرا دور گرفته است به حد. ندك ي مشمار مرا احاطهي بيايه بالكرا ي ز12
  . ل فرماي خداوند به اعانت من تعجيا.  خداوند مرحمت فرموده، مرا نجات بدهي ا13
  .       ده و رسوا گردندي من رغبت دارند، به عقب برگردانيه در بدك يعاَ خجل و شرمنده شوند، و آنانيت جان من دارند، جمكه قصد هالك ي آنان14
  .ران شونديش حيخجالت خو:ند، به سبب ي گويه بر من هه هه مك ي آنان15
  .ه خداوند بزرگ استكند ي دارند، دائماَ گويه نجات تو را دوست مك يند و آناني نمايع طالبان تو در تو وجد و شادي و اما جم16
.ر مفرماي من، تأخي خدايا. ي من هستةتو معاون و نجات دهند. ندك ير مك من تفةر هستم و خداوند دربارين و فقيكاما من مس و 17


41مزمور 
  . خواهد داديخداوند او را در روز بال خالص. ندك ير مكر تفي فقيه براك يسك خوشابحال 1
  .ردك يم نخواهي دشمنانش تسلي خواهد بود و او را به آرزوكن مبارياو در زم. رد و زنده خواهد داشتك خداوند او را محافظت خواهد 2
.دي گستراني اش خواهيماري خوابگاه او را در بيتمام. د خواهد نموديي تأيماري خداوند او را بر بستر ب3
  .ده اميرا به تو گناه ورزيجام مرا شفا بده ز.  خداوند بر من رحم نمايا:  من گفتم4
  .رد و نام او گُم شودي بميكه كند ي گوي سخن مي من بدةدربار دشمنانم 5
  .  ندك يع ميرون رود آن را شايچون ب. ندك يد و دلش در خود شرارت را جمع مي گويد، سخن باطل ميايدن من بي دي و اگر برا6



  شند،ي اندي مي من بدةنند و دربارك ي ميگر بر من نماميدكيع خصمانم با ي و جم7
  .گر نخواهد برخاستيده است و ديه خوابكو حال او . خته شده استي بر او رك مهلي اه حادثهك 8
.ردك خود را بر من بلند ة خورد، پاشنيز ميه نان مرا نك داشتم يه بر او اعتماد مك و آن دوست خالص من 9

  . رسانميشان مي خداوند بر من رحم فرموده، مرا برپا بدار تا مجازات بدي و اما تو ا10
  .دي نمايرا دشمنم بر من فخر نمي زيه در من رغبت دارك دانم ين مي از ا11
  . نموديش دائماً قائِم خواهي و مرا به حضور خويم نموده اكمالم مستحك و مرا به سبب 12
.از ازل تا به ابد.  بادكل متباري اسرائيهود خداي 13
 .نين و آمي آم

42مزمور 
. تو دارديد براياق شدي خدا جان من اشتياق دارد، همچنان اياشت آب شدت ي نهرهايه آهو براك چنان1
  .م و به حضور خدا حاضر شومياي بيكه ك، ي حي خداة خداست تشنة جان من تشن2
  جاست؟ك تو يخدا:  گفتندي روز مرا ميتمام.  بوديم روز و شب نان من ميهاك اش3
د يح در گروه عيردم، به آواز ترنم و تسبك ي ميشروي خدا پةشان را به خاني رفتم و اي چگونه با جماعت م.زمي ري آورم، جان خود را بر خود مياد مين را بي چون ا4
.نندگانك
. او باز حمد خواهم گفتي نجات رويه او را براكرا يد دار زي؟ بر خدا اميشان گشته اي و چرا در من پري شده اي جانم چرا منحني ا5
  . حرمون و از جبل مِصغَريوههاكرد، از كاد خواهم ين اردن ين تو را از زميبنابرا.  شدي من، جانم در من منحني خداي ا6
  . تو بر گذشته استيزابها و موجهايع خي تو؛ جمي دهد از آواز آبشارهاي لجه به لجه ندا م7
  .ات منيح ي در روز خداوند رحمت خود را خواهد فرمود، و در شب سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خدا8
  نم؟كنان تردد بك؟ چرا به سبب ظلم دشمن ماتم يرده اك من چرا مرا فراموش ة صخريا:  به خدا گفته ام9

جاست؟ك تو يخدا: ندي گويه همه روزه مرا مكنند، چونك يم مرا مالمت مي در استخوانهايدگيوبك دشمنانم به 10
. من استي من و خدايه نجات روكه او را باز حمد خواهم گفت، كرا يد دار زي؟ بر خدا اميشان گشته اي شده و چرا در من پري جان من چرا منحني ا11
  

43مزمور 
  .  دهيله گر و ظالم مرا خالصيصل فرما و از مرد حي رحم في مرا با قوم بين و دعواك ي خدا مرا داوري ا1
نم؟كنان تردد بكن ماتم ؟ چرا به سبب ستم دشميچرا مرا دور انداخت. ي قوت من هستيرا تو خداي ز2
  . تو رسانندين هاكوه مقدس تو و مسكند و مرا به يت نماي خود را بفرست تا مرا هداي نور و راست3
  .ح خواهم خواندي من با بربط تسبي خدا، خدايو تو را ا.  من استيه سرور و خرمك يي خداي آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت، بسو4
. من استي من و خدايه نجات روكه او را باز حمد خواهم گفت، كرا يد بر خدا دار زي؟ اميشان گشته اي؟ و چرا در من پريا شده ي جان من چرا منحني ا5
  

44مزمور 
  .يرده اكام سلف يشان و در اي ايه در روزهاك ياركم و پدران ما، ما را خبر داده اند، يده اي خود شني خدا به گوشهاي ا1
  .يشان را منتشر ساختي، اما ايردكقومها را تباه . يشان را غرس نمودي، اما ايردكرون ي را ب تو به دست خود امت ها2
.يشان خرسند بوديرا از ايز.  تويه دست راست تو و بازو و نورِ روكشان را نجات نداد بليشان اي ايردند و بازوكر نين را تسخير خود زميه به شمشكرا ي ز3
  .عقوب امر فرمايپس بر نجات ، ي خدا تو پادشاه من هستي ا4
  .م ساختيمال خواهيش را پايند و به نام تو مخالفان خوكم افي به مدد تو دشمنان خود را خواه5
  .ي و مبغِضان ما را خجل ساختي داديرم مرا خالصيل نخواهم داشت و شمشكمان خود توكرا بر ي ز6
  . م خواند، سالهيح خواهيبد تسبرد و نام تو را تا به اكم ي روز بر خدا فخر خواهي تمام8
  .يي ايرون نمي ما بيرهاك و با لشين اآلن تو ما را دور انداخته و رسوا ساخته اكي ل9

  . نندك يشتن تاراج مي خوي و خصمان ما برايش دشمن روگردان ساخته اي و ما را از پ10
  .ينده ساخته اك ها پراان امتي و ما را در ميرده اكم ي تسلك خوراي ما را مثل گوسفندان برا11
  .يشان نفع نبرديمت اي و از قي بها فروختي قوم خود را ب12
  .نديه گرداگرد ماك يه نزد آنانياهانت و سخر. يديگان ما عار گرداني ما را نزد همسا13
  ان قوم ها؛  يدن سر در مي، جنبانيان امت ها ضرب المثل ساخته اي ما را در م14
  ده است،يم مرا پوشاني در نظر من است و خجالت رو من همه روزهيي و رسوا15
.رندي دشمن و انتقام گي از آوا مالمت گو و فحاش، از رو16
  . ميديانت نورزيم و در عهد تو خيردكاما تو را فراموش ن. ن همه بر ما واقع شدي ا17
  . ديق تو انحراف نورزي ما از طريهايد و پاي دل ما به عقب برنگرد18
  . يدي موت پوشانةي و ما را سايديوبكان اژدرها كا را در م هر چند م19
  . ميفراشتير برني غيم و دست خود را به خدايردك خود را هرگز فراموش ني نام خدا20
  .  داندي قلب را ميايرا او خفايرد؟ زك نخواهد ين را غوررسيا خدا اي آ21
  .مي شويندان ذبح شمرده مم و مثل گوسفي شويشته مك روز ينه به خاطر تو تمامي هر آ22
  .ندازيز و ما را تا به ابد دور مي؟ برخيده ايچرا خواب! دار شوي خداوند بي ا23
  ؟يردك ما را فراموش ي و ذلّت و تنگيدي خود را پوشاني چرا رو24
  .دهين چسبيم ما به زمك خم شده است و شكه جان ما به خاكرا ي ز25



.ه دهيت خود ما را فديانز و بخاطر رحمي به جهت اعانت ما برخ26


45مزمور 
.اتب ماهر استكزبان من قلم . مي گوي پادشاه مةانشاء خود را دربار.  جوشديو مكيالم نك دل من به 1
  . ساخته است تا ابداآلبادكن، خدا تو را مباريبنابرا. خته شده استي تو ري آدم و نعمت بر لبهاي از بنيل تر هستي تو جم2
  .ش راي خوييايبرك جالل و يعنيخود را بر ران خود ببند، ر ي جبار شمشي ا3
  .   را به تو خواهد آموختك ترسنايزهاي خود سوار شده، غالب شو و به جهت و حلم و عدالت؛ و دست راستت چييايبرك و به 4
. رودي افتند و به دل دشمنانِ پادشاه فرو مير تو ميزِ تو امت ها زي تيرهاي به ت5
  . سلطنت تو استي عصاي راستي تو تا ابداآلباد است؛ عصا خدا، تختي ا6
  . رده استكت مسح يشتر از رفقاي بي تو تو را به روغن شادمانين، خدا، خداي، بنابراي عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشت7
  .ه به تارها تو را خوش ساختندك عاج يلخه است، از قصرهاي تو مرّ و عود و سي همه رختها8
  .ستاده استير اي اوفيه به دست راستت در طالكمل. ب تو هستنديران پادشاهان از زنان نج دخت9

  ن،ك پدرت را فراموش ةن و گوش خود را فرادار، و قوم خود و خاني دختر بشنو و ببي ا10
  .  را او خداوند تو است پس او را عبادت نماي تا پادشاه مشتاق جمال تو بشود، ز11
.دي تو را خواهند طلبي، و دولتمندان قوم رضامنديرمغان و دختر صور با ا12
  . او با طال مرَصع استيد است و رختهاي دختر پادشاه تماماً در اندرون مج13
  .  نزد تو آورده خواهند شدي همراهان او در عقب ويره هاكبا.  شودي به لباس طرازدار نزد پادشاه حاضر م14
  .وند و به قصر پادشاه داخل خواهند شد شي آورده مي و خوشي به شادمان15
  . ساختي جهان سروران خواهيشان را بر تمامي به عوض پدرانت پسرانت خواهند بود و ا16
.پس قوم ها تو را حمد خواهند گفت تا ابداآلباد. ردكر خواهم ك دهرها ذة نام تو را در هم17
  

46 مزمور
  .  شوديافت ميا فوراً هيه در تنگك ياركخدا ملجا و قوت ماست، و مدد 1
  .ديا به لرزش آيوهها قعر دركد، اگر چه جهان مبدل گردد و يم ترسي پس نخواه2
. آن متزلزل گردند، سالهيشكوهها از سركند و ينند و به جوش اكش آشوب ي اگر چه آبها3
  .  راين قدوس حضرت اعلك سازد و مسي مكش شهر خدا را فرحنايه شعبه هاك است ي نهر4
  .رد در طلوع صبحكخدا او را اعانت خواهد .  در وسط اوست پس جنبش نخواهد خورد خدا5
  .ديپس جهان گداخته گرد. او آواز خود را داد. دندي گردكتها متحرك امت ها نعره زدند و ممل6
. بلند ما، سالهةعقوب قلعي يوت با ماست، و خدايهوه صباي 7
  .دا نموديها در جهان پي چه خرابهكد، ينك خداوند را نظاره يارهاكد يياي ب8
. سوزانديند و ارابه ها را به آتش مك يزه را قطع ميند و نك شيمان را مك دهد؛ ين ميك جهان تسي او جنگها را تا اقصا9

  .ان امت ها، متعال و در جهان، متعال خواهم شديم؛ در ميه من خدا هستكد يد و بدانيستي بازا10
. بلند ما، سِالهةعقوب قلعي يخداوت با ماست و يهوه صباي 11
  

47مزمور 
  .     دي بانگ برآوري آواز شاد نزد خدا به. دي زنكع امت ها دستي جمي ا1
  . بزرگي جهان خدايب است و بر تماميرا خداوند متعال و مهي ز2
  .   مايهاير پايفه ها را در زير ما مغلوب خواهد ساخت و طاي قوم ها را در ز3
. دارد، سِالهيه دوست مكعقوب را ي جاللت يعنيد ي ما خواهد برگزي براراث ما راي م4
  .رناك خدا به آواز بلند صعود نموده است؛ خداوند به آواز 5
  .ديح بخوانيد، پادشاه ما را تسبيح بخوانيتسب. ديح بخوانيد، خدا را تسبيح بخواني تسب6
  . ديخوانح بي تسبيبه خردمند.  جهان استيرا خدا پادشاه تمامي ز7
  .خدا بر تخت قدس خود نشسته است. ندك ي خدا بر امت ها سلطنت م8
.  باشديار متعال مياو بس.  جهان ار آن خداستيه سپرهاكرا يم جمع شده اند زي ابراهي سروران قوم ها با قوم خدا9
  

48مزمور 
  .شيوه مقدس خوك ما و در يد، در شهر خدايت مجي نهاي خداوند بزرگ است و ب1
  .مي پادشاه عظةيهون، در جوانب شمال، قريوه صك جهان است ي تمامي اش و شاديل در بلندي جم2
  .  بلند معروف استي آن به ملجاي خدا در قصرها3
  .  پادشاهان جمع شدند، و با هم درگذشتندكنيرا اي ز4
  .ردندكرت افتاده، فرار يو در ح. دنديدند متعجب گرديشان چون دي ا5
  . دي زايه مك يد مثل زنيد و درد شدي گرديان در آنجا مستولشي لرزه بر ا6
  . يستك شيش را به باد مشرقي ترشيهايشتك تو 7
  .م خواهد ساخت، سِالهك ما؛ خدا آن را تا ابداآلباد مستحيوت، در شهر خدايهوه صبايم، در شهر يده ايم، همچنان ديده بوديه شنك چنان8



.ل توكي، در اندرون هميرده اكر ك خدا در رحمت تو تفي ا9
  .        دست راست تو از عدالت پر است. ني زميز تا اقتضايح تو نيه تسبك خدا چناني ا10
  . تويهايند، به سبب داوري آيهودا به وجد ميند و دختران ك ي ميهون شاديوه صك 11
  .دي را بشماري ويد و برجهايد و گرداگرد او بخرامينكهون را طواف ي ص12
  . دينده را اطالع دهي آةد تا طبقينكش تأمل يد و در قصرهايش بنهيد را به حصارها دل خو13
.ت خواهد  نمودي ماست تا ابداآلباد و ما را تا به موت هداين خدا، خدايرا اي ز14
  

49مزمور 
  !ديرين را گوش گيون اك ربع مسةنكع سي جميا! دين را بشنوي قوم ها اي تمامي ا1
  !عاًيران جمي دولتمندان و فقيا!  عوام و خواصي ا2
  .ر دل من فطانت استك راند و تفيمت سخن مك زبانم به ح3
. مي گشايش را بر بط مي خويمعما. رمي گي فر مي گوش خود را به مثَل4
  ند؛ ك يم مرا احاطه مي بال ترسان باشم، چون گناهِ پاشنه هاي چرا در روزها5
  .ندي نمايش فخر مي خويثرت توانگركو بر ه بر دولت خود اعتماد دارند ك ي آنان6
  .دي او را به خدا نخواهد بخشةفّاركه نخواهد داد و يس هرگز برادر خود فدكچ ي ه7
  دي توان رسيشان گران بهاست و ابداً بدان نمي جان اةيرا فدي ز8
  .ندي تا زنده بماند تا ابداآلباد و فساد را نب9

  .نندك ي مكگران تري دي گردند و دولتِ خود را براي مكو جاهالن و ابلهان با هم هالرند ي ميمان ميكه حكد يني بيرا مي ز10
  . نهندي خود مينهاي خود را بر زميشان دور به دور؛ و نامهاي اينهاك باشد و مسيشان دائمي ايه خانه هاكن است يشان اير دل اك ف11
  . شودي مكه هالك م استيه مثل بهاك ماند، بلي نمين انسان در حرمت باقكي ل12
  .  پسندند، سالهيشان را ميشان سخن ايشان است و اعقاب ايشان، جهالت اي اةقين طري ا13
ده خواهد يه پوسيشان در هاويرد و جمال اكومت خواهند كشان حيند و صبحگاهان راستان بر اك ي ميشان را شباني شوند و موت ايه رانده مي مثل گوسفندان در هاو14

  . آن نباشديبرا ينكشد تا مس
.ه مرا خواهد گرفت، سالهكرا يه نجات خواهد داد زين خدا جان مرا از دست هاوكي ل15
  ! او افزوده شودة دولتمند گردد و جالل خانيسك پس ترسان مباش، چون 16
  .  از آن نخواهد برد و جاللش در عقب او فرو نخواهد رفتيزيرد، چيرا چون بمي ز17
  . ندي ستاي، مردم ترا مينك ي خوانْد؛ و چون بر خود احسان مي مكشتن را مباريخوات خود، يرا در حي ز18
  .ديه نور تا به ابد نخواهند دكوست ي پدران خود خواهد پةن به طبقكي ل19
. شودي مكه هالكم است يه در حرمت است و فهم ندارد، مثل بهاك ي انسان20
  

50مزمور 
  . خواندي را از مطْلَع آفتاب تا به مغربش منيند و زمك يلّم مكهوه تي خدا، خدا 1
  .  نموده استي است، خدا تجلّييبايمال زكه كهون ي از ص2
  .  خواهد بوديد گرداگرد وي بلعد و طوفان شدي او ميش رويآتش پ. وت نخواهد نمودكد و سي آي ما مي خدا3
  :ندك ين را، تا قوم خود را داوري خواند و زمي آسمان را از باال م4
  . بسته انديه عهد را با من به قربانك. دينك مقدسانِ مرا نزد من جمع 5
.را خدا خود داور است، سالهي و آسمانها از انصاف او خبر خواهند داد،؟ ز6
  .  تو من هستميه خدا، خداكت شهادت دهم يل تا براي اسرائيم، و اي قوم من بشنو تا سخن گوي ا7
   تو دائماً در نظر من استي سوختني هاينم و قربانك يخ نميت تو را توبي هاي قربانة دربار8
  . از آغل تويرم و نه بزي گي تو نمة از خاني گوساله ا9

  .      باشنديوه مكه بر هزاران ك يميوانات جنگل از آن منند و بهايع حيه جمكرا ي ز10
  . شناسم و وحوش صحرا نزد من حاضرنديوهها را مك همه پرندگان 11
  . آن از آن من استيون و پركرا ربع مسي دادم، زي بودم تو را خبر نميسنه م اگر گر12
  ا گوشت گاوان را بخورم و خون بزها را بنوشم؟ي آ13
  .  وفا نمايش را به حضرت اعلي خوير را بگذران، و نذرهاك تشي خدا قرباني برا14
.يياد بنمي دهم و مرا تمجي مرا بخوان تا تو را خالصي پس در روز تنگ15
  ؟ياوري و عهد مرا به زبان خود بينك يان ميض مرا بيه فراكار است كترا چه : دي گوير خدا مي و اما به شر16
  .يالم مرا پشت سر خود انداخته اك و يب نفرت داشته ايه تو از تأدك چون17
  . اران استكب تو با زناي و نصيردك او را پسند يدي چون دزد را د18
  .     ندك يله را اختراع مي و زبانت حيرارت گشوده ا دهان خود را به ش19
  .ينكبت يش غي پسر مادر خوة و درباري تا به ضد برادر خود سخن راني نشسته ا20
  .ب خواهم نهاديش نظر تو به ترتين را پيو ا. ردكخ خواهم ين تو را توبكيل. ه من مثل تو هستمك يپس گمان برد. وت نمودمك و من سيردكن را ي ا21
  . نباشديمبادا شما را بدرم و رهاننده ا! دينكر كن تفينندگان خدا، در اك فراموش ي ا22
. نشان خواهم داديق خود را راست سازد، نجات خدا را به ويه طركند، و آنك يد مير را گذراند مرا تمجك تشيه قربانك هر23



  
51مزمور 

  . ش گناهانم را محو سازي رأفت خوثرتك خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما؛ به حسب ي ا1
  .    نك شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر يلكانم به ي مرا از عص2
  .شه در نظر من استينم و گناهانم همك يت خود اعتراف ميه من به معصكرا ي ز3
.ي شويكش مزي خوي و در داوريردالم خود مصدق گكرده ام، تا در ك را ين بديده، و در نظر تو اي به تو و به تو تنها گناه ورز4
  .ديت سرشته شدم و مادرم در گناه من آبستن گردي در معصكني ا5
  .اموزيمت را در باطم من به من بكپس ح. ي در قلب راغب هستي به راستكني ا6
  .د گردمين تا از برف سفكمرا شست و شو . ن تا طاهر شومك ك مرا با زوفا پا7
  . دي به وجد آيده ايوبكه ك ييوان تا استخوانها را به من بشني و خرمي شاد8
  .نك مرا محو ياي خود را از گناهانم بپوشان و همه خطاي رو9

.  م در ابطنم   تازه بسازين و روح مستقيافري خدا دل  طاهر در من بي ا10
  . رينداز، و روح قدوس خود را از من مگي مرا از حضور خود م11
  .د فرمايياز ده و به روح آزاد مرا تأ نجات خود را به من بي شاد12
  . تو بازگشت خواهند نمودياران بسوكم خواهم داد، و گناهياران تعلكق تو را به خطاي آنگاه طر13
  .    ديتا زبانم به عدالت تو ترنّم نما! ي نجات من هستيه خداك يي خدايا!  مرا از خونها نجات ده14
  .ديح تو را اخبار نمايم را بگشا تا زبانم تسبي خداوند لبها15
  .       يردك را پسند ني سوختنيقربان.  دادمي واال مي را دوست نداشتنيرا قرباني ز16
  .  شمرديده را خوار نخواهيوبكسته و كا دل شيخدا. سته استك خدا روح شي هاي قربان17
  .م را بنا نماي اورشليهون احسان فرما و حصارهاي خود بر صي به رضامند18
.دي شد و گوساله ها بر مذبح تو خواهند گذراني تمام راضي سوختني هاي عدالت و قرباني هاياه از قربان آنگ19
  

52مزمور 
  .  استيشه باقي؟ رحمت خدا همينك ي فخر مي جبار چرا از بدي ا1
  ! له سازي حيز، اي تةند، مثل اُستُرك ي زبان تو شرارت را اختراع م2
  .، سالهيي گويادتر از راست مي و دروغ را زي داريست مشتر دوي بييوكي را از ني بد3
!له بازي زبان حي، اي داري را دوست مك سخنان مهلة هم4
  . ن زندگان، سالهي تو را از زمةشيند و ركن تو خواهد كرد و تو را ربوده، از مسك خواهد كز تو را تا به ابد هالي خدا ن5
  : دياو خواهند خندد و بر يده، خواهند ترسين را دي عادالن ا6
.ش خود را زورآور ساختي خويرد و از بدكل كثرت دولت خود توكه به كش ننمود بلي خوةه خدا را قلعك يسكن ي هان ا7
. دارم تا ابداآلباديل مكبه رحمت خدا تو.  خدا هستمةتون سبز در خاني و اما من مثل ز8
.وستكيرا نزد مقدسان تو نيد زيشكو انتظار نام تو را خواهم . يرده اكن را يرا تو ايشه حمد خواهم گفت، زي تو را هم9
  

53مزمور 
.ستي نياركوكيرده اند و نكروه كفاسد شده، شرارت م. ستي نييه خداكد ي گوي احمق در دل خود م1
  . هستييم و طالب خدايه فهكند ي آدم نظر انداخت تا ببي خدا از آسمان بر بن2
  .ي هم نيكيست ي نياركوكي نييخدا. ده انديم فاسد گردشان مرتد شده، با هي همه ا3
   خوانند؟ي خورند و خدا را نميه قوم مرا مك معرفت هستند ياران بكا گناهي ا4
.را رد نموده استشان يرا خدا اي زيآنها را خجل ساخته ا. دي تو را از هم پاشةنندك محاصره يرا خدا استخوانهايز. چ ترس نبوديه هك يي آنگاه سخت ترسان شدند، جا5
.ردك خواهد يل شاديعقوب وجد خواهد نمود و اسرائيش را برگردانَد، ي قوم خويريه خدا اسك يوقت.  شديهون ظاهر ميل از صيه نجات اسرائكاش ك 6
  

54مزمور 
  .     نمايش بر من داوري خدا به نام خود مرا نجات بده و به قوت خوي ا1
  .رين زبانم را گوش بگ مرا بشنو و سخناي خدا دعاي ا2
  .گانگان به ضد من برخاسته اند و ظالمان قصد جان من دارند؛ و خدا را در مد نظر خود نگذاشته اند، سِالهيرا بي ز3
.  نندگان جان من استكدييخداوند از تأ. ار من استك خدا مددكني ا4
  .نك بشان راي اةشي خود ريبه راست. دي را بر دشمنان من خواهد برگرداني بد5
  وست،      كيرا ني خداوند حمد خواهم گفت زيد و نام تو را اي نزد تو خواهم گذراني تَبرُّعي هاي قربان6
.سته استي، و چشم من بر دشمنانم نگري داده ايها مرا خالصيع تنگيه از جمك چون7


55مزمور 
  !ندكر و خود را از تضرع من پنهان مي من گوش بگي خدا به دعاي ا1
  نمك يرم و ناله مير خود متحكه در تفكرا يز! ر و مرا مستجاب فرمايمن گوش فراگ به 2
  .نندك ي اندازند و با خشم بر من جفا ميه ظلم بر من مكرا ير، زي از آواز دشمن و به سبب ظلم شر3



  . موت بر من افتاده استيند، و ترسهاك يچ و تاب مي دل من در اندرونم پ4
  .  مرا در گرفته استك هولنايو حشت. ده است ترس و لرز به من در آم5
  . افتمي يرده، استراحت مك بود تا پرواز يبوتر مكه مرا بالها مثل كاش ك و گفتم 6
  .دم، سالهي گزيدم، و در صحرا مأوا مي پري دور مينه بجاي هر آ7
.دي از باد تند و از طوفان شدي پناهگاهي شتافتم بسوي م8
  .ده اميه در شهر ظلم و جنگ دكرايز. ق نمايشان را تفرين و زبانهاك ك خداوند آنها را هالي ا9

  .  باشديانش مينند و شرارت و مشقت در مك يش گردش مي روز و شب بر حصارها10
  . شوديش دور نميوچه هاكله از ي است و جور و حيان وي فسادها در م11
   ساختم، ي پنهان مي نمود؛ والّا خود را از وي ميه بر من سربلندك و خصم من نبود ردم؛ك يرد والّا تحمل مك يه مرا مالمت مكرا دشمن نبود ي ز12
  ! ق منيار خالص و دوست صدي يا! ر مني مرد نظي ايه تو بودك بل13
  .ميدي خراميم و به خانه خدا در انبوه ميردك ين ميريگر مشورت شيدكيه با ك 14
.شان استيان ايشان و درمي اين هاكرا شرارت در مسيز. ندد و زنده بگور فرو رويشان ناگهان آي موت بر ا15
  . نم و خداوند مرا نجات خواهد دادك ياد مي و اما من نزد خدا فر16
  .دينم و او آواز مرا خواهد شنك يت و ناله مياك شامگاهان و صبح و ظهر ناله و ش17
  . ردندك با من مقاومت ياريا بسريز. ه داده استي فديه بر من شده بود، بسالمتك ي جانم را از جنگ18
  . ترسنديست و از خدا نميلها نيشان تبديه در اكرا يز. ه از ازل نشسته است، سِالهكشان را جواب خواهد داد، او يد و اي خدا خواهد شن19
. سته استكش را شيرده، عهد خوكش دراز يشان خوي دست خود را بر صلح اند20
  . برهنه استيرهاين شمشكيسخنانش پرب تر از روغن ل. دلش جنگ استن كي سخنانِ چربِ زبانش نرم، ل21
  .ه مردِ عادل جنبش خوردكاو تا به ابد نخواهد گذاشت . ب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد دادي نص22
.ل خواهم داشتكن من بر تو توكيل. ردكمه نخواهند يا ن خود ريله ساز، روزهايز و حيمردمان خون ر.  آورديت فرو خواهكشان را به چاه هالي خدا اي و تو ا23


56مزمور 
  .        دي نمايت ميرده، مرا اذك روز جنگ يتمام. ندك يه انسان مرا به شدت تعاقب مكرا ي خدا بر من رحم فرما، زي ا1
  . جنگنديبر با من مك با تياريه بسكرايز. نندك ي روز مرا به شدت تعاقب مي خصمانم تمام2
.ل خواهم داشتكه ترسان شوم، من بر تو توك ي هنگام3
  رد؟ك تواند يانسان به من چه م. ديرده، نخواهم ترسكل كبر خدا تو. الم او را خواهم ستودك در خدا 4
  .  من بر شرارت استةشان درباري ايرهاكهمه ف.  سازندي هر روزه سخنان مرا منحرف م5
  .را قصد جان من دارندي من چشم دارند زيمهابر قد.  سازندين ميمكشان جمع شده، ي ا6
  . ندازيش بي خدا امت ها را در غضب خويافت؟ ايشان به سبب شرارت خود نجات خواهند يا اي آ7
  ست؟    ين در دفتر تو نيا ايآ.  خود بگذاركم را در مشيهاكاش. يرده اكر ي مرا تقريهاي تو آوارگ8
.را خدا با من استي دانم زين را ميا. ديرو خواهند گردانه تو را بخوانم دشمنانم ك ي آنگاه روز9

  . الم او را خواهم ستودكدر خداوند . الم او را خواهم ستودك در خدا 10
  رد؟ك توانند يان به من چه ميآدم. ديل دارم پس نخواهم ترسك بر خدا تو11
  .     دي حمد را نزد تو خواهم گذراني هايقربان.  تو بر من استي خدا نذرهاي ا12
 باشم؟ك داشت تا در نور زندگان به حضور خدا ساليدن نگاه نخواهيز از لغزيم را نيهايا پايآ. يده ايه جانم را از موت رهانكراي ز13


57مزمور 
  . بگذرداين بالي برم تا اي تو پناه مي بالهاةي برد، و در سايرا جانم در تو پناه ميز!  خدا بر من رحم فرما، بر من رحم فرماي ا1
  .ندك يم تمام ميز را برايه همه چك يي آواز خواهم داد، نزد خداي تعالي نزد خدا2
  . خود را خواهد فرستاديخدا رحمت و راست. ند، سالهك ي سخن من مالمت مةنندكرا تعاقب يز. دي از آسمان فرستاده، مرا خواهد رهان3
  .ر برنده استيشان شمشيرهاست و زبان ايزه ها و تيشان نيه دندانهاك ياني آدميعنيابم  خويان آتش افروزان ميدر م. ران استيان شي جان من درم4
  .     جهاني خدا بر آسمانها متعال شو و جالل تو بر تمامي ا5
.انش افتادند، سالهيندند، و خود در مكم يش روي پيچاه. ديا ساختند و جانم خم گرديم مهيهاي پاي براي دام6
  .سرود خواهم خواند و ترنم خواهم نمود. م استكا دل من مستحي؛ خدام استك دل من مستح7
  . دار خواهم شديصبحگاهان من ب! دار شوي بربط و عود بيا! دار شوي جال من بي ا8
. ح خواهم خوانديان قوم ها تسبيتو را در م. ان امت ها حمد خواهم گفتي خداوند تو را در مي ا9

  . ك تو تا افاليم است و راستيرا رحمت تو تا آسمانها عظي ز10
. جهانيا بر آسمانها متعال شو، و جالل تو بر تمامي خدا11
  

58مزمور 
  د؟ يي نماي مي داوريا به راستي آدم، آي بنيد؟ و ايي گويه گنگ است سخن مك يقت به عدالتي الحقيا في آ1
  . دينك يزان در مين از ميم خود را در زيد و ظلم دستهاي آوريه در دل خود شرارتها به عمل مك بل2
  . شونديم مادر دروغ گفته، گمراه مكران رحِم منحرف هستند، از شي شر3



   بندد يه گوش خود را مكر ك ي است مثل زهر مار؛ مثل افعيشان را زهري ا4
.ندك ي شنود، هر چنر به مهارت افسون ميه آواز افسونگران را نمك 5
  .      نكران را خرد بشي شي خداوند دندانهايا. نكن بششان را در دهانشاي خدا دندانهاي ا6
  .     اندازد، در ساعت منقطع خواهند شدي خود را ميرهايچون او ت.  گداخته شده، مثل آب بگذرند7
  . ديمثل سِقْطِ زن، آفتاب را نخواهند د.  گذرديه گداخته شده، مك مثل حلزون 8
. خواهد رفتكند، آنها را چه تر و چه خشكحساس  شما آتشِ خارها را ايگهايه دك قبل از آن9

  . ر خواهد شستي خود را به خون شريهايپا.  خواهد نموديد شادي مردِ عادل چون انتقام را د10
. ندك ي ميه در جهان داورك هست يينه خدايهر آ.  عادالن هستي براينه ثمره ايهر آ:  و مردم خواهند گفت11
  

59مزمور 
  !نندگانم برافرازكمرا از مقاومت ! ز دشمنانم برهانم مرا اي خداي ا1
  ! بخشييز رهايو از مردمان خون ر!  دهياران خالصك مرا از گناه2
  .     خداوند و بدون گناه منير من اي سازند و زورآوران به ضد من جمع شده اند، بدون تقصين ميمك جانم ي براكنيرا اي ز3
  .نيدار شو و ببي مالقات من بيپس برا. نندك يماده م شتابند و خود را آي قصورِ من مي ب4
  .ار شفقت مفرما، سِالهكافات برسان و بر غدارانِ بدك امت ها را مةدار شده، هميل، بي اسرائيوت، خداي صبايهوه، خداي ي اما تو ا5
  . زنندينند و در شهر دور مك ي گردند و مثل سگ بانگ مي شامگاهان برم6
ه بشنود؟ كست يك: ندي گويرا ميز. رهاستيشان شمشي ايدر لبها. زنديريا فرو م ري از دهان خود بد7
  . نمودي امت ها را استهزا خواهيد و تمامي خنديشان خواهي خداوند، بر اي و اما تو ا8
  . بلند من استةرا خدا قلعيد زيشك تو انتظار خواهم ي قوت من، بسوي ا9

  .خدا مرا بر دشمنانم نگران خواهد ساخت.  من خواهد رفتيش روي رحمت من پي خدا10
  !يه سپر ما هستك خداوند ير انداز، اينده ساخته، به زكشان را به قوت خود پرايا. نندكمبادا قوم من فراموش . شان را به قتل مرساني ا11
  ند،ي گويه مك يغ شوند؛ و به عوض لعنت و درويش گرفتار ميبر خوك خود، در تي لبهاي به سبب گناهِ زبان و سخنها12
  .سِاله. ندك ين سلطنت مي زميعقوب تا اقصايه خدا در كست گردند و بدانند ين تا نك ين، در غضب فانك يشان را فاني ا13
  .نندك يده، مثل سگ بانگ زنند و در شهر گردش مي و شامگاهان برگرد14
.ر نشده، شب را بسر برندي شوند و سينده مك پراك خوراي و برا15
  .ي مني ملجاي و در روز تنگي بلند من هستةرا قلعيز. د و بامدادان از رحمت تو ترنم خواهم نمودييما من قوت تو را خواهم سرا و ا16
. رحمت مني بلند من است و خداةرا خدا قلعي خوانم، زي تو سرود مي قوت من براي ا17
  

60مزمور 
  ! ما رجوع فرماي، بسوي بودكناخشم! ينده ساخته اك خدا ما را دور انداخته، پراي ا1
  .را به جنبش آمده استيش را شفا ده زيهايستگكش! يافته اكن متزلزل ساخته، آن را شي زم2
  . يده اي به ما نوشاني سرگردانةباد. يل را به خود خود نشان داده اك مشيزهاي چ3
   . برافرازند، سالهي راستي تا آن را براي به ترسندگان خود داده اي علَم4
  .به دست راست خود نجات ده و مرا مستجاب فرما. ابنديبان تو نجات ي تا حب5
  .موديوت را خواهم پك سينم و وادك يم ميم را تقسيكش: پس وجد خواهم نمود. ت خود سخن گفته استي خدا در قدوس6
7نَسمن سلطنت يهودا عصايم خود سر من است و يافرا.  از آن مني جِلْعاد از آن من است، م.  
!  من بانگ برآورين براي فلسطيا. فش خود را خواهم انداختك موآب ظرف طهارت من است و بر اَدوم 8
  ند؟ك يه مرا به ادوم رهبركست يكن درآورد؟ و يه مرا به شهر حصكست يك 9

  ؟يي آيرون نمي خدا بي ما ايرهاكبا لش.  ويه ما را دور انداخته اك خدا ي مگر نه تو ا10
  .را معاونت انسان باطل استيدشمن اعانت فرما ز مرا از 11
.ردكمال خواهد يه دشمنان ما را پاكرا اوست يز. افتيم ي با خدا ظفر خواه12
  

61مزمور 
  !  مرا اجابت فرماياد مرا بشنو و دعاي خدا فري ا1
  .ت نماي من بلندتر است هداه ازك يمرا به صخره ا.  شوديهوش ميه دلم بك ي جهان تو را خواهم خواند، هنگامي از اقصا2
  . دشمني از روي و برج قوي من بوده ايه تو ملجاكرا ي ز3
  . تو پناه خواهم برد، سالهيه هايرا سايز. ن خواهم بود تا ابداآلبادك تو ساةمي در خ4
  .يرده اكراث ترسندگان نام خود را به من عطا ي و ميده اي مرا شني خدا نذرهايرا تو اي ز5
  . خواهد ماندي او تا نسل ها باقي افزود و سالهايشاه روزها خواه بر عمر پاد6
  .نندكن تا او را محافظت كا ي را مهيرحمت و راست.  به حضور خدا خواهد نشست تا ابداآلباد7
.نمك خود را وفا يد تا هر روز نذرهايي پس نام تو را تا به ابد خواهم سرا8


62مزمور 
  .   ه نجات من از جانب اوستكرا ي شود زي خدا خاموش مي جان من فقط برا1



  .ار جنبش نخواهم خورديپس بس.  بلند منة او تنها صخره و نجات من است و قلع2
  وارِ خمشده و حصارِ جنبش خورده؟ يد مثل دينك ك شما او را هاليد تا همگي اوري هجوم مي بر مرديك تا به 3
.نند، سالهك ي دهند و در دل خود لعنت ميت مكبه زبان خود بر.  دارنديو دروغ را دوست م. ندازنديش به او را از مرتبه اكنند ك ين فقط مشورت مي در ا4
  . استيد من از ويه امكرا ي خدا خاموش شو زي جان من، فقط براي ا5
  . بلند من تا جنبش نخورمة او تنها صخره و نجات من است و قلع6
. پناه من در خداست قوت من وةصخر.  بر خداست نجات و جالل من7
. ماست، سِالهي ملجايرا خدايز. ديزي بري خود را به حضور ويد و دلهاينكل ك قوم همه وقت بر او توي ا8
  .   ترندكعاً از بطالت سبيرا جمي روند زيدر ترازو باال م.  بشر دروغي آدم بطالت اند و بني البته بن9

.ديچون دولت افزوده شود دل در آن مبند. ديد و بر غارت مغرور مشوينكل مك بر ظلم تو10
.ه قوت از آن خداستكده ام ين را شني بار گفته است و دوبار اكي خدا 11
. داديس موافق عملش جزا خواهكرا به هر يز از آن تو است، زي خداوند رحمت ني ا12


63مزمور 
  . آبي بة تشنكنِ خشي تو است و جسدم مشتاق تو در زمةجان من تشن. ديدر سحر تو را خواهم طلب. ي من هستي خدا، تو خداي ا1
  .نمكردم تا قوت و جالل تو را مشاهده كه در قدس بر تو نظر ك چنان2
  .ح خواهد خواندي من ترا تسبيپس لبها. وتر استكيات نيه رحمت تو از حك چون3
  . ام تو خواهم برافراشت خود را به نيو دستها.  خواهم خواندكن رو تا زنده هستم تو را متباري از ا4
   تو را حمد خواهم گفت، ي شادمانيه، و زبان من به لبهايه از مغز و پكر خواهد شد چناني جان من س5
  .نمك ير مك شب در تو تفي آورم و در پاسهاياد مي چون تو را بر بستر خود 6
  .ردك خواهم ي تو شادي بالهاةير ساي و زيار من بوده اكرا تو مددي ز7
  .رده استكد ييده است و دست راست من تو را تأيمن به تو چسب جان 8
  .ن فرو خواهند رفتي خواهند شد و در اسفل زمكه قصد جان مرا دارند هالك ي و اما آنان9

  .ب شغالها خواهند شدي شوند و نصير سپرده ميشان به دم شمشي ا10
.ديان بسته خواهد گرديرا دهان دروغ گويفخر خواهد نمود، زه بدو قسم خورد، كرد و هر ك خواهد ي اما پادشاه در خدا شاد11
  

64مزمور 
  ! اتم را از خوف دشمن نگاه داريم، آواز مرا بشنو و حي نماي تضرع مي خدا وقتي ا1
  .ارانك گناهةن و از هنگامكران پنهان ي مرا از مشاورت شر2
  .خنان تلخ را بر زه آراسته اند سيعني خود يرهايرده اند و تكز ير تيه زبان خود را مثل شمشك 3
  .  ترسندي اندازند و نميناگهان بر او م. ندازنديامل بك خود بر مرد ينهايمك تا در 4
  ند؟يه ما را ببكست يك: ندي گويم. نندك يردن دامها گفتگو مك پنهان ةدربار.  دهنديت ميار زشت تقوك يشتن را براي خو5
. ق استيشان عمي از اكيو اندرون قلب هر . ميرده اكو كير نيتدب: ندي گوينند و مك ير مي بد را تدبيارهاك 6
  شان خواهد شد،ي ايشان خواهد انداخت و ناگهان جراحت هايرها بر اي اما خدا ت7
  .ردكند فرار خواهد يشان را ببيه اك خود را بر خود فرود خواهند آورد و هر ي و زبانها8
  . خواهند نمودكرد و عمل او را دركدا را اعالم خواهند ار خكد و يان خواهند ترسيع آدمي و جم9

.ع راست دالن، فخر خواهند نمودي دارد و جميل مك او توهند و بك ي مي و مرد صالح در خداوند شاد10
  

65مزمور 
  . تو وفا خواهد شديهون منتظر توست، و نذرها برايح در صي خدا، تسبي ا1
  !شر خواهند آمد بي، نزد تو تمامي شنويه دعا مك ي ا2
  .ردك يفّاره خواهك مرا يرهايتو تقص.  گناهان بر من غالب آمده است3
.ل توكيت هيم شد و از قدوسير خواهي تو سة خانييوكياز ن. ن شودك تو ساي تا به درگاههايده و مقَّرَب خود ساخته ايه او را برگزك يسك خوشابحال 4
  ، يا هستي درةدينان بعك جهان و ساي اقصايه پناه تمامك ي، ايه نجات ما هستك يي خداي داد، اياه در عدل، ما را جواب خوك ترسنايزهاي به چ5
  ،يمر خود را به قدرت بسته اك، و يم ساخته اكوهها را به قوت خود مستحك و 6
  .، تالطم امواج آن و شورش امت ها راي گردانين مكا را ساي و تالطم در7
  .ي سازي صبح و شام را شادمان ميمطْلَع ها. ت تو نترساننداي جهان از آينان اقصاك سا8
  .يرده اكه ين طور تهيه بدكرا ي زينك يشان را آماده مي اةغل. نهر خدا از آب پر است. ي گردانيار توانگر مي و آن را بسينك يراب مين تفقد نموده، آن را سي از زم9

  . ي دهيت مكنباتاتش را بر. يي نمايبه بارشها آن را شاداب م. ي سازيش را پست  مي و مرزهاينك يراب ميش را سي پشته ها10
  .اندك چي را مي تو چربي و راههاي سازيش سال را تاجدار مي به احسان خو11
  . بسته شده استيمر تلها به شادمانكاند و ك چيز مي صحرا ني مرتع ها12
.ندي سرايز مي زنند و ني بانگ مياسته؛ از شادري چمنها به گوسفندان آراسته شده است و دره ها به غله پ13
  

66مزمور 
  !دي بزني خدا بانگ شادمانين، براي زمي تمامي ا1



  !دييف نمايح او جالل او را توصيد، و در تسبيي جالل نام او را بسرا2
  ! ردكاز شدت قوت تو دشمنانت نزد تو تذلل خواهند !  تويارهاكب است يچه مه: ديي خدا را گو3
.سِاله. د و به نام تو ترنم خواهند نمودييرد و تو را خواهند سراكن تو را پرستش خواهند ي زميمام ت4
  . ب استي آدم مهي خود به بنيارهاكاو در . دينك خدا را مشاهده يارهاكد يياي ب5
  .مي نموديدر آنجا بدو شاد. ردندك مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبور يكا را به خشي در6
  .فرازند، سِالهيشتن را برنيزان خويفتنه انگ. ند و چشمانش مراقب امت ها استك ي خود تا به ابد سلطنت ميي توانا در7
  .ديح او را بشنوانيد و آواز تسبي خوانك ما را متباري قوم ها، خداي ا8
. ما لغزش خورديهايه پاك گذارد ي دهد و نميات قرار مي ما را در حيه جانهاك 9

  .  گذارنديه نقره را غال مك چناني و ما را غال گذاشته ايرده اك خدا تو ما را امتحان يرا اي ز10
  .ي ما نهادي گران بر پشتهاي و باري ما را به دام درآورد11
  .يرون آوردي خرم بيپس ما را به جا. مي و به آتش و آب درآمديدي مردمان را بر سر ما سوار گردان12
   خود را به تو وفا خواهم نمود،ينذرها.  تو خواهم آوردةان به خي سوختني هاي قربان13
  . خود آنها زا به زبان خود آوردمي خود را بر آنها گشودم و در زمان تنگيه لبهاك 14
.رد، سالهكگوساله ها و بزها را با بخور قوچها ذبح خواهم . دي را نزد تو خواهم گذراني پرواري سوختني قربان15
  .رده است خبر دهمك جان من يد تا از آنچه او برايد و بشنويياي ب خداترسانة همي ا16
  . ح بلند بر زبان من بوديردم و تسبك به دهانم نزد او آواز خود را بلند 17
  .         دي شني داشتم، خداوند مرا نمي را در دل خود   منظور مي اگر بد18
  . وده من توجه فرميده است و به آواز دعاين خدا مرا شنكي ل19
.ده استيش را از من برنگرداني مرا از خود، و رحمت خويه دعاك باد خدا ك متبار20
  

67مزمور 
  .سِاله! دي فرماي خود را بر ما متجلي سازد و نور روكند و ما را مبارك خدا بر ما رحم 1
  . ع امت هاي تا راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جم2
.نديع قوم ها تو را حمد گويجم. نديحمد گو خدا قوم ها تو را ي ا3
  . رد، سالهك يت خواهي جهان را هداي نمود و امت هايم خواهكرا قوم ها را به انصاف حي و ترنم خواهند نمود زي امت ها شاد4
  .ندي خدا قوم ها تو را حمد گوي ا5
  .د فرمود خواهك ما، ما را مبارين محصول خود را خواهد داد و خدا خداي آنگاه زم6
.دي جهان از او خواهند ترسي اقصايو تمام.  خواهد فرمودك خدا ما را مبار7
  

68مزمور 
  ! زنديه از او نفرت دارند از حضورش بگرك يو آنان! نده شوندكزد و دشمنانش پراي خدا برخ1
. گردندكران به حضور خدا هاليود، همچنان شر شيش آتش گداخته ميه موم پكنده ساز، و چنانكشان را پراي شود، اينده مكه دود پراك چنان2
  . خرسند شونديند و به شادمانينند و در حضور خدا به وجد آك ي اما صالحان شاد3
  !دييبه حضورش به وجد آ! هوه استينام او . ه در صحراها سوار استك او يد براينك درست يد و راهييد و به نام او ترنم نماي خدا سرود بخواني برا4
  !ن قدس خودكوه زنان، خداست در مسيمان و داور بيتي  پدر5
.ن خواهند شدكده ساينِ تفتيزان در زمين فتنه انگكي آورد، ليرون مي بيران را به رستگاري گرداند و اسين خانه مكسان را ساك ي خدا ب6
  .، سالهيديه در صحرا خرامك ي، هنگاميرون رفتي قوم خود بيش رويه پك ي خدا هنگامي ا7
  .لي اسرائيز از حضور خدا، خداينا نين سيد، اين متنزلزل شد و آسمان به حضور خدا باريزم 8
  .يديم گردانكراثت را چون خسته بود، مستحي و ميدي خدا باران نعمت ها باراني ا9

.يده اي دكن تداريك مسايش براي خدا، به جود خويا. ن شدندك جماعت تو در آن سا10
  .  شوندي ميميمبشرات انبوه عظ.  دهدي خداوند سخن م11
  . ندك يم ميه در خانه مانده است، غارت را تقسك ي شوند و زنيرده، منهزم مكرها فرار ك لشك ملو12
  .  سرخيش به طاليده است و پرهايه به نقره پوشكد ي فاخته شده اين مثل بالهاكيد، ليده بودي اگر چه در آغلها خواب13
.دينده ساخت، مثل برف بر صلْمون درخشان گردكا در آن پرا چون قادر مطلق پادشاهان ر14
  .وه باشان استك افراشته ي با قله هايوهك. وه باشان استكوه خدا، ك 15
  .ودن خواهد بكنه خداوند در آن تا به ابد سايده است؟ هر آين خود برگزك مسيه خدا براك يوهكن يد بر اي افراشته، چرا نگراني با قله هايوههاك ي ا16
  .نا در قدس استيان آنهاست و سيخداوند در م. رورها و هزارهاستك خدا ي ارابه ها17
  .ردين گكشان مسيهوه خدا در ايز تا يزان نيه از فتنه انگكبل. يان بخششها گرفته اياز آدم. ي برده ايريران را به اسيرده، و اسكن صعود يي علي بر اعل18
  .ه نجات ماست، سالهك يي شود و خداي ما ميمتحمل بارهاه هر روزه ك ي باد خداوندك متبار19
  . هوه استي موت از آن خداوند ي نجات است و مفَّرهاي ما، خداي خدا برا20
. باشدكه در گناه خود سالك را يسكدار ي موةلكد و يوبكنه هدا سر دشمنان خود را خرد خواهد ي هر آ21
  . ا باز خواهم آوردي دريهاي از ژرف.از باشان باز خواهم آورد:  خداوند گفت22
  .ابدي خود را بة و زبان سگان تو از دشمنانت بهري خود را در خون فروبري تا پا23
  . خدا و پادشاه مرا در قدسيق هاي طريعنيده اند ي تو را ديق هاي خدا طري ا24



  . نزگان دف زي خرامند و در عقب، سازندگان و در وسط دوشيان ميش رو، مغني در پ25
  . لي اسرائةد و خداوند را از چشمي خوانك خدا را در جماعت ها متبار26
  . ي نفتاليساو زبولون و ريساور. شانيهودا محفل اي يساوشان و ريم اكر، حاين صغيامي آنجاست بن27
  .، استوار گردانيرده اك ما يه براك خدا آنچه را يا.  تو قوت را امر فرموده استيت براي خدا28
  .ا نزد تو خواهند آورديم است، پادشاهان هدايه در اورشلكل تو كي سبب ه به29
نده ساخته ك دارند پرايه جنگ را دوست مك ييو قوم ها.  نهندي نقره نزد تو گردن ميه با شمشهاك قوم ي گاوان را با گوساله هاةخ فرما و رمي زار را توبي و وحش ن30

  .        است
.ردك دراز خواهد ي خود را نزد خدا بزوديمد و حبشه دستها سروران از مصر خواهند آ31
  .د، سالهي خداوند سرود بخوانيبرا. دي خدا سرود بخواني جهان براك ممالي ا32
  . سوار استيمي قدك االفالكه بر فلك او ي برا33
  .ه پر قوت استك ي دهد، آوازي آواز خود را مكني ا34
  .كل است و قوت او در افالي بر اسرائيل وجال. دييف نماي خدا را به قوت توص35
. باد خداكمتبار.  دهديل قوم خود را قوت و عظمت مي اسرائيخدا. يب هستي خود مهي خدا از قدسهاي ا36
  

69مزمور 
  .ر آبها جان من درآمده استيز! ا مرا نجات دهي خدا1
  . پوشانديل مرا ميق درآمده ام و سيم عيبه آبها. ستاديه نتوان اك يي در خَالب ژرف فرو رفته ام، جا2
  . ده استي من سوخته و چشمانم از انتظار خدا تار گردياد خود خسته شده ام و گلوي از فر3
.مردكپس آنچه نگرفته بودم، رد . ت من دارند زورآورندكه قصد هالكاده اند و دشمنانِ ناحقِ من ي سرم زيهاي سبب از من نفرت دارند، از مويه بك ي آنان4
  .ستي ني و گناهانم از تو مخفي دانيتو حماقت مرا م.  خداي ا5
  .ل، طالبان تو به سبب من رسوا نگردندي اسرائي خدايا. ن تو به سبب من خجل نشونديوت، منتظريهوه صباي خداوند ي ا6
  . ده استي من، مرا پوشي روييده ام و رسوايرا به خاطر تو متحمل عار گردي ز7
  . بي شده ام و نزد پسران مادر خود غريجنب نزد برادرانم ا8
  .دهي گردينندگان تو بر من طارك تو مرا خورده است و مالمت ةرت خانيرا غي ز9

  . ده استي من عار گردين برايو ا. خته امي رك روزه داشته، جان خود را مثل اش10
  .ده اميشان ضرب المثل گردي پالس را لباس خود ساخته ام و نزد ا11
.  گساران گشته امي زنند و سرود مي من حرف مةنان درباريزه نش دروا12
  . نجات خود مرا مستجاب فرمايت خود و راستيثرت رحمانك خدا در يا. نمك ي خود را در وقت اجابت نزد تو مي خداوند دعاي و اما من، ا13
  .ستگار شوم آب ريهاينندگانم و از ژرفك ده تا غرق نشوم و از نفرت ي مرا از خَالب خالص14
  . ه دهان خود را بر من ببنددي مرا ببلعد و هاويالن آب مرا بپوشاند و ژرفيه سك مگذار 15
  ت بر من توجه نما،  يثرت رحمانكبه . وستكيرا رحمت تو ني خداوند مرا مستجاب فرما زي ا16
  . مستجاب فرمايمرا بزود.  هستميرا در تنگي خود را از بنده ات مپوشان زي و رو17
.ه دهيبه سبب دشمنانم مرا فد.  شده، آن را رستگار سازكي به جانم نزد18
  .ش نظر توانديع خصمانم پي و جمي داني مرا ميي تو عار و خجالت و رسوا19
  . افتمي دهندگان، اما ني تسلي نبود و برايدم، وليشك يانتظار مشْفِق. مار شده اميسته است و به شدت بك عار، دِل مرا ش20
  .دنديه نوشانك زردآب دادند و چون تشته بودم مرا سرك خورايا برا مر21
  . باشديشان تله باد و چون مطمئن هستند، دامي ايش رويشان پي اة پس مائد22
  . شان را دائماً لرزان گرداني ايمرهاكنند و يشان تار گردد تا نبي چشمان ا23
  .ابديرشان را ديز و صورت غضب تو ايشان بري خشم خود را بر ا24
  .ن نشودكس ساكچ يشان هي ايمه هايشان مخروبه گردد و در خي اي خانه ها25
  . ندي نمايوفتگان تو را اعالن مك ينند و دردهاك ي جفا ميه تو زده اك يسكرا بر ي ز26
  .ن و در عدالت تو داخل نشوندكد يشان مزي گناه بر گناه ا27
.گردندن مرقوم نيات محو شوند و با صالحي از دفتر ح28
  . خدا، نجات تو مرا سرافراز سازديپس ا. ن و دردمند هستميك و اما من، مس29
  . م خواهم نموديح خواهم خواند و او را با حمد تعظي و نام خدا را با سرود تسب30
  .ه شاخها و سمها داردك ياده از گاو و گوساله اي خدا خواهد بود، زةدين پسندي و ا31
   طالبان خدا دل شما زنده گردد،    يشادمان شوند، و اده، ين را ديمان اي حل32
  .  شماردير نميران خود را حقيند و اسك يران را مستجاب ميرا خداوند فقي ز33
  . جنبديز و آنچه در آنها ميآبها ن. ح بخوانندين او را تسبي آسمان و زم34
  . ند و آن را متصرف گردنديونت نماك نمود تا در آنجا سهودا را بنا خواهدي يهون را نجات خواهد داد و شهرهايرا خدا صي ز35
.دين خواهند گردكه نام او را دوست دارند، در آن ساك يت بندگانش وارث آن خواهند شد و آناني و ذر36
  

70مزمور 
  !     ل فرماي خداوند به اعانت من تعجيا!  نجات من بشتابيا، براي خدا1



  ده و رسوا گردند،ي من رغبت دارند، رو برگردانيه در بدك ي و شرمنده شوند، و آنانه قصد جان من دارند، خجلك ي آنان2
.ده شونديش رو برگردانيند، به سبب خجالت خوي گويه هه هه مك ي و آنان3
  !خدا متعال باد: ندينند، و دوست دارندگان نجات تو دائماً گوك يدر تو وجد و شاد. ع طالبان توي و اما جم4
.ر منماي خداوند تأخيا. ي من هستةار و نجات دهندكتو مدد. نكل ي من تعجيا برايخدا. ر هستمين و فقيك مس و اما من5
  

71مزمور 
  .  خداوند پناه برده ام، پس تا به ابد خجل نخواهم شدي در تو ا1
  .ر و مرا نجات دهيگوش خود را به من فراگ.  ده و برهاني به عدالت خود مرا خالص2
  . ي من تو هستةرا صخره و قلعي، زيتو به نجات من امر فرموده ا. ونت باش تا همه وقت داخل آن شومك سةخر من صي برا3
.ار و ظالمكف بدكر برهان و از يا مرا از دست شري خدا4
  . يتم اعتماد من بوده اي و از طفوليد من هستيهوه، تو امي خداوند يرا اي ز5
  .        تو خواهد بودةح من دائماً درباري و تسبي من تو بوده ايحم مادرم ملجااز ر. م بر تو انداخته شده امك از ش6
  .ي زورآور من هستين تو ملجاكيل. ب شده امي عجيتي را آياري بس7
. روزي تو تمامييايبركح تو پر است و از ي دهانم از تسب8
  . منماكل شود مرا ترينداز چون قوتم زاي مرا دور ميري در زمان پ9

  نندك يگر مشورت   ميدكي زنند و مترصدان جانم با يرا دشمنانم بر من حرف مي ز10
.ستي نيه رهاننده اكرا ير، زيريرده، بگكپس او را تعاقب . رده استك كخدا او را تر: ندي گوي و م11
  . ل نمايا به اعانت من تعجيخدا.  خدا از من دور مشوي ا12
  . ملبس گردندييوشند، به عار و رسواك ي ضرر من ميه براك ينو آنا.  شوندي خصمان جانم خجل و فان13
  .    ح تو خواهم افزودي تسبةدوار خواهم بود و بر همي و اما من دائماً ام14
  . دانمي آن را نمةه حد شماركرا يز.  روزيرد و نجاتت را تمامكان خواهد ي زبانم عدالت تو را ب15
. از عدالت تو و بس خبر خواهم دادهوه خواهم آمد وي خداوند يي در توانا16
  .رده امكب تو را اعالن ي و تا اآلن، عجايم داده ايتم مرا تعلي خدا از طفولي ا17
  . توييندگان را از توانايع آي تو خبر دهم و جمين طبقه را از بازوين، تا اك مكز تري نيي و مويري خدا، مرا تا زمان پي پس ا18
ست؟يكا مانند تو يخد. يرده اكم ي عظيارهاكتو . ن استييل عيا عدالت تو تا اعلي خدا19
  . آوردين برخواهي زمي ساخت؛ و برگشته، ما را از عمق هايرده، باز ما را زنده خواهك، رجوع يار و سخت را به ما نشان داده اي بسيهايه تنگك ي ا20
  .دي بخشي خواهيرد و برگشته، مرا تسلك يد خواهي مرا مزي بزرگ21
  .ل با عود ترنم خواهم نمودي قدوس اسرائي من، و تو را اي خداي تو را اي راستيعنيز تو را با بربط خواهم ستود، يمن ن پس 22
  .يه داده ايه آن را فدكز يرد و جانم نك خواهد يار شاديم بسي خوانم لبهاي تو سرود مي چون برا23
.دنديدند، خجل و رسوا گرديوشك ي ضرر من ميه براك يانانرا يز. ردكر خواهد ك روز عدالت تو را ذيز تمامي زبانم ن24


72مزمور 
  !ش را به پسر پادشاهي خدا، انصاف خود را به پادشاه ده و عدالت خوي ا1
  .ن تو را به انصافيك خواهد نمود و مساي و او قوم تو را به عدالت داور2
  .ز در عدالتي را بار خواهند آورد و تلها ني قوم سالمتيوهها براك آنگاه 3
  .ر را نجات خواهد داد؛ و ظالمان را زبون خواهد ساختيرد؛ و فرزندان فقك خواهد ين قوم را دادرسيك مسا4
  .ع طبقاتيه ماه هست تا جمك ي است و ماداميه آفتاب باقك يد، مادامي از تو خواهند ترس5
  . ندك يراب مين را سيه زمك ييده شده فرود خواهد آمد، و مثل بارشهاي او مثل باران بر علف زارِ چ6
. ست نگردديه ماه نك ي خواهد بود، ماداميفت و وفور سالمتك در زمان او صالحان خواهند ش7
  . جهانيا و از نهر تا اقصايا تا دريرد از درك خواهد يمرانك و او ح8
  .ديسي را خواهند لكنان گردن خواهند نهاد و دشمنان او خاي صحرا نشي به حضور و9

  .ديپادشاهان شَبا و سبا ارمغانها خواهند رسان. ا خواهند آوردير هدايش و جزايادشاهان ترش پ10
  . خواهند نموديع امت ها او را بندگيرد و جمكم خواهند ين او را تعظيبع سالطي جم11
  . ندارديه رهاننده اك را يري خواهد داد و فقييند، او را رهاكن استغاثه يكرا چون مسي ز12
  . دين را نجات خواهد بخشيك مسايرَم خواهد فرمود و جانهاكر ين و فقيكمس بر 13
. گران بها خواهد بوديشان در نظر ويه خواهد داد و خون ايشان را از ظلم و ستم فدي اي جانها14
  . خواهد خواندكا مبار روز او ريرد و تمامك دعا خواهد ي ويدائماًُ برا.  شبا بدو خواهد دادي و او زنده خواهد ماند و از طال15
  .ردكن نشو و نما خواهند يو اهل شهرها مثل علف زم. ردك ان مثل لُبنان جنبش خواهد ةه ثمركوهها خواهد بود ك ةن بر قلي غله در زمي و فراوان16
ن او را خوشحال خواهند ي زميع امت هاي خواهند خواست و جمتكگر بريدكي يان در او برايآدم. ردكش آفتاب دوام خواهد ياسم او پ.  خواهد ماندي نام او تا ابداآلباد باق17

  .خواند
  .ندك يب مي عجيارهاكه او فقط ك. ل استي اسرائيه خداك باد خدا ك متبار18
.نين و آميآم. ن از جالل او پر بشودي زميو تمام. د او تا ابداآلبادي باد نام مجك و متبار19

. تمام شديسي داود بن يدعاها
73مزمور 



  .   دل هستندكه پاك ي آناني برايعنيوست، كيل ني اسرائينه خدا براي هر آ1
  .م بلغزديه قدمهاك بود كيم از راه در رود و نرديهايه پاك بود كيما من نزدا و 2
  .دميران را دي شريبران حسد بردم چون سالمتكرا بر متي ز3
  .تم اسكشان مستحيست و قوت ايدها نيشان قيه در موت اكرا ي ز4
.  باشنديان مبتال نميستند و مثل آدمي مثل مردم در زحمت ن5
  . پوشانديشان را ميبر آراسته است و ظلم مثل لباس اكشان به تين گردن اي بنابرا6
  .نندك ياالت دل خود تجاوز مي درآمده است و از خيشان از فربهي چشمان ا7
  .ندي گوي بلند ميز از جاي زنند و سخنان ظلم آمي بد مينند و حرفهاك ي استهزا م8
  .ندك يشان در جهان گردش مي دهان خود را بر آسمانها گذارده اند و زبان ا9

  . شوديده ميشان نوشاني فراوان، بدي گردند و آبهاينجا برمي پس قوم او بد10
   علم دارد؟يا حضرت اعليخدا چگونه بداند و آ: ندي گويشان مي و ا11
. شوندي افزوده ميشه مطمئن بوده، در دولتمنديهمه كر هستند ينان شري اكني ا12
  .  شسته اميك خود را به پايناً من دل خود را عبث طاهر ساخته و دستهايقي 13
  . ب من هر بامداد حاضر استي شوم و تأدي روز مبتال مي و من تمام14
  .ردمك يانت مي فرزندان تو خةنه بر طبقيم، هر آين سخن گويه چنك گفتند ي اگر م15
  .ن را بفهمم، در نظر من دشوار آمديه اكردم كر ك چون تف16
  . ردمكشان را تأمل يآنگاه در آخرت ا.  خدا داخل شدمي تا به قدسها17
  . انداختيها خواهيشان را به خرابيا. ي لغزنده گذارده ايهايشان را در جاينه اي هر آ18
  . ده انديست گردي نكسهاس هولناتباه شده، از تر! ده انديت رسك چگونه بغْتَه به هال19
. شمرديز خواهيشان را ناچي، صورت ايزين چون برخي خداوند همچنيدار شد، اي چون بيسك مثل خوابِ 20
  . ش شده بودمين دل من تلخ شده بود و در اندرون خود، دل ركي ل21
  .     دميم نزد تو گردي بودم و معرفت نداشتم و مثل بهاي و من وحش22
  . يرده اكد ييتو دست راست مرا تأ. ائماً با تو هستم دي ول23
  .دي رسانين مرا به جالل خواهي نمود و بعد از ايت خواهي خود مرا هداي موافق رأ24
  . خواهمين نميز را در زميچ چير از تو هي من در آسمان؟ و غيست برايك 25
  .تا ابداآلباد من خداست ة دلم و حصةن صخركي اگرچه جسد و دل من زائل گردد، ل26
  . ساختينند، نابود خواهك يه از تو زنا مك را يآنان.  خواهند شدكه از تو دورند هالك يرا آناني ز27
.نمكان ي تو را بيارهاك  ةرده ام تا همكل كهوه تويبر خداوند . ميه به خدا تقرّب جوكوست كي و اما مرا ن28
  

74مزمور 
   به ابد و خشم تو گوسفندان مرتع خود افروخته شده است؟ تايرده اك ك خدا چرا ما را تري چرا ا1
  .ين بوده اكه در آن ساكهون را يوه صكن يراث تو شود و اي تا سبط ميه داده ايه فدكاد آور و آن را ي، بيده ايم خريه از قدك جماعت خود را 2
  . رده استك بود، خراب ه در قدس توكرا دشمن هرچه را ي بردار زي ابدي خرابه هاي خود را بسوي قدم ها3
  .ندي نماي عالمات برپا مي خود را براينند و علَمهاك يان جماعت تو غرّش مي دشمنانت در م4
  .نندك يه تبرها را بر درختان جنگل بلند مك يسانكشوند چون ي ظاهر م5
  .نندك شيشها خرد مك آن را به تبرها و چةدي تراشي نقشهاة و اآلن هم6
  .رده اندك حرمت ين بين نام تو را تا به زمكش زده اند و مس تو را آتي قدس ها7
.ده اندين سوزاني خدا را در زميسه هاينكع يپس جم. مينك يآنها را تماماّ خراب م: ندي گوي و در دل خود م8
  . خواهد بوديكه بداند تا به كست ي نيسكان ما يو در م. ستي نيچ نبيگر هيم و ديني بيا خود را نمي آ9

  ا خصم، تا به ابد نام تو را اهانت خواهد نمود؟يرد؟ و آك مالمت خواهد يك خدا، دشمن تا به ي ا10
.نك يشان را فانيده، ايشكرون يبان خود بي؟ آن را از گريده ايش را برگرداني دست راست خويعني چرا دست خود 11
  .د آوريد مين نجات ها پديان زميم پادشاه من است و او درمي و خدا از قد12
  .يستك نهنگان را در آبها شي و سرهايا را منشق ساختي تو به قوت خود در13
  .يده اينان گرداني صحرانشكوفته، و او را خوراكاتان را ي لِوي سرها14
  .يدي گردانك را خشي دائمي و نهرهايافتكلها را شي تو چشمه ها و س15
  .ي تو برقرار نموده ا راينور و آفتا. ز از آنِ توي روز از آنِ توست و شب ن16
.يرده اكجاد يتابستان و زمستان را تو ا. يدار ساخته اي حدود جهان را تو پاي تمام17
  . ندي نمايند و مردم جاهل نام تو را اهانت مك يه دشمن مالمت مكاد آور ين را بي خداوند اي ا18
  . نك ابد فراموش منان خود را بهيكجماعت مس.  مسپاري خود را به جانور وحشة جانِ فاخت19
  . ظلم پر استين هاكه ظلمات جهان از مسكرا ي عهد خود را مالحضه فرما ز20
  .نديران نام تو را حمد گوين و فقيكمسا.  برنگردنديي مظلومان به رسوا21
  .ندك ي روز تو را مالمت ميه احمق تمامكاد آور ي خود را برپا دار؛ و بيز و دعواي خدا برخي ا22
. شوديوسته بلند ميه پك مخالفان خود را ين و غوغواكنان خود را فراموش م آواز دشم23
  



75مزمور 
  . نندك ير مكب تو را ذي عجيارهاك است و مردم كيرا نام تو نزديز! ميي گوي خدا تو را حمد ميا! ميي گوي تو را حمد م1
  .ردك خواهم ي داورين برسم، براستيه به زمان معك ي هنگام2
  . ساله. ان آن را برقرار نموده امكمن ار. نانش گداخته شده اندكع ساين و جمي زم3
  .ديفرازيه شاخ خود را مكران يو به شر! دينكفخر م: بران را گفتمك مت4
  .دييز مگويبرآمك سخنان تيشكو با گردن . ديفرازي مي خود را به بلندي شاخها5
.دي آي ميرا نه از مشرق و نه از مغرب، و نه از جنوب سرافرازي ز6
  .دي نماي اندازد و آن را سرافراز ميم رين را به زيا. ن خدا، داور استكي ل7
  .ديران جهان افشرده، خواهند نوشيع شريش را جميو اما دردها. زدي ريه از آن مكاز شراب ممزوج پر است .  آن پرجوشة است و بادياسه اكرا در دست خداوند ي ز8
  .عقوب ترنم خواهم نمودي ي خدايرد و براكهم ر خواك و اما من، تا به ابد ذ9

.ن برافراشته خواهد شدي صالحيد و اما شاخهايران را خواهم بري شريع شاخهاي جم10
  

76مزمور 
  !ميل عظيهود معروف است و نام تو در اسرائي خدا در 1
  .هونين او در صكم و مسي او است در شالةمي خ2
  .ر و جنگ را، سالهي و شمشسپر. ستكمان را شك ي در آنجا، برقها3
  ! غماي يوههاكاده از يد، زي و مجيل هستي تو جل4
  .افتندي مردان زورآور دست خود را نةشان را درربود و همي دالن تاراج شده اند و خواب اي قو5
  .دي گردي گران مستوليعقوب، بر ارابه ها و اسبان خوابي ي خدايخ تو اي از توب6
  ستد؟ يه به حضور تو اكست يكن غضبت، ي حو در! ، تويب هستي تو مه7
  .ديت گردكد و سايپس جهان بترس. يدي را شنواني از آسمان داور8
  .  بخشد، سِالهينِ جهان را خالصيك مساةد تا هميام فرماي قي داوري چون خدا برا9

  . بستيمر خود خواهك خشم را بر ي آنگاه خشم انسان تو را حمد خواهد گفت و باق10
  .ب استيه مهكه بگذرانند نزد او يه گرداگرد او هستند، هدكهمه .  خوديهوه خداي يد براييد و وفا نماينك نذر 11
. باشديب مي پادشاهان جهان مهيسا را منقطع خواهد ساخت و براو روح ر12
  

77مزمور 
  . د گرفتگوش خود را به من فرا خواه.  خداستينم؛ آواز من بسوك ياد مي خداست و فري آواز من بسو1
  .رفتي نپذيده نگشت و جان من تسليشكدر شب، دست من دراز شده، باز. ردمك خود خداوند را طلب ي در روز تنگ2
  . گردد، سالهير ميم و روح من متحي نماير مكتف.  شوميشان مينم و پرك ياد مي خدا را 3
. توانستم گفتي شدم و سخن نمي تاب ميب. ي داشتيدار مي چشمانم را ب4
  . سلفي زمانهاي سالهاةدربار. رده امكر كم تفيام قديدرباره ا 5
  .ش نموده استينم و روح من تفتك ير مك آورم و در دل خود تفي خود را بخاطر مة سرود شبان6
  . نخواهد شديگر راضيرد و دك خواهد ك مگر خدا تا به ابد تر7
  ه تا ابداآلباد؟ ديل شده است؟ و قول او باطل گرديا رحمت او تا به ابد زاي آ8
. خود را در غضب مسدود ساخته است؟ سالهيرده؟ و رحمت هاكا خدا رأفت را فراموش ي آ9

  !ي دست راست حضرت اعلي سالهايزه. ن ضعف من استي پس گفتم ا10
  اد خواهم آورد يم است،؟ به يه از قدكب تو را ي عجيارهاكرا ير خواهم نمود زك خداوند را ذيارهاك 11
. ر خواهم نمودك تو تفيرد  در صنعت هاك تو تأمل خواهم يارهاكع يجم و در 12
   بزرگ مثل خدا؟ يست خدايك. ت استيق تو در قدوسي خدا، طري ا13
  . يده ايش را بر قوم ها معروف گرداني و قوت خوينك يب مي عجيارهاكه ك ي هستيي تو خدا14
  .ساله. وسف راي يعقوب و بني ي بنيعني يده ايش رهاني خوي قوم خود را به بازو15
  .ديز سخت مضطرب گرديلجه ها ن. ده، متزلزل شدي خدا، آبها تو را ديد، اي آبها تو را د16
  .ديز به هر طرف روان گردي تو نيرهايت.  رعد بدادكخت و افالي ابرها آب بر17
  .دي  و متزلزل گردن مرتعشيپس زم. ردكون را روشن ك رعد تو در گردباد بود و برقها ربع مسي صدا18
  .  فراوان و آثار تو را نتوان دانستي تو در آبهاياست و راههايق تو دري طر19
. و هاروني، به دست موسي نموديي قوم خود را مثل گوسفندان راهنما20
  

78مزمور 
  !ديري خود را به سخنانم دهانم فرگيگوشها! ديعت مرا بشنوي قوم من شري ا1
   بود، تنطق خواهم نمود،ي عالم مخفيه از بناك ييزهايرد به چك باز خواهم  دهان خود را به مثَل2
  .رده اندكان ي ما بيم و پدران ما برايده و دانسته ايه آنها را شنك 3
  .رده استكاو ه ك را يبيم و قوت او و اعمال عجينك يان ميند بي نسل آيحات خداوند را برايتسب. ردكم يشان آنها را پنهان نخواهي از فرزندان ا4
  م دهند؛يه آنها را به فرزندان خود تعلكل قرار داد و پدران ما را امر فرمود ي در اسرائيعتيعقوب برپا داشت و شري در يه شهادتكرا ي ز5



  د؛نيان نمايزند و آنها را به فرزندان خود بيشان برخيست مولود شوند تا اي بايه مك ينده آنها را بدانند و فرزنداني تا نسل آ6
  .ام او را نگاه دارندكه احكنند بلكند و اعمال خدا را فراموش نيل نماكشان به خدا توي و ا7
.ن نبودي خدا اميشان بسويه دل خود را راست نساختند و روح اك ي و مثل پدران خود نسل8
  .ش بودند، در روز جنگ رو برتافتندكمان كه مسلح و كم ي افراي بن9

  عت او ابا نمودند،ي به شركند و از سلو عهد خدا را نگاه نداشت10
  رده بود،كشان ظاهر يه آنها را بدكردند كب او را فراموش ي و اعمال و عجا11
  .ار صوعنين مصر و در ريرده بود، در زمكب يشان اعمال عجي و در نظر پدران ا12
  . شان را عبور داد و آبها را مثل توده برپا نموديا را منْشَقّ ساخته، اي در13
  . شب به نور آتشيرد و تمامك ييشان را در روز به ابر راهنماي و ا14
  .ديم نوشاني عظيا از لجه هايشان را گويافت و اك را بشي در صحرا صخره ها15
  . ساختيرون آورد و آب را مثل نهرها جاريلها را از صخره بي پس س16
  ختند، يفتنه انگ در صحرا يدند و بر حضرت اعليگر بر او گناه ورزي و بار د17
  . خواستندي شهوات خود غذا ميه براكردند، چونك خود خدا را امتحان ي و در دلها18
  ند؟ك حاضر ي تواند در صحرا سفره ايا خدا ميآ: رده، گفتندكلم ك و بر ضد خدا ت19
ت را برا قوم خود حاضر سازد؟و گوش. ز بدهدي تواند نان را نيا ميآ.  گشتيها جاري صخره را زد و آبها روان شد و وادكني ا20
  . ل مشتعل گشتيعقوب افروخته گشت و خشم بر اسرائي شد  و آتش در كده، غضبناين را شني پس خدا ا21
  .اوردن و به نجات او اعتماد ننمودنديمان نيرا به خدا اي ز22
   آسمان را گشود ي پس ابرها را از باال امر فرمود و درها23
  . ديشان بخشي آسمان را بدةد تا بخورند و غليرانشان باي و منّ را بر ا24
  .ر شونديشان فرستاد تا سي اي براي مردمان، نان زورآوران را خوردند و آذوقه ا25
   را آورد،يد و قوت خود، باد جنوبي را در آسمان وزاني باد شرق26
  .ايرگ ديد و مثل مرغان بالدار را مثل ريشان مثل غبار باراني اي و گوشت را برا27
  .شاني اين هاكشان فرود آورد، گرداگرد مسي ايان اُردوي و آن را در م28
  .شان داديشان بدير شدند و موافق شهوات ايو سكي پس خوردند و ن29
  شان بوديو غذا هنوز در دهان ا. دنديشكشان از شهوت خود دست ني ا30
.  ساختكل را هالي جوانان اسرائشت وكشان را بيشان افروخته شده؛ تنومندان ايه غضب خدا بر اك 31
  . اوردنديمان نيب او ايدند و به اعمال عجين همه، باز گناه ورزي با وجود ا32
  .شان را در ترسي ايرد و سالهاكشان را در بطالت تمام ي اين، روزهاي بنابرا33
   خدا تفحص نمودند،ةرده، درباركدند و بازگشت يشت او را طلبكشان را يه اك ي هنگام34
  .شان استي اي ولي تعاليشان، و خداي اةه خدا صخركاد آوردند ي و به 35
  ش به او دروغ گفتند،ي اما به دهان خود او را تملّق نمودند و به زبان خو36
.تمن نبودندو ميشان با او راست نبود و به عهد ويه دل اكرا ي ز37
  .ختينگيش را برني خشم خويده، تماميه بارها غضب خود را برگردانك نساخت بلكرا هالشان يشان را عفو نموده، ايتش گناه اي اما او به حسب رحمان38
  . گرددي رود و بر نميه مك يشان بشرند، باديه اكاد آورد ي و به 39
  .دنديه رنجانيختند و او را در بادي چند مرتبه در صحرا بدو فتنه انگ40
   اهانت نمودند،ل رايردند و قدوس اسراك و برگشته، خدا را امتحان 41
  ده بود؛ يشان را از دشمن رهانيه اك ي و قوت او را به خاطر نداشتند، روز42
  .ار صوعنيات خود را در مصر ظاهر ساخت و معجزات خود را در ديه چگونه آك 43
  .ديشان را تا نتوانستند نوشي ايشان را به خون مبدل نمود و رودهاي اي و نهرها44
  شان را تباه نمودند؛ يه اك ييهاكدند و غويشان را گزيه اكشان فرستاد ين ااي انواع پشه ها در م45
  .شان را به ملخ داديرم صد پا سپرد و عمل اكشان را به ي و محصول ا46
  . درشتيشان را به تگرگهايز ايرد و درختان جمكشان را به تگرگ خراب يستان اك تا47
  . برقيشان را به شعله هاي ايشان را به تگرگ سپرد و مواشيم اي بها48
  .ريق را، به فرستادن فرشتگان شريظ و ضيشان فرستاد، غضب و غي و آتش خشم خود را بر ا49
  .   م نموديشان را به وبا تسليه جان اكشان را از موت نگاه نداشت، بليا ساخته، جان اي غضب خود مهي براي و راه50
. حاميمه هايشان را در خيال قوت يشت، اوك نخست زادگان مصر را ة و هم51
  . نمودييشان را در صحرا مثل گله راهنمايد و ايوچانك و قوم خود را مثل گوسفندان 52
  .ديشان را پوشانيا دشمنان ايرد تا نترسد و درك يت رهبريشان را در امني و ا53
  . بودردهكل يه به دست راست خود تحصك يوهكن يشان را به حدود مقدس خود آورد، بدي و ا54
.دين گردانكشان ساي ايمه هايل را در خيرد و اسباط اسرائكم يسمان تقسيشان به ري ايراث را برايشان راند و مي و امت ها را از حضور ا55
  . ختند و شهادات او را نگاه نداشتنديرده، بدو فتنه انگك را امتحان ي تعالين خداكي ل56
  .ننده منحرف شدندكمان خطاكد و مثل دنيانت ورزي و برگشته، مثل پدران خود خ57
  .رت او را جنبش دادنديش غي خويجان آوردند و به بتهاي بلند خود خشم او را به هي و به مقامها58
  .روه داشتكل را به شدت ميد و اسرائي گردكد غضبناين را بشني چون خدا ا59



  پا ساخته بود،ان بريان آدميه در مك را يمه اي نمود، آن خكلو را ترين شك پس مس60
  ش را به دست دشمن سپرد،ي داد و جمال خويري و تابوت قوت خود را به اس61
  .دي گردكراث خود غضبنايم نمود و با مير تسلي و قوم خود را به شمش62
  .اح نشدكشان سرودِ نيزگان اي دوشيد و برايشان را آتش سوزاني جوانان ا63
.  ننمودنديشان نوحه گري ايوه هاي بر افتادند و  يشان به دم شمشياهنان اك 64
   خروشد،يه از شراب مك يدار شد، مثل جباريده بود بيه خوابك يسك آنگاه خداوند مثل 65
  . دي گردانيشان را عار ابدي و دشمنان خود را به عقب زد و ا66
  .ديم برنگزيوسف را رد نموده، سبط افراي ةمي و خ67
  .  داشتيه دوست مكهون را يوه صكن يد و ايهودا را برگزين سبط كي ل68
  .اد نهاديه آن را تا ابداآلباد بنكرد، مثل جهان ك بلند بنا يوههاك و قدس خود را مثل 69
  . گوسفندان گرفتيد و او را از آغلهاي خود داود را برگزة و بند70
.ردكت يش هداي خويشان را به مهارت دستهايمود و ات نيل را رعايراث او اسرائيعقوب و ميرده او را آورد تا قوم او ي شيشهاي از عقب م71
  

79مزمور 
  .م را خرابه ها نمودندياورشل.  عصمت ساختنديل قدس تو را بكيراث تو داخل شده، هي خدا، امت ها به مي ا1
  . دادند و گوشت مقدسانت را به وحوش صحراك خوراي بندگانت را به مرغان هوا براي الشها2
  .ندكشان را دفن يه اك نبود يسكختند و يم مثل آب ريداگرد اورشلشان را گري خون ا3
  .ميه شده ايش استهزا و سخريم و نزد مجاوران خويده ايگان خود عار گردي نزد همسا4
  رت تو مثل آتش افروخته خواهد شد تا ابداآلباد؟يا غي بود؟ آي خواهك خداوند تا به ابد خشمناي ايك تا 5
  ! انند. خويه نام تو را نمك يكز و بر ممالي شناسند بريه تو را نمك ييها قهر خود را بر امت 6
. رده اندكن او را خراب كعقوب را خورده، و مسيه كرا ي ز7
  . ميل شده ايار ذليه بسكرا يد زي ما آيش روي پي تو بزوديرحمت ها. اوري گناهان اجداد ما را بر ما م8
  . امرزي فرما و ما را نجات ده و بخاطر نام خود گناهان ما را بياريجالل نام خود ما را  ما، به خاطر ة نجات دهندي خدا، اي ا9

  .خته شده است، بر امت ها در نظر ما معلوم شوديه ركجاست؟ انتقام خون بندگانت كشان ي ايه خداكند ي چرا امت ها گو10
  .ه به موت سپرده شده اند، برهانك را ي خود آنانيبه حسب عظمت بازو.  اسران به حضور تو برسدة نال11
  . خداونديرده اند، اكه به تو ك ي اهانتيگان ما رسان، براي هفت چندان به آغوش همساي و جزا12
.م نمودير خواهكح تو را نسالً بعد نسل ذيم گفت و تسبير خواهكم، تو را تا به ابد شيه قوم تو و گوسفندان مرتع تو هستك پس ما 13


80مزمور 
  ! فرماي، تجلين جلوس نموده ايروببكه بر ك يا! ينك يت ميوسف را مثل گله رعايه ك يا! ل بشنويشبانِ اسرائ ي ا1
  !اي نجات ما بيز و براي خودرا برانگيي، تواناين و منَسياميم و بني به حضور افرا2
!ميابين تا نجات ك خود رتا روشن ي خدا ما را باز آور و روي ا3
   بود، ي خواهكش غضبناي قوم خوي به دعايكوت تا به يا صبيهوه، خداي ي ا4
  ؟ ي نوشانيشان مي اندازه بدي بيهاك و اشي خورانيشان مي نان ماتم را بد5
  . ندي نمايش استهزا  ميان خوي و دشمنان ما در ميگان ما ساخته اي همساة ما را محل منازع6
  !ميابيا نجات ن تك خود را روشن يرها ما را باز آور و روك خدا لشي ا7
  .يرده، آن را غرس نمودكرون يامت ها را ب. يرون آوردي را از مصر بي مو8
  . ن را پر ساختيو زده، زمكي خود را نةشيپس ر. ي آن را وسعت داديش روي پ9

  .شي آزاد خدا به شاخه هايده شد و سرودهايه اش پوشانيوهها به ساك 10
  . ش را تا به نهري خوي و فرعهاردكا پهن ي خود را تا به دري شاخه ها11
  ند؟ي چي آن را ميه هر راهگذارك يسته اكش را شيوارهاي پس چرا د12
. چرندينند و وحوش صحرا آن را مك يران مي جنگل آن را وي گرازها13
  ن مو تفقد نماين و از اين و ببكرده، از آسمان نظر كرها رجوع ك خدا لشي ا14
  ! ي ساخته ايشتن قوي خويه براك يرده است و از آن پسركست تو غرس ه دست راك ين نهالي و از ا15
  !ده اندي تو تباه گرديزم در آتش سوخته شده و از عتاب روي مثل ه16
  .ي ساخته ايشتن قوي خويه او را براك دست تو بر مرد دست راست تو  باشد و بر پسر آدم 17
  .مي نام تو را بخوانات بده تايما را ح. م تافتي و ما از تو رو نخواه18
.ميابي خود را روشن ساز تا نجات يرها ما را باز آور و روك لشيهوه، خداي ي ا19
  

81مزمور 
  !دي دهيعقوب آواز شادماني ي خدايبرا. ه قوت ماستك يي خدايد برايي ترنّم نما1
  !د و بربط دلنواز را با ربابياوريد و دف را بينك سرود را بلند 2
  .د مايد در اول ماه، در ماه تمام و در روز عيوازرَنّا را بنك 3
  .عقوبي ي از خدايمكل و حي است در اسرائيضه اين فريه اكرا ي ز4



: دميده بودم شنيه نفهمك را يه لغتك ييرون رفت، جاين مصر بين فرمود، چون بر زمييوسف تعي در ين را شهادتي ا5
  . او از سبد رها شدين آزاد ساختم و دستهاي دوشِ او را از بار سنگ6
  .ساله. به امتحان نمودميردم و تو را نزد آب مركدر سِتِر رعد، تو را اجابت .  دادمي و تو را خالصي استدعا نمودي در تنگ7
  .يل اگر به من گوش دهي اسرائيو ا. نمك يد ميك قوم من بشنو و تو را تأي ا8
  .ده منماگانه سجي بير نباشد و نزدِ خداي غيان تو خداي در م9

  . ن و آن را پر خواهم ساختكو باز كيدهان خود را ن. ه تو را از مصر برآوردمك تو هستم يهوه خداي من 10
  .ل مرا ابا نمودنديدند و اسرائين قوم من سخن مرا نشنكي ل11
  .ندي نماك خود سلويه به مشورتهاكردم ك ك دلشان تريشان را به سختي پس ا12
  .  بودندي مك من ساليقهايل در طري گرفتند و اسرائيه من گوش مه قوم من بكاش ك ي ا13
  .دمي گردانيشان برمي انداختم و دست خود را بر خصمان اير مي به زيشان را بزودي آنگاه دشمنان ا14
  . بود تا ابداآلبادي ميشان باقياما زمان ا.  نهادنديه از خداوند نفرت دارند بدو گردن مك ي آنان15
.ردمك ير مي پرورد؛ و تو را به عسل از صخره سين گندم ميوتركي به نشان راي ا16
  

82مزمور 
  :ندك ي ميان داوريان خدايستاده است، در مي خدا در جماعت خدا ا1
  .د نمود؟ سِالهي خواهيران را طرفداريرد و شركد ي خواهي داوري انصافي به بيك تا به 2
. دي دهيران خالصيشان را از دست شريد و ايران را برهانيان و فقمظلوم. دينك بيمان را دادرسيتيران و ي فق3
  .    باشدين متزلزل ميع اساس زمي روند و جمي راه  ميكي فهمند و در تاري دانند و نمي نم5
  .يع شما فرزندان حضرت اعليد و جميانيه شما خداك من گفتم 6
!د افتادي از سروران خواهيكيد مرد و چون يان خواهين مثل آدمكي ل7
. امت ها را متصرف خواهد شديه تو تمامكرا ي فرما زيز و جهان را داوري خدا برخي ا8
  

83مزمور 
  !اراميت مباش و مك خدا سايا!  نباشدي خدا تو را خاموشي ا1
  .ه از تو نفرت دارند، سر خود را برافراشته اندك را ينند و آنانك ي دشمنانت شورش مكنيرا اي ز2
  .نندك يشند و بر پناه آوردگان تو مشورت مي انديد مياك م بر قوم تو3
. ور نشودكگر مذيل دي نباشد و نام اسرائيم تا قومينك كشان را هاليد اييايب: ندي گوي و م4
  . نند و بر ضد تو عهد بسته اندك ي دل با هم مشورت مكيرا به ي ز5
  .انيان و موآب و هاجريلي اَدوم و اسماعيمه هاي خ6
  .نان صوركن با سايق و فَلَسطيال و عمون و عمال جب7
.دند، سالهي لوط گردي بني براييشان متفق شدند و بازويز با اي آشور ن8
  شون،ي قين در واديابيسرا و يه به سك، چنانيردكان يه به مدكشان عمل نما چناني بد9

  . دندين گردي زمين براي شدند و سرگكنْدور هاليه در عك 10
  شان را مثل ذَبح و صلْمنّاع،ي ايع امرايشان را مثل غُراب و ذِئب گردان و جميرانِ ا سرو11
.مييشتن تصرف نماي خوين خدا را براكمسا:  گفتنديه مك 12
  . باديش روياه پكشان را چون غبارِ گردباد بساز و مانند ي من، اي خداي ا13
  .  سازديوهها را مشتعل مكه ك ي سوزاند و مثل شعله ايه جنگل را مك ي مثل آتش14
  .شان را آشفته گردانيش ايشان را به تندباد خود بران و به طوفان خوي همچنان ا15
  . خداوند بطلبندين تا نام تو را اكشان را به ذلت پر ي ايهاي رو16
  .  گردندكشان بشوند تا ابداآلباد و شرمنده و هالي خجل و پر17
.ين متعال هستي زميباشد، به تنها بر تمام يهوه ميه اسمت ك و بدانند تو 18


84مزمور 
  ! توينهاكمس. ر استيوت، چه دلپذيهوه صباي يا 1
  .            زنديحه مي صي حي خدايدلم و جسدم برا.  خداوندي صحنهايده شده است براياهكه ك جان من مشتاق بل2
ه پادشاه من كوت يهوه صباي ي تو اي خود را در آن بگذارد، در مذبح هاي تا بچه هايانه ايشتن آشيخو ي براكرده است وپرستوكدا ي پي خود خانه ايز براي نك گنجش3

  .        ي من هستيوخدا
  .  سِاله   خوانند،يح ميه تو را دائماً تسبكنند ك تو ساةه در خانك ي خوشابحال آنان4
  .شاني ايدلها تو در يق هايشان در تو است و طريه قوت اك ي خوشابحال مردمان5
   پوشاند  يات مك آن را به بر  سازند و بارانْينند، آن را چشمه مك يا عبور مك بي چون از واد6
.  شونديهون نزد خدا حاضر ميشان در صي از اكي خرامند و هر ي از قوت تا قوت  م7
  .ساله! ريعقوب گوش خود را فراگي ي خدايا!  مرا بشنويدعا! رهاك لشيهوه خداي ي ا8
  .ح خود نظر اندازي مسين و به رويبب ، يه سپر ما هستك يي خداي ا9

  . اشراريمه هاين شدن در خك پسندم از سايشتر مي خود را بي خداة خانةستادن بر آستانيا.  تو بهتر است از هزاري روز در صحنهاكيرا ي ز10



  . باشندك ساليه به راستك يرد از آنانكو را منع نخواهد كيز نيچ چي هض و جالل خواهد داد ويخداوند ف. هوه خدا آفتاب و سپر استيه كرا ي ز11
. ل داردكه بر تو توك يسك خوشابحال  وت،يهوه صباي ي ا12
  

85مزمور 
  .يعقوب را بازآورده اي يرياس. ي شده اين خود راضي خداوند از زميا 1
  .، سالهي ادهيشان را پوشاني گناهان ايتمام. يرده اكان قوم خود را عفو ي عص2
  .يرده اكش رجوع ي غضب خود را برداشته و از حدت خشم خوي تمام3
  .ظ خود را از ما برداري نجات ما، ما را برگردان و غي خداي ا4
   داد؟يش را نسالً بعد نسل طول خواهي بود؟ و خشم خوي خواهكا تا به ابد با ما غضبناي آ5
ند؟ي نماي در تو شاد داد تا قوم تويات نخواهيا برگشته ما را حي آ6
  .ش را به ما عطا فرماين و نجات خوك خداوند رحمت خود را بر ما ظاهر ي ا7
  . جهالت برنگردندي خواهد گفت تا بسويش به سالمتيرا به قوم خود و به مقدسان خويد زيد خواهم شني گويهوه مي آنچه خدا 8
  .   ن شودكن ما سايم است تا جالل در زكيناً نجات او به ترسندگان او نزديقي 9

  . ده انديگر را بوسيدكي يعدالت و سالمت. رده اندك با هم مالقات ي رحمت و راست10
  .ستيد و عدالت از آسمان خواهد نگريين خواهد روي از زمي راست11
  .  ن ما محصول خود را خواهد داديد و زميو را خواهد بخشكي نيزهايز چي خداوند ن12
. خواهد ساختيقيد و آثار خود را طرياهد خرام او خويش روي عدالت پ13
  

86مزمور 
  !ازمند هستمين و نيكرا مسي خداوند گوش خود را فراگرفته، مرا مستجاب فرما زي ا1
  .ل دارد، نجات بدهكه بر تو توك خود را ة من، بندي خدايا.  هستميرا من متقّي جان مرا نگاه دار ز2
  ! خوانمي روز تو را مي تمامهكرا يرم فرما زك خداوند بر من ي ا3
  . دارمي خداوند جان خود را نزد تو برميرا اي خود را شادمان گردان زة جان بند4
  . خواننديه تو را  مك ي آنانيم برايار رحي و بسيو و غفار هستكي خداوند، نيرا تو اي ز5
  ! مرا اجابت فرما و به آواز تضّرع من توجه نماي خداوند دعاي ا6
. فرموديه مرا مستجاب خواهكرا ي خود تو را خواهم خواند زينگ در روز ت7
  .ي تو نيارهاك مثل ياركست و يان مثل تو نيان خداي خداوند درمي ا8
  .    د خواهند نموديرد و نام تو را تمجك آمده، به حضور تو سجده خواهند يده ايه آفرك يي امت هاة خداوند همي ا9

. يتو تنها خدا هست. ينك يب    مي عجيرهااك و يه تو بزرگ هستكرا ي ز10
  .دل مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم.  شومك تو سالياموز تا در راستيق خود را به من بي خداوند طري ا11
  . رد تا ابداآلبادكد خواهم ي دِل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجي من، تو را به تمامي خداوند خداي ا12
  . يده اي اسفل رهانةيم است و جان مرا از هاويت تو به من عظه رحمكرا ي ز13
  . آورندي از ظالمان قصد جان من دارند و تو را در مد نظر خود نميبران بر من برخاسته اند و گروهك خدا متي ا14
  .ير غضب و پر از رحمت و راستيد. يم هستيركم و ي رحي خداوند خداي و تو ا15
  .زخود را نجات بخشينكقوت خود را به بنده ات بده و پسر . رم فرماك بر من ن وك من التفات ي بسو16
.ي داده ايرده و تسلّك خداوند مرا اعانت يه تو اكرا يده، خجل شوند زيه از من نفرت دارند آن را دك ي را به من بنما تا آناني عالمت خوب17
  

87مزمور 
  .  مقدس استيوههاك اساس او در 1
  .عقوبي ين هاكع مسيشتر از جمي دارد، بيون را دوست مي صهيازه ها خداوند درو2
  . سِاله!  شهرخداي ا  شود،ي تو گفته مةد درباري مجي سخنها3
  . ن در آنجا متولد شده استين و صور و حبش، اي فلسطكنيا. ردكرخواهم ك رهب و بابل را از شناسندگان خود ذ4
  .  آن را استوار خواهد نموديو خود حضرت اعل. ن در آن متولد شده اندن و آيه اكون گفته شد ي صهة و دربار5
  .ن در آنجا متولد شده است، سِالهيه اكرد كسد، ثبت خواهد ي نوي خداوند چون امت ها را م6
. من در تو استيع چشمه هايجم. زينندگان نكان و رقص ي مغن7
  

88مزمور 
  .رده امكاد يو فر نجات من، شب و روز نزد تيهوه خداي يا 1
  .ري من گوش خود را فراگة من به حضور تو برسد، به نالي دعا2
  .دهي گردكي ام به قبر نزديا پر شده است و زندگانيه جان من از بالكرا ي ز3
  . قوت گشته اميه شمرده شده ام و مثل مرد بي از فروروندگان به هاو4
  . آورد و از دست تو منقطع شده اندياد نخواهيگر به يشان را ديه اكده اند، يرخوابه در قبكشتگان كان مردگان منفرد شده، مثل ي درم5
  .هاي، در ظلمت در ژرفي اسفل گذاشته اةي مرا در هاو6
  .، سِالهي امواج خود مرا مبتال ساخته اةن شده است و به همي خشم تو بر من سنگ7



  .رون آمدي توانم بيمحبوس شده، نم. يده ايشان گردانيروه اكرده، و مرا مكانم را از من دور ي آشنا8
.رده امك خود را به تو دراز يدستها.  روزيرده ام تمامكاد ي خداوند، نزد تو فريا. ده شدياهك چشمانم از مذلت 9

  . رد؟ مگر مردگان برخاسته، تو را حمد خواهند گفت؟ سالهك يب خواهي عجيارك مردگان يا براي آ10
  ت؟ كور خواهد شد؟ و امانت تو در هالكا رحمت تو در قبر مذي آ11
  ؟ين فراموشي شود و عدالت تو در زميب تو در ظلمت اعالم ميار عجكا ي آ12
  .دي آيش تو مي من در پياد برآورده ام و بامدادان دعاي خداوند فري و اما من نزد تو ا13
  .ي من پنهان نموده ا خود را ازيرده، و روك ك خداوند چرا جان مرا تري ا14
  .  ده امير گردي تو را متحمل شده، متحيترسها. ت مشرف بر موت شده امي من مستمند و از طفول15
  .  ساختهك تو بر مرا هالي حدت خشم تو بر من گذشته است و خوف ها16
  . روز و مرا از هر سو احاطه نمودهي مثل آب دور مرا گرفته است تمام17
.يكيانم را در تاري و آشنايرده اك را از من دور اران و دوستاني 18
  

89مزمور 
  . ردكامانت تو را به دهان خود نسالَ بعد نسل اعالم خواهم . ديي خداوند را تا به ابد خواهم سراي رحمت ها1
. ساختيدار خواهي پاكش را در افاليرا گفتم رحمت بنا خواهد شد تا ابداآلباد و امانت خوي ز2
  .ش داود قسم خورده امي بنده خويبرا.  خود عهد بسته امةدي با برگز3
  .دار خواهم ساخت تا ابداآلباد و تخت تو را نسالَ بعد از نسل بنا خواهم نمود، سالهيت تو را پايه ذرك 4
  . رد و امانت تو را در جماعت مقدسانكد خواهند ي خداوند تمجيب تو را اي عجيارهاك و آسمانها 5
  ه توان نمود؟ يه را با خداوند تشبكرد؟ و از فرزندان زورآوران ك تواند يه با خداوند برابركآسمانها ست در يكرا ي ز6
  .ه گرداگرد او هستندك ي است بر آنانكب است در جماعت مقدسان و ترسنايت مهي نهاي خدا ب7
  . ندك ير مانند تو؟ و امانت تو، تو را احاطه مياه قدي يست ايكرها ك لشيهوه خداي ي ا8
  . ي گردانين مك شود، آنها را سايچون امواجش بلند م. يا تو مسلط هستيبر درك بر ت9

  .ينده نموده اكش دشمنانت را پراي زورآور خويبه بازو. يسته اكشته شده خرد شك رهب را مثل 10
  .ياد نهاده اي آن را تو بنيون و پركربع مس. ز از آن توين ني آسمان از آن تو است و زم11
  .نندك ي ميتابور و حرمون به نام تو شاد. يده اي شمال و جنوب را تو آفر12
  .دست تو زورآوراست و دست راست تو متعال.  تو با قوت استي بازو13
. خرامندي تو ميش روي پيرحمت و راست.  عدالت و انصاف اساس تخت تو است14
  .دي خداوند خواهند خرامي تو ايدر نور رو.  دانندي را ميه آواز شادمانك ي خوشابحال قوم15
  .دي روز و در عدالت تو سرافراشته خواهند گردي در نام تو شادمان خواهند شد تمام16
  . تو شاخ ما مرتفع خواهد شدي و به رضامنديشان تو هستيه فخر قوت اكراي ز17
  .ليه سپر ما از آن خداوند است و پادشاه ما از آن قدوس اسرائكرا ي ز18
  .ردمك از قوم را ممتاز يده اي زورآور نهادم و برگزيه نصرت را بر مردك يرده، گفتكا به مقدس خود خطاب يور عالم ر آنگاه د19
  .ردمكافتم و او را به روغن مقدس خود مسح ي بنده خود داود را 20
  .دي خواهد گردانيز او را قوي من نيبازو. ه دست من با او استوار خواهد شدك 21
  .ديت نخواهد رسانيچ پسر ظلم بدو اذيرد و هكاو ستم نخواهد  بر ي دشمن22
  . ديه از او نفرت دارند مبتال خواهم گردانك را ي خواهم گرفت و آناني ويش روي و خصمان او را پ23
  .  خواهد بود و در نام من شاخ او مرتفع خواهد شدي و امانت و رحمت من با و24
  . اخت و دست راست او را بر نهرها خواهم سيا مستولي دست او را بر در25
  . نجات منة من و صخري، خدايه تو پدر من هستك او مرا خواهد خواند 26
  .ز او را نخست زاده خود خواهم ساخت، بلندتر از پادشاهان جهاني من ن27
  . نگاه خواهم داشت تا ابداآلباد و عهد من با او استوارخواهد بودي ويش را براي رحمت خو28
. آسماني خواهم داشت تا ابداآلباد و تخت او را مثل روزهاي را باقيت وي و ذر29
  ند،ي ننماكام من سلوكنند، و در احك كعت مرا تري اگرفرزندانش شر30
  نند، و اوامر مرا نگاه ندارند،كض مرا بشي اگر فرا31
  . هاانه يشان را به تازيب خواهم نمود و گناه ايشان را به عصا تأديت اي آنگاه معص32
  .ش را باطل نخواهم ساختين رحمت خود را از او برنخواهم داشت و امانت خوكي ل33
  .ر نخواهم دادييست و آنچه را از دهانم صادر شد تغك عهد خود را نخواهم ش34
  .ت خود قسم خوردم و به داود هرگز دروغ نخواهم گفتيز را به قدوسي چكي 35
  باد و تخت او به حضور من مثل آفتاب، خواهد بود تا ابداآليت او باقيه ذرك 36
. ن در آسمان، سالهي مثل ماه ثابت خواهد بود تا ابداآلباد و مثل شاهد ام37
  .ي شده اكح خود غضبناي و با مسي و دور انداخته ايرده اك كن تو تركي ل38
  .يرده اك عصمت ين انداخته، بي و تاج او را بر زمي عهد بنده خود را باطل ساخته ا39
  .      ي او را خراب نموده ايسته و قلعه هاكش را شيع حصارهاي جم40
  . ده استيگان خود عارگردينند و او نزد همساك ي همه راه گذران او را تاراج م41



  . ي دست راست خصمان او را برافراشته، و همه دشمنانش را مسرور ساخته ا42
  .يدار نساخته اينگ پا و او را در جيده ايز برگردانير او را ني دم شمش43
  .ين انداخته اي جالل او را باطل ساخته و تخت او را به زم44
.، سالهيده ايرده، و او را به خجالت پوشانكوتاه كام شبابش را ي ا45
  رد و غضب تو مثل آتش افروخته خواهد شد؟ك ي خداوند خود را تا به ابد پنهان خواهي ايك تا به 46
  ؟  يده اي بطالت آفري آدم را براي بنيچرا تمام. م استكاتم چه يام حيه اكاد آور ي به 47
  . ش را از دست قبر خالص خواهد ساخت؟ سالهيد؟ و جان خويه موت را نخواهد دك زنده است يدام آدمك 48
  ؟ ي داود به امانت خود قسم خورديه براكجاست كم تو ي قدي خداوند رحمت هاي ا49
  . باشمينه خود متحمل ميار در سي بسيه آن را از قومهاكاد آور يرا به  خداوند مالمت بنده خود ي ا50
  .ح تو را مالمت نموده اندي آثار مسيعنيرده اند، ك خداوند مالمت يه دشمنان تو اك 51
  .نين و آميآم.  باد تا ابداآلبادك خداوند متبار52

90مزمور 
  ع نسل ها،ي، در جمين ما تو بوده اك خداوند مسي ا1
  .ياز ازل تا به ابد تو خدا هست. ينيافريون را بكن و ربع مسيد و زميوهها به وجود آكه ك از آن قبل2
  .ديي آدم رجوع نماي بني ايي گوي، و مي گرداني انسان را به غبار برم3
  . از شبيه گذشته باشد و مثل پاسكروز است يه هزار سال در نظر تو مثل دكراي ز4
  .دي رويه مك ياهيبامدادان مثل گ.  و مثل خواب شده اندياشان را رفته يالب اي مثل س5
  . شوديده و پژمرده ميشامگاهان بر. دي رويفَد و مك شي بامدادان م6
  .مي گرديشان ميم و در خشم تو پري شويده مياهكه در غضب تو كرا ي ز7
  .شي خوي ما را در نور روياي و خفايه گناهان ما را در نظر خود گذارده اك چون8
  . مي بسر برده ايالي خود را مثل خي شد و سالهاي ما در خشم تو سپريه تمام روزهاكرا ي ز9

  .مينك ي تمام شده، پرواز ميرا به زودين فخر آنها محنت و بطالت است زكيل. ه، هشتاد سال باشديام عمر ما هفتاد سال است و اگر از بني ا10
د؟ يد ترسي بايه از تو مكا چنان داند و غضب تو ريه شدت خشم تو را مكست يك 11
  .ميي را حاصل نمايم تا دل خردمنديام خود را بشماريم ده تا اي ما را تعل12
  .؟ و بر بندگان خود شفقت فرمايكتابه !  خداوندين اك رجوع 13
  .ميي نماي عمر خود را ترنم و شادين تا تمامكر ي صبحگاهان ما را از رحمت خود س14
  .ميده اي را ديه بدك يي و سالهايه ما را مبتال ساختك ياميان به عوض ا ما را شادمان گرد15
  .شاني تو بر فرزندان اييايبرك اعمال تو بر بندگانت ظاهر بشود و 16
 ! ما را استوار گردانيعمل دستها!  ما را بر ما استوار سازي ما بر ما باد و عمل دستهاي جمال خداوند خدا17
  

91مزمور 
  .ن خواهد بودك قادر مطلق سا ةير ساي ز  نشسته است،يضرت اعله درسترحك آن1
  .ل دارمكه بر او توك من يه او ملجا و قلعه من است و خداكم ي گوي درباره خداوند م2
  .ثي خبيند و از وباياد خواهد رهايه او تو را از دام صكرا ي ز3
  . او تو را مِجن و سپرخواهد بوديراست. گرفت يش پناه خواهير بالهايد و زي خود تو را خواهد پوشاني به پرها4
  .  پرديه در روز مك يريد و نه از تي ترسي در شب نخواهي از خوف5
  .      ندك يه وقت ظهر فساد مك ي خرامد و نه از طاعوني ميكيه در تارك يي و نه از وبا6
  .ديد تو نخواهد رسن نزكيل.  هزار نفر به جانب تو خواهند افتاد و ده هزار به دست راست تو7
. دي ديران را خواهيست و پاداش شري نگري فقط به چشمان خود خواه8
  .   يده ايش گرداني خوي را مأواي و حضرت اعلي من هستي خداوند ملجاي تو ايرا گفتي ز9

  .ديمه تو نخواهد رسي نزد خيي بر تو واقع نخواهد شد و باليچ بدي ه10
  .نديت تو را حفظ نماي راههاي تو امر خواهد فرمود تا در تمام ةره فرشتگان خود را درباكرا ي ز11
  .ي خود را به سنگ بزني خود برخواهند داشت، مبادا پاي تو را بر دستها12
. ردك يمال خواهير بچه و اژدها را پاي ش  نهاد؛ي خود خواهي پاير و افعي و ش13
  .ه به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساختكد و چونيه به من رغبت دارد و او را خواهم رهانك چون14
  . با او خواهم بود و او را نجات داده، معزَّزخواهم ساختيمن در تنگ. ردك خواند او را اجابت خواهم ي چون مرا م15
. ش را بدو نشان خواهم دادي گردانم و نجات خوير ميام او را سي به طول ا16
   

92مزمور 
  .ي حضرت اعلي ا ح خواندن،يو است و به نام تو تسبكيگفتن ن خداوند را حمد 1
  . بامدادان رحمت تو را اعالم نمودن و در هر شب امانت تو را2
  .ون و بربطي بر ذات ده اوتار و بر رباب و به نغمه هجا3
  .مود تو ترنم خواهد نيبه سبب اعمال دستها. ي خودت شادمان ساخته ايارهاك خداوند مرا به يه اكراي ز4
  .قيت عمي نهاي تو بيرهاكم است و في خداوند اعمال تو چه عظمي ا5



  .ندك ين تأمل نمي داند و جاهل در اين را نمي اي مرد وحش6
  . گردندكه تا به ابد هالكن است ي اي برا فند،ك شياران مكع بديند و جمي رويران مثل علف مي شري وقت7
  . تا ابداآلباد ،ين هستيي علي خداوند بر اعلين تو اكي ل8
. نده خواهند شدكاران پراكع بدي خواهند شد و جمك هان دشمنان تو هال  خداوند،ي دشمنان تو اكنيرا اي ز9

  .  و به روغن تازه مسح شده اميرده اك بلند ي و اما شاخ مرا مثل گاو وحش10
. دينند خواهد شنك يت مه با من مقاومك يراني من از شريست وگوشهاي و چشم من بر دشمنانم خواهد نگر11
  .ردكفت و مثل سرو آزاد در لبنان نمو خواهد ك عادل مثل درخت خرما خواهد ش12
  .فتك ما خواهند شي خداي در صحنها  خداوند غرس شده اند، ةه در خانك ي آنان13
  . وه خواهند آورد و تروتازه و سبز خواهند بوديز مي نيري در وقت پ14
. ستي ني انصافيچ بي هي من است و درو ةاو صخر. وند راست استه خداكنند ك تا اعالم 15
  

93مزمور 
ده است و جنبش نخواهد يدارگرديز پايون نكربع مس. مر خود را به قوت بسته استكخداوند خود را آراسته و .  خداوند سلطنت را گرفته، و خود را به جالل آراسته است1

  .خورد
. يم هستيو تو از قددار شده است ي تخت تو از ازل پا2
  .البها خروش خود را برافراشته انديس. البها آواز خود را برافراشته انديالبها برافراشته اند سي خداوند سي ا3
  .ن زورآورتر استيي عليخداوند در اعل. اي فوق امواج زورآور در ار،ي بسي فوق آواز آبها4
.بد تا ابداالبادي زي تو را متي خداوند، قدوسيا. ن استيت امي نهاي شهادات تو ب5
  

94مزمور 
  ! فرماي تجلّ  ذواالنتقام،ي خداي ا  ذواالنتقام،يهوه خداي يا 1
  !افات برسانكبران مك داورجهان متعال شو و بر متي ا2
  ران فخر خواهند نمود ؟    ي شريك خداوند تا به ي ا3
  . سازنديل ميراث تو را ذلينند و مك شي قوم تو را م  خداوند،يا.  زننديان الف ماركع بديجم. ندي گويز مي زنند و سخنان ستم آمي حرفها م4
  . رساننديم مان را به قتليتيشند و ك يبان را ميوه زنان و غري ب5
. دي نمايعقوب مالحظه نمي يند و خداي بياه نميند ي گوي و م6
  د نمود؟ ي تعقل خواهيك ابلهان يو ا! دي احمقان قوم بفهمي ا7
ند؟ي بيا نميه چشم را ساخت، آك او   شنود؟يا نميه او گوش را غرس نمود، آك 8
   آموزد؟      يه معرفت را به انسان مكخ نخواهد نمود، او يا توبيند، آك يب ميه امت ها را تأدك او 9

.ه محض بطالت استك داند ي انسان را ميرهاك خداوند ف10
  ي دهيم ميعت خود او را تعلي و از شريي نمايب ميده او را تأك ي خوشابحال شخص اه،ي ي ا11
  .نده شودكران ي شري برايه حفره اك ي مادام ،ي بال راحت بخشي تا او را از روزها12
  . نخواهد نمودكش را تريراث خويرد و مكرا خداوند قوم خود را رد نخواهد ي ز13
.  آن را خواهند نموديرويرد و همه راست دالن پك به انصاف رجوع خواهد يه داوركرا ي ز14
  .اران مقابله خواهد نمودكه با بدكست يكرد وكران مقاومت خواهد ي من با شريه براكست يك 15
  . شدين مك ساي در خاموشي بود، جان من به زوديار من نمك اگر خداوند مدد16
. د نموديي خداوند مرا تأي لغزد، پس رحمت تو اي من ميه پاك چون گفتم 17
  .ديش بخشي تو جانم را آساي هاي دل من، تسليشه هايثرت اندك در 18
  ند؟ ك يه فساد را به قانون اختراع مك   شرارت با تو رفاقت تواند نمود،يرسكا ي آ19
  .  دهندي گناه فتوا مي شوند و بر خون بيق با هم جمع مي بر جان مرد صد20
  . من استيام صخره ملجي من قلعه بلند است و خداين خداوند براكي ل21
.  خواهد نموديشان را فاني ما ايهوه خداي خواهد ساخت يشان فانيشان را در شرارت ايرد و اكشان راجع خواهد يشان را بر اي و گناه ا22


95مزمور 
  !مي دهيم و صخره نجات خود را آواز شادمانييد خداوند را بسرايياي ب1
  ! مي دهياو را آواز شادمانر يو با مزام! مي بشوكي به حضور او با حمد نزد2
    بزرگ است،يهوه، خدايه كرا ي ز3
  .وهها از آن اوك ي است و فرازهاين در دست وي زميبهاينش. انيع خدايم بر جمي و پادشاه عظ4
.  را مصور نموديك خشي وي و دستها  او آن را بساخت؛ ، ا از آن اوستي در5
  !ميننده خود خداوند زانو زنيم و به حضور آفرييد عبادت و سجده نمايياي ب6
  !ديدي شنياش آواز او را مك امروز  !مي باشي دست او م ةو ما قوم مرتع و گل!  ما استيه او خداكرا ي ز7
  .وم مسا در صحراي مانند  با،يد، مثل مري دل خود را سخت مساز8
  .دنديردند و اعمال مرا دك چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه 9

  . ه طُرُق مرا نشناختندكاز آن قوم محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل هستند  چهل سال 10



. من داخل نخواهند شديه به آرامك پس در غضب خود قسم خوردم، 11
  

96مزمور 
  !       ديين خداوند را بسراي زمي تماميا! دييهوه را سرود تازه بسراي 1
  .ديي روز به روز نجات او را اعالم نما !دي خواهكد و نام او را متباريي خداوند را بسرا2
  .ع قومهايب او را در جمي عجيارهاكد وينكر كان امت ها جالل او را ذي درم3
  .انيع خدايب است بر جميو او مه. ديت حمي نهايم است و بيرا خداوند عظي ز4
  .ديهوه آسمانها را آفرين كي ل ند،يان امت ها بتهايع خدايرا جمي ز5
. ي است و قّوت و جمال در قدس وي به حضور و مجد و جالل6
  !     دييف نمايخداوند را به جالل و قوت توص! دييف نمايل قوم ها خداوند را توصي قباي ا7
  !ديياي او بيد و به صحنهاياوريه بيهد! دييف نماي خداوند را به جالل اسم او توص8
  !دي بلرزياز حضور ون ي زمي تماميا! ديت بپرستينت قدوسي خداوند را در ز9

.  خواهد نموديقومها را به انصاف داور. دارشد و جنبش نخواهد خورديز پايون نكربع مس. د خداوند سلطنت گرفته استييان امت ها گوي درم10
  . دي آن غرش نمايا و پريدر. ن مسرورگردديند و زمك ي آسمان شاد11
  م درختان جنگل ترنم خواهند نمودآنگاه تما. دي صحرا و هرچه در آن است، به وجد آ12
.رد و قوم ها را به امانت خودك خواهد يون را به انصاف داوركربع مس. دي آي جهان مي داوريه براكرايد، زي آيه مكراي به حضورخداوند ز13
  

97مزمور 
  .ار مسرور گردندي بسيره هايند و جزك ين شادي پس زم  خداوند سلطنت گرفته است،1
  .  تخت اوستةعدل و انصاف قاعد. ظ گرداگرد اوستيتِ غل ابرها و ظلم2
  .  سوازندي رود و دشمنانِ او را به اطرافش مي مي ويش روي آتش پ3
  . ديد و بلرزين را بدين ايزم.  سازديون را روشن مكش ربع مسي برق ها4
  . جهاني شود، از حضور خداوند تماميوهها از حضور خداوند مثل موم گداخته مك 5
  . نندي بيع قوم ها جالل او را مينند و جمك يمانها عدالت او را اعالم م آس6
.ديان او را بپرستيده خجل خداي تراشي پرستندگان بتهاة هم7
  . تويهاي خداوند به سبب داوريدند، ايهودا مسرور گرديد و شادمان شد و دختران يون شني صه8
.ي هستياراعليان، بسيع خدايبر جم. يهستن متعال ي زمي روي خداوند بر تماميه تو اكرا ي ز9

  . رهانديران ميشان را از دست شريا.  مقدسان خود استياو حافظ جانها! دينك نفرت يد، از بدي داريه خداوند را دوست مك شما ي ا10
  . راست دالني برايشته شده است و شادمانك عادالن ي نور برا11
.دييت او را حمد بگوير قدوسك ذو! دي عادالن، در خداوند شادمان باشي ا12
  

98مزمور 
  . قدوس او، او را مظّفرساخته استيدست راست و بازو. رده استكب ي عجيارهاكرا يد زيي خداوند سرود تازه بسراي برا1
  .رده استكشوف ك خداوند نجات خود را اعالم نموده، و عدالتش را به نظر امت ها م2
.ده اندي ما را دين نجات خداي زمي اقصاةهم. اد آورديل به ين اسرائ رحمت و امانت خود را با خاندا3
  .         دييد و بسراييد و ترنّم نمايبانگ زن. دي دهين، خداوند را آواز شادماني زمي تمامي ا4
  !با بربط و با آواز نغمات! ديي خداوند را با بربط بسرا5
  !دي دهيآواز شادمانهوه پادشاه يبه حضور ! رِنّاها و آواز سرناك با 6
  !نان آنكون و ساكربع مس!  آن بخروشديا و پري در7
  .نديوهها با هم ترنّم نماكو !  بزنندك نهرها دست8
.يرد و قومها را به راستك خواهد يون را به انصاف داوركربع مس. دي آي جهان ميرا به داوري به حضور خداوند ز9
  

99مزمور 
  !ن متزلزل گردديد، زمي فرماين جلوس مييروبكبر ! قوم ها بلرزند خداوند سلطنت گرفته است، پس 1
  !ع قوم ها متعال استيم است و او بر جميهون عظي خداوند در ص2
  .ه او قدوس استكند، يب تو را حمد بگويم و مهي اسم عظ3
.يعقوب به عمل آورده اي رده، و انصاف و عدالت را دركداري را پايتو راست.  داردي و قّوت پادشاه، انصاف را دوست م4
  .      ه او قدوس استكد، ينكد و نزد قدمگاه او عبادت ييم نمايرك ما را تيهوه خداي 5
  .شان را اجابت فرموديهوه را خواندند و او اي. ل از خوانندگان نام اوياهنانش و سموئك و هارون از ي موس6
.شان داد نگاه داشتندي در ستون ابر بد7
  .يديشكشان انتقام ياما از اعمال ا. ي غفور بوديشان را خدايا. يشان را اجابت فرمودي ما تو ايهوه خداي ي ا8
. ما قّدوس استيهوه خدايرا يز. دينكوه مقدس او عبادت كد و نزد ي ما را متعال بخوانيهوه خداي 9


100مزمور 



  .دي دهين خداوند را آواز شادماني زمي روي تمامي ا1
  .دييايد و به حضور او با ترنّم بيي عبادت نماي شاد خداوند را با2
  . م و گوسفندان مرتع اويما قوم او هست. ديهوه خداست؛ او ما را آفريه كد ي بدان3
  !      دي خوانكد و نام او را متباريياو را حمد گو! ح ي او با تسبيد و به صحنهايياي او با حمد بي به دروازه ها4
. تا ابداآلبادي و امانت وي و رحمت او ابدوستكيه خداوند نكراي ز5
  

101مزمور 
  .ح خواهم خواندي خداوند، تسبينزد تو ا. ديي رحمت و انصاف را خواهم سرا1
  . خواهم شدكم سالي خود با دل سلة آمد؟ در خاني خواهيكنزد من .   رفتار خواهم نموديامل به خردمندكق ي در طر2
  .  دي دارم، به من نخواهد چسبيروه مكج روان را مكار ك.  گذاشتش نظر خود نخواهمي بد را پيزي چ3
  .ر را نخواهم شناختيشخص شر. ج از من دور خواهد شدك دل 4
  .ردكبر دارد تحمل نخواهم كه چشم بلند و دل متك را يسك. ردك خواهم كد، هاليبت گوي خود غةيه به همسايه درخُفك را يسك 5
  . باشد، خادم من خواهم بودكامل سالكق يه به طرك يسك. ن شوندكا با من سان است تي زمي چشمانم بر امنا6
  .ش نظر من نخواهد مانديدروغ گو پ. ن نخواهد شدك من ساةه گر درخاني حل7
.اران را از شهر خداوند منقطع سازمكع بديرد تا جمك خواهم كن را صبحگاهان هاليران زمي شرة هم8
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  . اد من نزد تو برسديرا بشنو، و فر مي خداوند دعاي ا1
  .  اجابت فرمايه بخوانم مرا به زودك ير، و روزيگوش خود را به من فراگ.  خود را از من مپوشاني ام روي در روز تنگ2
  .ديزم سوخته گرديم مثل هيم مثل دود تلف شد و استخوانهايرا روزهاي ز3
  .نمك ي خود را فراموش ميخوردن غذارا يده است زي گردكاه زده شده و خشي دل من مثل گ4
  .ده استيم به گوشت من چسبي خود، استخوانهاة به سبب آواز نال5
  .ده امي صحرا شده، و مثل بوم خرابه ها گردي مانند مرغ سقّا6
  .  بر پشت بام، منفرد گشته امكنم و مثل گنجشك ي مي پاسبان7
  .ندي نمايوانه شده اند مرا لعنت ميبر من ده ك ينند و آنانك ي روز دشمنانم مرا سرزنش مي تمام8
  خته ام،ي آمكستر را مثل نان خورده ام و مشروب خود را با اشكرا خاي ز9

  . ينده اكر افيه مرا برافراشته و به زكرا ي به سبب غضب و خشم تو ز10
.اه پژمرده شده اميده و من مثل گير گرديه زوال پذيم مثل ساي روزها11
  !ع نسل هاستير تو تا جمكو ذ!  تا ابداآلبادياوند جلوس فرموده ا خدين تو اكي ل12
  .ده استين رسي معي و زمانينكه بر او رأفت ك است يرا وقتي نمود زيون ترحم خواهي تو برخاسته، بر صه13
  .   ندي نماي او شفقت مك رغبت دارند و بر خاي ويه بندگان تو در سنگهاك چون14
  . توييايبركع پادشاهان جهان از يد و جميوند خواهند ترس پس امت ها از نام خدا15
  .ون را بنا نموده، و در جالل خود ظهور فرموده استيرا خداوند صهي ز16
. شان را خوار نشمرده استي اينان توجه نموده، و دعايك مسي به دعا17
  .ح بخوانندي تسبده خواهند شد خداوند رايه آفرك ي شود تا قومينده نوشته مي نسل آين براي ا18
  .نده استكن نظر افيسته، خداوند از آسمان بر زمي قدس خود نگريه از بلندكرا ي ز19
  . ديه به موت سپرده شده اند آزاد نماك را يران را بشنود و آناني اسة تا نال20
  م، يح او را در اورشليند و تسبير نماكون ذي تا نام خداوند را در صه21
.نديز تا خداوند را عبادت نماي نكا هم جمع شوند و مماله قوم ها بك ي هنگام22
  .ديوتاه گردانك مرا ي مرا در راه ناتوان ساخت و روزهايي توانا23
  . ع نسل ها استي تو تا جميسالها. م برمداري من مرا در نصف روزهاي خدايا:  گفتم24
  . تو استي و آسمان ها عمل دستهاين را نهادياد زميم بني از قد25
 يل خواهيو مثل ردا آنها را تبد. ع آنها مثل جامه مندرس خواهند شدي و جمي هستين تو باقكي شوند، لي ميع آنها فاني و جمي هستين تو باقكي شوند، لي مي آنها فان26
  .رد و مبدل خواهند شدك

  .  دي تو تمام نخواهد گردي و سالهاين تو همان هستكي ل27
.دار خواهند بوديشان در حضور تو پايت ايد ماند و ذر خواهني فرزندان بندگانت باق28
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  . خواندكو هرچه در درون من است نام قدوس او را متبار!  بخوانك جان من خداوند را متباري ا1
  ! نك او را فراموش ميع احسان هاي بخوان و جمك جان من خداوند را متباري ا2
   بخشد؛ي تو را شفا مي مرض هاة آمرزد و هميه تمام گناهانت را مك 3
   نهد؛ي دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو ميه ميه فديات تو را از هاويه حك 4
. تو مثل عقاب تازه شوديند تا جوانكير ميو سكي نيزهايه جان تو را به چك 5
  .ع مظلوماني جمي آورد و انصاف را براي خداوند عدالت را به جا م6



  .لي اسرائي خود را به بنيم داد و عمل هاي تعليه موسش را بي خويق هاي طر7
  .ميار رحير غضب و بسيم است؛ ديرك خداوند رحمان و 8
  .شه نگاه نخواهد داشتيمه نخواهد نمود و خشم را همك تا به ابد محا9

  .  ما جزا نداده استياي با ما موافق گناهان عمل ننموده، و به ما به حسب خطا10
  .م استين بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظيسمان از زمه آكرا آنقدر ي ز11
  . رده استكه مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دورك ي به اندازه ا12
  .دي نمايه پدر بر فرزندان خود رئوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت مك چنان13
  .مي هستكه ما خاك دارد ياد مي داند و يا را مرا جبلّت مي ز14
  .فدك شياه است، مثل گل صحرا همچنان ميام او مثل گي و اما انسان، ا15
. شناسديگر آن را نميانش دك گردد و مي وزد و نابود ميه باد بر آن مكرا ي ز16
  . رزندانِ فرزندانن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابداآلباد است و عدالت او بر فكي ل17
  .         دارند تا آنها را به جا آورندياد ميض او را ينند و فراك يه عهد او را حفظ مك ي بر آنان18
. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلّط است19
  ! ديري گيالم او را گوش مكد و آواز ي آوريم او را به جا مالكد و يه در قوت زورآورك فرشتگان او يد، اي خوانك خداوند را متبار20
  !دي آوري او را بجا مةه ارادك خادمان او يو ا! دي خوانك او خداوند را متباريرهاكع لشي جمي ا21
! بخوانك جان من خداوند را متباريا.  سلطنت اويان هاك مةدر هم! دي خوانك خداوند او را متباريارهاك ة همي ا22
  

104ور مزم
  .يبه عزّت و جالل ملبس هست! يم هستيت عظي نهاي من تو بيهوه خداي يا!  بخوانك جان من، خداوند را متباريا 1
   .يآسمانها را مثل پرده پهن ساخته ا. يده ايشتن را به نور مثل ردا پوشاني خو2
   خرامد؛      ي باد مير بالهاب خود نموده و بكرده است و ابرها را مركه غرفات خود را بر آبها بنا ك آن 3
   گرداند و خادمان خود را آتش مشتعل؛ي فرشتگان خود را بادها م4
  .رده، تا جنبش نخورد تا ابدااآلبادكن را بر اساسش استوار يه زمك 5
  . ستاده انديوهها اكه آبها بر ك، يده اي آن را به لجه ها مثل ردا پوشان6
  . شوندينده مكرعد تو پرااز آواز . زندي گري از عتاب تو م7
  .يا ساخته اي آنها مهيه براك يانكند، به مي آيها فرود ميند، و به همواري آيوهها برمك به فراز 8
  .  ن را بپوشاننديه از آن نگذرند و برنگردند تا زمك ي آنها قرارداده اي براي حد9

  .شوندوهها روان بكان ي سازد تا درمي ميها جاريه چشمه ها را در وادك 10
  . خود را فرو نشانندي سازند تا گورخران تشنگيراب ميوانات صحرا را سي تمام ح11
  . دهنديان شاخه ها آواز خود را مي شوند و از مين مك بر آنها مرغان هوا سا12
.  شودير مين سيند و از ثمرات اعمال تو زمك يراب ميوهها را سك او از غرفات خود 13
   آورد، يرون مين بي خدمت انسان، و نان را از زمياند و سبزه ها را براي روي ممي بهاي نباتات را برا14
  . گرداندي مي سازد؛ و دل انسان را به نان قوي او را به روغن شاداب مةند، و چهرك يه دل انسان را شادمان مك و شراب را 15
  رده است، كه غرس ك آزاد لبنان ي سروهايعني درختان خداوند شادابند، 16
  . باشدي لق لق مةرند و اما صنوبر خاني گي خود را ميانهايه در آنها مرغان آشك 17
  . ربوع ملجاء استي ي و صخره ها برايوهك ي بزهاي بلند برايوههاك 18
. داندي موسمها ساخت و آفتاب مغرب خود را مي ماه را برا19
  . رونديه م رايوانات جنگلي حةه در آن همك شود ي و شب مي سازي ميكي تار20
  .ندي جويش را از خدا مي خوكنند و خوراك يار خود غرّش مك شيربچگان براي ش21
  . خوابندي خود ميشه هاي شوند و در بيند جمع مك ي چون آفتاب طلوع م22
.ش تا شامگاه يد و به جهت شغل خوي آيرون مي عمل خود بي انسان برا23
  . ن از دولت تو پر استيزم. يرده اكمت كنها را به حع آيجم! ار استي خداوند اعمال تو چه بسي ا24
  . وانات خرد و بزرگياده اند و حيه در آن حشرات از حد شماره زكز يع االطراف ني بزرگ و وسياي و آن در25
  .يده ايردن در آن آفرك يه به جهت بازكاتان ي روند و آن لويها راه  ميشتك و در آن 26
  .ي آنها را در وقتش برسانكشند تا خوراك ينها از تو انتظارميع اي جم27
  .   شوندير ميو سكي نيزهاي، پس از چينك يدست خود را باز م. رندي گي، فرا مي دهيه به آنها مك آنچه را 28
  . گردندي خود برمكرند و به خاي مي، پس مينك يروح آنها را قبض م.  گردندي، پس مضطرب مي پوشاني خود را مي رو29
. ي گردانين را تازه مي زمي شوند و رويده مي، آفري فرستيخود را م چون روح 30
  . خواهد بوديخداوند از اعمال خود راض.  جالل خداوند تا ابداآلباد است31
  . شونديند، پس آتش فشان مك يوهها را لمس مك.  لرزديند و آن مك ين نگاه ميه به زمك 32
  . ح خواهم خواند تا وجود دارمي خود تسبي خداي برا. باشميد تا زنده ميي خداوند را خواهم سرا33
  . ذ بشود و من در خداوند شادمان خواهم بودير من او را لذك تف34
!اهيهلّلو!  بخوانك جان من، خداوند را متباريا. افت نشونديگر يران دين نابود گردند و شرياران از زمك گناه35
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  . دييان قوم ها اعالم نماياعمال او را درم. ديبخواند و نام او را ييهوه را حمد گوي 1
  . ديير نماكب او تفي عجيارهاكدر تمام . ديح بخواني او تسبيد برايي او را بسرا2
  .دل طالبان خداوند شادمان باشد. دينك در نام قدوس او فخر3
  .ديوسته طالب باشي او را پيد؛ روي خداوند و قوت او را بطلب4
. دهان او رايهايات او و داوريآ. دياد آوريرده است به كه او كرا ب ي عجيارهاك 5
   او،ةديعقوب، برگزي فرزندان ي ا م،ي او ابراهةت بندي ذري ا6
  . جهان استي او در تماميهايداور!  ماستيهوه خداي 7
  .ه بر هزاران پشت فرموده استك را يالمك دارد تا ابداآلباد و ياد مي عهد خود را 8
  .  اسحاق خورده استيه براك را يم بسته و قسميه با ابراهك را ي آن عهد9

  .يل عهد جاوداني اسرائي استوار ساخت و برايضه ايعقوب فري ي و آن را برا10
  .راث شما شودي مةنعان را به تو خواهم داد تا حصكن يه زمك و گفت 11
  ل العدد و غربا در آنجا،ي معدود بودند، قليه عددك ي هنگام12
  .گريت تا قوم دك مملكي بودند و از ي سرگردان مي تا امتي و از امت13
  خ نمود يشان توبيه پادشاهان را به خاطر اكند بلكشان ظلم ي بر ايسكه ك او نگذاشت 14
  .دي مرا ضرر مرسانيايد و انبيحان من دست مگذاريه بر مسك 15
  ت،سك قوام نان را شين خواند و تمامي را بر آن زمي پس قحط16
  .  فروختنديه او را به غالمكوسف را ي يعنيشان فرستاد، ي ايش روي پي و مرد17
  رها خستند و جان او در آهن بسته شد، ي را به زنجي ويهاي پا18
  .   الم خداوند او را امتحان نمودكه سخن او واقع شد و ك ي تا وقت19
  .ا او را آزاد ساخت او را گشاد و سلطان قوم هي آنگاه پادشاه فرستاده، بندها20
  ش،ي خوكمليم قرار داد و مختار بر تمام ماك خود حاة او را بر خان21
.مت آموزدكخ او را حيد و مشاي خود سروران او را بند نماة تا به اراد22
  . رفتين حام غربت پذيعقوب در زميل به مصر درآمدند و ي پس اسرائ23
  .  تر ساختيشان قويشان را از دشمنان اي اد ويت بارور گرداني و او قوم خود را به غا24
. نديله نماي حينه ورزند و بر بندگان ويكد تا بر قوم او يشان را برگردانين دل اكي ل25
  .ده بوديه برگزك را فرستاد و هارون را ي خود موسة بند26
. ن حاميب او را در زميردند و عجاكشان اقامه يان ايات او را درميلمات و آك 27
  .دنديالم او مخالفت نورزكپس به . دي گردكيه تاركلمت را فرستاد  ظ28
  . دي رانيشان را ميان ايشان را به خون مبدل ساخت و ماهي اي آبها29
. شاني پادشاهان اي در حرمهايدا نمود، حتّيها را به ازدحام پكشان غوين اي زم30
  .شاني حدود اةد آمد و پشه ها در همي او گفت و انواع مگسها پد31
  .شانين ايد و آتش مشتعل را در زمي تگرگ را به عوض باران باران32
  .ستكشان را بشيشان را زد و درختان محĤل اي ايرهاي موها و انج33
  .رمها از حد شماره افزونكد آمد و ي او گفت و ملخ پد34
  .شان را خوردندين اي زميوه هايشان بخوردند و مين اي و هر سهم را در زم35
  . شان راي قوت ايل تمامي اوا شان زد،ين ايع نخست زادگان را در زميو جم 36
. ف نبودي ضعيكيشان يه در اسباط اكرون آورد يشان را با طال و نقره بي و ا37
  .      ده بودي گرديشان بر آنها مستوليه خوف اكرا يشان شاد بودند زيرون رفتن ايان از بي مصر38
  . دهدييه شامگاه روشناك يد و آتشين پوشش گستراي براي ابر39
  . دير گردانيشان را از نان آسمان سيشان فرستاد و اي اي برايردند پس سلْوكال و س40
  .دي مثل نهر روان گردك خشيهاي در جا  شد؛يافت و آب جارك صخره را بش41
  .م رايش ابراهي خو ةاد آورد و بنديالم مقّدس خود را به كرا ي ز42
  .ش را با ترنّميدگان خويرون آورد و برگزي بيد را با شادمان  و قوم خو43
  . شان داد و زحمت قوم ها را وارث شدندي امت ها را بدينهاي و زم44
! اهيهللو. نديعت او را حفظ نمايض او را نگاه دارند و شريه فراك تا آن45
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  !رحمت او تا ابداالبادو است و كيه او نكرا يد زييخداوند را حمد بگو! اهي هللو1
  حات او را بشنواند؟ ي تسبةد و همييم خداوند را بگويه اعمال عظكست يك 2
  .  وقت عمل آورد ةه عدالت را در همكه انصاف را نگاه دارند و آن ك ي خوشا بحال آنان3
  . نما؛ و به نجات خود از من تفقّدي داريه با قوم خود مك يي ين به رضامندكاد ي خداوند مرا ي ا4
. ميراث تو فخر نماي قوم تو مسرور شوم و با مينم و به شادمانيدگان تو را ببي تا سعادت برگز5
  .ميرده اك شرارت  ده،يان ورزيم و عصي با پدران خود گناه نموده ا6



  .ختندي بحر قلزم فتنه انگيعنيا يه نزد دركاوردند، بلياد نيثرت رحمت تو را به كدند و يب تو را در مصر نفهمي عجيارهاك پدران ما 7
  .دي خود را اعالن نماييشان را نجات داد تا تواناين به خاطر اسم خود اكي ل8
  . فرموديابان رهبريشان را در لجه ها مثل بيپس ا. دي گردكه خشكرد ك و بحر قُلُزم را عتاب 9

  .دي بخشييشان را از دست دشمن نجات داد و از دست خصم رهاي و ا10
  . نمانديشان باقي از ايكيه كد يشان را پوشانيشمنان ا و آب، د11
  .      دندييمان آوردند وحمد او را سرايالم او اك آنگاه به 12
  .دنديشكردند و مشورت او را انتظار نك فراموش ين اعمال او را به زودكي ل13
  .ردند در هامونكه؛ و خدا را امتحان ي نمودند در باديه شهوت پرستك بل14
.شان فرستادي اي در جانهاين الغركيل. شان داديشان را بديسألت ا و م15
  .هوهي در اردو حسد بردند و به هارون، مقّدس ي پس به موس16
  .رام را پوشاندي داتان را فرو برد و جماعت اب افته شده،كن شي و زم17
  .ديران را سوزاني آتش شرةشان افروخته شده، شعلي و آتش، در جماعت ا18
  .خته شده را پرستش نمودندي ريب ساختند و بني درحورياله ا گوس19
  . خورديه علف مك يل نمودند به مثال گاوي و جالل خود را تبد20
  رده بود،كم در مصري عظيارهاكه كردند ك خود را فراموش  ة نجات دهندي و خدا21
  .  را در بحر قلزمك ترسنايارهاكن حام و يبه را در زمي و اعمال عج22
  .شان برگردانديت اكستاد، تا غضب او را از هالي اي نمياف به حضور وك در شيده او موسيند، اگر برگزك بكشان را هاليه اكنگاه گفت  آ23
  .اوردنديمان ني ايالم وكن مرغوب را خوار شمردند و به ي و زم24
  .ردند و قول خداوند را استماع ننمودندك خود همهمه يمه هاي و در خ25
  .   شان را در صحرا از پا درآورديه اكشان برافراشت، يت خود را بر ا لهذا دس26
  . ندكنده كنها پرايشان را در زميندازد و ايان امت ها بيشان را درميت اي و ذر27
  . مردگان را خوردندي هايوستند و قرباني پس به بعل فغور پ28
  . شان سخت آمديجان آوردند و با بر اي خود خشم او را به هيارهاك و به 29
  . نمود و وبا برداشته شديستاده، داورينحاس برپا اي آنگاه ف30
. د، نسالً بعد نسل تا ابداالبادي او به عدالت محسوب گردين براي و ا31
  . دي عارض گرديشان آزاري را به خاطر اي موسيحت.  نمودندكبه غضبناي و او را نزد آب مر32
  . خود ناسزا گفتيد، تا از لبهاه روح  او را تلخ ساختنكرا ي ز33
  .شان خداوند امر فرموده بوديه درباره اكردند، ك نك و آن قوم را هال34
  .شان را آموختندي ايارهاكختند و يشتن را با امت ها آميه خوك بل35
  .ديشان دام گردي ايه براكشان را پرستش نمودند تا آني اي و بتها36
  دند،ي گذرانيوها قرباني ديش را براي و پسران و دختران خو37
  .دين را از خون ملوث گرديردند و زمكنعان ذبح ك ي بتهايه آن را براك خون پسران و دختران خود را يعنيختند ي گناه را ري و خون ب38
  .دنديار گردكش زناي خود نجس شدند و در افعال خويارهاك و از 39
  .  روه داشتكش را ميث خوراي لهذا خشم خداوند بر قوم خود افروخته شد و م40
  .ردندك يمرانكشان حيشان نفرت داشتند، بر ايه از اك يم نمود تا آنانيشان را به دست امت ها تسلي و ا41
  .    دنديل گرديشان ذليردست ايشان ظلم نمودند و زيشان بر اي و دشمنان ا42
  .دنديش خوار گرديردند و به سبب گناه خوك فتنه ش بر اوي خوين به مشورتهاكيل.  داديشان را خالصيار اي بسي بارها43
  .ديشان را شنياد ايه فرك ي وقت رد،كشان نظر ي اين، بر تنگي با وجود ا44
  .ش بازگشت نموديثرت رحمت خوكاد آورد و در ي عهد خود را به  شان،ي و به خاطر ا45
. شانينندگان اكريمع اسيشان را حرمت داد، در نظر جي و ا46
  .مييح تو فخر نمايم و در تسبييتا نام قدوس تو را حمد گو! نكان امت ها جمع يو ما را از م!  ما، ما را نجات دهيوه خداهي ي ا47
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107مزمور 
  . است تا ابداالباديو رحمت باقو است كيه او نكرا يد زييخداوند را حمد بگو 1
  .ه داده استيشان را از دست دشمن فديه اكند ين را بگويه شدگان خداوند اي فد2
  .رده، از مشرق و مغرب و از شمال و جنوبكشان را از بلدان جمع ي و ا3
  .افتنديونت نك سي براي و شهريقي طري بيه اي در صحرا آواره شدند  و در باد4
  .ديشان مستمند گرديشان در ايز شدند و جان اين گرسنه و تشنه 5
  د،ي بخشييشان رهاي ايهايشان را از تنگياد برآوردند و اي خود نزد خداوند فري آنگاه در تنگ6
. ون درآمدندك مسي نمود، تا به شهريم رهبريشان را به راه مستقي و ا7
  . آدمي با بنيب وي عجيارهاكند و به سبب ير نماك پس خداوند را به سبب رحمتش تش8
  .و پر ساختكي نيزهايد و جان گرسنه را از چيرگردانيه جان آرزومند را سكرا ي ز9

  .ه در مذلّت و آهن بسته شده بودندك موت نشسته بودند، ةي و سايكيه در تارك ي آنان10
  .ردندك اهانت يحت حضرت اعليالم خدا مخالفت نمودند و به نصكرا به ي ز11



  . نبوديننده اكدند و مدد يل ساخت؛ بلغزي را به مشقفّت ذلشاني و او دل ا12
  .دي بخشييشان رهاي ايهايشان را از تنگياد برآوردند و اي خود نزد خداوند فري آنگاه در تنگ13
. شان را بگسستي ايرون آورد و بندهايه موت بي و سايكيشان را از تاري ا14
  .  آدميب او با بني عجيارهاكبه سبب ند و ير نماك پس خداوند را به سبب رحمتش تش15
  .رده استكن را پاره ي آهنيسته، و بندهاكن را شي برنجيه دروازه هاكرا ي ز16
  .ل ساختندي خود را ذل ش،ي خود و به سبب گناهان خو ةرانيق شري احمقان به سبب طر17
  . شدندكي موت نزديروه داشت و به دروازه هاك را مكشان هر قسم خوراي جان ا18
  .دي بخشييشان رهاي ايهايشان را از تنگياد برآوردند و اي خود نزد خداوند فري آنگاه در تنگ19
. ديشان رهاني ايتهاكشان را از هاليد و ايشان را شفا بخشيالم خود را فرستاده، اك و 20
  .  آدميب او با بني عجيارهاكند و به سبب ير نماك پس خداوند را به سبب رحمتش تش21
  .نندكر ك را به ترنّم ذير را بگذرانند و اعمال وك تشي هايربان و ق22
  .ردندكر شغل يثك يا رفتند، و در آبهايها به دريشتكه در ك ي آنان23
  . ب او را در لجه هايدند و اعمال عجي خداوند را ديارهاكنان ي ا24
  . د و امواج آن را برافراشتي او گفت پس باد تند را وزان25
  .دي گداخته گرديشان از سختيا باال رفتند و به لجه ها فرود شدند و جان ا به آسمانه26
  .  ديران گرديشان تماماً حيزان شدند و عقل اي سرگردان گشته، مثل مستان افتان و خ27
  .    دي بخشييشان رهاي ايهايشان را از تنگياد برآوردند و اي خود نزد خداوند فري آنگاه در تنگ28
  .دين گردكش سايه موجهاكت ساخت ك ساي آرام طوفان را به29
. ديشان رسانيشان را به بندر مرادِ ايافتند و ايش يه آساكراي پس مسرور شدند ز30
  .  آدميب او با بني عجيارهاكند و به سبب ير نماك پس خداوند را به سبب رحمتش تش31
  .نديح بگويبخ او را تسي و او را در مجمع قوم متعال بخوانند و در مجلس مشا32
  .ن تشنهي آب را به زميرد و چشمه هاكه مبدل ي او نهرها را به باد33
  . نان آنكز به شوره زار به سبب شرارت ساين بارور را ني و زم34
  .  آبي را به چشمه هاكن خشيرد و زمك آب مبدل  ةاچيه را به دري  باد35
  .ت بنا نمودندونك سي براين ساخت تا شهرك و گرسنگان را در آنجا سا36
  .ستانها غرس نمودند و حاصل غلّه به عمل آوردندكاشتند و تاك و مزرعه ها 37
  .م شوندكشان را نگذارد يم اير شدند و بهايثكت يت داد تا به غاكشان را بري و ا38
  .ل شدند، از ظلم و شقاوت و حزنيم گشتند و ذلك و باز 39
  . سازديه راه ندارد آواره مك يه ايبادشان را در يزد و اي ريسا مو ذلّت را بر ر40
  .ندك يدا ميش پيله ها را مثل گله ها براي افرازد و قبين را از مشقتّش برميك اما مس41
  . شرارت دهان خود را خواهد بستي شوند و تمامي شادمان م ده،ين را دي صالحان ا42
. دياوند را خواهند فهم خديشان رحمت هايه اكد؟ ير نماكزها تفين چيست خردمند تا بديك 43
  

108مزمور 
  .زيد و ترنّم خواهم نمود و جالل من نييمن خواهم سرا. م استك خدا دل من مستحيا 1
  .دار خواهم شديز در سحرگاه بيمن ن! ديدار شوي عود و بربط بي ا2
  .دييفه ها تو را خواهم سرايان طايان قوم ها حمد خواهم گفت و درمي خداوند، تو را درمي ا3
  !  رسدي مك تو تا افاليو راست! م است، فوق آسمانهايه رحمت تو عظكراي ز4
  ! ني زمي خدا، بر فوق آسمانها متعال باش و جالل تو بر تمامي ا5
. به دست راست خود نجات ده و مرا اجابت فرما. ابندي ي تا محبوبان تو خالص6
  .موديوت را خواهم پك سينم و وادك يم ميم را تقسيك ش.ت خود سخن گفته است، پس وجد خواهم نمودي خدا در قدوس7
  .  سلطنت منيهودا عصاي از آن من، و ي جلعاد از آن من است و منّس8
  .ن فخر خواهم نمودين خود را خواهم انداخت و بر فلسطي من است، و بر ادوم نعلي موآب ظرف شست وشو9

  د؟ي نمايه مرا به ادوم رهبرك خدا يا نه تو اين درآورد؟ آيه شهر مرا به شهر حصكست يك 10
  ؟يي آيرون نمي ما بيرهاكه با لشك خدا ي؟ و تو ايرده اك كه ما را ترك خدا يا نه تو اي آ11
  .ه مدد انسان باطل استكراي ما را بر دشمن امداد فرما، ز12
.مال خواهد نموديرد و او دشمنان ما را پاكم يار خواهك در خدا با شجاعت 13
  

109مزمور 
  ! ح من، خاموش مباشي تسبي خدايا 1
  .ب را بر من گشوده اند، و به زبان دروغ بر من سخن گفته انديه دهان شرارت و دهان فركراي ز2
  .  سبب با من جنگ نموده انديرده اند و بكنه مرا احاطه يك به سخنان 3
  . نند، و اما من دعاك ي به عوض محبت من، با من مخالفت م4
  .رده اند، و به عوض محبت عداوت نمودهك ي به من بدييوكي و به عوض ن5



  .ستدير را بر او بگمار، و دشمن به دست راست او بايه شرك ي مرد6
  . او گناه بشوديد و دعايرون آيار بكد، خطايايمه بكه در محاك ي هنگام7
  .دي ضبط نمايگريم شود و منصب او را دكام عمرش ي ا8
  .وه گرددي بي وةوجم بشوند، و زيتي فرزندان او 9

  .ندي خود قوت بجوينند و از خرابه هاك بيي و فرزندان او آواره شده، گدا10
  .نندكان محنت او را تاراج يد و اجنبي او را ضبط نماكملي مايار تمامك طلب11
  .دي رأفت ننماي احديمان ويتيند و بر كه بر او رحمت ك نباشد يسك 12
  .شان محو شوديه بعد نام ا منقطع گردند و در طبقيت وي ذر13
  .اد آورده شود و گناه مادرش محو نگردديان پدرانش نزد خداوند به ي عص14
  .ن ببرَديشان را از زمي ايادگاري و آنها در مد نظر خداوند دائماً بماند تا 15
  .را به قتل رساندسته دل تا او كرد و بر شكن جفا يكه فقر و مسكاورد، بلياد نيه رحمت نمودن را به كراي ز16
  . خواست، از او دور شده استيت را نمكه بركده و چون ي داشت، بدو رسيه لعنت را دوست مك چون 17
  .ي ويمش درآمد و مثل روغن در استخوانهاك خود دربرگرفت و مثل آب شي و لعنت را مثل ردا18
  . شود، خواهد بودي بسته مشهيه به آن همك يمربندك پوشاند، و چون يه او را مك ي پس مثل جامه ا19
.ندي گوي ميه بر جان من بدك ي آنانين است اجرت مخالفانم از جانب خداوند و براي ا20
  . دهيوست، مرا خالصكيه رحمت تو نكا من عمل نما؛ چون يهوه خداوند، به خاطر نام خود ي ي اما تو ا21
  .وح استن هستم و   دل من در اندرونم مجريكر و مسيه من فقكرا ي ز22
  .ه در زوال باشد، رفته ام و مثل ملخ رانده شده امك يه اي مثل سا23
  . شوديده مياهك ي لرزد و گوشتم از فربهايم از روزه داشتن مي زانوها24
  .  جنبانندينند سر خود را مي بيچون مرا م. ده اميشان عار گردي و من نزد ا25
  رحمت خود مرا نجات ده، من مرا اعانت فرما، و به حسب يهوه خداي ي ا26
  .يرده اكن را ي خداوند اين است دست تو، و تو ايه اك تا بدانند 27 
  . تو شادمان شودةزند و خجل گردند و اما بنديشان برخيا. ت بدهكنند، اما تو بركشان لعنت بي ا28
  .      ش را مثل ردا بپوشندي ملبس شوند و خجالت خويينندگانم به رسواك جفا 29
  .     ر حمد خواهم گفتيثكرد و او را در جماعت كرخواهم كار تشياوند را به زبان خود بس خد30
.  دهند برهانديه بر جان او فتوا مك يستاد تا او را از آنانين خواهد ايكه به دست راست مسكرا ي ز31
  

110مزمور 
  .ز تو سازم انداين تا دشمنانت را پايبه دست راست من بنش: هوه به خداوند من گفتي 1
  . نك يمرانكان دشمنان خود حيدرم. ون خواهد فرستادي قوت تو را از صهي خداوند عصا2
  .  توستي تو از رحِم صحرگاه برايت، شبنم جواني قدوسينتهايدر ز.  باشندي مي تبرّعياي قوم تو در روزِ قوتِ تو، هدا3
  .صدقيك تا ابداآلباد، به رتبه مليهستاهن كه تو كمان نخواهد شد ي خداوند قسم خورده است و پش4
  .ست خواهد دادكه به دست راست توست؛ در روز غضب خود پادشاهان را شك خداوند 5
  .ديوبكع خواهد ين وسياز الشها پر خواهد ساخت و سر آنها را در زم. ردك خواهد يان امت ها داوري  درم6
.برخواهد افراشتن سر خود را يبنابرا. دي از نهرِ سرِ راه خواهد نوش7
  

111مزمور 
  .  دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعتيخداوند را به تمام! اهيهلّلو 1
  .نندك يش ميه به آنها رغبت دارند در آنها تفتك ي و همگان م است،ي خداوند عظيارهاك 2
  .دار تا ابداآلبادي پاي است و عدالت وييايبركار او جالل و ك 3
  .م استيم و رحيركخداوند . ب خود ساخته استي عجيارهاك يرا بيادگاري 4
  .اد خواهد داشت تا ابداآلباديش را به يعهد خو. و داده استكي ني ترسندگان خود را رزق5
  .ديشان عطا فرمايراث امت ها را بديرده است تا مكان ي قوم خود بي قوت اعمال خود را برا6
  .ني اميض ويع فرايت و جم و انصاف اسيش راستي دستهايارهاك 7
  . رده شدهك و استقامت يدر راست. دار است تا ابداآلبادي آنها پا8
  .ب استينام او قدوس و مه. ش را تا ابد امر فرمودي قوم خود فرستاد و عهد خوي برايه اي فد9

.ست تا ابداآلباددار ايحمد او پا. و استكي نين آنها را خردمندي عاملةهم. مت استك حي ترس خداوند ابتدا10
  

112مزمور 
  . ار رغبت داردي او بسياي ترسد و در وصايه از خداوند مك يسكخوشابحال ! اهيهللو 1
  .      خواهند شدك راستان مبارةطبق. ن زورآور خواهند بوديتش در زمي ذر2
  .داراستي او خواهد بود و عدالتش تا به ابد پاة و دولت در خاني توانگر3
  .م و عادل استيم و رحيركاو . ندك ي طلوع ميكيستان در تار راي نور برا4
  .  داردي خود را به انصاف استوار ميارهاكاو . ه رئوف و قرض دهنده باشدك ي فرخنده است شخص5



  .ورخواهد بودكمرد عادل تا به ابد مذ. ه تا به ابد جنبش نخواهد خوردكرا ي ز6
  .ل داردكت و بر خداوند تودار اسيدل او پا. دي از خبر بد نخواهد ترس7
  .نديش را بر دشمنان خود ببي خويد تا آرزوي دل او استوار است و نخواهد ترس8
.  شاخ او با عزّت افراشته خواهد شد. داراستيده است؛ عدالتش تا به ابد پاي بذل نموده، به فقرا بخش9

.ديل خواهد گرديران زاي شرياخته خواهد گشت آرزو خود را فشرده، گديدندانها.  خواهد شدكده، عضبناين را دير اي شر10
  

113مزمور 
  .ديح بخوانينام خداوند را تسب. ديح بخواني بندگان خداوند، تسبيا! اهيهلّلو 1
  . باد، از اآلن و تا ابداآلبادك نام خداوند متبار2
  .ح خوانده شودي نام خداوند تسب  از مطْلَع آفتاب تا مغرب آن،3
  . فوق آسمانهايع امت ها متعال است و جالل وي خداوند بر جم4
  ن نشسته است؟يي علّيه بر اعلك ما يهوه خدايست مانند يك 5
  ن؛يد بر آسمانها و بر زمي شود تا نظر نماي و متواضع م6
  . افرازدير را از مزبله برمي دارد و فقي برمكن را از خايكه مسك 7
  .شين قوم خو با بزرگايعني تا او را با بزرگان بنشاند 8
!اهيهلّلو.  فرزندانك سازد و مادر فرحناين مي زن نازاد را خانه نش9


114مزمور 
   زبان،يعقوب از قوم اجنبيرون آمدند، و خاندان يل از مصر بيه اسرائك يوقت 1
  .يل محل سلطنت ويهودا مقْدس او بود و اسرائي 2
  .خت و اردن به عقب برگشتيد و گرين را بديا اي در3
  . گلهيوهها مثل قوچها به جستن درآمدند و تلها مثل بره هاك 4
  ؟يه به عقب برگشتك اردن ي؟ و ايختيه گركا تو را چه شد ي دري ا5
  . گلهيه مثل بره هاك تلها يد و ايه مثل قوچها به جستن درآمدكوهها ك ي ا6
  .  عقوبي ين از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خداي زمي ا7
. آبةد و سنگ خارا را چشمياچه آب گردانيه را دره صخرك 8


115مزمور 
  .شي خويبه سبب رحمتت و به سبب راست! ه نام خود را جالل دهك، بليما را ن!  خداوندي، ايما را ن 1
  جاست؟كشان اآلن ي ايه خداكند ي امت ها چرا بگو2
  .رده اراده نمود، به عمل آوكآنچه را .  ما در آسمانهاستي اما خدا3
  . انسانيشان نقره و طالست، از صنعت دستهاي اي بتها4
  .نندي بيآنها را چشمهاست و نم. ندي گوي آنها را دهان است و سخن نم5
  .ندي بوي است اما نمينيآنها را ب.  شنوندي آنها را گوشهاست اما نم6
  .ندي نمايق نم خود تنطّيو به گلو.  رونديها و راه نميو پا. نندك ي دستها دارند و لمس نم7
.ل داردكه بر آنها توك سازندگان آنها مثل آنها هستند، و هر8
  .شان استياو ملعون و سپر ا. ل نماكل بر خداوند توي اسرائي ا9

  .شان استياو معاون و سپر ا. دييل نماك خاندان هارون برخداوند توي ا10
  .سپر استاو معاون و . دييلّ نماك ترسندگان خداوند، بر خداوند توي ا11
  .        ت خواهد دادكت خواهد داد و خاندان هارون را بركل را بريخاندان اسرائ. دهديت مكاد آورده، بري خداوند ما را به 12
  . و چه بزرگكوچكت خواهد داد، چه ك ترسندگان خداوند را بر13
  . خواهد داد، شما و فرزندان شما راي خداوند شما را ترق14
.   دين را آفريه آسمان و زمكد يد هست خداونك شما مبار15
  . آدم عطا فرمودين را به بني خداوند است و اما زمي آسمانها، آسمانها16
  . روندي فرو ميه به خاموشك ي خوانند؛ و نه آنانيح مياه را تسبيه كستند ي مردگان ن17
! ه ايهلّلو. م خواند، از االن و تا ابداالبادي خواهكاه را متبارين ما كي ل18


116مزمور 
  . ده استيه آواز من و تضرّع مرا شنكرا يم زي نمايخداوند را محبت م 1
  .ات خود، او را خواهم خوانديه گوش خود را به من فرا داشته است، پس مدت حكرا ي ز2
  .ردمكدا يپ و غم يافت، تنگيه مرا دري هاوي هايافت، تنگيه مرا دري هاويهايرد و تنگك موت مرا احاطه يسمانهاي ر3
  !          دهيي خداوند جان مرا رهايآه ا.  آنگاه نام خداوند را خواندم4
  .م استي ما رحي خداوند رئوف و عادل است و خدا5



.ل بودم و مرا نجات داديذل. ندك ي خداوند ساده دالن را محافظت م6
  .را خداوند به تو احسان نموده استي ز  خود برگرد،ي جان من به آرامي ا7
  .دنيم را از لغزيهاي و پاك و چشمانم را از اشي داديه جان مرا از موت خالصكرا ي ز8
  .ن زندگاني خواهم بود، در زمك به حضور خداوند سال9

  .ار مستمند شدميمن بس. مان آوردم پس سخن گفتمي ا10
  .       نديان دروغگويمع آدميج«ه ك خود گفتم يشاني در پر11
  ه به من نموده است؟ك يي احسانها ة همينم، براك خداوند را چه ادا 12
  . نجات را خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواندةالي پ13
  . قوم اويرد، به حضور تمامك خود را به خداوند ادا خواهم ي نذرها14
  . گرانبها استي موت مقّدسان خداوند در نظر و15
  ! ي مرا گشوده ايبندها. ز تو هستمينكپسر  تو و ةمن بند!  توهستمة خداوند، من بندي آه ا16
  . د و نام خداوند را خواهم خواندير نزد تو خواهم گذرانك تشي هاي قربان17
  ،ي قوم ويرد، به حضور تمامك خود را به خداوند ادا خواهم ي نذرها18
!اه يهلّلو. مي اورشلي خداوند، در اندرون تو ا ة خاني در صحن ها19


117مزمور 
  !ديياو را حمد گو! لي قباي تماميا! ديح بخوانيع امت ها خداوند را تسبي جميا 1
! اهيهلّلو.  خداوند تا ابداالباديم است و راستيه رحمت او بر ما عظكرا ي ز2
  

118مزمور 
  .وست و رحمت او تا ابداالباداستكيه نكرا يد زييخداوند را حمد گو 1
  . د استه رحمت او تا ابداآلباكند يل بگوي اسرائ2
  .ه رحمت او تا ابدااآلباد استكند ي خاندان هارون بگو3
.ه رحمت او تا ابدااآلباد استكند ي ترسندگان خداوند بگو4
  .ع آوردي وسياه مرا اجابت فرموده، در جاي. اه را خواندمي ي در تنگ5
  رد؟      كانسان به من چه تواند . ديپس نخواهم ترس.  خداوند با من است6
  .ديش را خواهم دي خوينندگان خود آرزوكپس من بر نفرت . اران من استكم از مدديد برا خداون7
  .انيل نمودن بر آدمك به خداوند پناه بردن بهتر است از تو8
  .رانيل نمودن بر امكاز تو.  به خداوند پناه بردن بهتر است9

  .ردك خواهم كشان را هالين به نام خداوند اكيردند، لكع امت ها مرا احاطه ي جم10
  .ردك خواهم كشان را هالين به نام خداوند اكيردند و دور مرا گرفتند، لك مرا احاطه 11
  .ردك خواهم كشان را هاليه به نام خداوند اكرا يز. ردند و مثل آتش خارها را خاموش شدندك مثل زنبورها مرا احاطه 12
. نت نمودن خداوند مرا اعاكيفتم، لي تا بي بر من سخت هجوم آورد13
  . خداوند قوت و سرود من است و نجات من شده است14
  . ندك يدست راست خداوند با شجاعت عمل م.  عادالن استيمه هاي آواز ترنّم و نجات در خ15
  .ندك يدست راست خداوند با شجاعت عمل م.  دست راست خداوند متعال است16
  .ر خواهم نمودكذاه را ي يارهاكرد و كست خواهم يه زكرم بلي مي نم17
.ن مرا به موت نسپرده استكيه نموده، لياه مرا به شدت تنبي 18
  . اه را حمد خواهم گفتيبه آنها داخل شده، ! ديي من بگشاي عدالت را براي دروازه ها19
  . عادالن بدان داخل خواهند شد. ن استي خداوند اة درواز20
  .يو نجات من شده اه مرا اجابت فرموده كرايم زي گوي تو را حمد م21
  . ه شده استيردند، همان سر زاوكه معماران رد ك را ي سنگ22
. ب استين از جانب خداوند شده و در نظر ما عجي ا23
  .م نمودي خواهيدرآن وجد وشاد.رده استكه خداوند ظاهرك ين است روزي ا24
  ! خداوند سعادت عطا فرمايآه ا!  خداوند نجات ببخشي آه ا25
  . مي دهيت مك خداوند بر ةشما را از خان. دي آيه به نام خداوند مكباد او  ك متبار26
  .    دي قربانگاه ببنديسمانها بر شاخه هايحه را به ريذب. ه ما را روشن ساخت استك است ييهوه خداي 27
  . تو را متعال خواهم خواند  من، يخدا. مي گوي تو، پس تو را حمد مي من هستي تو خدا28
. وست و رحمت او تا ابداالباد استكيه او نكرا يد زييد را حمد گو خداون29
  

119مزمور 
  .         ندكعت خداوند ساليه به شركق يامالن طركخوشابحال  1
  . طلبندي دل او را مينند و به تمامك يه شهادات او را حفظ مك ي خوشابحال آنان2
  .نديا نمي مك سلوي ويق هاينند و به طرك يز نمي نيج روك 3



  .مي تا آنها را تماماً نگاه داري خود را امر فرموده اياي تو وصا4
  .نمكض تو را حفظ يم شود تا فراك من مستحييه راههاكاش ك 5
  . آنگاه خجل نخواهم شد چون تمام اوامر تو را در مد نظر خود دارم6
  .م عدالت تو را آموخته شويهاي دل حمد خواهم گفت چون داوري تو را به راست7
.  منماكه تريلكمرا بل.  دارميض تو را نگاه مي فرا8
  .الم توك سازد؟ به نگاه داشتنش موافق ي مكز مرد جوان راه خود را پاي به چه چ9

  .ه از اوامر تو گمراه شومكمگذار. دمي دل تو را طلبي به تمام10
  .ه مبادا به تو گناه ورزمك داشتم يالم تو را در دل خود مخفك 11
  .اموزيض خود را به من بي فراي هستكداوند تو متبار خي ا12
.    دهان تو راي هاي داوريردم تمامكان ي خود بي به لب ها13
  .ق شهادات تو شادمانمي در طر14
  . تو نگران خواهم بوديق هاينم و به طرك ير مك تو تفياي، در وصايه در هر قسم توانگرك چنان15
. ردكالم تو را فراموش نخواهم ك برم، پس يض تو لذّت مي از فرا16
  .ميالم تو را حفظ نماك خود احسان بنما تا ارزنده شوم و ة به بند17
  . نميب بي عجيزهايعت تو چي چشمان مرا بگشا تا از شر18
  .   مدارياوامر خود را از من مخف. ب هستمين غري من در زم19
  .ت تو در هر وقيهاياق داوري شود از اشتيسته مك جان من ش20
  . شونديه از اوامر توگمراه مك، يخ نموديبران ملعون را توبك مت21
  . رده امكرا شهادات تو را حفظ ي را از من بگردان، زيي ننگ و رسوا22
  .ندك ير مكض تو تفي تو در فرا ةن بندكيل. به ضّد من سخن گفتند ز نشسته، ي سروران ن23
.ن بوده اندز ابتهاج من و مشورت دهندگان مي شهادات تو ن24
  .الم خود زنده سازكمرا موافق . ده استي چسبك جان من به خا25
  .اموزيش را به من بيض خويپس فرا. يردم و مرا اجابت نمودكر ك خود را ذي راهها26
  . ر خواهم نمودكب تو تفي عجيارهاك خود را به من بفهمان و در يايق وصاي طر27
  .الم خود برپا بداركوافق مرا م.  شودي جان من از حزن گداخته م28
  .ت فرمايعت خود را به من عناين شرك راه دروغ را از من دور 29
. ش خود گذاشتمي تو را پيهايردم و داوركار ي را اختيق راستي طر30
  . خداوند ما را خجل مسازيا. دمي به شهادات تو چسب31
. يه دل مرا وسعت دادك يق اوامر تو دوان خواهم رفت، وقتي در طر32
  . پس آنها را تا به آخر نگاه خواهم داشت. اموزيض خود را به من بيق فراي خداوند طري ا33
  .    دل خود حفظ خواهم نموديعت تو را نگاه خواهم داشت و آن را به تمامي مرا فهم بده و شر34
  . ه در آن رغبت دارمكراي گردان زكل اوامر خود سالي مرا در سب35
  .  طمعيل گردان و نه به سوي خود ما دل مرا به شهادات36
  .   ق خود مرا زنده سازيدن بطالت برگردان و در طري چشمانم را از د37
  .ه به ترس تو سپرده شده استكن، كش استوار ي خوةالم خود را بر بندك 38
  .و استكي تو نيهايه داوركرا ين زك ترسم از من دور يه از آن مك ننگ مرا 39
.به حسب عدالت خود مرا زنده ساز. اق دارميو اشت تياي هان به وصا40
  . الم توك تو به من برسد و نجات تو به حسب ي خداوند رحمهاي ا41
  . ل دارمكالم تو توكرا بر ي خود را جواب دهم زةنندك تا بتوانم مالمت 42
  .دوارمي تو اميهايه به داوركرا ير زيل مگك را از دهانم باّليالم راستك و 43
  عت تو را دائماً نگاه خواهم داشت تا ابداالباد، ير و ش44
  .ده امي تو را طلبيايه وصاكرا ي راه خواهم رفت زي و به آزاد45
   و در شهادات تو به حضور پادشاهان سخن خواهم گفت و خجل نخواهم شد، 46
   دارم؛يه آنها را دوست مكافت ي تو تلّذذ خواهم ياي و از وصا47
. ر خواهم نمودكض تو تفي دارم برخواهم افراشت و در فرايه دوست مكه اوامر تو  خود را بي و دستها48
  .يديدوار گردانيه مرا بر آن امكاد آور يش به ي خوةالم خود را با بندك 49
  .    را قول تو مرا زنده ساختي من است زيبتم تسلّين در مصي ا50
  .دمي رونگردانعت توين از شركيردند، لكار استهزا يبران مرا بسك مت51
  . دادميشتن را تسلّياد آوردم و خويم به ي تو را از قديهاي خداوند داوري ا52
  .       رده اندمك كعت تو را تريه شرك يراني حدت خشم مرا درگرفته است، به سبب شر53
  . غربت منةد، در خاني من گرديض تو سرودهاي فرا54
  .عت تو را نگاه داشتميم و شراد آوردي خداوندم نام تو را در شب به ي ا55
. تو را نگاه داشتميايه وصاكرايد، زي من گرد ةن بهري ا56
  .الم تو را نگاه خواهم داشتكه كگفتم . ب من استي خداوند نص57



  .الم خود بر من رحم فرماكبه حسب . دمي دل خود طلبي تو را به تمامي رضامند58
  .ل ساختميا به شهادات تو ما خود ريهايردم و پاكر ك خود تفي در راهها59
  .             ردم تا اوامر تو را نگاه دارمكدم و درنگ ني شتاب60
  .ردمكعت تو را فراموش نين شركيرد، لكران مرا احاطه ي شريسمانهاي ر61
  . عدالت تويهاي داوريم براي در نصف شب برخاستم تا تو را حمد گو62
  . دارندي تو را نگاه ميايه وصاك را ينانق هستم، و آي ترسندگانت را رفة من هم63
. اموزيض خود را به من بيفرا. ن از رحمت تو پر استي خداوند زمي ا64
  . شيالم خوك خداوند موافق ي، اي خود احسان نمودة با بند65
  .مان آوردميه به اوامر تو اكرا ياموز زيو و معرفت را به من بكي ني خردمند66
  .الم تو را نگاه داشتمكن اآلن كينم من گمراه شدم لي بببت رايه مصك قبل از آن67
  .اموزيض خود را به من بيفرا. ينك ي مييوكي و نيو هستكي تو ن68
  . تو را نگاه داشتمياي دل وصايبران بر من دروغ بستند و اما من به تمامك مت69
  .ابمي يعت تو تلّذذ ميه فربه است و اما من در شريشان مثل پي دل ا70
  . اموزميض تو را بيدم تا فرايبت را ديه مصكو است كيمرا ن 71
.  من بهتر است از هزاران طال و نقرهيعت دهان تو براي شر72
  .اموزميم گردان تا اوامر تو را بيمرا فه. ده استي تو مرا ساخته و آفري دستها73
  . هستمدواريالم تو امكه به كراينند شادمان گردند زي ترسندگان تو چون مرا بب74
  . يبت داده اي و برحقّ مرا مص  تو عدل است،يهايه داورك خداوند دانسته ام ي ا75
  .شي خوةالم تو با بندك من بشود، موافق ي تسلّي پس رحمت تو برا76
  .عت تو تلذّذ من استيه شركرا يز.  تو به من برسد تا زنده شومي رحمتها77
  . نمك ير مك تو تفيايو اما من در وصا. دندي رسانتيرا به دروغ مرا اذيبران خجل شوند زك مت78
  . داننديه شهادات تو را مك ينند و آنانك ترسندگان تو به من رجوع 79
. امل شود، تا خجل نشومكض تو ي دل من در فرا80
  .دوار هستميالم تو امكن به كيل.  شوديده مياهك نجات تو ي جان من برا81
  .  دادي خواهي مرا تسلّيكم ي گويده است و ميدالم تو تار گرك ي چشمان من برا82
  .رده امكض تو را فراموش نين فراكيل. ده امي در دود گردكه مثل مشكرا ي ز83
   نمود؟ي خواهينندگانم داورك بر جفايك تو؟ ة بندي چند است روزها84
  .ستنديعت تو نيه موافق شركرا ي من حفره ها زدند زيبران براك مت85
  .پس مرا امداد فرما. ردندكن است بر من ناحق جفا ي تو ام اوامري تمام86
  .ردمك نك تو را ترياياما من وصا.ن نابود سازنديه مرا از زمك بود كي نزد87
. خود مرا زنده ساز تا شهادات دهان تو را نگاه دارمي به حسب رحمت ها88
  .داراستيالم تو تا ابداالباد در آسمانها پاك خداوند ي ا89
  . مانديدار مي و پايده اين را آفريزم. ت تو نسالً بعد نسل است امان90
  . تو هستندةه همه بندكرايستاده اند زي تو تا امروز ايهاي داوري برا91
  . شدمي مكنه در مذلّت خود هالي بود، هر آيعت تو تلذّذ من نمي اگر شر92
  .يزنده ساخته ارا به آنها مرا يرد زك تو را تا به ابد فراموش نخواهم ياي وصا93
  . دمي تو را طلبيايه وصاكرا ي من از آن تو هستم مرا نجات ده ز94
  .نمك ين در شهادات تو تأمل مكيل. نندك كدند تا مرا هاليشك من انتظار يران براي شر95
.ع استيت وسي نهايم تو بكن حكيدم، لي ديي انتهايمالك هر ي برا96
  .ر من استك روز تفيمام دارم، تيعت تو را چقدر دوست مي شر97
  . باشديشه نزد من ميه همكرا يم تر ساخته است زيك اوامر تو مرا از دشمنانم ح98
  .ر من استكه شهادات تو تفكرا يم تر شدم زيع معلمان خود فهي از جم99

  . تو را نگاه داشتميايه وصاكرا يخ خردمند تر شدم زي از مشا100
  .نمكالم تو را حفظ كه كه داشتم تا آن  خود را از هر راه بد نگايهاي پا101
  .يم داديه تو مرا تعلكرا يدم، زي تو رو برنگردانيهاي از داور102
  .ن تريرين است و به دهانم از عسل شيريالم تو به مذاق من چه شك 103
. دارميروه مكن هر راه دروغ را ميبنابرا. ردمكل ي تو فطانت را تحصياي از وصا104
  . من نور استي راههاي من چراغ، و برايهاي پايالم تو براك 105
  . عدالت تو را نگاه خواهم داشتيهايه داورك قسم خوردم و آن را وفا خواهم نمود 106
  ! الم خود مرا زنده سازك موافق   خداوند،يا. ل شده اميار ذلي بس107
  .اموزيه من ب خود را بيهاي دهان مرا منظور فرما و داوري تَبرُّعياي خداوند هداي ا108
  . نمك يعت تو را فراموش نمين شركيف من است، لكشه در ي جان من هم109
  .       تو گمراه نشدمياي من دام گذاشته اند، اما از وصايران براي شر110
  . دل من استيه آنها شادمانكرا يراث خود ساخته ام زي شهادات تو را تا به ابد م111



.تيل ساختم، تا ابداآلباد و تا نهايض تو مايرا بجا آوردن في دل خود را برا112
  .  دارميعت تو را دوست مين شركيروه داشته ام، لك مردمانِ دو رو را م113
  .شمك يالم تو انتظار مكبه . ي ستر و سپر من تو هست114
  .ش را نگاه خواهم داشتي خويو اوامر خدا! دياران، از من دور شوك بدي ا115
  .د خود خجل نگردمين تا زنده شوم و از امكد ييخود تأالم ك مرا به حسب 116
  .ميض تو دائماً نظر نماين تا رستگارگردم و بر فراكت ي مرا تقو117
  .شان دروغ استير اكه مكرا ي زير شمرده ايض تو گمراه شده اند، حقيه از فراك را يسانك ة هم118
  .  دارمي شهادات تو را دوست منيبنابرا. ينك ي مكن را مثل درد هاليران زميع شري جم119
. دمي تو ترسيهاي بدن من از خوف تو برخاسته است و از داوري مو120
  .م منماينندگانم تسلكمرا به ظلم .  داد و عدالت را به جا آوردم121
  .          نندكبران بر من ظلم نك خود ضامن شو تا متة سعادت بندي برا122
  .الم عدالت توك يده است و برا نجات تو تار شي چشمانم برا123
  .اموزيض خود را به من بيتت عمل نما و فرايش موافق رحماني خوة با بند124
  .م گردان تا شهادات تو را دانسته باشميمرا فه.  تو هستمة من بند125
  .عت تو را باطل نموده انديه شركرا يند زكه خداوند عمل ك وقت است 126
  .ادتر از طال و زر خالصي دارم، زيدوست م اوامر تو را  ن،ي بنابرا127
.  دارميروه مك دانم، و هر راه دروغ را ميزْ راست مي تو را در هر چياي وصاةن، همي بنابرا128
  . داردين سبب جان من آنها را نگاه مياز ا. ب استي شهادات تو عج129
  .       گردانديم مي بخشد و ساده دالن را فهيالم تو نور مكشف ك 130
  . تو بودميايه مشتاق وصاكرا يرده، نفس زدم زكو باز كي دهان خود را ن131
  . دارنديه نام تو را دوست مك يرَم فرما، برحسب عادت تو به آنانكن و ك بر من نظر 132
  .ابدي بر من تسلط نيچ بديدار ساز، تا هيالم خودت پاك مرا در ي قدم ها133
  . تو را نگاه دارميايصا ده، تا وي مرا از ظلم انسان خالص134
  .اموزيض خود را به من بي خود روشن ساز، و فراة خود را بر بندي رو135
. دارنديعت تو را نگاه نميه شركراي است زي آب از چشمانم جاري نهرها136
  . تو راست استيهاي و داوري خداوند تو عادل هستي ا137
  .تي نهاي ال و به امانتي امر فرمودي شهادات خود را به راست138
  .رده اندكالم تو را فراموش كه دشمنان من كرا يرده است زك كرت من مرا هالي غ139
  . داردي تو آن را دوست مة است و بنديت مصفّي نهايالم تو بك 140
  .ردمك تو را فراموش نياير هستم، اما وصاي و حقكوچك من 141
  .ستعت تو راست اي عدالت تو عدل است تا ابداآلباد و شر142
  .      ق مرا درگرفته است، اما اوامر تو تَلَذُّذ من استي و ضي تنگ143
.م گران تا زنده شوميمرا فه.  شهادات تو عادل است تا ابداآلباد144
  !ض تو را نگاه دارمي خداوند مرا جواب ده تا فرايا.  دل خوانده امي به تمام145
  . تو را نگاه خواهم داشتو شهادات.  تو را خوانده ام، پس مرا نجات ده146
  .دميشكالم تو را انتظار كردم، و ك بر طلوع فجر سبقت جسته، استغاثه 147
  .مير بنماكالم تو تفك شب سبقت جست، تا در ي چشمانم بر پاسها148
  . خود مرا زنده سازيهاي خداوند موافق داوريا.  به حسب رحمت خود آواز مرا بشنو149
  . باشنديعت تو دور ميند، و از شري آي مكي روند، نزديم خباثت يه در پك ي آنان150
  .ع اوامر تو راست استي و جمي هستكي خداوند تو نزدي ا151
. تا ابداآلباديرده اكان يه آنها را بنكش دانسته ام ي شهادات تو را از زمان پ152
  . رده امكعت تو را فراموش نيه شركرا ي ده زين و مرا خالصك بر مذلّت من نظر153
  .ش مرا زنده سازيالم خوك فرموده، مرا نجات ده و به حسب ي من دادرسي در دعوا154
  .  طلبنديض تو را نميه فراكرا يران دور است زي نجات از شر155
  .   خود مرا زنده سازيهايبه حسب داور. ار استي تو بسي رحمت ها  خداوند،ي ا156
  . دمي شهادات تو رو برنگرداناما از. ارندينندگان و خصمانِ من بسك جفا 157
  .  دارنديالم تو را نگاه نمكرا يروه داشتم زكدم و مياران را دكانت ي خ158
  ! به حسب رحمت خود مرا زنده ساز  خداوند،يا.  دارمي تو را دوست ميايه وصاكن ي بب159
.  عدالت تو تا ابداآلباد استي داوري است و تماميالم تو راستك ة جمل160
  .الم تو ترسان استكاما دل من از . ردندك جهت بر من جفا يران ب سرو161
  .دا نموده باشديمت وافر پيه غنك يسكالم تو شادمان هستم، مثل ك من در 162
  .  دارميعت تو را دوست مياما شر. راهت و نفرت دارمك از دروغ 163
  . و عدالت تيهاي داوري خوانم، برايح مي هر روز تو را هفت مرتبه تسب164
  .شان نخواهد شديز باعث لغزش ايچ چيم است و هي عظي دارند، سالمتيعت تو را دوست ميه شرك را ي آنان165



  .  آورميدوارهستم و اوامر تو را بجا مي نجات تو امي خداوند، براي ا166
  . دارميت دوست مي نهاي جان من شهادات تو را نگاه داشته است و آنها را ب167
.  من در مد نظر تو استيقهايه تمام طركرا يات تو را نگاه داشته ام زا و شهادي وصا168
  . م گردانيالم خود مرا فهكبه حسب . اد من به حضور تو برسدي خداوند، فري ا169
  . دهيالم خود مرا خالصكبه حسب .  مناجات من به حضور تو برسد170
  .ين آموخته اض خود را به ميرا فرايند زك ي من حمد تو را جاري لبها171
  . ه تمام اوامر تو عدل استكرا يد زيالم تو را بسراك زبان من 172
  . ده امي تو را برگزيايه وصاكرا ي اعانت من بشود زي دست تو برا173
  .عت تو تلذّذ من استي نجات تو مشتاق بوده ام و شري خداوند براي ا174
  . تو معاون من باشديهايح بخواند و داوري جان من زنده شود تا تو را تسب175
.ردمكه اوامر تو را فراموش نكرا ي خود را طلب نما، زةبند.  مثل گوسفندِ گم شده، آواره گشتم176


120مزمور 

  .ردم و مرا اجابت فرمودكاد ي خود فري نزد خداوند در تنگ1
  .ه گري ده از لب دروغ و از زبان حلي خداوند جان مرا خالصي ا2
  ه گر؟ي زبان حليز بر تو افزوده گردد، ايشود و چه چز به تو داده ي چه چ3
! طاقيز جباران با اخگرهاي تيرهاي ت4
  . ن شده امكدار ساي قيمه هايده ام و در خي مأوا گزكه در ماشك بر من ي وا5
  ! داردي را دشمن  ميه سالمتك يسكونت جان من با كل شد سي چه طو6
. باشندي جنگ مةشان آماديم، اي گويمن چون سخن كي هستم، لي من از اهل سالمت7
  

121مزمور 
  .دي آيه از آنجا اعانت من مك افرازم، يوهها برمك ي چشمان خود را به سو1
  .دين را آفريه آسمان و زمك اعانت من از جانب خداوند است، 2
  .ديه حافظ توست نخواهد خوابكاو .  تو لغزش خورديه پاك او نخواهد گذاشت 3
. رودي خوابد و به خواب نميل است، نميافظ اسرائه حك او كني ا4
  . تو استةيخداوند به دست راستت سا.  باشدي خداوند حافظ تو م5
  .د و نه ماهتاب در شبيت نخواهد رساني آفتاب در روز به تو اذ6ّ
  .ردكاو جان تو را حفظ خواهد .  داردي نگاه مي خداوند تو را از هر بد7
.  نگاه خواهد داشت، از اآلن و تا ابداآلباد خداوند خروج و دخولت را8


122مزمور 
  .مي خداوند بروةبه خان«:  گفتندي شدم چون به من مي شادمان م1
  !مي اورشلي تو، ايستاد، به اندرون دروازه هاي ما خواهد ايهاي پا2
  وسته باشد،يه تماماً با هم پك ي مثل شهريه بنا شده اكم ي اورشلي ا3
  .ح بخواننديهوه را تسبيل و تا نام ي اسرائياه، تا شهادت باشد براي اسباط يعني روند، يبط باال مه بدانجا اساك 4
. خاندان داوديهايرسك يعني برپا شده است، ي داوريهايرسكه در آنجا كرا ي ز5
  . دارند، خجسته حال خواهند شديه تو را دوست مك يآنان. دينكم مسألت ي اورشلي سالمتي برا6
  . تويت در قصرهاي تو باشد، و رفاهي درباره هايت سالم7
  . بر تو باديه سالمتكم ي گويش، مياران خوي به خاطر برادران و 8
.دي ما، سعادت تو را خواهم طلبيهوه خداي ة به خاطر خان9
  

123مزمور 
  !يه بر آسمانها جلوس فرموده اك ي افرازم، اي تو چشمان خود را برمي به سو1
  . ديرم بفرماك ماست تا بر ما يهوه خداي يش، همچنان چشمان ما به سوي خاتون خوي به سويزينكان خود، و مثل چشمان ي آقايشمان غالمان به سو مثل چكني ا2
  .ميار از اهانت پر شده ايرا چه بسيرم فرما زكرم فرما، بر ما ك خداوند بر ما ي ا3
.برانكحان و اهانت متي مستَريار جان ما پر شده است، از استهزاي چه بس4


124مزمور 
  د؛يل اآلن بگوي بود، اسرائياگر خداوند با ما نم 1
  ان  با ما مقاومت نمودند،يه آدمك ي بود، وقتي اگر خداوند با ما نم2
  .نه ما را افروخته بودي آنگاه هر آ3
  .    گذشتيرد و نهرها برجان ما مك ي آنگاه آبها ما را غرق م4



. گذشتيزور، از جان ما م پري آنگاه آبها5
  .شان نساختي اي دندانهايار براكه ما را شك باد خداوند ك متبار6
  . ميافتي يدام گسسته شد و ما خالص. ادان خالص شدي جان ما مثل مرغ از دام ص7
.دين را آفريه آسمان و زمكهوه است، ي اعانت ما به نام 8
  

125مزمور 
  .داراست تا ابداالبادي خورد و پايه جنبش نمكون اند يوه صهكل ل دارند، مثك بر خداوند تويآنان 1
  .و خداوند گرداگرد قوم خود، از اآلن و تا ابداالباداست! م استيوهها گرداگرد اورشلك 2
  . نندكب عادالن قرار نخواهد گرفت، مبادا عادالن دست خود را به گناه درازيران بر نصي شريه عصاكرا ي ز3
  . باشنديه راست دل مك يلحان احسان فرما و به آنان خداوند به صاي ا4
.ل بادي بر اسرائيسالمت.  خواهد نمودياران رهبركشان را با بدي باشند، خداوند ايل ميج خود ماك يه به راههاك ي و اما آنان5
  

126مزمور 
  .مينندگان شديون را بازآورد، مثل خواب بيران صهيچون خداوند اس 1
».رده استكم ي عظيارهاكشان يه خداوند با اكان امت ها گفتند يآنگاه درم.  خنده پر شد و زبان ما از ترنّم آنگاه دهان ما از2
  .ميه از آنها شادمان هستكرده است كم ي عظيارهاك ما ي خداوند برا3
  . ران ما را بازآور، مثل نهرها در جنوبي خداوند اسي ا4
  .درو خواهند نمودارند، با ترنّم ك يها مكه با اشك ي آنان5
.ش را خواهد آوردي خوينه با ترّنم خواهد برگشت و بافه هاي برد هر آي زراعت مي رود و تخم برايرون  ميه بيه با گرك آن6
  

127مزمور 
  .نندك ي ميسبانده پاي فايند، پاسبانان بك نياگر خداوند شهر را پاسبان. شندك يده مي فايانش زحمت بيند، بنّاكاگر خداوند خانه را بنا ن 1
  .     بخشديش را خواب ميهمچنان محبوبان خو. دي خوريد و نان مشقّت را مي خوابيرميد و شب ديزي خيه شما صبح زود برمكده است ي فاي ب2
  . از اوستي رحِم، اجرت ة باشند و ثمريراث از جانب خداوند مي پسرانْ مكني ا3
  .يد پسران جوانرها در دست مرد زورآور، همچنان هستني مثل ت4
.ه با دشمنان، در دروازه سخن خواهند راندكخجل نخواهند شد بل. رده استكشان پر يش خود را از اكه ترك يسك خوشابحال 5


128مزمور 
  . باشدي مك او ساليق هاي ترسد و بر طريه از خداوند مكخوشابحال هر 1
  .تو خواهد  بودخوشابحال تو و سعادت با .  خوردي خود را خواهي عمل دستها2
  . توةتون، گرداگرد سفري زي زن تو مثل مو بارآور به اطراف خانه تو خواهد بود و پسرانت مثل نهالها3
  . ترسديه از خداوند مك يسك خواهد بود كن مباري همچنكني ا4
          .    دي ديم را خواهيام عمرت سعادت اورشليت خواهد داد، و در تمام اكون بري خداوند تو را از صه5
.ل بادي بر اسرائيسالمت. دي دي پسرانِ پسران خود را خواه6
  

129مزمور 
  :  نديل اآلن بگوياسرائ. دنديت رسانيتم مرا اذيار از طفوليچه بس 1
  . امدندين بر من غالب نكيل. دنديت رسانيتم مرا اذيار از طفولي چه بس2
.د را دراز نمودند خويارهايردند، و شكار ينندگان بر پشت من شكار ي ش3
  .ختيران را گسي شري اما خداوند عادل است و بندها4
  .ون نفرت دارنديه از صهك يسانك ةده شوند همي خجل و برگردان5
  .دك خشينند ميه آن را بچكش از آن يه پكاه بر پشت بامها باشند، ي مثل گ6
  .اند و نه دسته بند آغوش خود رك يه درونده دست خود را از آن پرنمك 7
.مي خواني مكشما را به نام خداوند مبار.ت خداوند بر شما بادكند بري گوي و راهگذران نم8
  

130مزمور 
  .اد برآوردمي خداوند از عمقها نزد تو فريا 1
  . تو به آواز تضّرع من ملتفت شوديآواز مرا بشنو و گوشها!  خداوندي ا2
  ستد؟ يه به حضور تو باكوند  خدايست ايك، ياه، اگر گناهان را به نظر آوري ي ا3
  .ن مغفرت نزد توست تا از تو بترسندكي ل4
  .دوارميالم او امكجان من منتظر است و به .  منتظر خداوند هستم5
  .اده از منتظران صبحي زياده از منتظران صبح؛ بلي جان من منتظر خداوند است، ز6
  .داوند است و نزد اوست نجات فراوانه رحمت نزد خكرا يدوار باشند زي خداوند اميل براي اسرائ7
.يع گناهان وي از جم ه خواهد داد،يل را فدي و او اسرائ8



  
131مزمور 

  .د استيه از عقل من بعك ييارهاك بزرگ مشغول نساختم، و نه به يارهاكشتن را به يست و نه چشمانم برافراشته و خويبر نك خداوند، دل من متيا 1
  .ر بازداشته شدهي از ش ةر بازداشته شده، نزد مادر خود جانم در من بود، مثل بچي از شيت ساختم، مثل بچه اك ساه جان خود را آرام وك بل2
.دوار باشند، از اآلن و تا ابداالباديل بر خداوند امي اسرائ3
  

132مزمور 
  . او راي مذلّتهاةاد آور، همي داود به ي خداوند برايا 1
  .عقوب نذر نمودي قادر مطلق ي و برا خداوند قسم خوردي چگونه برا2
   خانه خود هرگز داخل نخواهم شد، و بر بستر تختخواب خود برنخواهم آمد،ةميه به خك 3
  ش،ي به مژگان خويكني خواب به چشمان خود نخواهم داد و نه پ4
  .عقوبي قادر مطلق ي براينكنم و مسكدا ي خداوند پي برايانك تا م5
  .ميافتيم يعاري يم و آن را در صحرايديته شنر آن را در افراك ذكني ا6
  .      يي پرستش نمايم و نزد قدمگاه وي او داخل شوين هاك به مس7
  . ا، تو و تابوت قّوت تويز و بي خداوند به آرامگاه خود برخي ا8
  .ندياهنان تو به عدالت ملبس شوند و مقدسات ترنّم نماك 9

.خود را برمگردانح ي مسي خود داود، روة به خاطر بند10
  . صلب تو بر تخت تو خواهم گذاشتةثمر«ه ك قسم خورد و از آن برنخواهد گشت ي داود به راستي خداوند برا11
. تو تا ابد خواهند نشستيرسكز بر يشان ني پسران ا  آموزم،يشان ميه بدك اگر پسران تو عهد مرا نگاه دارند و شهاداتم را 12
  .ش مرغوب فرمودهين خوك مسيده است و آن را برايا برگزون ريه خداوند صهكرا ي ز13
  .ن رغبت دارميرا در اين خواهم بود زكنجا سايا. ن است آرامگاه من تا ابداالبادي ا14
  رخواهم ساخت،يرانش را به نان سيت خواهم داد و فقكنه بري آن را هر آ ة آذوق15
  .نه ترنّم خواهند نمودي هر آاهنانش را به نجات ملبس خواهم ساخت و مقدسانشك و 16
  .ح خود آماده خواهم ساختي مسي برايد و چراغياني در آنجا شاخ داود را خواهم رو17
. وفه خواهد آوردك شي دشمنان او را به خجالت ملبس خواهم ساخت و تاج او بر و18
  

133مزمور 
  .دن شونك با هم سايدلكيه برادران به ك چه خوش و چه دلپسند است كنيا 1
  .دي آيش فرود ميه به دامن رداكش هارون ي به ريعنيد، ي آيش فرود ميه به ركو بر سر است كي مثل روغن ن2
.ات را تا ابداالبادي حيعنيت خود را فرموده است كه در آنجا بركرا يز. دي آيون فرود مي صهيوههاكه بر ك و مثل شبنم حرمون است 3


134مزمور 
  !ستدي اي خداوند مةه شبانگاه در خانكع بندگان خداوند ي جميد، ايوان خكهان خداوند را متبار 1
  .     دي خوانكد، و خداوند را متباري خود را به قدس برافرازي دستها2
.ت خواهد دادكون بريد، تو را از صهين را آفريه آسمان و زمك خداوند 3
  

135مزمور 
  !ديح بخوانيان خداوند تسب بندگيا! ديح بخوانياه، نام خداوند را تسبيهلّلو 1
  .         ماي خداة خاني صحن هاي ا2
  .ه او دلپسند استكرا يد زيينام او را بسرا! و استكيرا خداوند نياه، زي هلّلو3
  .شي خاص خوكل را به جهت مليد، و اسرائي خود برگزيعقوب را برايه خداوند كرا ي ز4
.انيع خدايما برتر است از جمه خداوند بزرگ است و خداوند ك دانم يرا مي ز5
  .    لجه ها ةا و در همين و در دريرد، در آسمان و در زمك هرآنچه خداوند خواست آن را 6
  . آورديرون ميش بي خوي سازد و بادها را از مخزنهاي باران مي آورد و برقها را براين برمي زمي ابرها را از اقصا7
  .ميسان هم از بها هم ان شت،كه نخست زادگان مصر را ك 8
  .يع بندگان وي مصر فرستاد، بر فرعون و بر جميات و معجزات را در وسط تو اي آ9

  .شتكم را يار را زد و پادشاهان عظي بسيه امت هاك 10
  .نعان راك كع مماليان و عوج پادشاه باشان و جميحون پادشاه اموري س11
.ليوم خود اسرائراث قي به ميعنيراث داد، يشان را به مين اي و زم12
  .ع طبقاتي توست تا جميادگاري خداوند، ي خداوند، نام توست تا ابداالباد؛ واي ا13
  .ش شفقت خواهد فرمودي خواهد نمود و بر بندگان خويرا خداوند قوم خود را داوري ز14
  . انساني باشند، عمل دستهاي امت ها طال ون قره مي بتها15
  نند؛ي بيند؛ چشمان دارند و نمي گوي دهنها دارند، و سخن نم16
  .ستيچ نَفَس نيشان هيه در دهان اك شنوند بلي گوشها دارند و  نم17



  .ل داردكه بر آنها توك باشند و هري سازندگان آنها مثل آنها نم18
  .دي خوانك خداوند را متبار  خاندان هارون،يا. دي خوانكل، خداوند را متباري خاندان اسرائي ا19
  .دي خوانك ترسندگان خداوند، خداوند را متباريا. دي خوانك، خداوند را متباري الو خانداني ا20
. اهيهلّلو. ن استكم سايه در اورشلك باد، كون متباري خداوند از صه21
  

136مزمور 
.و است و رحمت او تا ابداآلباد استكيه نكرايد زييخداوند را حمد گو 1
.رحمت او تا ابداآلباد استه كرا يد، زييان را حمد گوي خداي خدا2
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرايد، زيي رب االرباب را حمد گو3
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا يند، زك يم ميب عظي عجيارهاكه تنها ك او را 4
.رحمت او تا ابداآلباد است هكرا يد، زيمت آفركه آسمانها را به حك او را 5
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرايد، زينها گسترانن را بر آيه زمك او را 6
ه رحمت او تا ابداآلباد است،كرا يد زي بزرگ آفريرهايه نك او را 7
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا يز  سلطنت روز، ي آفتاب را برا8
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكراي شب ز  سلطنت،ي ماه و ستارگان را برا9

.ه رحمت او تا ابداآلباد استكراينخست زادگانش زد، زه مصر را در ك 10
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا يرون آورد، زيشان بيان ايل را از مي و اسرائ11
.ه رحمت او تا ابدآلباد استكراي دراز، زي و بازوي با دست قّو12
.آلباد استه رحمت او تا ابداكرا يرد، زكم يه بحر قلزم را به دو بهره تقسك او را 13
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا يد، زيان آن گذرانيل را از مي و اسرائ14
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا ير او را در بحر قلزم انداخت، زك و فرعون و لش15
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكراي نمود، زيش را در صحرا رهبريه قوم خوك او را 16
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا ي بزرگ را زد، زه پادشاهانك او را 17
.ه رحمت او تا ابداآلباداستكرا يشت، زك و پادشاهان نامور را 18
.ه رحمت او تاابداآلباد استكرا ي و عوج پادشاه باشان را، ز19
.رحمت او تا ابداآلباد است هكرا يت داد، زيشان را به ارثين اي و زم20
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرايل، زيش اسرائيخو ةت بندي به ارثيعني 21
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا ياد آورد، زي و ما مذلّت ما به 22
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا ي داد، زيي و ما را از دشمنان ما رها23
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا ي دهد، زي مي بشر را روزةه همك 24
.ه رحمت او تا ابداآلباد استكرا يد، زييانها را حمد گو آسمي خدا25
  

137مزمور 
  .مياد آورديون را به يم، چون صهيردكز يه نيم و گري بابل نشستينزد نهرها 1
  .ان آنها بوديه درمكد يم بر درختان بيختي خود را آوي بر بطها2
.ديي ما بسرايون را براي صهي از سرودهايكيه ك خواستند يند، شادمانرده بودكه ما را تاراج ك ي در آنجا از ما سرود خواستند؛ و آنان3
م؟ يگانه بخوانين بي در زم  چگونه سرود خداوند را،4
  .ندكنم، آنگاه دست راست من فراموش كم فراموش ي اورشلي اگر تو را ا5
  .ح ندهمي خود ترجيادمان شةم را بر هميامم بچسبد، اگر اورشلكاورم، آنگاه زبانم به ياد ني اگر تو را به 6
!ديادش منهدم سازيد، تا بنيمنهدم ساز: ه گفتندكاد آور، ي ادوم به ي بنيم را براي خداوند، روز اورشلي ا7
  !يه تو به ما جزا دادكه به تو جزا دهد چنانك شد، خوشابحال آنيه خراب خواهك دختر بابل ي ا8
.ه صخره ها بزندشان را بيرد و ايه اطفال تو را بگك خوشابحال آن9


138مزمور 
  .ان تو را حمد خواهم گفتيبه حضور خدا.  دل خود حمد خواهم گفتيتو را به تمام 1
  .يد  نموده ايش را بر تمام اسم خود تمجيالم خوكه كرا يز.  تويرد و نام تو را حمد خواهم گفت، به سبب رحمت و راستكل قدس تو عبادت خواهم كي هي به سو2
.يو مرا با قوت در جانم شجاع ساخت. ي تو را خواندم مرا اجابت فرمودهك ي در روز3
  .الم دهان تو را بشنوندك تمام پادشاهان جهان تو را حمد خواهم گفت، چون   خداوند،ي ا4
  .م استيه جالل خداوند عظكرا يد، زيي خداوند را خواهند سرايق هاي و طر5
  . شناسديبران را از دور مكو اما مت. ندك ينان نظر من بر فروتكيه خداوند متعال است، لكرا ي ز6
.و دست راستت مرا نجات خواهد داد. ينك يدست خود را بر خشم دشمنانم دراز م. ردك ي روم، مرا زنده خواهي راه ميان تنگي اگر چه درم7
. منماكش را تري دست خويارهاك.  خداوند، رحمت تو تا ابداآلباد استيا. ديمال خواهد رسانكار مرا به ك خداوند 8




139مزمور 
  .ي خداوند مرا آزموده و شناخته ايا 1
  .يده اي مرا از دور فهميرهاك و في داني تو نشستن و برخاستن مرا م2
  .ي مرا دانسته ايق هاي طرة و هميرده اكش ي راه و خوابگاه مرا تفت3
  .يا تماماً دانسته ا خداوند آن ريه تو اكنيست، جز اي بر زبان من نيه سخنكرا ي ز4
  .يش را بر من نهاده اي و دست خويرده اكش مرا احاطه ي از عقب و از پ5
.دي توانم رسيه بدان نمكو بلند است . ب استياده عجيم زين گونه معرفت براي ا6
  زم؟يجا بگركجا بروم؟ و از حضور تو ك از روح 7
  !ي تو آنجا هستكنيه بستر بگسترانم ايو اگر در هاو! ينم، تو آنجا هستك اگر به آسمان صعود 8
  ن شوم،كا ساي دريرم و در اقصاي سحر را بگي اگر بالها9

. خواهد نمود و دست داست تو مرا خواهد گرفتيز دست تو مرا رهبري در آنجا ن10
  .  دي گردييه درحال شب گرداگرد من روشناك» .دي مرا خواهد پوشانيكيناً تاريقي:  و گفتم11
  . استيكي يي و روشنايكيست و شب مثل روز روشن است و تاري نكيز نزد تو تاري نيكي تار12
  .ي؛ مرا در رحم مادر نقش بستي هستكه تو بر دل من مالكرا ي ز13
  . دانديو مكين را نيب است و جان من اي تو عجيارهاك. ب ساخته شده اميب و عجيه به طور مهكرا ي تو را حمد خواهم گفت ز14
  . گشتمي مين نقشبندي شدم و در اسفل زميه در نهان ساخته مك يم از تو پنهان نبود وقتيا استخوانه15
. از آنها وجود نداشتيكيه ك ي شد، وقتيه ساخته مك يي من نوشته شده، در روزهاي اعضاةده است و در دفتر تو همين مرا دي چشمان تو جن16
  !م استي آنها چه عظةمل است و جي تو نزد من چه قدر گراميرهاك خدا، في ا17
  . شوم هنوز نزد تو حاضر هستميدار      ميه بك يوقت. اده استيگ زي اگر آنها را بشمارم، از ر18
  .ديز از من دورشوي مردمان خون ريپس ا. شتك يران را خواهي خدا شريناً ايقي 19
  .  برنديند و دشمنانت نام تو را به باطل مي گوي تو مةز درباريرآمكرا سخنان مي ز20
   شمارم؟ يروه نمكا مخالفان تو را مي دارند، و آيه تو را نفرت مك ي دارم از آنانيا نفرت نمي خداوند آي ا21
. شمارميشتن ميشان را دشمنان خويا.  دارميشان را به نفرت تام نفرت مي ا22
  . مرا بدانيرهاكازما و فيمرا ب. ن و دل مرا بشناسكش ي خدا مرا تفتي ا23
.ت فرماي هدايق جاودانيو مرا به طر! ا در من راه فساد استيه آكن يبب و 24


140مزمور 
  ! ده و از مرد ظالم مرا محفوظ فرمايير رهاي خداوند، مرا از مرد شريا 1
  . شوندي جنگ جمع مي روز براينند و تمامك ير مك خود در شرارت تفيه در دلهاك 2
  .شان است، سالهير لب اي زي و زهر افعنندك يز مي خود را مثل مار تي دندانها3
  . مرا بلغزاننديهاينند تا پاك يرميه تدبكر نگاه دار، از مرد ظالم مرا محافظت فرما ي خداوند مرا از دست شري ا4
  .  من نهاده اند، سالهيمندها براكرده و دام به سر راه گسترده، و كسمانها پنهان ي من تله و ريبران براك مت5
  ! خداوند، آواز تضرّع مرا بشنويا. ي من هستيتو خدا: د گفتم به خداون6
  .يده اي، تو سر مرا در روز جنگ پوشانيه قوت نجات من هستكهوه خداوند ي ي ا7
  .شان را به انجام مرسان مبادا سرافراشته شوند، سالهير اياور و تدابيش برمير را براي شري خداوند، آرزوهاي ا8
  .ديشان، آنها را خواهد پوشاني اينند، شرارتِ لبهاك يه مرا احاطه مك ي آناني و اما سرها9

  .گر نخواهند برخاستيه دكها يشان را در آتش خواهند انداخت و در ژرفيخت، ايشان خواهند ري سوزنده را بر اي اخگرها10
  .ندك كرد تا او را هالكد خواهد يمرد ظالم را شرارت ص. دار نخواهد شدين پاي مرد بدگو در زم11
  .نان را خواهد نموديك مسيرد و داوركر را خواهد ي فقيه خداوند دادرسك دانم ي م12
.ن خواهند شدكنه عادالن نام تو را حمد خواهند گفت و راستان به حضور تو ساي هر آ13
  

141مزمور 
  ! و چون تو را بخوانم آواز مرا بشنو! نزد من بشتاب.  خوانمي خداوند تو را ميا 1
  . شامةيم، مثل هدي من به حضور تو مثل بخور آراسته شود، و برافراشتن دستهاي دعا2
  .م را نگاه داري فرما و در لبهاي خداوند، بر دهان من نگاهباني ا3
  .شان نخورميذ اي لذيزهايو از چ. ار نشومكب اعمال زشت با مردان بدكل مگردان تا مرتي دل مرا به عمل بد ما4
م خواهد ي من دايز دعايشان ني ايهايه در بدكرا يو سر من آن را ابا نخواهد نمود ز!  سر خواهد بوديد و روغن برايب نمايو لطف خواهد بود، و مرا تأد مردِ عادل مرا بزند 5

  .بود
  .ن استيريه شكرا يد زيشان از سرِ صخره ها انداخته شوند، آنگاه سخنان مرا خواهند شني چون داوران ا6
  .  شودينده مك ما بر سر قبرها پرايند، استخوانهاكار بيرا فالحت و شن يه زمك يسك مثل 7
  !پس جان مرا تلف منما. ل دارمكو بر تو تو.  توستيهوه خداوند، چشمان من بسوي يه اكرا ي ز8
  . ارانك گناهيمندهاك من نهاده اند نگاه دار و از يه براك ي مرا از دام9

. دربگذرميبسالمتفتند و من ي خود بيران به دامهاي شر10
  



142مزمور 
  .مي نمايبه آواز خود نزد خداوند تضرّع م.  آورمياد برمي به آواز خود نزد خداوند فر1
  .ردكان خواهم ي خود را نزد او بي هايتنگ. ختي خود را در حضور او خواهم رة نال2
  .رده اندك من پنهان ي روم دام برايه مك يدر راه. يقت مرا دانسته ايپس تو طر.  شوديه روح من در من مدهوش مك ي وقت3
  .ر جان من باشدكه در فكست ي نيسك.  من نابود شديملجا برا. ه مرا بشناسدكست ي نيسكه كن ي به طرف راست بنگر و بب4
  .ين زندگان هستي من در زمةه تو ملجا و حصكردم و گفتم كاد ي خداوند فري نزد تو ا5
  .ه از من زورآورترندكرا ينندگانم برهان، زكمرا از جفا ! لميار ذليبسه كرا ين زك من توجه ة به نال6
.يه به من احسان نموده اكرا يعادالن گرداگرد من خواهند آمد ز. مي جان مرا از زندان درآور تا نام تو را حمد گو7
  

143مزمور 
  !را اجابت فرماش ميدر امانت و عدالت خو!  مرا بشنو و به تضرّع من گوش بدهي خداوند دعاي ا1
  .ه به حضور تو عادل شمرده شودكست ي نيرا زنده ايز. ايمه برمك خود به محاة و بر بند2
  . مرده باشنديه مدتك يده، مثل آنانين گردانكده است و مرا در ظلمت سايوبكن يات مرا به زميرده، حكه دشمن بر جان من جفا كرا ي ز3
.ده استيرگردي اندرونم متح پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در4
  .نمك ي دست تو تأمل ميارهاكر نموده، در ك اعمال تو تفةدر هم.  آورمياد ميم را به يام قدي ا5
  . تو است، سالهة، تشنكنِ خشيجان من مثلِ زم. نمك ي تو درازمي خود را بسوي دستها6
  .ه بشومي خود را از من مپوشان، مبادا مثل فروروندگان به هاويرو. ده شده استياهكرا روح من ي مرا اجابت فرما زي خداوند، بزودي ا7
.  افرازميرا نزد تو جان خود را برمياموز زيه بر آن بروم، مرا بك را يقيطر. ل دارمكه بر تو توكرا ي بامدادان رحمت خود را به من بشنوان ز8
  .ه نزد تو پناه برده امكراي خداوند مرا از دشمنانم برهان زي ا9

  .ديت بنماين هموار هدايروح مهربان تو مرا در زم. ي من تو هستيرا خداي تو را بجا آورم زةم ده تا ارادي مرا تعل10
   برهان؛يش جان مرا از تنگي خداوند مرا زنده ساز؛ به خاطر عدالت خوي به خاطر نام خود ا11
. تو هستمةه من بندكرا ين زك كرا هال مخالفان جان مةو هم.  و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز12
  

144مزمور 
  ! م دادي مرا به حرب تعلي مرا به جنگ و انگشتهايه دستهاك باد؛ ك من است، متبار ةه صخركخداوند  1
  . دارديمرا اطاعت من يه قوم مرا در زكل دارم، كه بر او توك بلند من و رهاننده من و سپر من و آنة من و قلعي رحمت من اوست و ملجا2
  ؟ياوريه او را به حساب بك؟ و پسر انسان يه او را بشناسكست ي چي خداوند، آدمي ا3
. گذرديه مك است يه ايش مثل ساي است و روزهاي انسان مثل نَفَس4
  .       ن تا دود شوندكوهها را لمس كو . اي خود را خم ساخته، فرود بي خداوند آسمانهاي ا5
  .          خود را بفرست و آنها را منهزم نمايرهايت. نده سازكنها را پرا رعد را جهنده ساخته، آ6
  ي از دست پسران اجنبيعني ده، يار خالصي بسيده، از آبهاي بفرست، و مرا رهاني دست خود را از اعل7
  .شان دستِ دروغ استيد، و دست راست اي گويشان به باطل سخن ميه دهان اك 8
  .با بربط ذات ده تار، تو را ترنّم خواهم نمود. م ي سرايه م تازي خدا، تو را سرودي ا9

. ي رهاني مكر مهلي خود داود را از شمشة، و بندي بخشيه پادشاهان را نجات مك 10
. شان دست دروغ استيد و دست راست اي گويشان به باطل سخن ميدهان ا هك ده، يان برهان و خالصي مرا از دست اجنب11
.ده شده به مثال قصريه تراشي زاويو دختران ما مثل سنگها. رده، مثل نهالها باشندك خود نمو ي جوان تا پسران ما در12
.ندي ما بزايرورها در صحراهاك ما هزارها و يو گله ها. زان شوندي ما پر شده، به انواع نعمت ري و انبارها13
. ما نباشديوچه هاك در يچ رخنه و خروج و ناله اي و گاوان ما باربردار شوند و ه14
.شان استي ايهوه خدايه كخوشابحال آن قوم . ن استيب ايه نصك ي خوشابحال قوم15


145مزمور 
! م، تا ابداآلبادي گوي مك خوانم و نام تو را متباري پادشاه تو را متعال مي من، اي خدايا 1
.اآلبادم تا ابدي گوي خوانم، و نام تو را حمد مي مك روز تو را متباري تمام2
.ردكش نتوان يت ممدوح، و عظمت او را تفتي نهايم است و بي خداوند عظ3
.ان خواهند نموديم تو را بي عظيارهاك خوانند و يح مي طبقه تا طبقه اعمال تو را تسب4
.ر خواهم نمودكب تو تفي عجيارهاك تو و در ييايبركل ي در مجد جل5
.ان خواهم نموديو من عظمت تو را ب. فتبِ تو سخن خواهند گي مهيارهاك در قوتِ 6
.دييو عدالت تو را خواهند سرا. ردكت خواهند ياكثرت احسان تو را حك يادگاري و 7
.راالحسانيثكر غضب و يم است و ديم و رحيرك خداوند 8
. استي اعمال وة بر همي ويو است، و رحمت هاكي همگان ني خداوند برا9

. خوانندي مكو مقدسان تو، تو را متبار. ندي گوي تو را حمد م  تو،يارهاكع ي خداوند جمي ا10
.نندك يت مياك تو را حييند و تواناي گويوت تو سخن مك جالل ملة دربار11
.وت تو راكدِ ملي مجييايبركم دهند و ي آدم تعليم تو را به بني عظيارهاك تا 12
.  تا تمام دورهايع دهرها و سلطنت تو باقي است تا جميوتكوت تو، ملك مل13



.    زاندي خيند و خم شدگان را برمك يد مييع افتادگان را تأي خداوند جم14
.ي دهيشان را در موسمش مي باشد و تو طعام اي چشمان همگان منتظر تو م15
.يي نماير مي زندگان را سة همي و آرزوينك يش را باز مي دست خو16
.شيل اعمال خوكم در يخود و رح يق هايع   طري خداوند عادل است در جم17
. خوانندي ميه او را به راستك ي خوانند، به آنانيه او را مك ي است به آنانكي خداوند نزد18
. دهديشان را نجات ميده، ايشان را شني آورد و تضّرع اي ترسندگان خود را بجا مي آرزو19
. خواهد ساختكهالران را ي شرة دارد و همي محبان خود را نگاه مة خداوند هم20
. بخوانند تا ابداآلبادك بشر نام قدوس او را متبارةح خداوند را خواهد گفت و همي دهان من تسب21


146مزمور 
! ح بخواني جان من خداوند را تسبيا! اهي هلّلو1
.ديي خود را خواهم سرايه وجود دارم، خداك يمادام.  تا زنده هستم، خداوند را حمد خواهم گفت2
.ستي نيه نزد او اعانتكد و نه بر ابن آدم ينكل مكسا تووبر ر 3
.  شوديش نابود ميرهاك گردد و در همان روز في خود برمك رود و او به خايرون مي روح او ب4
 باشد،  ي مي ويهوه خدايد او بر يه امكار اوست، كعقوب مددي يه خداك خوشابحال آن5
 را نگاه دارد تا ابداآلباد؛  يه راستكه در آنهاست؛ كو آنچه را ا يد و درين را آفريه آسمان و زمك 6
.   سازديران را آزاد ميخداوند اس.  بخشديند؛ و گرسنگان را نان مك ي ميه مظلومان را دادرسك 7
. دارديخداوند عادالن را دوست م.  افرازديخداوند خم شدگان را برم. ندك يوران را باز مك خداوند چشمان 8
. سازديج مكران را يق شرين طركيل. دي نمايدار ميوه زنان را پايمان و بيتيند و ك يبان را محافظت ميوند غر خدا9

!اهيهلّلو. ون، نسالً بعد نسلي صهي تو ايرد تا ابداآلباد و خداك خداوند سلطنت خواهد 10


147مزمور 
!سته استيح خواندن شايبو است و دل پسند، و تسكيدن نيي ما را سرايرا خداياه، زي هلّلو1
.دي نمايل را جمع ميندگان اسرائكند و پراك يم را بنا مي خداوند اورشل2
. بندديشان را مي اي دهد و جراحت هايسته دالن را شفا مك ش3
.  خوانديع آنها را به نام مي شمارد و جمي عدد ستارگان را م4
.  يمتناهري غيمت وكم و حي خداوند ما بزرگ است و قوت او عظ5
. اندازدين ميران را به زمي افرازد و شرينان را برميك خداوند مس6
.دي ما را با بربط سرود بخوانيخدا. ديير بسراك خداوند را با تش7
.اندي رويوهها مكاه را بر يد و گي نمايا مين مهي زمي پوشاند و باران را برايه آسمانها را با ابرها مك 8
. خواننديه او را مك غراب را ي دهد و بچه هايم را آذوقه ميه بهاك 9

. باشدي نمي انسان راضي در قوت اسب رغبت ندارد، و از ساقها10
.دوارندي اميه به رحمت وك ي است و از آناني خداوند از ترسندگان وي رضامند11
. خود را حمد بگويون، خداي صهيا. ح بخوانيم، خداوند را تسبي اورشلي ا12
. فرموده استكرده و فرزندانت را در اندرونت مباركم كت را مستحي دروازهايه پشت بندهاكرا ي ز13
. گرداندير مي دهد و تو را از مغز گندم سي ميه حدود تو را سالمتك 14
. دودي هرچه تمام تر مين فرستاده است و قول او به زوديالم خود را بر زمكه ك 15
16پاشديستر مك ژاله را مثل خا باراند، ويه برف را مثل پشم مك .
ستاد؟ي او تواند ايش سرمايه پكست يك اندازد؛ و يه تگرگ خود را در قطعه ها مك 17
. شودي مي وزاند، پس آبها جاريش را ميباد خو.  گدازدي فرستد و آنها را ميالم خود را مك 18
.ليه اسرائش را بي خويهايض و داوريرده، و فراكان يعقوب بيالم خود را به ك 19
!اهيهلّلو.  او را ندانسته انديهايرده است و داوركن ني چنيچ امتّي با ه20


148مزمور 
!ديح بخوانين او را تسبيي عليدر اعل! ديبح بخوانيخداوند را از آسمان تس! اهيهلّلو 1
.ديح بخواني او او را تسبيرهاك لش ة هميا.ديح بخواني فرشتگانش او را تسب ة همي ا2
.  ديح بخواني آفتاب و ماه او را تسبي ا3
.دييه فوق آسمانهاك يي آبهايد، و ايح بخواني ستارگان نور او را تسب ة همي ا4
.   ده شدنديه اوامر فرمود پس آفركرا يح بخوانند زي نام خداوند را تسب5
.ه از آن درنگذردك قرارداد يدار نمود تا ابداآلباد و قانوني و آنها را پا6
.ع لجه هاي نهنگان و جميد، ايح بخوانين تسبياوند را از زم خد7
.دي آوريه فرمان او را به جا مك آتش و تگرگ و برف و مه و باد تند ي ا8
. آزادي سروهاةوه دار و هميوهها و تمام تلّ ها و درختان مك ي ا9



.م و حشرات و مرغان بالداريع بهاي وحوش و جمي ا10
. داوران جهانةع امت ها و سروران و همي جمن وي پادشاهان زمي ا11
.ران و اطفاليز و پيزگان ني جوانان و دوشي ا12
.را نام او تنها متعال است و جالل او فوق آسمانيح بخوانند، زي نام خداوند را تسب13
!اهيهلّلو.  باشنديه قوم مقّرب او مكل يرائ اسي بني برايعني مقدسان او، ة همي قوم خود برافراشته است، تا فخرباشد براي براي و او شاخ14


149مزمور 
!ح او را در جماعت مقدسانيد و تسبييخداوند را سرود تازه بسرا! اهيهلّلو 1
.نديش وجد نمايون در پادشاه خوينند و پسران صهك يننده خود شاديل در آفري اسرائ2
.نديبسرابا بربط و عود او را . ح بخوانندي نام او را با رقص تسب3
.        سازديل مينان را به نجات جميكمس.  دارديش رضامنديرا خداوند از قوم خوي ز4
.نندك خود ترنّم بيو بر بسترها. ندي مقدسان از جالل فخر بنما5
.شانير دودمه در دست ايو شمش. شان باشديحات بلند خدا در دهان اي تسب6
.نديف بنماي بر طواب هايشند و تأدك تا از امت ها انتقام ب7
.ني آهنيشان را به پابندهايرها ببندند و سروران ايشان را به زنجي و پادشاهان ا8
! اهيهلّلو.  مقدسان اوة هميرامت است براكن يا. شان اجرا دارنديتوب است بر اكه مك را ي و داور9


150مزمور 
!ديح بخوانياو، او را تسب قوت كدر فل. ديح بخوانيخدا را در قدس او تسب! اهيهلّلو 1
.ديح بخوانيمش تسبيثرت عظكاو را به حسب . ديح بخوانيم او تسبي عظيارهاك او را به سبب 2
.ديح بخوانياو را بر بربط و عود تسب. ديح بخوانيرِنّا تسبك او را به آواز 3
.ديح بخواني تسبياو را با ذوات اوتار و ن. ديح بخواني او را با دف و رقص تسب4
.ديح بخواني خوش صدا تسبياو را با صنجها. ديح بخواني بلند آواز تسبي  او را با صنجها5
! اهيهلّلو. ح بخوانديه روح دارد، خداوند را تسبك هر6


  يمان نبيتاب امثال سلك
************************


1امثال باب 

 ل،يمان بن داود پادشاه اسرائي امثال سل1
لمات فطانت؛كدن ي فهميت و عدل، و برامك به جهت دانستن ح2
 و عدالت و انصاف و استقامت؛  ز،يتساب ادب معرفت آمك به جهت ا3
ز؛ ي بخشد، و جوانان را معرفت و تميكري تا ساده دالن را ز4
د؛يل نماير را تحصيم تدابي و مرد فه د،يفزايم بشنود و علم را بيك تا مرد ح5
.شان رايمان و غوامض ايكلمات حك، ات را بفهمنديناك تا امثال و 6
. شمارنديمت و ادب را خوار مكن جاهالن حكيل هوه آغاز علم است، ي ترس 7
. منماكش را تريم مادرخويب پدرخود را بشنو، و تعلي پسر من تأديا 8
. گردن تو خواهد بودي و جواهر برا  سرتو،ي براييبايه آنها تاج زكرا ي ز9

.قبول منما. فته سازنديان تو را فر پسر من اگر گناهي ا10
م، ي جهت پنهان شوي گناهان بي بي و برا م،ينين بنشيمك خون در يا تا برايهمراه ما ب :ندي اگر گو11
.  برنديه به گور فرو مك ي و تندرست مانند آنان د،يم بلعيشان را زنده خواهيه اي مثل هاو12
.م ساختيمت مملو خواهي خود را از غنيد و خانه هام نمويدا خواهيسه را پي هر گونه اموال نف13
.سه خواهد بوديك كيع ما را يو جم. ندازيان ما بي خود را در م ة قرع14
.شان بازداري ايقهاي خود را از طريو پا. شان در راه مروي پسر من با اي ا15
. شتابديختن خون مي دود و به جهت ري شرارت ميشان براي ايهايه پاكرا ي ز16
. ده استي فاي بيق، گستردن دام در نظر هر بالداري به تحق17
.   شونديش پنهان مي جان خوي سازند، و براين ميمكشان به جهت خون خود ين اكي ل18
. سازدي مك خود را هالكه آن جان مالكه طّماع سود باشد، كس ك هر ين است راههاي همچن19
.ندك يعام آواز خود را بلند م دهد و در شوارع يرون ندا ميمت در بك ح20
. شوديلّم مك خواند و در شهر به سخنان خود متي دروازه ها م ة در سر چهارراهها در دهن21
ند؟ ي نماينند و احمقان از معرفت نفرت مك ي مين از استهزا شادي مستهزئيكد داشت؟ و تا به ي جهالت را دوست خواهيك جاهالن تا به يا( هك 22
.ردكلمات خود را بر شما اعالم خواهم ك روح خود را بر سما افاضه خواهم نمود و كنيا. ديياب من بازگشت نما به سبب عت23



  .ردك اعتنا نيسك خود را برافراشتم و يد و دستهايه چون خواندم، شما ابا نمودكرا ي ز24
.ديخ  مرا نخواستيد و توبي نمودكحت مرا تري نصيه تمامك بل25
. شود استهزا خواهم نموديد و چون ترس بر شما مستوليبت شما خواهم خندين مصيحز در ي پس من ن26
.ديق برشما آي و ضيه تنگك يني ح بت مثل گردباد به شما در رسد،ي چون خوف مثل باد تند بر شما عارض شود، و مص27
. افتيمود اما مرا نخواهند رد، و صبحگاهان مرا جستجو خواهند نكن اجابت نخواهم كي آنگاه مرا خواهند خواند ل28
ار ننمودند،يروه داشتند، و ترس خداوند را اختكه معرفت را مك چون29
خ مرا خوار شمردند،ي توبيو تمام ردند، كحت مرا پسند ني ونص30 
.ر خواهند شديش سير خويق خودخواهند خورد، و از تدابي طرةوي از م ن،ي بنابرا31
. خواهد ساختكشان را هاليشت و راحت غافالن احمقان، اكن را خواهد شايه ارتداد جاهالن، اكرا ي ز32
.ح واهد ماندين خواهد بود، و از ترس بال مستركت سايه بشنود در امنّك اما هر 33
  

2امثال باب 
 1ي داشتي و اوامر مرا نزد خود نگاه مي نمودي پسر من اگر سخنان مرا قبول ميا،
،يل گرداني و دل خود را به فطانت مايريگمت فراك تا گوش خود را به ح2 
،ي نمودي و آواز خود را به فطانت بلند ميردك ي اگر فهم را دعوت م3 
،يردك ي جستجو مي مخفي و مانند خرانه هايدي طلبي اگر آن را مثل نقره م4 
.ي نمودي و معرفت خدا را حاصل م ،يدي فهمي آنگاه ترس خداوند را م5 
. شودي معرفت و فطانت صادر مي و از دهان و  بخشد،يمت را مكرا خداوند حي ز6 
 باشد،ي سپر م ند،ي نماي مكت سلوياملّكه در ك ي آنانيند، و براك يره ميامل را ذخكمت كمان، حي به جهت مستق7
.ش را نگاه دارد يق مقدسان خويد و طري انصاف را محافظت نمايقهاي تا طر8
. و راكيق ني و استقامت و هر طر ،يدي فهمي م پس آنگاه عدالت و انصاف را9

.  گشتيز مي شد و معرفت نزد جان تو عزيمت به دل تو داخل مكه حكرا ي ز10
. داشتي تو را نگاه م  نمود، و فطانت،يز، تو را محافظت مي تم11
. شونديلّم مكج متكه به سخنان ك يسانك بخشد، و از يير رهاي تا تو را از راه شر12
. شوندي مك ساليكي تاريقهاينند، و به طرك ي مك را تري راستي راههاهك 13
. ر خرسندندي شري از عمل بد خشنودند، و از دروغها14
  . باشنديج رو مكش ي خويقهاي و در طر  خود معوجند،يه در راههاك 15
د،ي گويز ميه سخنان تملّق آمك يگانه ايو از زن ب  بخشد، يي رهاي تا تو را از زن اجنب16
.ش را فراموش نموده استي خويرده، و عهد خداك ك خود را تريه مصاحب جوانك 17
 او به مردگانيقهاي رود و طري او به موت فروم ةرا خاني ز18
.ديات نخواهند رسي حيقهاي و به طر  روند برنخواهند گشت،يه نزد وك يسانك 19
.ين را نگاه دار عاداليقهاي و طريي نماك تا به راه صالحان سلو20
. خواهند مانديامالن در آن باقكن خواهند شد، و كن سايه راستان در زمكرا ي ز21

.نده خواهد گشتكاران از آن كانتي خةشي و ر ن منقطع خواهند شد،يران از زمين شركي ل22 


3امثال باب 
.ن و دل تو اوامر مرا نگاه داردكم مرا فراموش مي پسر من، تعلي ا1
 تو خواهد افزود وي را برايات و سالمتي حيام و سالهايه طول اكرا ي ز2
.آنها را برگردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار. ندك نك تورا تريه رحمت وراستك زنهار 3
.افتي ي در نظر خدا و انسان خواه و،كي ني آنگاه نعمت و رضامند4
. نكه ميكخود تل نما و بر عقل ك دل خود بر خداوند توي به تمام5
.ديت را راست خواهد گردانيقهاي و او طر  خود او را بشناس،ي راههاة در هم6
.  اجتناب نماي از خداوند بترس و از بد م مپندار،يكشتن را حي خو7
.ت مغز خواهد بودي استخوانهاي و برا  ناف تو شفا،ين براي ا8
.شي محصول خوةهم يم نما و از نوبرهايرك خود خداوند را تكملي از ما9

.ز خواهد گشتي انگور لبر ةري تو از شي تو به وفور نعمت پرخواهد شد، و چرخشهاي آنگاه انبارها10
.روه مداركخ او را مي و توب ب خداوند را خوار مشمار ،ي پسر من تأدي ا11
. باشديور مه از او مسركش را يد، مثل پدر پسر خوي نمايب ميه را دوست دارد تأدكرا خداوند هريز12
.ديل نمايه فطانت را تحصك ي شخص ند،كدا يمت را پكه حك يسك خوشابحال 13
. وتر استكي خالص نيه تجارت آن از تجارت نقره و محصولش از طالكرا ي ز14
.ردك نتوان يس تو با آن برابريع نفاي از لعلها گرانبهاتر است و جم15
.ت و چپش دولت و جاللام است، و به دسي طول و اي به دست راست و16
. باشدي مي سالمتي وي راههاة است و همي شادمانيقهاي طري ويقهاي طر17



. باشد خجسته استي مكه به او متمسك يسكات است و يرند، درخت حيه او را به دست گك ي به جهت آنان18 
.مودش آسمان را استوار ني و به عقل خو اد نهاد،ين را بنيمت خود زمك خداوند به ح19
. ديانك چي شبنم را مكد، و افالي به علم او لجه ها منْشَّق گرد20
.ز را نگاه داريامل وتمكمت كح. زها از نظر تو دور نشودين چي ا  پسرمن،ي ا21
.    نت خواهد بودي گردنت زيات، و براي جان تو حي پس برا22
.ديزت نخواهد لغي شد، و پاي خواهكت سالي آنگاه در راه به امن23
.ن خواهد شديري خوابت شيد و چون دراز شوي ترسي، نخواهيه بخوابك ي هنگام24
.ران چون واقع شودي شريد، ونه ازخرابي ترسي از خوف ناگهان نخواه25
. تو را از دام حفظ خواهد نموديرا خداوند اعتماد تو خواهد بود و پاي ز26
.ردنش در قوت دست توسته بجا آوك ي احسان را از اهلش باز مدار، هنگام27
.ه نزد تو حاضر استكه خود مگو برو و بازگرد، و فردا به تو خواهم داد، با آني به همسا28
.ن استكت سايه او نزد تو در امنك ين، هنگامك ميه ات قصد بدي بر همسا29
. سبب مخاصمه منمايرده است، بك نيه به تو بدك يسك با 30
.نكار ميش را اختيدام از راههاكچي بر مرد ظالم حسد مبر و ه31
.ن سر او نزد راستان استكيروهند، لكج خلقان نزد خداوند مكرا يز 32
. دهديت مكن عادالن را بركاما مس. ران استي  شر ة لعنت خداوند بر خان33
.  بخشديض مياما متواضعان را ف د، ي نماين را استهزا ميه مستهزئكن يقي 34
.  خواهند شد، اما احمقان خجالت را خواهند بردمان وارث جالليك ح35


4امثال باب 
1د تا فطانت را بفهمند،يد و گوش دهيب پدر را بشنوي تأد  پسران،يا
.ديي منماكعت مرا تريپس شر.  دهميو به شما مكيم نيه تعلك چون2
.گانهيز و ي پدر خود پسر بودم و در نظر مادرم عزيه من براكرا ي ز3
.ي شود، و اوامر مرا نگاه دار تا زنده بمانكدل تو به سخنان من متمس:  گفتي م م داده،ي تعل و او مرا4
.لمات دهانم انحراف مورزكن و از كفراموش م. نكدا يل نما و فهم را پيمت را تحصك ح5
.ه تو را نگاه خواهد داشتكآن را دوست دار . ه تو را محافظت خواهد نمودك منما ك آن را تر6
.نكل ي، فهم را تحصيل نموده باشيل نما و به هرآنچه تحصيمت را تحصكپس ح. ز افضل استيمت از همه چك ح7
.دي تو را معظّم خواهد گردانيشكو اگر او را آغوش ب.   آن را محترم دار، و تو را بلند خواهد ساخت8
.و افسر جالل به تو عطا خواهد نمود.  خواهد نهادييباي بر سر تو تاج ز9

. ار خواهد شدي عمرت بسيه سالهاك پسر من بشنو و سخنان مرا قبول نما، ي ا10
.ت نمودمي تو را هداي راستيقهايم دادم، و به طريمت را به تو تعلك راه ح11
. خوردي لغزش نخواهي تو تنگ نخواهد شد، و چون بدوي قدمهاي چون در راه بر و12
.ات تو استيه حكرا يآن را نگاه دار ز.  ادب را به چنگ آور و آن را فرو مگذار13
. مباشكاران سالكق گناهيران داخل مشو، و در طري به راه شر14
.رده، بگذركن و به آن گذرمنما، و ازآن اجتناب ك ك آن را تر15
.د شويشان منقطع ميده باشند، خواب از اي را نلغزانيسك خوابند و اگر يرده باشند، نمك نيشان تا بديه اكرا ي ز16
. نوشندي خورند، و شراب ظلم را ميه نان شرارت را مك چون17
  .  باشديد مي آن در تزاييامل روشناكه تا نهار كق عادالن مثل نور مشرق است ين طركي ل18
.  لغزنديز ميه از چه چك دانند يظ است، و نميران مثل ظلمت غليق شري و اما طر19
.ريلمات من فراگكگوش خود را به  پسر من، به سخنان من توجه نما  و ي ا20
.آنها را در اندرون دل خود نگاه دار.  آنها از نظر تو دور نشود21
. باشدي جسد او شفا مي تماميبراات است، وي او حيابد برايه آنها را بكرا هري ز22
. ات از آن استي حيه مخرج هاكرا ي دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، ز23
. شتن دور نمايج را از خوك ينداز، و لبهايرا از خود ب دهان دروغگو 24
. تو راست باشديش روي چشمانت به استقامت نگران باشد، و مژگانت پ25
.م باشدي تو مستقيقهاي طر26
. نگاه داري خود را از بديا چپ منحرف مشو، و پاي به طرف راست 27


5امثال باب 
ر،يش خود را به فطانت من فراگمت من توجه نما، و گوك پس رمن، به حي ا1
.ت معرفت را نگاه داردي، و لبهايير را محافظت نماي تا تداب2
.   م تر استياند، و دهان او از روغن مالك چي عسل را مي زن اجنبيه لبهاكرا ي ز3
.ر دودمين تلخ است و برنده مثل شمشين آخر او مثل اَفْسنتكي ل4



. باشدي مكه متمسيش به هاوي قدمها رود، ويش به موت فرو ميهاي پا5
. دانديش آواره شده است و او نميقدمها.  نخواهد شدكات هرگز ساليق حي به طر6
.     ديد، و از سخنان دهانم انحراف مورزي پسرانم مرا بشنوي و اآلن ا7
. مشوكي او نزدةق خود را از او دور ساز، و به خاني طر8
.شانيكش را به ستم ي خوي، و سالهايگران بدهيبه د خود را ي مبادا عنفوان جوان9

.گانه رودي بة    محنت تو به خانةرشوند، و ثمريبان از اموال تو سي و غر10
 شده باشد،يه گوشت و بدنت فانك ي، هنگاميي نمايه در عاقبتِ خود نوحه گرك 11
ه را خوار شمرد،يروه داشتم، و دل من تنبك چرا ادب را ميي و گو12
. گوش ندادمدم، و به معلمان خوديو آواز مرشدان خود را شن 13
. ان قوم و جماعتيب شوم، در مك را مرتيه هرگونه بدك بود كينزد 14
ش،ي خوة را از چشمي جاري آب را ازمنبع خود بنوش، و نهرها15
 آب در شوراع عام،يخت، و نهرهايرون خواهد ري تو بيهاي جو16
.بان با توي خواهد بود، و نه از آن غريي و از آن خودت به تنها17
.ش مسرور باشي خوي باشد، و از زن جوانك تو مبارة چشم18
.شه خرّم سازد، و از محبت او دائماً محفوظ باشيش تو را هميپستانها. لي جمي مثل غزال محبوب و آهو19
؟يريرگب را دربي زن غرةني؟ و سيفته شويگانه فري پسر من، چرا از زن بين اكي ل20
. سنجدي را مي ويقهاي طري انسان در مد نظر خداوند است، و تماميه راههاكرا ي ز21
  . شودي گناهان خود بسته مي سازد، و به بندهاير او را گرفتار مي شريرهاي تقص22
.ديش تلف خواهد گرديثرت حماقت خوك او بدون ادب خواهد مرد، و به 23


6امثال باب 
1يگانه دست داده باشي خود ضامن شده، و به جهت شخص ب ةي همساي پسرم، اگر برايا،
،ي و از سخنان دهانت گرفتار شده باش  و از سخنان دهان خود در دام افتاده،2
.تماس نما خود الةيشتن را فروتن ساز و از همسايبرو و خو. يه ات افتاده ايه به دست همساك ده چونييشتن را رهاين و خوكن را بي پسر من، اي پس ا3
.شي را به مژگان خويكني خواب را به چشمان خود راه مده، و نه پ4
.نكاد خالص ي از دست صكمند و مانند گنجشكشتن را از ي مثل آهو خو5
اموز،يمت را بكن و حك او تأمل ياهل نزد مورچه برو، و در راههاك شخص ي ا6
.يمكست و نه سرور و نه حاي نييشواي را پيه وك 7
  . ندك يش را در موسم حصاد جمع مي خو ة سازد و آذوقيا مي خود را تابستان مهكخورا اما 8
 برخاست؟ي خواهيكد و از خواب خود ي خوابياهل، تا به چند خواهك ي ا9

. برهم نهادن دستها به جهت خوابيك خواب، و انديك خفت و انديك اند10
.و مانند مرد مسلّح بر تيازمندير راهزن بر تو خواهد آمد، و ني پس فق11
.ندك ي، با اعواجاج دهان رفتار ميم و مرد زشت خوي مرد لئ12
.ندك يش اشاره مي خويبا انگشتها.  زنديش حرف مي خويهاي زند و با پاي با چشمان خود غمزه م13
. پاشدينزاعها را م. ندك يوسته شرارت را اختراع مي در دلش دروغها است و پ14
. افتيسر خواهد شد و شفا نخواهد ك منيدر لحظه ا. ر او ناگهان خواهد آمدبت بين مصي بنابرا15
  .روه استك ميه نزد جان وكز يه هفت چكه خداوند از آنها نفرت دارد، بلكز است ي شش چ16
زد؛ي ري گناه را ميه خون بك ييبر و زبان دروغگو؛ و دستهاك چشمان مت17
 باشند؛يزرو مي تياركان يه در زك ييهاي پاند؛ك ير فاسد را اختراع ميه تدابك ي دل18
.ان برادران نزاعها بپاشديه در مك يسكلّم شود؛ و كذب متكه به ك شاهد دروغگو 19
. منماكش را تريم مادر خوي پسر من اوامر پدرخود را نگاه دار و تعلي ا20
.     زياويش بي آنها را بر دل خود دائماً ببند و آنها را بر گردن خو21
.المه خواهد نمودك با تو ميدار شويه بك يرد، و وقتك خواهد يده باني بر تو دي خوابيه مك ينينمود، و ح ت خواهدي تو را هداي رويه به راه مك يني ح22
.ات استيق حيز طريرآميخ تدبي و توب شان نور است،يم ايشان چراغ و تعليام اكه احكرا ي ز23
.گانهي زبان زن بيد، و از چاپلوسثه نگاه داري تا تو را از زن خب24
فته مشو،يش فريهاك مباش، و از پلي در دلت مشتاق جمال و25
.ندك يد مي جان گرانبها را ص گر،ي شود، و زن مرد دي قرص نان محتاج مكي ي شخص برا ه،يه به سبب زن زانكرا ي ز26
رد و جامه اش سوخته نشود؟ي آتش را در آغوش خود بگيسكا ي آ27
ش سوخته نگردد؟يهاي سوزنده راه رود و پاي بر اخگرهايسك اي 28
. گناه نخواهد ماند يد بيه او را لمس نماكرا هر يش داخل شود، زي خوةيه نزد زن همساك يسكن است ي همچن29
  .ه گرسنه باشدك يد وقتير نمايند تا جان خود را سك ينند اگر دزدك ي دزد را اهانت نم30
. خود را خواهد دادة اموال خاني، هفت چندان رد خواهد نمود و تمامن اگر گرفته شودكي ل31
. خواهد ساختكد، جان خود را هالين عمل نمايه چنكند، ناقص العقل است و هرك زنا يه با زنك يسك اما 32



.افت، و ننگ او محو نخواهد شدي خواهد يي او ضرب و رسوا33
.ز انتقام، شفقت نخواهد نمودرت، شدت خشم مرد است و در رويه غكرا ي ز34
.، قبول نخواهد نمودينكاده يا را زيرد و هرچند عطاك نظر نخواهد يفّاره اكچ ي بر ه35


7امثال باب 
.ره نماي پسرمن سخنان مرا نگاه دار، و اوامر مرا نزد خود ذخي ا1
.شي چشم خوكم مرا مثل مردمي، و تعلي اوامر مرا نگاه دار تا زنده بمان2
. خود ببند و آنها را بر لوح قلب خود مرقوم داريها را بر انگشتها آن3
.ش بخواني و فهم را دوست خويه تو خواهر من هستكمت بگو ك به ح4
.دي گويز ميه سخنان تملّق آمك يبي نگاه دارد، و از زن غري تا تو را از زن اجنب5
.شي خوةكردم، و از پشت شبك خود نگاه ة خانةچيه از دركرا ي ز6
 ناقص العقل مشاهده نمودم،يان جوانان، جوانيدم، و در ميان جاهالن دي در م7
 رفت، ي مي وة گذشت، و به راه خاني او مة گوشيوچه بسوكه در ك 8
ظ؛ي شب و در ظلمت غلياهين زوال روز، در سي در شام در ح9

. ه و در خباثت دلي آمد، در لباس زاني مي به استقبال وي زنكنيه اك 10
.ردي گيش در خانه اش قرار نميهايه پاكش كاوه گو و سري ي زن11
. باشدين ميمك در ي در شوارع عام، و نزد هر گوشه ايوچه ها و گاهك در ي گاه12
:ا ساخته، او را گفتي حي خود را بةد و چهري پس او را بگرفت و بوس13
.فا نمودم خود را ويه امروز نذرهاكرا ي است، زيح سالمتي نزد من ذبا14
.افتمي تمام بطلبم و حال تو را ي تو را به سعيرون آمدم، تا روين جهت به استقبال تو بي از ا15
.يتان مصركباها ازيده ام، با ديها گسترانك بر بستر خود دوش16
.خه معطّر ساخته امي بسترخود را با مرّ و عود و سل17
.مي محبت خرّم سازشتن را ازيم، و خوير شويا تا صبح از عشق سي ب18
.ست، و سفر دور رفته استيرا صاحبخانه در خانه ني ز19
.( به دست گرفته و تا روزِ بدرِ تمام مراجعت نخواهد نمودي نقره اةسيك 20
.ش او را اغوا نموديرد، و از تملّق لبهاكفته ي سخنانش فريادتي پس او را از ز21
. قصاصيرهاي رود، روانه شد و مانند احمق به زنجي خانه مه به سالّخك ي در ساعت از عقب او مثل گاو22
.  روديه به خطر جان خود مك داند ي شتابد و نميه به دام مك يكر به جگرش فرو رود، مثل گنجشي تا ت23
.دييد، و به سخنان دهانم توجه نماي پسران مرا بشنوي پس حال ا24
مراه مشو،ش گيقهايل نشود، و به طريش ماي دل تو به راهها25
.شتگانش زورآورانندكع ي را مجروح انداخته است، و جمياريه او بسكرا ي ز26
. باشدي ميدو موت ميه است و به حجره هايق هاوي او طرة خان27


8امثال باب 
د؟ي نمايند، و فطانت آواز خود را بلند نمك يمت ندا نمكا حي آ1
.ستدي ايقها مي طراني راه، در مةنارك بلند، به يان هاك به سرم2
. زندي شهر، نزد مدخل دروازه ها صدا مة به جانب دروازه ها به دهن3
. آدم استي خوانم و آواز من به بني مردان ميه شما را اك 4
.ديي نماك احمقان عقل را دريد و اي را بفهميكري جاهالن زي ا5
.م استقامت استيم و گشادن لبهاي نمايلّم مكه تيه به امور عالكرا يد زي بشنو6
. دارديروه مكم شرارت را ميند و لبهاك ي تنطّق مي دهانم به راست7
.ستيا معوج نيج كز يچ چي سخنان دهانم برحقّ است و در آنها هة هم8
.م استيابندگان معرفت مستقيم واضح است و نزد ي آنها نزد مرد فهي تمام9

. خالصيشتر از طاليت را بد و نه نقره را، و معرفينكب مرا قبول ي تأد10
.ردكس را به او برابر نتوان يع نفاي و جم مت از لعلها بهتر است،كه حكرا ي ز11
.افته امير را يونت دارم، و معرفت تدبك سيكريمتم و در زك من ح12
        .     دارميروه مكبر و راه بد و دهان دروغگو را مكغرور و ت.  استيروه داشتنِ بدك ترس خداوند، م13
.من فهم هستم و قوت از آن من است. امل از آنِ من استكمت ك مشورت و ح14
. دهندينند، و داوران به عدالت فتوا مك ي به من پادشاهانْ سلطنت م15
.ع داورانِ جهانيفان و جميند و شري نماي ميمرانك به من سروران ح16
.افتيه مرا به جد و جهد بطلبد مرا خواهد ك و هر. دارنديه مرا دوست مك را ي دارم آناني من دوست م17
. و عدالتي جاودانيتوانگر. دولت و جالل با من است 18

. خالصة من از طال و زر ناب بهتراست، و حاصل من از نقرة ثمر19 



 انصاف،يان راههاي خرامم، در ميق عدالت مي در طر20
.شان را مملو سازمي ايانه هي وخز ب محبان خود گردانم،ي را نصيقي مال حق21
.ش از ازليق خود داشت، قبل از اعمال خوي خداوند مرا مبدأ طر22
.ش از بودن جهاني من از ازل برقراربودم، از ابتدا پ23
. پر از آب وجود نداشتيه چشمه هاك يه لجه ها نبود من مولود شدم، وقتك ي هنگام24
.دميا مولود گردش از تلّهيوهها برپا شود، پكه ك قبل از آن25
.ون راكن و صحراها را هنوز نساخته بود، و نه اول غبار ربع مسي چون زم26
.ره را بر سطح لجه قرار داديه داك يم ساخت من آنجا بودم، و هنگامكه او آسمان را مستحك ي وقت27
.دي لجه را استوارگرداني و چشمه ها رد،ك را باال استواركه افالك ي وقت28
.    ن را نهادياد زميه بنك ينند، و زمانكآبها از فرمان او تجاوز ن ا حد قرار داد، تا يبه در چون 29
.ردمك يشه به حضور او اهتزاز مي نمودم، و همي  مي آنگاه نزد او معمار بودم، و روز بروز شاد30
.  بودي آدم مي من با بني، و شادين وي زمي و اهتزاز من در آباد31
.     مرا نگاه دارنديقهايه طرك يد، و خوشابحال آناني پسرانْ مرا بشنوي پس اآلن ا32
. دييد، و آن را رد منمايم باشيكد و حيب را بشنوي تأد33
.دي مرا محافظت نماي دروازه هايند، و با هوهاك يده باني من ديه مرا بشنود، و هر روز نزد درهاك يسك خوشابحال 34
.دي خداوند را حاصل نمايند، و رضامندكل يات را تحصيابد حيه مرا كرا هر ي ز35
. ه مرا دشمن دارد، موت را دوست داردكند، به جان خود ضرر رساند، و هر كه مرا خطا ك يسك و اما 36


9امثال باب 
.ده استيش را تراشي خويرده، و هفت ستونهاك خود را بنا ةمت، خانك ح1
.زآراسته استي خود را نةرا ممزوج ساخته و سفرح خود را ذبح نموده و شراب خود ي ذبا2
:     بلند شهريرده است، بر پشتهاكزان خود را فرستاده، ندا ينك 3
. دي گويه ناقص العقل است،  او را مكد، و هرياينجا بيه جاهل باشد به اك  هر4
. ديه ممزوج ساخته ام بنوشك يد، و از شرابي من بخوريد از غذايياي ب5
. ديي نماكق فهم سلويد، و به طريرده، زنده مانك كا تر جهالت ر6
.  باشديب مي او عيد برايه نماير را تنبيه شركند، و هركل ي را تحصييشتن رسواي خويد، برايب نمايننده را تأدكه استهزا ك هر7
.دوست خواهد داشته تو را كه نما يم را تنبيكند، اما مرد حكه منما مبادا از تو نفرت يننده را تنبك استهزا 8
.ه علمش خواهد افزودكم ده يمرد عادل را تعل. م خواهد شديكاده حيه زكم را پند ده يك مرد ح9

.  باشديمت ترس خداوند است، و معرفتِ قدوس فطانت مك حي ابتدا10
.دياده خواهد گرديت زي عمر از برايرخواهد شد، و سالهايثك تو ي من روزهاةه به واسطكرا يز 11
. بودي متحمل آن خواهيي به تنهاييو اگر استهزا نما. يم هستيكشتن حي خوي، برايم هستيك اگر ح12
 داند،يچ نمياوه گو است، جاهل است و هي زن احمق 13
،يرسك بلند شهر بر يانهاكند، در مي نشي خود مة و نزد در خان14
. روندي ميراست خود بيه به راههاك را ي تا راه روندگان را بخواند، و آنان15
:دي گوينجا برگردد، و به ناقص العقل ميه جاهل باشد به اك هر16
. باشديذ ميه لذين است، و نان خفيريده شده شي دزدي آبها17
. باشنديه مي هاويه مردگان در آنجا هستند، و دعوت شدگانش در عمقهاك داند ي و او نم18


10امثال باب 
1شودي سازد، اما پسراحمق باعث حزن مادرش ميود را مسرور مم پدر خيكپسرح: مانيامثال سل  .
. دهدي ميي شرارت مفعت ندارد، اما عدالت از موت رهاي گنجها2
. سازديران را باطل مي شري گذارد گرسنه بشود، اما آرزوي خداوند جان مرد عادل را نم3
. سازدي مي غنك گردد، اما دست چابير ميند فقك يار مكه به دست سست ك يسك 4
. خوابد، پسر شرم آورنده استيه در موسم حصاد مك يسكند پسر عاقل است، اما كه در تابستان جمع ك يسك 5
. پوشانديران را ميت ها است، اما ظلم دهان شرك بر سرعادالن بر6
.ديران خواهد گندي است، اما اسم شركادگار عادالن مباري 7
.اما احمق پرگو تلف خواهد شدند، ك يام را قبول مك دانا دل، اح8
. ار خواهد شدك سازد آشيج مكه راه خود را ك يسك گردد، و كت سالي راه رود، در امنيه به راستك يسك 9

.  شودي رساند، اما احمق پرگو تلف مي زند الم مي مكه چشمك هر10
. پوشانديران را ميات است، اما ظلم دهان شري حة دهان عادالن چشم11
.  سازديزاند، اما محبت هر گناه را مستور مي انگيزاعها م بغض ن12
.  شود، اما چوب به جهت پشت مرد ناقص العقل استيافت ميمت كشگان حي فطانت پي در لبها13
. ت استك به هالكينند، اما دهان احمق نزدك يره ميمان علم را ذخيك ح14



. شان استيت اكران هالي فقيينوايب باشد، اما يشان مي اموال دولتمندان شهر حصار دار ا15
. انجامدير به گناه ميات است، اما محصول شري به حيدو عمل مرد عادل م16
. شود يد گمراه مي نماكه را تريه تنبك يسكات است، اما يب را نگاه دارد در حيه تأدك يسك 17
. احمق استوع دهديه بهتان را شك يسك.  باشدي پوشاند دروغگو ميه بغض را مك يسك 18
.د عاقل استيش را ضبط نمايه لبهاك باشد، اما آني نميالم از گناه خالكثرت ك 19
. باشد ي ء ميران الشَي خالص است، اما دل شر ة زبان عادالن نقر20
.رندي مي مي عقلي اما احمقان از ب ند،ك يت مي را رعاياري عادالن بسي لبها21
.د ي افزايچ زحمت بر آن نمي ه سازد، ويت خداوند دولتمند مك بر22
. متك جاهل در عمل بد اهتزاز دارد، و صاحب فطانت در ح23
.شان عطا خواهد شدي عاالن به اي رسد، و آرزويشان ميران به اي خوف شر24
. استياد جاوداني شود، اما مرد عادل بنير نابود مي شر  مثل گذشتن گردباد،25
. فرستنديه او را مك ي آنانياهل براكن است مرد ي چشمان است، همچني برا دندان و دوديه براكه سرك  چنان26
.وتاه خواهد شدكران ي شري سازد، اما سالهايل مي ترس خداوند عمر را طو27
.ع خواهد شديران ضايد شري است، اما امي انتظار عادالن شادمان28
. باشد يت مكرّ هالامالن قلعه است، اما به جهت عامالن شكق خداوند به جهت ي طر29
.ن نخواهند گشت كن سايران در زمي نخواهد شد، اما شرك مرد عادل هرگز متحر30
.نده خواهد شدكشه يان از رياند، اما زبان دروغگوي رويمت را مكقان حي دهان صد31
.ران پر از دروغ ها استيه عارف است، اما دهان شري عادالن به امور مرضيلبها 32


11امثال باب 

. او است ةديروه است، اما سنگ تمام پسندك با تقّلب نزد خداوند مي ترازو1
.با متواضعان استمتك اما ح د،ي آيد خجالت مي آيبر مك چون ت2
. سازدي مكشان را هالياران اكانتي خيجكند، اما ك يت ميشان را هدايت راستان اياملك 3
. بخشدي مييز موت رها در روز غضب منفعت ندارد، اما عدالت اي توانگر4
.  گرددي مكر از شرارت خود هالي سازد، اما شريق او را راست ميامل طرك عدالت مرد 5
. شونديانت خود گرفتار مياران در خكانتي بخشد، اما خي ميشان را خالصي عدالت داستان ا6
. شودي انتظار روزآوران تلف م  گردد،يد او نابود ميرد امير بمي چون مرد شر7
.د ي آي او مير به جاي شود و شري خالص مي مرد عادل از تنگ8
.ابندي يش نجات مي سازد، و عادالن به معرفت خوي مك خود را هالةي مرد منافق به دهانش همسا9

.دي نمايران ابتهاج ميت شركند، و از هالك ي مي عادالن، شهر شادي از سعادتمند10
.  گردديران منهدم مي اما از دهان شر شود،يت راستان، شهر مرتفع مك از بر11
. مانديت مك باشد، اما صاحب فطانت ساير شمارد ناقص العقل مي خود را حقةيه همساك يسك 12
.  داردي مين دل، امر را مخفي سازد، اما شخص اميند، سرّها را فاش مك ي گردش ميه به نَمامك يسك 13
.ران استيثرت مشك از يسالمت افتند، اما يست مردم مير نيه تدبك يي جا14
. باشديمن ميروه دارد اكه ضمانت را مك يسكافت، و يب ضامن شود البته ضرر خواهد ي غريه براك يسك 15
. ندي نمايه زورآوران دولت را محافظت مك دارد، چنانيرت عزّت را نگاه ميو سكي زن ن16
. رنجانديجسد خود را مش يكد، اما مرد ستم ي نمايشتن احسان ميم به خوي مرد رح17
. رايقي عدالت مزد حق ةارندكند، اما ك يل ميبنده تحصير اجرت فري شر18
. رسانديد او را به موت مي نمايرويه شرارت را پكن هرينيات است، همچي به حيدوه عدالت مك چنان19
20باشندي او م ةديق پسنديامالن طرك اما  روهند،كج خلقان نزد خداوند مك .
.افتيت عادالن نجات خواهند ياما ذر ر مبرا نخواهد شد، يناً شريقي 21
. گرازينين است در بي زرة عقل حلقي بةلي زن جم22
.  باشديران، غضب مي محض است، اما انتظار شرييوكي عادالن ني آرزو23
. انجامدي ميازمندي دارند، اما به ني نگاه م د،ياده از آنچه شايه زك اندوزند؛ و هستند يشتر مي پاشند و بيه مك هسنتد 24
.راب خواهد گشتيز سيند خود نك يراب ميه سك شود، و هري فربه مي شخص سخ25
.ت خواهد بود ك آن بر ة اما بر سر فروشند رد،كه غلّه را نگاه دارد مردم او را لعنت خواهند ك هر26
.ا بطلبد بر او عارض خواهد شد ريه بدكد، و هري جوي را مي را بطلبد رضامندييوكيه نك يسك 27
.وفه خواهند آوردك اما عادالن مثل برگ سبز ش ند، خواهد افتاد،كل ك خود تويه بر توانگرك يسك 28
.م دالن خواهد شديك حةو احمق بند. ب او باد خواهد بودي خود را برنجاند نص ةه اهل خانك هر29
.م استيكند حكد يا صه جانها رك يسكات است، و ي مرد عادل درخت حة ثمر30
.اركر و گناهياده مرد شري پس چند مرتبه ز افت،ين جزا خواهد ي مرد عادل بر زمكني ا31


12امثال باب 



. است يند وحشكه نفرت يه تنبك اما هر  دارد ،ي دارد معرفت را دوست ميب را دوست ميه تأدك هر1
.ر فاسد ملزم خواهد ساختي صاحب تدب اما او د،ي نمايل مي خداوند را تحصيو رضامندكي مرد ن2
. عادالن جنبش نخواهد خورد ةشي شود، اما ري استوار نمي انسان از بد3
. باشديش مي در استخوانهايدگيه خجل سازد مثل پوسك ي باشد، اما زني زن صالحه تاج شوهر خود م4
. ب استيران فرير شري عادالن انصاف است، اما تدابيرهاك ف5
. دهدي مييشان را رهاين است، اما دهان راستان ايمك خون در يران براي سخنان شر6
. ماندي عادالن برقرار مة شوند، اما خانيست ميران واژگون شده، ني شر7
.ج دالن خجل خواهند گشتك شود، اما ي برحسب عقلش ممدوح ميسك 8
.ا برافرازد و محتاج نان باشدشتن ريه خوك يسكر باشد و خادم داشته باشد، بهتر است از يه حقك يسك 9

. استيشيكران ستم ي شريند، اما رحمتهاك ير مكوان خود تفّي جان حي مرد عادل برا10
.د ناقص العقل است ي نمايرويل را پيه اباطكر خواهد شد، اما هر يند از نان سكه خود را زرع ك يسك 11
.  آورديوه مين م عادالةشي ورزد، اما رياران طمع مكار بدكر به شي مرد شر12
.د ي آيرون مي بي است، اما مرد عادل از تنگكر لبها دام مهلي در تقص13
.افات دست انسان به او رد خواهد شدك شود، و مير مي سييوكي دهان خود از نة انسان از ثمر14
.م استيكحت را بشنود حيه نصك اما هر   شود،ي راه احمق درنظر خودش راست م15
. پوشاندي شود، اما خردمند خجالت را ميار مكفوراً آش غضب احمق 16
. ب رايند، و شاهد دروغ، فرك يد عدالت را ظاهر مي تنطّق نمايه به راستك هر17
. بخشديمان شفا ميك زنند، اما زبان حي باطل مير حرفهايه مثل ضرب شمشك هستند 18
. استيني الع ةطرف ماند، اما زبان دروغگو ي لب راستگو تا به ابد استوار م19
. استيب است، اما مشورت دهندگان صلح را شادمانيند فركر فاسد يه تدبك دردل هر20
.ران از بال پر خواهند شدي شود، اما شري به مرد صالح واقع نميچ بدي ه21
. او هستندةدي پسندي اما عامالن راست روه است،ك دروغگو نزد خداوند مي لبها22
. سازديع مي اما دل احمقان حماقت را شا  دارد،ي مي مخف علم راكري مرد ز23
.ردك خواهد ياهل بندگك دست شخص زرنگ سلطنت خواهد نمود، اما مرد 24
.ديو او را شادمان خواهد گردانكي سازد، اما سخن ني مياو را منحن دورت دل انسان، ك 25
.ندك ين را گمراه مشايران اي اما شر  شود،ي مي خود هادةي همساي مرد عادل برا26
. انسان استي گرانبهاي، توانگري اما زرنگ ند،ك يان نميارخود را بركاهل شك مرد 27
.ستيش موت ني و در گذرگاهها ات است،يق عدالت حي در طر28


13امثال باب 

. شنوديد را نميننده تهدكند، اما استهزا ك يب پدر خود را اطاعت ميم تأديك پسر ح1
.خورداران، ظلم را خواهدكانتياما جان خ  خورد، ي را مييوكي دهانش نةوي مرد از م2
. خواهد شدكد هالي خود را بگشايه لبهاك يسكد، اما يش را محافظت نمايه دهان خود را نگاه دارد جان خوك هر 3
.ند، اماشخص زرنگ فربه خواهد شدك يدا نمي پيزيند، و چك ياهل آرزو مك شخص 4
.ر رسوا وخجل خواهد شد يوغ گفتن نفرت دارد، اما شر مرد عادل از در5
. سازدي مكاران را هالكند، اما شرارت، گناهك يامل است محافظت مكق خود يه در طرك را يسك عدالت 6
.ار دارندي انگارند و دولت بسير ميشتن را فقيه خوكچ ندارند، و هستند ي شمارند و هيه خود را دولتمند مك هسنتد 7
.ديد را نخواهد شنير تهدي جان او خواهد بود، اما فقةيخص فد دولت ش8
.ديران خاموش خواهد گردي اما چراغ شر  نور عادالن شادمان خواهد شد،9

.مت استكرند حي پذيه پند مك ي اما با آنان  شود،يدا نمي پيزيبر جز نزاع چك از ت10
.د خواهد بوديه به دست خود اندوزد در تزاكهر  باشد، اما يدا شود در تناقص  ميه از بطالت پك ي دولت11
.  باشديات مي اما حصول مراد درخت ح  دل است،يماريق باشد باعث بيه در آن تعوك يدي ام12
.افتي ترسد ثواب خواهد يم مكه از حك اما هر  سازد،ي مكشتن را هاليالم را خوار شمارد خوكه ك هر13
. دهديي مرگ رهاي از دامهاات است، تاي حةم چشميكم مرد حي تعل14
. سخت است اران،كانتي بخشد، اما راه خيو نعمت را مكي عقل ن15
. سازديند، اما احمق حماقت را منتشر مك ي با علم عمل مكري هر شخص ز16
. بخشدين شفا مي شود، اما رسول امير در بال گرفتار مي قاصد شر17
.ند محترم خواهد شدكه را قبول يه تنبكاما هر د، ي نماكب را تريه تأدك است يسك ي فقر و اهانت برا18
. باشديروه احمقان مك مين است، اما اجتناب از بديري جان شيه حاصل شود براك يي آرزو19
.افتيق جاهالن ضرر خواهد ي شد، اما رفيم خواهيكن و حكمان رفتار يك با ح20
.افتيو خواهند كي نيند، اما عادالن، جزاك ياران را تعاقب مك بال گناه21
.ره خواهد شدي عادالن ذخياران براك مرد صالح پسران پسران را ارث خواهد داد، و دولت گناه22
. شوندي مك هالي انصافيه از بكار است، اما هستند ي بسكران خورا ي فق ة در مزرع23



.دي نمايب مي تمام تأدي دارد او را به سعيست مه او را دوك يسكند، اما ك يش نفرت مياز پسر خو ه چوب را باز دارد، ك يسك 24
.ران محتاج خواهد بوديم شرك خورد، اما شي جان خود ميري سي مرد عادل برا25


14امثال باب 

.دي نمايند، اما زن جاهل آن را با دست خود خراب مك ي خود را بنا م ةم خانيك هر زن ح1
.دي نماير ميج رفتار است او را تحقكق خود يه در طرك يسك ترسد، اما يد مد از خداوني نماي مك خود سلويه به راستك يسك 2
.شان را محافظت خواهد نموديمان ايك حيبر است، اما لبهاك در دهان احمق چوب ت3
.  شودياد مي است؛ اما از قوت گاو، محصول زكست، آخور پايه گاو نك يي جا4
.ندك يذب تنطّق مكبه د، اما شاهد دروغ ي گوين دروغ نمي شاهد ام5
.م علم آسان استياما به جهت مرد فه. ابدي ي طلبد و نميمت را مكننده حك استهزا 6
.افتي ي معرفت را در او نخواهيرا لبهاي ز  از حضور مرد احمق دور شو،7
.ب استياما حماقت احمقان فر د، ي نماكه راه خود را دركن است ي اكريمت مرد زك ح8
. استيان داستان رضامندينند، اما در مك ياه استهزا م احمقان به گن9

.ت نداردك آن مشاريب در خوشيو غر  داند، يشتن را مي خوي دل شخص تلخ10
.وفه خواهد آوردك راستان ش ةميران منهدم خواهد شد، اما خي شر ة خان11
.ت طُرق موت اس اما عاقبت آن، د، ي نمايم مي مستقيه به نظر آدمك هست ي راه12
. حزن استين خوشي باشد، و عاقبت اين مي هم در لهو و لعب غمگ13
.ر استي شود، و مرد صالح به خود سير مي خود سيه در دل مرتّد است از راههاك يسك 14
. دي نماي در رفتار خود تأمل مكريند، اما مرد زك ي مرد جاهل هر سخن را باور م15
. باشديمن ميد، اما احمق از غرور خود اي نماي م اجتنابي ترسد و از بديم ميك مرد ح16
.ظن نفرت دارندود، و مردم از صاحب سي نمايج خلق، احمقانه رفتار مك مرد 17
. ان خواهد بودكريب جاهالن حماقت است، اما معرفت، تاج زي نص18
.ستندي اي عادالن ميران نزد دروازه هاي شوند، و شريان خم مكياران در حضور نك بد19
.ارندي اما دوستان شخص دولتمند بس ز از او نفرت دارد،ير ني فقةي همسا20
.ديران ترحم نمايه بر فقك يسكاما خوشابحال   ورزد، ير شمارد گناه مي خود را حقةيه همساك هر21
.واهد بود  خي رحمت و راست ند،ي نمايو مكير نيه تدبك يسانك ي شوند، اما براير فاسد گمراه نميا صاحبان تدبي آ22
. انجامديالم لبها به فقر محض مك منفعت است، اما ي از هر مشقّت23
.شان است، اما حماقت احمقان حماقت محض استيمان دولت ايك تاج ح24
. ب محض استيند فرك يه به دروغ تنطّق مك بخشد، اما هر ين جانها را نجات مي شاهد ام25
26رزندان او را ملجأ خواهد بود و ف  است،ي در ترس خداوند اعتماد قو.
.ندي موت اجتناب نمايات است، تا از دامهاي ح ة ترس خداوند چشم27
.  مردم استيمك سلطان از يستگك و ش ثرت مخلوق است،ك جالل پادشاه از 28
. برديب خود ميج خلق حماقت را به نصكر الفهم است، و يثكر غضب باشد يه دك يسك 29
. استخوانهاستيدگي اما حسد پوس است،ات بدن ي دل آرام ح30
.دي نمايد ميند او را تمجكن ترحم يكه بر مسك و هر  شمارد،يرمي خود را حق ةننديند، آفركر ظلم يه بر فقك هر 31
.رد اعتماد داردي شود، اما مرد عادل چون بمينده مكر افير از شرارت خود به زي شر32
. گردديار مكاما در اندرون جاهالن آش شود، ين مكم سايمت در دل مرد فهك ح33
. قوم عار است ي اما گناه برا  گرداند،يع مي عدالت قوم را رف34
. اما غضب او بر پست فطرتان . پادشاه برخادم عاقل استي رضامند35


15امثال باب 

. آورديجان ميظ را به هياما سخن تلخ غ  گرداند، ي جواب نزم خشم را برم1
.دي نماي اما دهان احمقان به حماقت تنطّق م  بخشد،ينت ميعلم را زمان يك زبان ح2
. نگرديان مكي چشمان خداوند در همه جاست، و بر بدان و ن3
. روح استيستگك ش  آن،يجكات است، ويم، درخت حي زبان مال4
. باشدي مكريه را نگاه دارد زيه تنبك شمارد، اما هريب پدر خود را خوار مي احمق تأد5
.دورت استكران، ي اما محصول شر م است،ي مرد عادل گنج عظ ةدر خان 6
.ستيم نك مستح اما دل احمقان،  سازد، يمان معرفت را منتشر ميك حي لبها7 
. اوستةدي راستان پسندي اما دعا روه است،كران نزد خداوند مي شري قربان8
. داردي دوست مروان عدالت راي اما پ روه است،كران نزد خداوند مي راه شر9

.ند خواهد مردكه نفرت يه از تنبك و هر  ب سخت است،يد تأدي نماكق را تريه طرك هر ي برا10
. آدمي بنياده دلهاي پس چند مرتبه ز ه و اَبدون در حضور خداوند است،ي هاو11
. مان نخواهد رفتيكه را دوست ندارد و نزد حيننده تنبك استهزا 12



. شوديسر مك دل روح مني اما از تلخ  دهد،ينت ميرا ز دل شادمان چهره 13
. چرَدي طلبد، اما دهان احمقان حماقت را ميم معرفت را مي دل مرد فه14
. استيافت دائمي دل صياما خوش شان بد است، كبت ي مصي روزهاي تمام15
. م با اضطرابي با ترس خداوند بهتر است از گنج عظك اموال اند16
.ه با آن عداوت باشدك يه محبت باشد، بهتر است از گاو پروارك ييول در جا خوان بق17ُ
. گرداندين مكر غضب خصومت را سايزاند اما شخص دي انگي مرد تند خود نزاع را برم18
.ق راستان شاهراه استياما طر اهالن مثل خاربست است، ك راه 19
. شماردير ميش را حقيدر خو سازد، اما مرد احمق مايم پدر را شادمان ميك پسر ح20
.دي نماي مك سلويم به راستي اما مرد فه  است،ي حماقت درنظر شخص ناقص العقل خوش21
. مانديثرت مشورت دهندگان برقرار مك شود، اما از يرها باطل مي تدب  از عدم مشورت،22
.و استكيار نيد چه بسه در محلّش گفته شوك ي شود، سخني حاصل مي انسانْ از جواب دهانش شادي برا23
. اسفل دور شود ةي تا از هاو  باال است،ي عاقالن به سويات برايق حي طر24
.دي نمايوه زن را استوار مي سازد، اما حدود بيبرّان را منهدم مك مت ة خداوند خان25
. طاهران استيده براياما سخنان پسند روه است، ك فاسد نزد خداوند ميرهاي تدب26
.ستيه ها نفرت دارد خواهد زيه از هدك اما هر   سازد،يدر مك خود را م ةص سود باشد خانيحره ك يسك 27
. سازدي مي بد را جاريزهاي چ ران،يند، اما دهان شرك ير مك دل مرد عادل در جواب دادن تف28
. شنودي عادالن را مي اما دعا ران دور است،ي خداوند از شر29
.دي نمايو استخوانها را پر مغز مكي و خبر ن  سازد،ي مي  نور چشمانْ دل را شادمان30
.ن خواهد شدكمان سايكان حي در م ات را بشنود،يه حيه تنبك ي  گوش31
.دي نمايل ميه را بشنود عقل را تحصيه تنبك اما هر  شمارد،ير ميد، جان خود را حقي نماكب را تريه تأدك هر32
. باشديشرو حرمت مي  پمت است، و تواضعكب حي ترس خداوند اد33


16  بابامثال
. باشدي دل ازآن انسان است، اما تنطّق زبان از جانب خداوند ميرهاي تدب1
. سازدي است، اما خداوند روحها را ثابت مك انسان در نظرخودش پاي راههاة هم2
. تو استوار شوديرهاكن، تا فكض ي اعمال خود را به خداوند تفو3
. روز باليز برايران را نيت آن ساخته است، و شري غايبراز را ي خداوند هرچ4
. روه است، و او هرگز مبرا نخواهد شدكه دل مغرور دارد نزد خداوند مك هر 5
.  شودي اجتناب مي شود، و به ترس خداوند، از بديفّاره مك، گناه ي از رحمت و راست6
.  آوردي به مصالحه مي با وزي خداوند باشد، دشمنانش را نةدي شخص پسندي چون راهها7
.ه با انصاف باشد بهتراست، از دخل فراوان بدون انصافك ك اموال اند8
. سازديش را استوارميند، اما خداوند قدمهاك ير مكقش تفي دل انسان در طر9

. دي نماي تجاوز نمي پادشاه است، و دهان او در داوري بر لبهاي وح10
. باشدي ميسه صنعت ويك ي سنگهايخداوند است و تمام راست از آن ي ترازو و سنگها11
. مانديشان از عدالت برقرار مي ايرسكه كرا يروه است، زك عمل بد نزد پادشاهان م12
.  دارنديان را دوست مي پادشاهان است، و راستگوةدي راستگو پسندي لبها13
.شاند نيم آن را فرو ميك غضب پادشاهان، رسوالنِ موت است، اما مرد ح14
. استي او مثل ابر نوبهاريات است، و رضامندي پادشاه حة در نور چهر15
.ده تريل فهم از نقره برگزيار بهتر است، و تحصيمت از زرخالص چه بسكل حي تحص16
.دي نمايش را محافظت ميه راه خود را نگاه دارد جان خوك است، و هريق راستان، اجتناب نمودن از بدي طر17
.يش رو خرابيت است، و دل مغرور پكش روِ هاليبر پك ت18
.بران كمت با متيم نمودن غنيمان بودن بهتراست، از تقسي با تواضع نزد حل19
.د خوشابحال اويل نماكه به خداوند توكافت، و هري خواهد يند سعادتمندكالم تعقّل كه در ك هر20
.دي افزايها علم را م لبينيري شود، و شيم خوانده ميم دارد فهيكه دل حك هر21
. ب احمقان، حماقت استيات است، اما تأدي حة صاحبش چشمي عقل برا22
.دي افزايش مي گرداند، و علم را بر لبهايم دهان او را عاقل ميك دل مرد ح23
. استخوانها شفا دهندهين است و برايري جانْ شيده مثل شان عسل است، براي سخنان پسند24
. باشدينظر انسان راست است، اما عاقبت آن راه، موت مه در ك هست ي راه25
.دي نمايض ميه دهانش او را بر آن تحركرا يند، زك يارمكش يارگر براك ي اشتها26
.ش مثل آتشِ سوزنده استيشد، و بر لبهاي انديم شرارت را مي مرد لئ27
.ندك يگرجدا مي پاشد، نمام دوستان خالص را از همدي مرد دروغگو نزاع م28
. ندك يت ميو هداكير نيد، و او را به راه غي نماي خود را اغوا مةي مرد ظالم همسا29
. رساندي را به انجام ميد و بدي خايش را ميد، و لبهاي زند تا دروغ را اختراع نماي چشمان خود را برهم م30
.افت شوديه در راه عدالت ك ي تاج جمال است، هنگامييد موي سف31



.  شهر افضل استةنندكر ي باشد از تسخكه بر روح خود مالك و هر ر غضب باشد از جبار بهتراست،يده ك يسك 32
.خداوند استم آن ازك حين تمامكي شود، لي قرعه دردامن انداخته م33


17امثال باب 
.افتِ با مخاصمتي پرازضة، بهتراست از خاني با سالمتك خشة لقم1
.م خواهد نموديراث را با برادران تقسي مسلّط خواهد بود، و م عاقل بر پسر پست فطرت ة بند2
. دلها است ةنندك اما خداوند امتحان  وره به جهت طال است،ك نقره و ي بوته برا3
. دهديز گوش مياذب به زبان فتنه انگكند، و مرد ك ي دروغگو اصغا مير به لبهاي شر4
. سزا نخواهد ماندي شود   بيه از بال خوش مكند، و هرك يمذّمت مش را ي خوةننديند آفركر را استهزا يه فقك هر 5
.شانندي پدران ا  و جالل فرزندان، ران، پسران پسرانند،ي تاج پ6
.  دروغگو نجبا را ياده لبهايد، و چند مرتبه زي شايز احمق را نميبرآمكالم ك 7
. شوديرخوردار مد بيجا توجه نماكه هر كه درنظر اهل آن سنگ گرانبها است ي هد8
. سازديند دوستان خالص را از هم جدا مكرار ك را تيه امرك باشد،  اما هريند طالب محبت مك را مستور يه گناهك هر9

.انه به مرد جاهليشتر از صد تازي ب ند،ك يم اثر مي مالمت به مرد فهكي 10
. شوديه مش نزد او فرستاديك لهذا قاصد ستم  بس،. ر طالب فتنه استي مرد شر11
. بهتر است از مرد احمق در حماقت خود شته شود به انسان برخورد،كش يه بچه هاك ي اگر خرس12
. او دور نخواهد شدةند بال از خانك ي مي بدييوكيه به عوض نك يسك 13
.ه به مجادله   برسدكن قبل از آنك كردن آب است، پس مخاصمه را ترك نزاع مثل رخنه ي ابتدا14
.روهندكشان نزد خداوند ميه عادل را ملزم سازد، هردو اكر را عادل شمارد و هريشره ك هر15
.چ فهم ندارديه هكمت چرا به دست احمق باشد ؟ وحال آنكدن حيمت به جهت خري ف16
. مولود شده استيد، و برادر به جهت تنگي نماي اوقات محبت مة دوست خالص در هم17
. شودي خود ضامن مةي درحضورهمسا دهد وي مرد ناقص العقل دست م18
. طلبد ي را ميه درِ خود را بلند سازد خرابك دارد، و هريت را دوست دارد منازعه را دوست ميه معصك هر19
.ه زبان دروغگودارد در بال گرفتار خواهد شدكو هر. افتي را نخواهد ييوكيج دارد نكه دل ك يسك 20
.دي نخواهد ديند، و پدر فرزند ابله شادك يدا ميغم پشتن ي خويه فرزند احمق آورد براك هر21
.ندك ي مكسته استخوانها را خشك بخشد، اما روح شيو مكي ني دل شادمان شفا22
. انصاف را منحرف سازد يرد، تا راههاي گير رشوه را از بغل مي مرد شر23
.شد باين مي زميم است، اما چشمان احمق در اقصايمت در مد نظر مرد فهك ح24
. استيش تلخيش حزن است، و به جهت مادرخوي پدر خوي پسر احمق برا25
. شاني ايست، و نه ضرب زدن به نجبا به سبب راستيز سرزنش نمودن خوب ني عادالن را ن26
.شه استيم دارد مرد فطانت پيه روح حلك دارد، و هري صاحب معرفت سخنان خود را باز م27
.ستيم ني بندد فهي خود را ميه لبهاك و هر  شمارند،يم ميكاشد او را حز چون خاموش بي مرد احمق ن28


18 امثال باب
.ندك يح مجادله ميمت صحك باشد، و به هرحي مرد معتزل، هوس خود را طالب م1
. ه عقل خود را ظاهر سازدكمگر تا آن  شود، ي احمق از فطانت مسرورنم2
. رسدي، و با اهانت، خجالت مدي آيد، حقارت هم مي آير ميه شرك ي هنگام3
.  استي نهر جار مت،ك حةق است، و چشمي سخنان دهان انسان آب عم4
.ستيو نكي عادالن ني منحرف ساختن داوريران براي شري طرفدار5
. زندي ضربها صدا مي شود، و دهانش براي احمق به منازعه داخل مي  لبها6
. جان خودش دام است يش براي و لبها  است،يت وك دهان احمق هال7
. روديم فرو مكن است، و به عمق شيري شي سخنان نّمام مثل لقمه ها8
.ننده استك كند، برادر هالك يار خود اهمال مكه در كز ي او ن9

. باشديمن مي دود و ايه مرد عادل در آن مكن است ي اسم خداوند برج حص10
. مثل حصار بلند استيور وم او است، و در تصك شخص دولتمند شهر محي توانگر11
. گردد، و تواضع مقّدمه عزّت استيبر مك، دل انسان متيستگكش از شي پ12
. باشدي حماقت و عار مي ويدنش جواب دهد براي را قبل از شنيه سخنك هر13
.ه متحمل بشودكست يكسته را ك شود، اما روح شي او را متحل ميماري روح انسان ب14
. طلبديمان معرفت را ميكند، و گوش حك يل ميعرفت را تحصم مي دل مرد فه15
. رسانديند و او را به حضور بزرگان مك يدا ميش وسعت پي شخص، از برا ةي هد16
.دي آزمايد و او را مي آيفش ميد، اما حري نمايد صادق مي خود اول آيه در دعوك هر17
.ندك ي جدا مد وزور آوران را از همي نمايت مك قرعه نزاعها راسا18
. قصر استي و منازعت با او مثل پشت بندها  سخنتر است،يده از شهر قوي برادر رنج19



. گرددير ميش، سي شود و از محصول لبهاي دهانش پر مةوي از مي دل آدم20
.وه اش را خواهند خوردي دارند ميه آن را دوست مك ي و آنان ات در قدرت زبان است،ي موت و ح21
.رده استكل ي خداوند را تحصيافته است، و رضامنديو كيز نيابد چيوجه اش را ه زك هر 22
. دهدي جواب ميند، اما شخص دولتمند به سختك يلّم مكر به تضّرع تي مرد فق23
. باشديه از برادر چسبنده تر مك هست يند، اما دوستك ي مكشتن را هاليار دارد خويه دوستان بسك يسك 24


19 امثال باب

.ه احمق باشد بهتر استك يي است از دروغگوكت خود سالياملّكه در ك يريق ف1
.ندك ي شتابد گناه ميش مي خويهايه به پاكست و هريو نكيه معرفت ندارد نكز ي ني دل2
. شودي مك سازد، و دلش از خداوند خشمنايج مك حماقت انسان راه او را 3
. شودير از دوستان خود جدا ميند، اما فقك يدا ميار پي دوستان بسي توانگر4
. افتي نخواهد ييند رهاكه به دروغ تنطّق ك يسك سزا نخواهد ماند، و ي شاهد دروغگو ب5
.ننده استكس دوست بذل كند، و همه ي نمايران تذلّل ميش امي پياري بس6
.ستنديند و نك ي تعاقب م شان را به سخنان،يد، ا شوني دوستانش از او دور ميق اولير از او نفرت دارند، و به طريع برادران مرد فقي جم7
.افتي خواهد يه فطانت را نگاه دارد، سعادتمندكو هر. ند جان خود را دوست داردكل يمت را تحصكه حك هر8
.دي خواهد گردكد هاليذب تنطق نماكه به ك سزا نخواهد ماند، و هري بيي شاهد دروغگو9

.ندك ي ميمرانكه بر نجبا حك يچه رسد به غالم تا  د،ي شايش وعشرت احمق را نمي ع10
.ر جالل او استي دارد، و گذشتن از تقصي عقل انسان خشم او را نگاه م11
.اه استي او مثل شبنم بر گير است، و رضامندي خشم پادشاه مثل غرّش ش12
.دن باشديكه دائم در چك است ي زن مثل آبي و نزاعها  پسر جاهل باعث الم پدرش است،13
. عاقله از جانب خداوند است ة است، اما زوجي خانه و دولت ارث اجداد14
.ار، گرسنه خواهد ماندك و شخص اهمال   آورد،ين مي خواب سنگياهلك 15
.  خواهد مرد رد،ي گكق خود را سبيه طرك اما هر  د،ي نمايش را محافظت ميم را نگاه دارد جان خوكه حك هر16
. دهد، و احسان او را به او رد خواهد نموديد به خداوند قرض ميار ترحم نميه برفقك هر17
.شتن او وامدار كد هست، اما خود را به يه امكرا يب نما زي پسر خود را تأد18
. يرر بجا آوركد مي آن را باي دهيرا اگر او را خالصي شخص تند خو متحمل عقوبت خواهد شد، ز19
.يم بشويكا، تا در عاقبت خود حب را قبول نمي پند را بشنو وتأد20
. ار در دل انسان است، اما آنجه ثابت مانَد مشورت خداوند استي بسيرهاك ف21
.ر از دروغگو بهتراستيو فق. نت انسان احسان او استي ز22
. شدچ بال گرفتار نخواهدي ماند، و به هين مك سايريه آن را دارد در سكات است، و هري به حيدو ترس خداوند م23
. آورديند، و آن را هم به دهان خود برنمك ياهل دست خود را در بغلش پنهان مك مرد 24
. خواهد نمودكه نما و معرفت را دريم را تنبي شوند، و شخص فهكرين تا جاهالن زكب يننده را تأدك استهزا 25
.  آوردي م و خجالتييه رسواك است يند و مادرش را براند، پسركه بر پدر خود ستم ك هر26
. سازديالم معرفت گمراه مكه تو را از ك نما ك را تريميدن تعلي پسر من شني ا27
. بلعديران گناه را مي و دهان شر ند،ك يم انصاف را استهزا مي شاهد لئ28
. پشت احمقانيانه برايĤ است، و تازينندگان مهك قصاص به جهت استهرا 29


20 امثال باب

.ستيم نيكفته شود حيه به آن فرك آورد، و هريرات عربده مك و مسندك ي شراب استهزا م1
. ورزديجان آورد، به جان خود خطا ميه خشم او را به هكر است، و هريبت پادشاه مثل غرش شي ه2
.ندك ي انسان عزّت است، اما هر مرد احمق مجادله مي از نزاع دور شدن برا3
.ابدي يند و نمك ي مييلهذا در موسم حصاد گداند، ك يار نمياهل به سبب زمستان شك مرد 4
.شدك يم آن را ميق است، اما مرد فهي مشورت در دل انسان آب عم5
.ندكدا يه پكست يكن را ينند، اما مرد امك يش را اعالم مي احسان خوكيه هر كسانند ك بسا 6
.هند شد پسرانش بعد از او خجسته خوا د،ي نماكت خود سلوياملّكه به ك مرد عادل 7
. سازدينده مك را از چشمان خود پراي بديند، تمامي نشي داوريرسكه بر ك ي پادشاه8
 شدم؟ كش پاي و از گناه خو دل خود را طاهر ساختم،: ديه تواند گوكست يك 9

.روه استك مختلف، هر دو آنها نزد خدا ميمانه هاي مختلف و پي سنگها10
.ا نهي و راست است كا اعمالش پايه آك   شود،يز از افعالش شناخته مي طفل ن11
.ده استي خداوند هر دو آنها را آفر نا،ي گوش شنوا و چشم ب12
.ير گردين تا از نان سكچشمان خود را باز . ير شوي خواب را دوست مدار مبادا فق13
.ندك يبد است، اما چون رفت آنگاه فخر م د بد است، ي گوي مي مشتر14
. معرفت جواهر گرانبها استيار، اما لبهايبس طال هست و لعلها 15



.گانگان استيه ضامن بكر ي و او را به رهن بگ ب ضامن است،يه به جهت غركر يس را بگك آنة جام16
.زه ها پرخواهد شديذ است، اما بعد دهانش از سنگ ري انسان لذيب براي نان فر17
.ار جنگ نمي شود، و با حس تدبيم مكرها به مشورت محك ف18
.د معاشرت منماي گشايم  خود رايه لبهاك يسكد، لهذا با ي نمايند، اسرار را فاش مك گردش يه به  نمĤمك يسك 19
.ظ خاموش خواهد شديند چراغش در ظلمت غلكه پدر و مادرخود را لعنت ك هر 20
. نخواهد شدك شود، عاقبتش مباريل حاصل ميه اوال به تعجك ي اموال21
.ل نما و تو را نجات خواهد دادكه بر خداوند توكد، بليشكانتقام خواهم  ي مگو از بد22
.ستيو نكي متقلّب ني و ترازوها روه است،ك مختلف نزد خداوند مي سنگها23
   انسان از خداوند است، پس مرد راه خود را چگونه بفهمد؟ي قدمها24
. افتديند، در دام مك يردن استفسار مكد، و بعد از نذر ي گويل مقدس مي را به تعجيزيه چك ي شخص25
. گردانديشان مي سازد و چوم را بر اينده مكران را پرايم شريك پادشاه ح26
.دي نمايش مي دل را تفتي عمقهايه تمامك روح انسان، چراغ خداوند است، 27
.دار خواهد ماندي او به رحمت پايرسكند، و ك ي پادشاه را محافظت مي رحمت و راست28
.دي سفيران موي و عزّت پ شان است،يجالل جوانان قّوت ا 29
. روديانه به عمق دل فرو ميند و تازك ي طاهر مي سخت از بدي ضربها30


21 امثال باب

. گردانديه بخواهد برمك آب در دست خداوند است؛ آن را به هر سو ي دل پادشاه مثل نهرها1
.دي آزماياوند دلها را م هر راه انسان درنظر خودش راست است، اما خد2
.ده تراستي پسندي هاي نزد خداوند از قربان  عدالت وانصاف را بجا آوردن،3
. گناه است رانيبر و چراغ شرك چشمان بلند و دل مت4
.ندك يل مياج تعجي احتيه عجول باشد براك انجامد،  اما هر ي مي مرد زرنگ تماماً به فراخي مرد زرنگ تماماً به فراخيرهاك ف5
.ندگان موتي جوي است بر هوا شده برايل گنجها به زبان درغگو، بخاري تحص6
.ندي نمايه ازبجا آوردن انصاف ابا نمكرا ي ز  اندازد،يت مكشان را به هاليران اي ظلم شر7
.م استيج است، اما اعمال مرد طاهر، مستقكار يه بار گناه باشد بسك يق مردي طر8
.ك مشترةزه گر در خانين بودن با زن ستك از سا ن شدن بهتر است،ك پشت بام سا ةي در زاو9

.ندك ي خود ترّحم نمةي و بر همسا ر مشتاق شرارت است،ي جان شر10
.دي نمايل ميابد، معرفت را تحصيت يم تربيك آموزند؛ و چون مرد حيمت مكابد، جاهالن حياست يننده سك چون استهزا 11
.  شوندي واژگون ميه چگونه اشرار به تباهكند ك يمل مر تأي شرة مرد عادل در خان12
.رد و مستجاب نخواهد شدكاد خواهد يز فري او ن  بندد،ير مياد فقيه گوش خود را از فرك هر13
. در بغل، غضب سخت راي و رشوه ا  نشاند،ي در خفا خشم را فرو ميه اي هد14
. باشدياران مك بديشاني عادالن است، اما باعث پريردن خرّمك انصاف 15
.ن خواهد گشتكق تعقّل گمراه شود، در جماعت مردگان سايه از طرك هر16
.ه شراب و روغن را دوست دارد دولتمند نخواهد شدكش را دوست دارد محتاج خواهد شد، و هر يه عك هر17
.اران به عوض راستانكانتي شوند و خي عادالن مةيران فدي شر18
.يزه گر و جنگجويودن بهتر است از بودن با زن ستن بكر ساين باي در زم19
.ندك ي مرغوب و روغن است، اما مرد احمق آنها را تلف م ةمان خزانيك در منزل ح20
.افتيات و عدالت و جالل خواهد ي ح ند،كه عدالت و رحمت را متابعت ك هر21
. اندازدير ميزشان را به ي اعتماد اةم به شهرجباران برخواهد آمد، و قلعيك مرد ح22
.دي نمايها محافظت مي جان خود را از تنگ ش را نگاه دارد،يه دهان و زبان خوك هر23
.ندك يبر عمل مك تي و به فزون  شود،يننده مك به استهزا يبر و مغرور مسمك مرد مت24
.دي نمايردن ابا مكار كش ازيه دستهاكرا يشد، زك ياهل او را مك شهوت مرد 25
.دي نماي نمكند، و امساك ي اما مرد عادل بذل م  باشند،يص مي اوقات به شدت حرةه همك هستند 26
.  گذرانندي آنها را    ميه به عوض بدك ياده هنگاميروه است، پس چند مرتبه زكران مي شري هاي قربان27
.ردكلّم خواهد ك تيد به راستيه استماع نماك يسك شود، اما ي مك شاهد دروغگو هال28
.ندك يم مكش را مستحيق خوي سازد، و مرد راست، طريا مي حي خود را بير روي مرد شر29
.ديار آكه به ضّد خداوند به ك ي و نه مشورتيست و نه فطانتي نيمتك ح30
.اما نصرت از جانب خداوند است. ا استي روز جنگ مهي اسب برا31


22 امثال باب

.ض از نقره و طال بهتري ف افضل است، ويثرت دولتمندك از ي نامكي ن1
.شان خداونداستي هردو ا ةنندينند، آفرك ير با هم مالقات مي دولتمند و فق2
. شوندي گذرند و در عقوبت گرفتار مي سازد و جاهالن مي ميشتن را مخفيند و خوي بي، بال را مكري مرد ز3



.ات استي، دولت و جالل و حي تواضع و خدا ترسي جزا4
. شوديه جان خود را نگاه دارد از آنها دور مك اما هر جروان است،كا در راه  خارها و دامه5
.دير هم شود از آن انحراف نخواهد ورزي و چون پ ت نما،يد برود تربيه باك ي طفل را در راه6
. باشديار مكون غالم طلب ير تسلّط دارد، و مدي توانگر بر فق7
.ل خواهد شدي غضبش زايد، و عصايارد بال خواهد دروكه ظلم بك هر8
. دهديه نان خود را به فقرا مكرا ي ز  خواهد شد،كه نظر او باز باشد، مبارك ي شخص9

.ديت خواهد گردكننده را دور نما و نزاع رفع خواهد شد، و مجادله و خجالت ساك استهزا 10
. باشديف دارد، پادشاه دوست او مي ظريه طهارت دل را دوست دارد و لبهاك هر11
. سازدياران را باطل مكانتي دارد و سخنان خي چشمان خداوند معرفت را نگاه م12
. شوميشته مكوچه ها ك و در  رون است،ير بيد شي گوياهل مك مرد 13
.ه مغضوب خداوند باشد، در آن خواهد افتادكق است، و هريگانه چاه عمي دهان زنان ب14
.ردكب آن را دورخواهد ي حماقت در دل طفل بسته است، اما چوب تأد15
.ه به دولتمندان ببخشد البته محتاج خواهد شدكد، و هريش ظلم نماي خو ةدي فاير برايه بر فقك هر16
ل گردان، يم من مايما را بشنو، و دل خود را به تعلكالم حك گوش خود را فرا داشته، 17
عاً ثابت مانَد؛ يت جميا، و بر لبهيه آنها را در دل خود نگاه داركده است يرا پسندي ز18
.م دادمي تا اعتماد تو بر خداوند باشد امروز تو را تعل19
 تو ننوشتم؟ شامل بر مشورت معرفت، يف را برايا امور شري آ20
؟ ي را نزد فرستادگان خود پس ببريالم راستكم، و تو ي را اعالم نمايالم راستك تا قانون 21
ن را در دربار، ستم مرسان،يك و مس راج منما،ل است تايه ذلكر را آن جهت ي فق22
.شان را به تاراج خواهد دادينندگان اكصل خواهد نمود، و جان تاراج يشان را في ايرا خداوند دعوي ز23
.ج خلق همراه مباشكن، و با شخص ك با مرد تند خود معاشرت م24
.يساز و جان خود را در دام گرفتار ي او را آموخته شوي مبادا راهها25
. شوندي قرضها ضامن ميه براك ي دهند مباش و نه از آنانيه دست مك ي آنانة از جمل26
.رت برداردي پس چرا بستر تو را از زييه ادا نماك ي نداريزي اگر چ27
.ه پدرانت قرار داده اند منتقل مسازك را يمي حد قد28
.ستاديش پست فطرتان نخواهد ايپ. ستادي حضور پادشاهان خواهد ا؟ او دريني بيش ماهر باشد ميه در شغل خوك را يا مردي آ29


23امثال باب 

. تو است، تأمل نمايش روي، در آنچه پينيم به غذا خوردن نشك چون با حا1
. خود بگذاريارد بر گلوك، يول هستك و اگر مرد ا2
.بنده استي فريه غذاكرا يص مباش، زيف او حري لطيهايك به خورا3
.ستيدولتمند شدن خود را زحمت مرسان و از عقل خود بازا ي برا4
. پردي سازد، مثل عقاب در آسمان مي خود بالها ميه دولت البته براكرا ي باشد؟ زيست ميه نك دوخت يا چشمان خود را بر آن خواهي آ5
.ص مباشيف او حري لطيهايك نان مرد تنگ نظر را مخور، و به جهت خورا6
.ستي اما دلش با تو ن بخور و بنوش،: دي گوي تو را م ند خود او همچنان است،ك ير مكدل خود فه در كرا چناني ز7
. دادين خود را بر باد خواهيريرد، و سخنان شك ي خواهي قيه خورده اك را ي لقمه ا8
.المت را خوار خواهد شمردكمت كرا حي به گوش احمق سخن مگو، ز9

.مان داخل مشويتي  ة مزرع و به م را منتقل مساز،ي حد قد10
.ردكشان مقاومت خواهد ي ايشان زورآور است، و با تو در دعوي ايه ولّكرا ي ز11
.الم معرفتكل گردان، و گوش خود را به ي دل خود را به ادب ما12
 نخواهد مرد؛ يه اگر او را با چوب بزنكب را باز مدار ي از طفل خود تأد13
. داديه نجات خواهين او را از هاو پس او را با چوب بزن و جا14
من شادمان خواهد شد؛ )  دليبل( دل من  م باشد،يك پسر من اگر دل تو حي ا15
.لّم شودك متي تو به راستيه لبهاك ي وجد خواهد نمود، هنگامي وگُرده ها16
.ور باشي روز غي اما به جهت ترس خداوند تمام ور نباشد،ياران غك دل تو به جهت گناه17
.د او منقطع نخواهد شديه البته آخرت هست، و امكرا ي ز18
.م گردانيق مستقيم باش، و دل خود را در طريك پسرم بشنو و حي پس تو ا19
.نندك ي خود را تلف ميه بدنهاك يگساران مباش، و از آناني م ة از زمر20
. خواهد شد شود و صاحب خواب به خرقه ها ملّبسير ميگسار و مسرف، فقيه مكرا ي ز21
.ر شود خوار مشمارير، و مادرخود را چون پيد نمود گوش گيه تو را تولكش را ي پدر خو22
.مت و ادب و فهم راك را بخر و آن را مفروش، و حي راست23
.م از او مسرورخواهد گشتيك شود، و والد پسر حيت شادمان مي پدر فرزند عادل به غا24
.دي تو مسرور خواهد گردةو والد د،  پدرت و مادرت شادمان خواهند ش25
 من شاد باشد؛ ي پسرم دل خود را به من بده، و چشمان تو به راههاي ا26



.گانه چاه تنگيق است، و زن بي عميه حفره اي زن زان27
.دي افزايان مردم مياران را در مكانتي باشد، و خين ميمكز مثل راهزن در ي او ن28
دام؟ ك چشمان از آن يه، و سرخك سبب از آن ي بي وجراحت ها ست،يكاز آن ست و شقاوت يك از آن ي و ا29
. شونديدن شراب ممزوج داخل مي چشي و برا ند،ي نمايه شرب مدام مك را است ي آنان30
 رود؛ يمت فرو مي سازد، و به مالي خود را در جام ظاهر ميه حبابهاك يني ح ه سرخ فام است؛ك ين وقتك به شراب نگاه م31
.ش خواهد زدي ني و مانند افع د،ي اما در آخر مثل مار خواهد گز32
ج تنطّق خواهد نمود، ك يزهايد، و دل تو به چيب خواهد دي غريزهاي چشمان تو چ33
 خسبد؛ ي ميشتكل كه بر سر دك يسكا مانند ي شد، ي خوابد خواهيا ميان دريه در مك يسك و مثل 34
. طلبميگر آن را مينم و بار دك ين معاودت ميدار خواهم شد؟ همچني بيكپس . دمين نفهمكيردم، مرا زجر نمودند لكرد را احساس نن دكيمرا زدند ل:  گفتي وخواه35


24امثال باب 

، ييشان معاشرت نماير حسد مبر، و آرزو مدار تا با اي بر مردان شر1
.دي نمايلّم مكقّت ت مشةشان درباري ايند و لبهاك ير مكشان در ظلم تفيه دل اكرا ي ز2
.  گرددي و با فطانت استوار م  شود،يمت بنا مك خانه به ح3
.سي شود، از هر گونه اموال گرانبها و نفاي و به معرفت اطاقها پر م4
ند، ك ي مي ترقّيي و صاحب معرفت در توانا  ماند،يم در قدرت ميك مرد ح5
.ت مشورت دهندگان نصرت استثركو از  ، ينكد جنگ بير بايه با حسن تدبكرا ي ز6
.ندك ي دهان خود را در دربار باز نم اده بلند است،ي احمق زيمت براك ح7
.ندي گويز ميند، او را فتنه انگك ير مك تفي بديه براك هر8
.روه استكان ميننده نزد آدمكر احمقان گناه است، و استهزا ك ف9

.شود ي، قوت تو تنگ ميي نماي سستي اگر در روز تنگ10
. منمايوتاهكا آند ي قتل مهيه براك يدن آناني و از رهان ن،ك موت برده شوند خالص يه براك را ي آنان11
افات نخواهد داد؟ كس برحسب اعمالش مك داند؟ و به هر ي فهمد؟ و حافظ جان تو نمي دلها نم ةنديا آزماين را ندانستم، آيه اك يي اگر گو12
.ن استيريامت شكه به كو شان عسل را چون ه خوب است، كرا ي پسر من عسل را بخور زي ا13
.د از تو منقطع نخواهد شدي و ام  آنگاه اجرت خواهد بود،يابي اگر آن را ب اموز،ي جان خود بيمت را براكن حي همچن14
.نكن مباش، و آرامگاه او را خراب ميمك منزل مرد عادل در ير، براي شري  ا15
.ران در بال خواهند افتاديفتد خواهد برخاست، اما شريچه هفت مرتبه برا مرد عادل اگري ز16
.دي و چون بلغزد دلت وجد ننما ن،ك ميفتد شادي چون دشمنت ب17
.د و غضب خود را از او برگردانديد و در نظرش ناپسند آين را ببني مبادا خداوند ا18
سد مبر، ران حيده مساز، و بر شرياران رنجكشتن را به سبب بدي خو19
.ديران خاموش خواهد گردياران اجر نخواهد بود، و چراغ شركه به جهت بدكرا ي ز20
 پسر من از خداوند و پادشاه بترس، و با مفسدان معاشرت منما،ي ا21
ه بداند؟ كست يكشان را ي اي و عاقبت سالها شان ناگهان خواهد برخاست،يبت ايه مصكرا ي ز22
.ستيو نكي ني در داوريمان است طرفداريكز از سخنان حينها ني ا23
.ف از او نفرت خواهند نموديرد و طواك امت ها او را لعنت خواهند  ،يد تو عادل هستير بگويه به شرك يسك 24
.ديشان خواهد رسيو به اكيت نك خواهد بود،  و بريند شادمانيخ نمايه او را توبك ي آناني اما برا25
. بوسدي لبها را م د،ي گوالم راست جوابكه به ك آن26
.ش را بنا نماي خو ةا ساز، و بعد از آن خاني مهك و آن را در مل ن،كار خود را در خارج آراسته ك  27
ب مده؛ ي خود فري جهت شهادت مده، و با لبهاي خود بةي بر همسا28
.برحسب اعمالش پاداش خواهم داد عمل خواهم نمود؛ و مرد را يز با ويرد من نكه او به من عمل ك ي و مگو به طور29
. ستان شخص ناقص العقل گذشتمكاهل، و از تاك مرد  ة از مزرع30
.ش خراب شده بود يوار سنگيد، و دي پوشاني آن را مي رويد، و خس تماميي روي آن خارها مي بر تمامكني و ا31
.ردم و ادب آموختمكر شدم، مالحظه كسته متفي پس من نگر32
.نهادن دستها به جهت خواب برهميك خواب، و انديكو اند خفت يك اند33
. تو مانند مرد مسلّحيازمندي و ن ر تو مثل راهزن بر تو خواهد آمد،ي پس فق34
    

25امثال باب 
.هودا آنها را نقل نمودندي پادشاه  ا،يه مردان حزقكمان است يز از امثال سلينها ني ا1
.و تفحص نمودن امر جالل پادشاهان است داشتن امر جالل خدا است، ي مخف2
.ش نتوان نمودين را در عمقش، و دل پادشاهان را تفتي اش و زمي  آسمان را در بلند3
.ديرون آي زرگر بي تا ظرف برا ن،ك درد را ازنقره دور 4
.دار بماندي او در عدالت پايرسكن، تا كران را از حضور پادشاه دور ي شر5
ست، ي بزرگان مايفراز، و در جايشتن را برميو در حضور پادشاه خ6



.ن برندييده است تو را پايه چشمانت او را دك يه  به حضور سروركا، از آنينجا باال بيه اكرا بهتر است تو را گفته شود ي ز7
.ردكد يه چه باك يه ات تو را خجل سازد، ندانيرون مرو، مبادا در آخرش چون همسايل بي نزاع به تعجي برا8
 را فاش مساز؛ يگرين، اما راز دكه ات بي خود را با همساي دعو9

. تو رفع نشوديند، و بدنامكه بشنود تو را مالمت ك مبادا هر10
. نقره استيارك طال در مرصعيبهايه در محلّش گفته شود، مثل سك ي سخن11
12ور زر خالص استي طال و زة گوش شنوا، مثل حلقيم برايكدب حو م.
.ندك يان خود را تازه ميه جان آقاكرا ي باشد، زيخ در موسم حصاد مي يك فرستندگان خود، چون خنين براي ام رسول13
. باران استيمثل  ابرها و باد ب ند، ك ي خود فخر  م ةبندي فريه از بخششهاك يسك 14
.ندك شيم، استخوان را مي و زبان مال  خود توان آورد، ي با تحملْ داور را به رأ15
.ينك يت بخور، مبادا از آن پر شده، قيفاك بقد يافتي اگر عسل 16
.دي از تو نفرت نما ر شده،ي مبادا از تو س ه ات باز دار،ي همساةاد رفتن به خاني خود را از زي پا17
.ز استيرتير و تين و شمشي خود شهادت دروغ دهد، مثل تبر ز ةي همسا ةه دربارك يسك 18
. باشدي مرتعش ميرم زده و پاك، مثل دندان يار در روز تنگكانتي اعتماد بر خ19
.ه بر شوره استكختن سريندن جامه در وقت سرما و رك دلتنگ، مثل يدن سرودها برايي سرا20
. اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران، و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان21
.ند تو را پاداش خواهد داد انباشت، و خداويرا اخگرها بر سرش خواهي ز22
. سازدي مكبتگو چهره را خشمناي آورد، همچنان زبان غيه باد شمال باران مك چنان23
. ك مشتر ة پشت بام بهتر است از بودن با زن جنگجو در خانةن بودن درگوشك سا24
. جان تشنه استيت دور، مثل آب سرد براي خبر خوش از وال25
. گل آلود و منبع فاسد استةخم شود، مثل چشمر يش شريه پك مرد عادل 26
.ستيدن جالل خود جالل ني همچنان طلب ست،ياد عسل خوردن خوب ني ز27
. حصار استيه بر روح خود تسلّط ندارد، مثل شهر منهدم و بك يسك 28


26امثال باب 

.ستيسته ني احمق شاين حرمت برايه برف در تابستان و باران در حصاد، همچنك چنان1
.دني در پركران و پرستوي در طكه گنجشكد، چناني آي سبب نمي لعنت ب2
. پشت احمقان استي االغ، و چوب از براي شالّق به جهت اسب و لگام برا3
.م بشمارديكشتن را حيمبادا خو  احمق را موافق حماقتش جواب مده، 4
. م بشمارديكشتن را حي احمق را موافق حماقتش جواب بده، مبادا خو5
. نوشدي برد ضرر خود را مي خود را ميهاي به دست احمق بفرستد، پايغاميه پك هر6
.د همچنان استيه از دهان احمق برآك ين است، و مثليك تمي شخص لنگ بي ساقها7
. سنگها استة جواهر در تودةسيكند، مثل كه احمق را حرمت ك هر8
.ر دست شخص مست رفته باشده دك است يد، مثل خاريه از دهان احمق برآك ي مثل9

.دير نماياران را اجكرد و خطا يه احمق را به مزد گكند، همچنان است هرك يرانداز همه را مجروح مي ت10
.ندك يرار مك گردد، همچنان احمق حماقت خود را تي خود برميه سگ به قك چنان11
.شتر استيد بر او بيمق از امد داشتن بر احيم است؟ اميكه در نظرخود حك يني بي را ميا شخصي آ12
.وچه ها استكان ير در راه است، و اسد در ميه شكد ي گوياهل مك 13
.شياهل بر بسترخوك گردد، همچنان يه در بر پاشنه اش مك چنان14
.  شودي برد و از برآوردن آن به دهانش خسته مياهل دست خود را در قاب فرو مك 15
. دهندياز هفت مرد جواب عاقالنه مم تر است يكاهل در نظر خود حك 16
.ردي سگ را بگيه گوشهاك است يسك مثل  ه به او تعلّق ندارد متعرّض شود،ك يه برود و در نزاعك يسك 17
 اندازد،ير ها و موت را ميه مشعلها و تك يوانه اي آدم د18
ردم؟ ك ي نميا شوخيد آي گويب دهد، و مي خود را فرةيه همساك است يسك مثل 19
. گردديت مك شود، و از نبودن نمام منازعه سايزم آتش خاموش مي از نبودن ه20
.ختن نزاعيز به جهت برانگي آتش است، و مرد فتنه انگيزم براي اخگرها و هي زغال برا21
. رودي دل فرو ميه به عمقهاكذ است، ي لذك سخنان نمام مثل خورا22
.ن اندوده شوديه بر ظرف سفالك پر درد است ير، مثل نقره اي پرمحبت با دل شري لبها23
. ندك يره ميب را ذخيد، و در دل خود فري نمايرنگ مي خود نيه بغض دارد با لبهاك هر 24
.روه استكز ميه در قلبش هفت چكرا ين زكد، او را باورميو گوكيه سخن نك ي هنگام25
. جماعت ظاهرخواهد گشتاني شود، اما خباثت او در ميله مخفي هر چند بغض او به ح26
. بغلطاند بر او خواهد برگشتيه سنگكند در آن خواهد افتاد، و هر ك بيه حفره اك هر 27
.ندك يجاد ميت را اك زبان دروغگو از مجروح شدگان خود نفرت دارد، و دهان چاپلوس هال28




27امثال باب 
.دييه روز چه خواهد زاك ي دانيرا نمي فردا فخر منما، زة دربار1
. توي و نه لبهايبيد و نه دهان خودت؛ غري تو را بستايگري د2
.نتر استيل، اما خشم احمق از هر دو آنها سنگيگ ثقين است و ري سنگ سنگ3
ستاد؟يه در برابر حسد تواند اكست يكل؛ اما يش است و خشم سيك غضب ستم 4
.ار از محبت پنهان بهتر استكه آشي تنب5
. دشمن افراط استيدار است، اما بوسه ها جراحات دوست وفا6
.ن استيري شيم گرسنه هر تلخك شيراهت دارد، اما براكر از شان عسل يم سك ش7
.انه اش آواره گردديه از آشك است يكان خود آواره بشود، مثل گنجشكه از مك يسك 8
.ند، همچنان حالوت دوست از مشورت دلك ي روغن و عطر دل را شاد م9

. از برادر دور بهتر استكي نزدةيه همساكرا ي برادرت داخل مشو، زةبت خود به خاني منما، و در روز مصكود و دوست پدرت را تر دوست خ10
.نندگان خود را مجاب سازمكن، تا مالمت كاموز و دل مرا شاد يمت بك پسر من حي ا11
. شوندي گذرند و در عقوبت گرفتار مين م سازد؛ اما جاهالي ميشتن را مخفيند و خوي بي، بال را مكري مرد ز12
.گانگان استيه ضامن بكر يب ضامن است؛ و او را به رهن بگيه به جهت غركر يس را بگك آن ة جام13
. شوديش لعنت محسوب مي از برا ت دهد،كه صبح زود برخاسته، دوست خود را به آواز بلند حرك يسك 14
. زه جو مشابه انديت آب در روز باران، و زن سيدن دائميك چ15
. ه در دست راست خود گرفته باشدكا روغن را يه باد را نگاه دارد ، ك است يسكه او را باز دارد مثل ك هر 16
. سازديز مي دوست خود را تين مرد رويند، همچنك يز مي آهن، آهن را ت17
.د محترم خواهد شدي خود را مالزمت نمايه آقاك و هر  وه اش را خواهد خورد،ير را نگاه دارد ميه درخت انجك هر 18
.ه در آب صورت به صورت است، همچنان دل انسان به انسانك چنان19
. ر نخواهد شدي شوند، همچنان چشمان انسان سير نميه و اَبدون سي هاو20
.ود شينندگان خود آزموده مكش يوره به جهت طالست، همچنان انسان از دهان ستاك نقره و ي بوته برا21
.رون نخواهد رفتيوب، و حماقتش از آن بكان بلغور در هاون با دسته بي احمق را م22
 خود مشغول ساز، ةو توجه نما، و دل خود را به رمكي خود نة به حالت گل23
.يدار نيست، و تاج هم نسالً بعد نسل پاي نيه دولت دائمكرا ي ز24
 شود،يوهها جمع مك ةعلوفد، و ي روياه سبز مي برَنْد و گي علف را م25
ند،ي آيار مكن به ي زمة لباس تو، و بزها به جهت اجاري بره ها برا26
.ردكت خواهد يفاكزانت ينكشت ي خاندانت، و معك تو و خوراك خوراير بزها براي و ش27


28امثال باب 
.ر شجاعنديست، اما عادالن مثل شي نيننده اكه تعاقب ك ييزند جاي گريران مي شر1
.م و دانا استقامتش برقرارخواهد ماندي اما مرد فه  شوند،يار ميمانش بسكن حايت اهل زمي از معص2
.  نگذاردي باقكرده، خوراكالن يه سكند، مثل باران است ك ينان ظلم ميكه بر مسكس ي مرد رئ3
. شان نفرت داردي از اعت را نگاه دارديه شركد، اما هر ي ستايران را  مي شر ند،ك ي مكعت را تريه شرك هر 4
. فهمنديز را مي اما طالبان خداوند همه چ ند،ي نماي نمكر انصاف را دري مردمان شر5
. دو راه اگر چه دولتمند باشدةج روندكد، بهتر است از ي نماكت خود سلوياملكه در ك يري فق6
. سازديش را رسوا ميخوم است، اما مصاحبِ مسرِفان، پدر يك حيعت را نگاه دارد پسريه شرك هر 7
.دي نمايد، جمع ميران ترحم نمايه بر فقك يسك يد، آن را برايفزايه مال خود را به ربا و سود بك هر 8
. شوديروه مك او هم ميعت برگرداند، دعايدن شريه گوش خود را از شنك هر 9

.افتيو خواهند كيب نيالحان نص خود خواهد افتاد، اما صةند به حفركه راستان را به راه بد گمراه ك هر 10
. ش خواهد نمودير خردمند او را تفتيم است، اما فقيك مرد دولتمند در نظر خود ح11
. سازدي ميران برافراشته شوند، مردمان خود را مخفيم است؛ اما چون شري چون عادالن شادمان شوند، فخرعظ12
.افتيد رحمت خواهد ي نماكند و تركه آن را اعتراف كا هر ه گناه خود را بپوشاند، برخوردار نخواهد شد؛ امك هر13
.ه دل خود را سخت سازد به بال گرفتار خواهد شدك ترسد، اما هر يه دائماً مك يسك خوشابحال 14
.ر غرنّده و خرس گردنده استين، مثل شيكر بر قوم مسيم شرك حا15
.ند عمرخود را درازخواهد ساختكنفرت ه از رشوه كند، اما هرك يار ظلم ميم ناقص العقل بسك حا16
. او را باز ندارديسكزنهار .  شتابديه مي شود، به هاويه متحمل بار خون شخصك يسك 17
. از آنها خواهد افتاديكيج رو باشد در كه در دو راه كد، رستگار خواهد شد؛ اما هر ي نماكه به استقامت سلوك هر 18
.ر خواهد شديند از فقر سك باطالن يرويه پكر خواهد شد، اما هر يز نان سد اين خود را زرع نمايه زمك هر 19
.  سزا نخواهد ماندي شتابد بي دولت ميه در پكافت، اما آنيارخواهد يت بسكن بري مرد ام20
. شوديار مك خطاي نان، آدميست، و به جهت لقمه ايو نكي ني طرفدار21
.افتي او را درخواهد يازمنديه نك داند ي شتابد و نمي دولت مي مرد تنگ نظر در پ22
. ندك ي ميه به زبان خود چاپلوسكشتر از آنيافت، بير خواهد كد، آخر شُيه نماي را تنبيه آدمك يسك 23
.نندگان خواهد شدك ك مصاحب هال ست،يد گناه نيد و گويه پدر و مادر خود را غارت نماك يسك 24



. خواهد شديد قويل نماكه بر خداوند توكاما هر   زاند،ي انگيص نزاع را برمي مرد حر25
.افتيد نجات خواهد ي نماكمت سلوكه به حك يسك باشد، اما يد احمق ميل نماكه بر دل خود توك آن26
.افتيار خواهد يه چشمان خود را بپوشاند لعنت بسكد محتاج نخواهد شد، اما آنيه به فقرا بذل نماك هر 27
. شوند عادالن افزوده خواهند شدكشان هالينند، اما چون اك يشتن را پنهان ميشته شوند، مردم خوران برافرايه شرك ي وقت28


29امثال باب 
. نخواهد بوديسرخواهد شد و عالجكند، ناگهان منك ي ميشكار گردنيه بسيه بعد از تنبك يسك 1
.ندي نمايند مردم ناله مابيران تسلّط ينند، اما چون شرك ي مي چون عادالن افزوده گردند قوم شاد2
. دي نمايند اموال را تلف مكه با فاحشه ها معاشرت ك يسك سازد؛ اما يش را مسرور ميمت را دوست دارد، پدرخوكه حك يسك 3
.  سازديران ميند، اما مرد رشوه خوار آن را وك يدارميت را به انصاف پاي پادشاه وال4
. گسترانديش ميهاي پاي دام براند،ك ي مي خود را چاپلوسةيه همساك ي شخص5
. خواهد نمودي است، اما عادل ترنّم و شادير داميت مرد شري در معص6
. دانستن آن فهم نداردير برايند، اما شرك ي مكر را دري فقي مرد عادل دعو7
. نشاننديمان خشم را فرو ميك آورند، اما حينندگان شهر را به آشوب مك استهزا8
. شود خواه بخندد، او را راحت نخواهد بودك دارد، خواه غضبناي احمق دعوم بايك اگر مرد ح9

. جان او را طالبنديامل نفرت دارند، اما راستان سالمتكز از مرد ي مردان خون ر10
.  نشاندير آن را فرو ميم به تأخيك سازد، اما مرد حي خشم خود را ظاهرمي احمق تمام11
.رخواهند شديع خادمانش شريرد، جميگه به سخنان دروغ گوش ك يمك حا12
.شان را روشن خواهد ساختير و ظالم با هم جمع خواهند شد، و خداوند چشمان هردو اي فق13
.دارخواهد ماندي تا به ابد پاي ويرسكد، ي نماي داورينان را به راستيكه مسك ي پادشاه14
.ادر خود را خجل خواهد ساخت لگام باشد، ميه بك ي بخشد، اما پسريمت مكه، حي چوب و تنب15
.ديشان را خواهند دي گردد، اما عادالن، افتادن اياده مير زيران افزوده شوند تقصي چون شر16
.ديد، و به جان تو لذّات خواهد بخشيه تو را راحت خواهد رسانكب نما ي پسرخود را تأد17
. دارديعت را نگاه مي شرهك يسك شوند، اما خوشابحال يش مكست قوم گردنيا نيوه رك يي جا18
.دي نمايرا اگرچه بفهمد اجابت نمي شود، زي خادم، محض سخن متنبه نم19
.د بر اوياده است از اميد بر احمق زيه در سخن گفتن عجول است؟ امك يني بي را ميسكا ي آ20
. پرورد، آخر پسر او خواهد شديت به ناز ميه خادم خود را از طفولك هر 21
.دي افزايرميج خلق در تقصكزاند، و شخص ي انگيو نزاع برم مرد تندخ22
.ديم دل، به جالل خواهد رسيند، اما مرد حلك يبر شخص او را پست مك ت23
. دي نماي شنود و اعتراف نميه لعنت مكرا يشتن را دشمن دارد، زيند، خوكه با دزد معاشرت ك هر 24
.د سرافراز خواهد شديل نماكر خداوند توه بك گستراند، اما هر ي ترس از انسان دام م25
. انسان از جانب خداوند استي طلبند، اما داوريم را مك لطف حاياري بس26
.  باشديروه مكران ميم است نزد شريق، مستقيه در طركروه است، و هرك مرد ظالم نزد عادالن م27


30امثال باب 
  .الكل و اُيئيتي به ايعنيل يئيتي آن مرد به ايوح. اقَهيور بن كغام آيلمات و پك 1
. تر هستم، و فهم انسان را ندارمي وحشيناً من از هر آدميقي 2
.اموخته ام و معرفت قدوس را ندانسته اميمت را نك من ح3
ن را ي زمي اقصايه تمامكست يكنمود؟ ه آب را در جامه بند كست يكه باد را در مشت خود جمع نمود؟ و كست يكرد؟ كه به آسمان صعود نمود و از آنجا نزول كست يك 4

.يست و پسر او چه اسم دارد؟ بگو اگر اطالّع دارياستوار ساخت؟ نام او چ
.الّن خود سپر استكاو به جهت متو.  استيلمات خدا مصفّك ي تمام5
.يب شويذكد و تيخ نمايفزا، مبدا تو را توبي ميزي به سخنان او چ6
: رم از من باز مداريه بمك آنها را قبل از آنز از تو درخواست نمودم،ي دو چ7
ب من باشد مرا بپرور،يه نصك يكبه خورا. ن، مرا نه فقر ده و نه دولتك بطالت و دروغ را از من دور 8
. خود را باطل برميم، و اسم خداي نماير شده، دزديو مبادا فق. ستيكه خداوند كم يم و بگويارنماكر شده، تو را اني مبادا س9

.يند و مجرم شوكش متّهم مساز، مبادا تو را لعنت ي بنده را نزد آقا10
.  دهنديت نمكش را بريند، و مادر خوي نمايه پدر خود را لعنت مك باشند ي مي گروه11
.افته اندي اند، اما از نجاست خود غسل نكه در نظر خود پاك باشند ي مي گروه12
.ند است، و مژگانشان چه قدر برافراشتهه چشمانشان چه قدر بلك باشند ي مي گروه13
.ان مردمان بخورندينان را از ميكن و مسي زميران را از روياردها تا فقكشان ي اياي آسيرها است، و دندانهايشان شمشيه دندانهاك باشند ي مي گروه14
: استيافكه كد ي گويه نمك زيه چهار چك شود، بلير نميه سكزاست يسه چ. ندي گويه بده بده مك زالو را دو دختراست 15
. استيافكه كد ي گويه نمك شود، و آتش ير نميه از آب سك ينيه و رحم نازاد، و زمي هاو16
.  عقاب آن را خواهند خورديند و بچه هاك آن را خواهند ي وادي شمارد، غرابهايند و اطاعت مادر را خوار مك يه پدر را استهزا مك ي چشم17



:ديه آنها را نتوانم فهمكز يه چهار چكب است، بلياده عجي من زياه بركز است ي سه چ18
.رهكا و راه مرد با دختر بايان دري در ميشتكق مار بر صخره، و راه يق عقاب در هوا و طري طر19
.ردمكد گناه ني گويند و مك ي مك خورد و دهان خود را پايه؛ ميق زن زاني همچنان است طر20
:ردكه آنها را تحمل نتواند ك شود، و به سبب چهار يمتزلزل من يز زمي به سبب سه چ21
ر شده باشد،يه از غذا سك يند، و احمقك يه سلطنت مك ي به سبب غالم22
.ه وارث خاتون خود گرددك يز وقتينكوحه شود، و كروهه چون منك به سبب زن م23
: باشديم ميكار حين بسكي است، لكوچكار ين بسيه در زمكز است ي چهار چ24
نند؛ ك يره مي خود را در تابستان ذخكن خوراكي قونند، لي بةفي مورچه ها طا25
. گذارندي خود را در صخره مي ناتوانند، اما خانه هاةفيها طاك ون26
. رونديرون ميع آنها دسته دسته بيست، اما جمي ني ملخها را پادشاه27
. باشندي پادشاهان ميرند و در قصرهاي گي خود مي چلپاسه ها به دستها28
: باشديه خوش قدم مكز يه چهار چكه خوش خرام است، بلكزاست ي سه چ29
ست؛يدام روگردان نكچيوانات تواناتر است، و از هيان حيه در مكر ي ش30
.ردكه با او مقاومت نتوان ك و بز نر، و پادشاه ي تاز31
، پس دست بر دهان خود بگذار؛يده ايشياند و اگر بد يشتن را برافراشته اي حماقت خوي اگر از رو32
.دي آيرون ميد، همچنان از فشردن غضب نزاع بي آيرون مي، خون بينيد، و از فشردن بي آيرون مير بير، پنيه از فشردن شكرا چناني ز33


31امثال باب 

.م داديه مادرش به او تعلك يغاميل پادشاه، پيالم لموئك 1
! مني پسر نذرهايم ايو چه گو!  پسر رحم منيم ايو چه گ  پسر من،يم اي چه گو2
.ت پادشاهان استكش را به آنچه باعث هالي خويقهاي قوت خود را به زنان مده، و نه سر3
.رات را بخواهندكه مسكران را يه شراب بنوشند، و نه امكد ي شايل، پادشاهان را نمي لموئيد اي شاي پادشاهان را نم4
.الن را منحرف سازنديع ذلي جمينند، و داوركض را فراموش ي مبادا بنوشند و فرا5
تند بده و شراب را به تلخ جانان،كه مشرف به هالك يرات را به آنانك مس6
.اورندياد نيگر بيش را دينند، و مشقّت خوك تا بنوشند و فقر خود را فراموش 7
.چارگانيع بي جمي دادرسين، و براك گنگان بازي دهان خود را برا8
. فرماين را دادرسيكر و مسي نما، و فقيرده، به انصاف داورك دهان خود را باز 9

.مت او از لعلها گرانتر استيرد؟ قكدا تواند يه پكست يك زن صالحه را 10
. دل شوهرش بر او اعتماد دارد، و محتاج مفعت نخواهد بود11
.يرد و نه بدك خواهد ي عمرخود، خوبي روزهايش تمامي برا12
.ندك يارمك خود با رغبت يو به دستها. دي جويتان را مك پشم و 13
. آوردي خود را از دور مكه خوراك تجاراست، يهايشتك او مثل 14
. دهديشان را مي اةزانش حصينك و به كزد، و به اهل خانه اش خوراي خيبرم. ه هنوز شب استك ي وقت15
.دي نمايستان غرس مك خود تايسب دستهاكز  خرد، و ايرده، آن را مكر ك خزرعه فة دربار16
. سازدي ميش را قوي خوي بندد، و بازوهايمر خود را با قوت مك 17
. شودي و چراغش درشب خاموش نم و است ،كيه نكند ي بي تجارت خود را م18
.ردي گيش چرخ را ميند، و انگشتهاك ي دراز مك خود را به دوي دستها19
.دي نماينان دراز ميك مسيش را براي خوي سازد، و دستهايران مبسوط مي فقي خود را برايفهاك 20
. او به اطلس ملبس هستندةع اهل خانيه جمكرا ي ترسد، زي به جهت اهل خانه اش از برف نم21
. باشدي و ارغوان مكتان نازكلباسش از .  سازدينت مي زي خود اسبابهاي برا22
.ندي نشيت ميخ واليان مشايم و در باشد،ي شوهرش در دربارها معروف م23
. دهديمربندها به تاجران مك فروشد، و يتان ساخته آنها را مك ي جامه ها24
. خنددينده مي وقت آة قوت و عزّت ، لباس او است، و دربار25
. استيز بر زبان ويم محبت آميد، و تعلي گشايمت مك دهان خود را به ح26
. خوردي نمياهلك ك شود، و خورايجه م خود متوة به رفتار اهل خان27
.دي ستايز او را ميند، و شوهرش ني گوي پسرانش برخاسته، او را خوشحال م28
.ي داريشان برتريع ايار اعمال صالحه نمودند، اما تو بر جمي دختران بس29
. ترسد ممدوح خواهد شديه از خداوند مك ي، باطل است، اما زنييبايبنده و زي جمال، فر30
.ديد و اعمالش او را نزد دروازه ها بستايش بدهي دستهاة را از ثمري و31
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1  بابجامعه
:م پادشاه بوديه در اورشلكالم جامعه بن داود ك 1
.ز باطل استيل، همه چيد، باطل اباطي گويل، جامعه مي باطل اباط2
شد چه منفعت است؟ك ين مر آسمايه زك مشقّتش ي انسان را از تمام3
. مانديدار مين تا به ابد پايند و زمي آيگر مي دة روند و طبقي طبقه مكي 4
. شتابديه از آن طلوع نمود مك ييند و به جاك يند و آفتاب غروب مك ي آفتاب طلوع  م5
. گرددي خود برميدارها رود و باد به مي زند؛ دورزنان دورزنان مي رود و به طرف شمال دور مي باد بطرف جنوب م6
. گرددي شد به همان جا باز بريه نهرها از آن جارك يانك گردد؛ به ميا پر نمي شود اما دري ميا جاريع نهرها به دري جم7
. گردديدن مملو نمي شود و گوش از شنير نميدن سيچشم از د. ردكان نتواند يه انسان آن را بك است يزها پر از خستگي چة هم8
.ستيز تازه نيچ چير آفتاب هيه خواهد شد و زك و آنچه شده است همان است  ه خواهد بود،كوده است همان است  آنچه ب9

.م بوديز قديه قبل از ما بود آن چك يين تازه است؟ در دهرهاين ايه درباره اش گفته شود ببك هست يزيا چي آ10
. نخواهد بوديركشان خواهند آمد، ذيه بعد از اك يد، نزد آنانه خواهند آمكز يندگان نيست، و از آيان نينيشي از پيرك ذ11
م پادشاه بودم،يل در اورشليه جامعه هستم بر اسرائك من 12
ه به ك آدم داده است يه خدا به بنكن مشقّت سخت است يا. ميمت تفحص و تجسس نماك با ح  شود،يرده مكر آسمان يه زك يزيه در هر چك و دل خود را بر آن نهادم 13

.شندكآن زحمت ب
.دن استيشك باد زحمت ي آنها بطالت و در پة همكنيه اكدم ي شود، ديرده مكر آسمان يه زك را ييارهاك ي و تمام14
.  رد و ناقص را بشمار نتوان آوردكج را راست نتوان ك 15
م بودند؛يه قبل از من بر اورشلك ينشتر از همگاي ب ت افزودم،يمت را به غاك من حكنيا:  گفتم ر نموده،ك در دل خود تف16
.دن استيشك باد زحمت يز در پين نيه اكدم يپس فهم. مت و دانستن حماقت و جهالت مشغول ساختمك و دل خود را بر دانستن ح17
.دي افزايد، حزن را ميفزايه عِلم را بكثرت غم است و هر كمت كثرت حكه در كرا ي ز18


2جامعه باب 
.ز بطالت بودي آن نكنيو ا.  را مالحظه نمايم؛ پس سعادتمنديازمايش و عشرت بيا تا تو را به عياآلن ب: تم من در دل خود گف1
.ندك يه چه مك ي شادمانةه مجنون است و دربارك خنده گفتم ة دربار2
و است كيز ني آدم چه چي بنيه براكنم ياقت را بدست آورم تا ببد و حميمت ارشاد نماكه دل من مرا به حكه بدن خود را با شراب بپرورم، با آنكردم ك در دل خود غرور 3
.   ام عمر خود به عمل آورندي اير آسمان در تماميه آن را زك
.ستانها به جهت خود غرس نمودمك خود ساختم و تايردم و خانه ها براك خود يم براي عظيارهاك 4
.   وه دار غرس نمودميرخت م باغها و فردوسها به جهت خود ساختم و در آنها هر قسم د5
.مي نماياري شود، آبيه در آن درختان بزرگ مك را ي خود ساختم تا درختستاني آب براي حوضها6
.م بودند، اموال از رمه و گله بوديه قبل از من در اورشلك يسانك ةشتر از هميز بيدم و خانه زادان داشتم و مرا نيزان خرينك غالمان و 7
. بانو و بانوان به جهت خود گرفتميعني آدم يات و لذّات بنيان و مغنّيردم؛ و مغنّك خود جمع يز برايشورها نك پادشاهان و ةموال خاص نقره و طال و ا8
ز با من برقرار ماند،يمتم نكافتم و حي يم بودند برتريه قبل از من در اورشلك يسانك ي پس بزرگ شدم و بر تمام9

 مشقّتم يب من از تمامي نمود و نصي ميرا دلم در هر محنت من شادي باز نداشتم زيچ خوشيغ نداشتم، و دل خود را ازهيرد از آنها درك ي و هر چه چشمانم آرزو م10
.ن بوديهم
ر يدن بود و در زيشكحمت  باد زي آن بطالت و در پي تمامكنيستم؛ و ايده بودم نگريشكه در عمل نمودن ك يرده بود و به مشقّتكم يه دستهاك ييارهاك ي پس به تمام11

. چ منفعت نبوديآفتاب ه
رده شده بود؟كرد؟ مگر نه آنچه قبل از آن كد چه خواهد يايه بعد از پادشاه بك يسكرا يم؛ زيمت و حماقت و جهالت را مالحظه نماك پس توجه نمودم تا ح12
.       نور بر ظلمت استيمت بر حماقت مثل برترك حيه برتركدم ي و د13
.دي واقعه خواهد رسكيشان يه به هر دو اكردم كافت يبا وجود آن در.  رودي راه ميكي است؛ اما احمق در تاريم در سر ويكچشمان مرد ح 14
ز بطالت ين نيا: م بشوم؟ و در دل خود گفتميكار حيد، پس من چرا بسيز واقع خواهد گردي به من ن  شود،يه چون آنچه به احمق واقع مكردم كر ك پس در دل خود تف15

است،
ا نه مثل يرد آي ميم چگونه ميكو مرد ح. ز بالتّمام فراموش خواهد شدينده، همه چيام آيه در اكچون. م و مرد احمق تا به ابد نخواهد بوديك از مرد حيركچ ذيه هكرا ي ز16

احمق؟
.دن استيشك باد زحمت يه تماماً بطالت و در پكمن ناپسند آمد چون شود، در نظر يرده مكرا آفتاب يه زك يرا اعماليات نفرت داشتم زي لهذا من از ح17
.د واگذارميايه بعد از من بك يسكد آن را به يه باكنجهت يروه داشتم، از اكده بودم ميشكر آسمان يه زك مشقّت خود را ي پس تمام18
ز بطالت ين نيا. افتير آفتاب ظاهر ساختم، او تسلّط خواهد يه زك يمتكدم و بر حيشكن ه مك ي مشقّتيا احمق خواهد بود، و معهذا بر تماميم يكه او حكست بداند يك و 19

.است
.وس ساختميده بودم مأيشكر آفتاب يه زك ي مشقّتيش را از تمامي پس من برگشته، دل خو20
.م استي عظيز بطالت و بالين نيا.ده باشديشكآن زحمت نه در ك خود ساخت يب شخصي است و آن را نصيابيامكمت و معرفت و كه محنت او با حك هست يرا مردي ز21
 شود؟يده باشد چه حاصل ميشكر آفتاب يه زك مشقّت و رنج دل خود يرا انسان را از تمامي ز22
.ن هم بطالت استيا.  ندارديز دلش آراميه شبانگاه نكش حزن، و مشقّتش غم است؛ بلي روزهايرا تمامي ز23
.ه از جانب خدا استكدم يز من دين را نيا. ه بخورد و بنوشد و جان خود را از مشقّتش خوش سازد كست يو نكي انسان ني برا24
ا تمنّع برد؟يه بتواند بدون او بخورد كست يكرا ي ز25



ه در نظر ك يسك دهد تا آن را به ي مره نمودن رايار مشقّت اندوختن و ذخك بخشد؛ اما به خطاي را ميمت و معرفت و خوشك ح و است،كيه در نظر او نك يسكرا به ي ز26
.دن استيشك باد زحمت يز بطالت و در پين نيا. ده است بدهديخدا پسند


3جامعه باب 

. استير آسمان وقتي را زي است و هر مطلبيز زماني هر چي برا1
.ندن مغروسك ي براي غرس نمودن و وقتي برايوقت.  موتي براي والدت و وقتي براي وقت2
.  بنا نمودني براي منهدم ساختن و وقتي برايوقت.  شفاي براي قتل و وقتيرا بي وقت3
. رقصي براي ماتم و وقتي برايوقت.  خندهي برايه و وقتي گري براي وقت4
دنيشك اجتناب از در آغوش ي برايدن و وقتيشك در آغوش ي برايوقت.  جمع ساختن سنگهاي براينده ساختن سنگها و وقتك پراي براي وقت5
. دور انداختني براي  نگاه داشتن و وقتي برايوقت.  خسارتي برايسب و وقتك ي براي وقت6
. گفتني برايوت و وقتك سي برايوقت.  دوختني برايدن و وقتي دري براي وقت7
. صلح ي براي جنگ و وقتي برايوقت.  نفرتي براي محبت و وقتي براي وقت8
شد چه منفعت است؟ك يه مك يننده را از زحمتكار ك پس 9

.ردمكشند، مالحظه ك آدم داده است تا در آن زحمت يه خدا به بنك را ي مشقّت10
ردكافت نتواند يرده است، از ابتدا تا انتها دركه خدا ك را ياركه انسان ك يشان نهاده، بطوري ايت را در دلهايز ابديو ساخته است و نكيز را در وقتش ني او هر چ11
.  مشغول باشندييوكيات خود به نينند و در حك يه شادكست ين ني بهتر از ايزيشان چي ايه براكدم ي پس فهم12
.نندي بييوكي زحمت خود ني بخورد و بنوشد و از تماميه هر آدمكز بخشش خدا است ي و ن13
. آورد تا از او بترسندياست و خدا آن را به عمل مك نتوان يزيآن چ نتوان افزود و از يزيند تا ابداآلباد خواهد ماند، و بر آن چك يه هر آنچه خدا مكدم ي و فهم14
. طلبدي خدا م ه گذشته است،كم است؛ و آنچه را يم بوده است و آنچه خواهد شد قدي آنچه هست از قد15
. استي انصافيه در آنجا بكان عدالت را كه در آنجا ظلم است و مكدم ير آسمان ديان انصاف را زكز مي و ن16
. استي هر عمل در آنجا وقتي هر امر و برايه براكرا ي خواهد نمود زيه خدا عادل و ظالم را داورك و در دل خود گفتم 17
. باشنديم ميه مثل بهاكشان بفهمند يد و تا خود ايازمايشان را بي شود تا خدا اين واقع ميا:  آدم در دل خود گفتمي امور بنة و دربار18
م ي نَفَس است و انسان بر بهاكي كي همه يرد و براي ميز ميرد به همانطور آن ني مين ميه اك واقعه است؛ چنانكيشان ي ايم است؛ براي آدم مثل بهايع بنيه وقاكرا ي ز19
.ه همه باطل هستندك ندارد چونيبرتر
.ندي نماي رجوع مك هستند و همه به خاك روند و همه از خايجا مكي همه به 20
د؟ي نماين نزول مي زمين بسوييه پاكم را يا روح بهايند ك يه به باال صعود مكن را بداند ست روح انسايك 21
ه بعد از او واقع كه او را باز آورد تا آنچه را كست يكو . ن استيبش هميه نصكه از اعمال خود مسرور شود، چونكست ين ني بهتر از ايزي انسان چيه براكدم ي لهذا فهم22

د؟ياخواهد شد مشاهده نم


4 جامعه باب
نندگان كو زور بطرف جفا !  نبودي دهنده ايشان تسلّي اي مظلومان و برايهاك اشكنيو ا. ردمك مالحظه   شود،يرده مكر آفتاب يه زك را يي ظلمهاي پس من برگشته، تمام1
! نبودي دهنده ايشان تسلّي ايشان بود اما برايا

.ن گفتميه تا بحال زنده اند آفرك يشتر از زندگاني ب د،ه قبل از آن مرده بودنك را ي و من مردگان2
.ده استي شود، نديرده مكر آفتاب يه زكه عمل بد را كشان بهتر دانستم چونيامده است، از هر دو ايه تا بحال بوجود نك را يسك و 3
. دن استيشك باد زحمت يز بطالت و در پيآن نو .  باشدي او مةي انسان باعث حسد از همسايه براكدم ي را ديابيامك محنت و هر ي و تمام4
. خورديشتن را مي خود را برهم نهاده، گوشت خوياهل دستهاك مرد 5
.دن بهتر استيشك باد زحمت يف پر از مشقّت و در پكف پر از راحت از دو ك كي 6
.ر آسمان مالحظه نمودميگر را زي پس برگشته، بطالت د7
ده، جان خود را يشكه زحمت ك يد از براي گويو م.  شودير نميز از دولت سي و چشمش نيست و مشقّتش را انتها ني نيا برادري يرا پسر ندارد و او يه ثانك هست يكي 8

. ز بطالت و مشقّت سخت استين ني محروم سازم؟ اييوكياز ن
 باشد؛يو مكيشان را از مشقّتشان اجرت نيه اك بهترند چونكي دو از 9

.زانديه او را برخك نباشد يگريفتد ديه چون بك يكي بر آن ين واكل. ديزانيق خود را خواهد برخي از آنها رفيكي، فتنديرا اگر بي ز10
.  نفر چگونه گرم شودكيز بخوابند، گرم خواهند شد اما ي و اگر دو نفر ن11
. شوديخته نمي گسيسه ال بزودسمان يو ر. شان حمله آورد، هر دو با او مقاومت خواهند نمودي از ايكي بر يسك و اگر 12
.    داند بهتر استيگر نميحت را ديرفتن نصيه پذكر و خوف يم از پادشاه پيكر و حي جوان فق13
. گرددير مي مولود شده است فقيه به پادشاهكد و آني آيرون مي بيه او از زندان به پادشاهكرا ي ز14
.  شونديزد، مي او برخيه بجاك بطرف آن پسر دوم  وند، رير آسمان راه   ميه زك ي زندگانيه تمامكدم ي د15
 باد زحمت يز بطالت و در پين نيه اك يبه درست. شان به او رغبت ندارندين اعقاب اكيل. ست يم شود انتها نكشان حايه او بر اك را يسانك ة هميعني قوم ي و تمام16
. دن استيشك


5 جامعه باب
 يه عمل بد مك دانند يشان نميه اك احمقان بهتر است، چوني هايدن قربانيرا تقّرب جستن به جهت استماع، از گذرانيود را  نگاه دار، ز خي، پاي خدا بر وة چون به خان1
.نندك



.م باشدك؛ پس سخنانت ين هستيرا خدا در آسمان است و تو بر زمي به حضور خدا نشتابد زي گفتن سخنيل منما و دلت براي با دهان خود تعج2
.ثرت سخنان ك شود و آواز احمق از يدا ميثرت مشقّت پكرا خواب از يز 3
. وفا نمايردكست؛ پس به آنچه نذر يه او از احمقان خشنود نكرا ير منما زي آن تأخي در وفايي خدا نذر نماي چون برا4
.ينكه نذر نموده، وفا نكني از اييه نذر ننماك بهتر است 5
ت را باطل سازد؟ي شده، عمل دستهاكچرا خدا به سبب قول تو غضبنا. ن سهواً شده استيه اكار سازد؛ و در حضور فرشته مگو كطاه دهانت جسد تو را خك مگذار 6
.ن تو از خدا بترسكيثرت سخنان است؛ لكل و يثرت خوابها و اباطكن از يه اكرا ي ز7
شان ي فوق ايند، و حضرت اعلك يه باالتر از باال است، مالحظه مكرا آنين امر مشوش مباش، زياز ا، يني بيشوركندن انصاف و عدالت را در كران و بر ي اگر ظلم را بر فق8

.است
.ندك يز خدمت ميه مرزعه، پادشاه را نك همه است بلين براي و منفعت زم9

.ز بطالت استين نيا.  شودير نمي را دوست دارد از دخل سيه توانگرك شود، و هر ير نميه نقره را دوست دارد از نقره سك آن10
ند؟ي بيه آن را به چشم خود مكر از آنيش چه منفعت است غك شوند؛ و به جهت مالياد مياده شود، خورندگانش زي چون نعمت ز11
.ه بخوابدك گذارد ي مرد دولتمند او را نميرياد بخورد؛ اما سيم و خواه زكن است خواه يري خواب عمله ش12
. ضرر خود نگاه داشته بوديه صاحبش آن را براك ي دولتيعنيدم ير آفتاب ديا زه آن رك سخت بود يي بال13
. در دست خود نداشتيزي آورد اما چيع شد و پسري بد ضاة و آن دولت از حادث14
. دست خود ببرده بهكافت ي نخواهد يزيه آمد خواهد برگشت و از مشقّت خود چك يرون آمد، همچنان برهنه به حالتيه از رحم مادرش بك چنان15
ده است؟يشك باد زحمت يه در پكنين خواهد رفت؛ و او را چه منفعت خواهد بود از ايه آمد همچنكه از هر جهت چنانك سخت است يز بالين ني و ا16
. شوديار محزون مي بس  و خشم،يماري خورد و با بي ميكيام خود را در تاري اي و تمام17
ر يه زك ي مشقّتي بخشد بخورد و بنوشد و از تماميه خدا آن را به او مكام عمر خود ي ايه انسان در تمامكن است ي باشد، ايو مكي نه خوب وكدم ي آنچه من دكني ا18

.ن استيبش هميه نصكرا ي تمتّع ببرد زيوكيشد، به نك يآسمان م
.ن بخشش خدا است يب خود را برداشته، از محنت خود مسرور شود، اياز آن بخورد و نصه كد يه خدا دولت و اموال به او ببخشد و او را قوت عطا فرماك يز هر انساني و ن19
. دلش اجابت فرموده استيه خدا او را از شادك آورد چونياد نميار به ي عمر خود را بسيرا روزهاي ز20


6 جامعه باب
:ن استيدم و آن بر مردمان سنگير آفتاب ديه زك هست يبتي مص1
 از آن يبيه مرد غركه از آن بخورد بلك نباشد، اما خدا او را قوت نداده باشد يش باقيند براكه هرچه جانش آرزو ك ي او دولت و اموال و عزّت دهد، به حده خدا بهك يسك 2

. بت سخت استيز بطالت و مصين نيا. بخورد
م ي گوي م نند،ك برپا نيش جنازه اير نشود و براي سييوكيار باشد اما جانش از نيش بسياام سالهيه اك يد، به طوري نمايار زندگاني بسياورد و سالهاي صد پسر بيسك اگر 3
.ه سقط شده از او بهتر استك
.  شدي رفت و نام او در ظلمت مخفيكين به بطالت آمد و به تاريه اكرا ي ز4
. دارديشتر از آن آرامين بيا. د و ندانستيز ندي و آفتاب را ن5
 روند؟ يجا نمكيا همه به يآ ند،ي را نبييوكيند و نكست يه دو چندان آن زكل و اگر هزار سال ب6
. شودير نمي باشد؛ و معهذا جان او سي دهانش مي مشقّت انسان براي تمام7
ده است؟يد، چه فاي نماكش زندگان سلوي داند چه طور پيه مك يري فقي است؟ و برايم را از احمق چه برتريكه مرد حكرا ي ز8
.    دن استيشك باد زحمت يز بطالت و در پين نيا. ت چشم از شهوت نفس بهتر استيو ر9

. ه از آن تواناتر است منازعه نتواند نمودك يسكه او آدم است و به آن ك شده است و دانسته شده است يم مسمي هرچه بوده است به اسم خود از زمان قد10
لت است؟يپس انسان را چه فض. ديفزا ايه بطالت را مكار هست ي بسيزهايه چك چون11
ه انسان را از آنچه بعد از او كست يكد؟ و ي نمايه صرف ميه آنها را مثل ساك ياتِ باطلِ ويامِ حيو است، در مدتِ اكي انسان ني زندگانيز برايه بداند چه چكست يكرا ي ز12
ر آفتاب واقع خواهد شد مخبر سازد؟يز


7 جامعه باب
.غن معطّر بهتر است و روز ممات از روز والدت از روي نامكي ن1
. نهندين را در دل خود مي مردمان است و زندگان اةن آخرتِ هميه اكرا يافت بهتر است زي ضة ماتم از رفتن به خانة رفتن به خان2
. شودي صورت، دل اصالح مينيه از غمگكرا ي حزن از خنده بهتر است ز3
.ي شادمانةو دل احمقان در خان ماتم است ةمان در خانيك دل ح4
دن سرود احمقان، يمان بهتر است از شنيكدن عناب حي شن5
. ز بطالت استين نيگ است و اير دي خارها در زي احمقان مثل صداةرا خندي ز6
. سازدي گرداند و رشوه، دل را فاسد ميم را جاهل ميك مردِ ح ه ظلم،ك ي به درست7
.وتركيم از دل مغرور ني است؛ و دل حلش بهتري امر از ابتداي انتها8
. شودي احمقان مستقّر مةنيرا خشم در سي مشو زك خشمناي در دل خود به زود9

. ينك يال نمومت سك حين خصوص از رويه در اكرا ين زمان بهتر بود؛ زيم از اي قدي مگو چرا روزها10
.تروكينندگان آفتاب نيه به جهت بكو است بلكيراث نيمت مثل مك ح11
.  بخشدي ميمت صاحبانش را زندگكه حكن است يلتِ معرفت اي ؛ اما فضيي است و نقره ملجاييمت ملجاكه حكرا ي ز12
د؟يج ساخته است راست نماكه او كه بتواند آنچه را كست يكرا ي اعمال خدا را مالحظه نما ز13



.ردكافت نتواند يه بعد از او خواهد شد دركز را يچ چيه انسان هكن را به ازاء آن قرار داد ي ارا خداي شادمان باش و در روز شقاوت تأمل نما زي در روز سعادتمند14
.ه در شرارتش عمر دراز داردكر هست ي شود و مرد شري مكه در عدالتش هالكمرد عادل هست . دمي بطالت خود دين همه را در روزهاي ا15
.ينك كشتن را هاليم مپندار مبادا خويكاده حي پس گفتم به افراط عادل مباش و خود را ز16
. يريش از اجلت بمير مباش و احمق مشو مبادا پي و به افراط شر17
. رون خواهد آمدين هر دو بيه از خدا بترسد، از اكرا هري زيز دست خود را برنداري و از آن ني شوكن متمسيه به اكو است كي ن18
. شهر باشندكيه در كم كتر از ده حاشي بخشد بي مييم را توانايكمت مرد حك ح19
. ديچ خطا ننماي ورزد و هييوكيه نكست يا ني در دنيرا مرد عادلي ز20
.يند بشنوك يه تو را لعنت مك خود را ةه گفته شود دل خود را منه، مبادا بندك ي سخنانةز به همي و ن21
.يه اگران را لعنت نموديار بارها ديز بسيه تو نك داند يرا دلت مي ز22
. مت خواهم پرداخت اما آن از من دور بودكمت آزمودم و گفتم به حكن همه را با حي ا23
د؟يافت نمايه آن را دركست يكپس . ق استيار عمي آنچه هست، دور و بس24
. استيوانگيه شرارت حماقت است و حماقت دكمت و عقل مشغول ساختم تا بدانم ك پس برگشته دل خود را بر معرفت و بحث و طلب ح25
ار ك دستگار خواهد شد اما خطا يه مقبول خدا است، از وكهر. ز تلختر از موت استي باشد، چيمندها مكش يه دلش دامها و تله ها است و دستهاك يه زنكافتم ي و در26

. دي خواهد گرديگرفتار و
افتم،    ين را دري اابميجه را دريردم تا نتكن را با آن مقابله ي چون اكنيه اكد ي گوي جامعه م27
.افتمي نيع آنها زنيافتم اما از جمي مرد از هزار كي. افتميند و نك يه جان من تا به حال آن را جستجو مك 28
.دنديار طلبيشان مختراعات بسيد، اما اي را راست آفريه خدا آدمكافتم ين را فقط دري همانا ا29


8 جامعه باب
. شوديل مي او تبدة چهري سازد و سختي انسان را روشن ميمت روكر امر را بفهمد؟ حيه تفسكست يكم باشد و يكه مثل مرد حكست يك 1
.ن را به سبب سوگند خدايم پادشاه را نگاه دار و اكم حي گوي من تو را م2
. آوردي خواهد به عمل ميه او هرچه مكرا ي و در امر بد جزم منما زي بر وين تا از حضور وك شتاب م3
؟ينك يد چه ميه به او بگوكست يكه سخن پادشاه است قوت هست و ك يي جا4
. دانديم وقت و قانون را ميكو دل مرد ح. ديچ امر بد را نخواهد ديم را نگاه دارد هكه حك هر5
.ن استي سنگيه شرارت انسان بر وك است چوني و قانوني هر مطلب وقتيه براكرا ي ز6
ه چگونه خواهد شد؟كه او را خبر دهد كست يك داند؛ و ياو نمه واقع خواهد شد كرا آنچه را ي ز7
. دهديست و شرارت صاحبش را نجات نمي ني بر روز موت تسلّط ندارد؛ و در وقت جنگ مرخّصيسكه بر روح تسلّط داشته باشد تا روح خود را نگاه دارد و كست يس نك 8
.ندك ي ميمرانكه انسان بر انسان به جهت ضررش حك يرده شود مشغول ساختم، وقتكب را آفتايه زك يدم و دل خود را بر هر عملين همه را دي ا9

.ز بطالت استين نيا. ن عمل نمودند، فراموش شدنديه در آن چنك يان مقدس رفتند و در شهركران دفن شدند، و آمدند و از ميه شركدم ين دي و همچن10
. شودي جازم ميردارك بديشان براي آدم در اندرون اين جهت دل بني ا شود، ازي مجرا نمي بر عمل بد بزوديه فتوك چون11
. نخواهد بودي خائف باشند، سعادتمنديه از خدا بترسند و به حضو روك ي آناني دانم برايند، معهذا مكار صد مرتبه شرارت ورزد و عمر دراز ك اگرچه گناه12
.  ترسديه از خدا نمكرد چونكمر دراز نخواهد ه، عي نخواهد بود و مثل ساير سعادتمندي شري اما برا13
 يشان مثل عمل عادالن واقع ميه بر اكرانند ي شود و شريران واقع ميشان مثل عمل شريه بر اك عادالن هستند يعني شود، يرده مكن ي زميه بر روك هست ي بطالت14
.ز بطالت استين نيه اكپس گفتم . شود
ر آفتاب يه خدا در زكام عمرش ي اين در تماميد و اي نمايه بخورد و بنوشد و شادكست ين ني بهتر از ايزير آسمان چي انسان زيه براك رايردم زك را مدح ي آنگاه شادمان15
. ماندي دهد، در محنتش با او باقيبه و
نند،ي بيه شب و روز خواب را به چشمان خود نمكهستند ه كنم چونيرده شود ببكن ي زميه بر روك را يمت را بفهمم و تا شغلكه دل خود را بر آن نهادم تا حك چون16
د، آن را ياده تر تفحص نماي تجسس آن زيد و هر چند انسان براي نماك توان دري شود، نميرده مكر آفتاب يه زك را ياركه انسان، كدم ي صنعت خدا را دي آنگاه تمام17
. نخواهد نمودك داند، اما آن را درين را مه آكز گمان برد يم نيكد؛ و اگر چه مرد حي نماي مكمتر درك


9 جامعه باب
شان آن را يخواه محبت و خواه نفرت، ا. شان در دست خداستيمان و اعمال ايكه عادالن و حكن همه را غور نمودم ين مطالب را در دل خود نهادم و ايع ايه جمكرا يز 1
.شان استي ايش رويز پيهمه چ.  فهمدينم
ند واقعه ك يه ذبح نمك آنيند و براك يه ذبح مك آني خوبان و طاهران و نجسان؛ براي واقعه است؛ براكيران ي عادالن و شريبرا.  استيس مساوكمه  هيز براي همه چ2
. اندي ترسد مساويه از قسم خوردن مك خورد و آنيه قسم مكارانند؛ و آنكانند همچنان گناهكيه نكچنان.  استيكي

ه زنده هستند، ك ي آدم از شرارت پر است و ماداميه دل بنكني شود؛  و اي واقعه بر همه مكيه كن است ي شود، از همه بدتر ايرده مكر آفتاب يه زك ي اعمالي در تمام3
.  وندندي پيشان است و بعد از آن به مردگان مي در دل ايوانگيد
. ر مرده بهتر استي از شه سگ زندهكد هست چوني ام وندد،ي پي زندگان ميه با تمامك آنيرا براي ز4
. شوديشان فراموش مير اكه ذكست چونيگر اجرت نيشان دي اي دانند و برايچ نميرند، اما مردگان هيد بميه باك دانند يه زندگان مك زانرو 5
. نخواهد بوديبي نص  شود،يمرده كر آفتاب يشان از هر آنچه زي ايگر تا به ابد برايشان، حال نابود شده است و دي هم محبت و هم نفرت و حسد ا6
.ن قبول فرموده استيه خدا اعمال تو را قبل از اك بنوش چوني بخور و شراب خود را به خوشدلي پس رفته، نان خود را به شاد7
. م نشودكد باشد و بر سر تو روغن يشه سفي لباس تو هم8



ات خود و از يه از حكرا يز.  بطالت خود خوش بگذرانيع روزهاي در جمي داريه دوست مك ي زنر آفتاب بدهد، بايه او تو را در زك عمر باطل خود را يع روزهاي جم9
.ن استيب تو همي نصيشك ير آفتاب ميه زك يزحمت

.مت استك علم و نه حر و نهيار و نه تدبك نه ي رويه به آن مكه در عالم اموات ك خود به عمل آور چونييابد، همان را با تواناي هرچه دستت به جهت عمل نمودن ب10
 يه براكرا يست، زي عالمان نيمان و نعمت براي فهيمان و دولت برايك حيز براي شجاعان و نان نيز روان و جنگ براي تيه مسابقت براكدم ير آفتاب دي برگشتم و ز11
. شودي واقع   مي و اتفاقيشان وقتيع ايجم
 آدم به وقت نامساعد، ي شوند، همچنان بنيه در دام گرفته مك يانكه در تور سخت گرفتار و گنجشك يانيل ماه داند، پس مثيز وقت خود را  نميه انسان نك و چون12

. گردنديفتد، گرفتار ميشان ناگهان بيهرگاه آن بر ا
:م بوديدم و آن نزد من عظير آفتاب ديم را در زكن حيز اي و ن13
. ردكم برپا ي عظي بزرگ بر آن آمده، آن را محاصره نمود و سنگرهايو پادشاهل العدد بودند يه مردان در آن قلك بود كوچك ي شهر14
.اوردياد نير را بي آن مرد فقيسكد، اما يمت خود رهانكه شهر را به حكافت شد، يم يكرِ حي فقي و در آن شهر مرد15
.دنديخنانش را نشنر را خوار شمردند و سين فقيمت اكمت از شجاعت بهتر است، هرچند حك آنگاه من گفتم ح16
. گرددياده مسموع ميان احمقان باشد زيه در مك يمكاد حاي گفته شود، از فريه به آرامكمان يك سخنان ح17
.ار را فاسد تواند نمودي بسييوكيار نك خطاكياما .  جنگ بهتر استةمت از اسلحك ح18


10 جامعه باب
.نتر استيمت و عزّت سنگك از حي حماقتك، و اند سازدي مرده روغن عطّار را متعفّن و فاسد مي مگسها1
. ل است و دل احمق بطرف چپشيم بطرف راستش مايك دل مرد ح2
.ه احمق هستمكد ي گويس مك شود و به هري رود، عقلش ناقص ميز چون احمق به راه مي و ن3
. نشانديم را مي عظيايم، خطايه تسلكرا ي منما زكان خود را تركخته شود، مي اگر خشم پادشاه بر تو انگ4
.ه از جانب سلطان صادر شودك يده ام مثل سهوير آفتاب ديه زك هست ي اي بد5
.نندي نشيان اسفل مك شود و دولتمندان در مي بلند برافراشته ميان هاك جهالت بر م6
.ن زوانيران را مثل غالمان بر زميدم و امي غالمان را بر اسبان د7
. گزدي را ميافد،  مار وك شيوار را ميه دك افتد و آنيمند در آن ك يه چاه مك آن8
. افتدي برد از آنها در خطر ميه درختان را مك شود و آنيند، از آنها مجروح مك يه سنگها را مك آن9

.د استي مفيابيامكمت به جهت كار آورد؛ اما حكاده بيد قوت زينند، باكز نيند باشد و دمش را تك اگر آهن 10
ده دارد؟ينند بگزد، پس افسونگر چه فاكه افسون كش از آنير پ اگر ما11
.  بلعدي احمق خودش را ميض بخش است، اما لبهايم فيك سخنان دهان ح12
. باشدي مي موذيوانگي گفتارش دي سخنان دهانش حماقت است و انتهاي ابتدا13
 واقع خواهد شد مخبر سازد؟يه او را از آنچه بعد از وكست يك داند؛ و ي نمه واقع خواهد شدك اما انسان آنچه را  د،ي گويار مي احمق سخنان بس14
.د رفتي دانند چگونه به شهر بايه نمك سازد چونيشان را خسته مي محنت احمقان ا15
.          خورنديه پادشاه تو طفل است و سرورانت صبحگاهان مك ين وقتي زمي بر تو اي وا16
.ي مستي خورند و نه برايت مي تقويه پادشاه تو پسر نجبا است و سرورانت در وقتش براك يگامن هني زمي خوشابحال تو ا17
. دهدي دستها، خانه آب پس مي شود و از سستي سقف خراب مياهلك از 18
.ندك يا ميز را مهي سازد، اما نقره همه چي را شادمان مينند و شراب زندگانك ي بزم به جهت لهو و لعب م19
.ع خواهد ساختيه مرغ هوا آواز تو را خواهد برد و بالدار، امر را شاكرا يش لعنت منما زين و دولتمند را در اطاق خوابگاه خوكن ميز نفرير خود نكه را در ف پادشا20


11 جامعه باب
.افتي يار آن را خواهي بسيه بعد از روزهاكرا ي ز نداز،ي آبها بي نان خود را برو1
.ن واقع خواهد شدي چه بال بر زمي دانيه نمكرا يه به هشت نفر ببخش زكبل به هفت نفر يبي نص2
.ه درخت افتاده است خواهد ماندكفتد، در همانجا ي شمال بيا بسوي جنوب ي باراند و اگر درخت بسوين مي اگر ابرها پر از باران شود، آن را بر زم3
.دي نخواهد درو د،ي نظر نماه به ابرهاكشت و آنكند، نخواهد ك يه به باد نگاه مك آن4
.ي فهميلّ است نمكه صانع كن عمل خدا را ي شود؛ همچنيا چگونه استخوانها در رحم زن حامله بسته ميست يه راه باد چك ي دانيه تو نمك چنان5
.و خواهد گشتكيا هر دو آنها مثل هم نياب خواهد شد يامك ا آنين ي از آنها اكيدام ك ي دانيرا تو نميار و شامگاهان دست خود را باز مدار زك بامدادان تخم خود را ب6
.و استكي چشمان نيدن آفتاب براين است و ديري شيي البته روشنا7
 شود بطالت يپس هرچه واقع م. ار خواهد بوديه بسكاد آورد چوني را به يكي تاريد روزهاين باكي ل  آنها شادمان باشد،ةد و در هميست نمايار زي بسيهرچند انسان سالها8

.است
ه به  سبب كن بدان كي ل  نما،كت چشمانت سلويو قلبت و بر وفق ري ات دلت تو را خوش سازد و در راههاي جواني جوان در وقت شباب خود شادمان باش و در روزهاي ا9
.مه خواهد آوردكن همه خدا تو را به محايا

.  و شباب باطل استيه جوانكرا يور نما زش دي را از جسد خوين و بدكرون ي پس غم را از دل خود ب10


12 جامعه باب
.ستي نينها خوشي مرا از اييه بگوك بال برسد و سالها برسد يه روزهاكاد آور قبل از آني ات بي جواني خود را در روزهاةنندي پس آفر1
 شود و ابرها بعد از باران برگردد؛كيه آفتاب و نور و ماه و ستارگان تارك قبل از آن2



. شوندكي نگرند تاريه از پنجره ها مك يستند و آنانيم اند باز اكه كنندگان چونكند و دستاس يشتن را خم نمايه محافظان خانه بلرزند و صاحبان قوت، خوك ي در روز3
.ل شونديات ذليع مغنيزد و جمي برخك گنجشياب پست گردد و از صدايوچه بسته شود و آواز آسك و درها در 4
 رود و نوحه ي خود مي جاودانةه انسان به خانكچون. ده شودين باشد و اشتها بري بار سنگيوفه آورد و ملخك بترسند و خوفها در راه باشد و درخت بادام شيهر بلند و از 5

. نندك يوچه گردش مكگران در 
سر گردد، كو چرخ بر چاه منسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود ك طال شةاسكخته شود و يه مفتول نقره گسك قبل از آن6
.ديده بود رجوع نمايه آن را بخشكه بود، و روح نزد خدا ك ين برگردد به طوري به زمك و خا7
.ز بطالت استيهمه چ: دي گويل جامعه مي باطل اباط8
.ف نموديار تألي بسيمثل هارد و ك ي مير نموده، غوررسك داد و تفيم ميم بود باز هم، معرفت را به قوم تعليكه جامعه حكگر چوني و د9

.توب باشدكه به استقامت مك را يلمات راستكند و كدا ي جامعه تفحص نمود تا سخنان مقبول را پ10
.  شبان داده شودكيه از ك باشد، يم شده مك محيخهايلمات اربابِ جماعت مانند مك است و ي گاورانيهاكمان مثل سيك سخنان ح11
.اد، نَعب بدن استي زةار انتها ندارد و مطالعي بسيتابهاكساختنِ . ريپسر من پند بگ ينها، اي و عالوه بر ا12
.ن استيف انسان ايلك تيه تمامكاز خدا بترس و اوامر او را نگاه دار چون. مي پس ختم تمام امر را بشنو13
. آوردمه خواهدكو و خواه بد باشد، به محاكي خواه نيار مخفكرا خدا هر عمل را با هر ي ز14
  

  ماني سليتاب غزل غزلهاك
***************************

1
.مان استيه از آن سلك غزل غزلها 1

:محبوبه
.وتر استكيه محبت تو از شراب نكرا ي دهان خود ببوسد زي او مرا به بوسه ها2
. دارنديتو را دوست م زگان، ين دوشيبنابرا.  باشديخته شده مي خوش دارد و اسم تو مثل عطر ري تو بوي عطرها3
تو را از روز خلوص . م نمودير خواهكاده ذيمحبت تو را از شراب ز. ردكم ي خواهياز تو وجد و شاد.  خود آورديپادشاه مرا به حجله ها. ميش تا در عقب تو بدوك مرا ب4ِ

. دارنديدوست م
.ماني سلي و مانند پرده هاداري قيمه هايل هستم، مثل خيه فام اما جميم، من سي دختران اورشلي ا5
 يده بانيستان خود را دكستانها ساختند، اما تاكپسران مادرم برمن خشم نموده، مرا ناطور تا. ه آفتاب مرا سوخته استكرا يه فام هستم، زيه سكد چونينك بر من نگاه ن6

.ننمودم
.قانت مثل آواره گردمي رفيرا چرا نزد گله هاي؟ زي خوابانيا مجك را ة و در وقت ظهر گلي چرانيجا مكه ك مرا خبر ده  ب جان من،ي حبي ا7

: محبوب
. شبانان بچرانين هاكت را نزد مسيرون رو و بزغاله هاي، در اثر گله ها بي دانيل تر از زنان، اگر نمي جمي ا8
.ه داده امي فرعون باشد تشبةه در ارابك ي من، تو را به اسبة محبوبي ا9

.ل استيار جميواهر ها و گردنت به گردن بندها چه بست  به جي رخسارها10
: محبوبه 

.م ساختي تو خواهي نقره براي طال با حبه هايرهاي زنج11
.  دهدي خود را ميند، سنبل من بوي نشي خود مة چون پادشاه برسفر12
.  خوابدي من ميان پستانهايه در مك مرّاست ة محبوب من ، مرا مثل طَبل13

: محبوب 
. باشدي مين جديم مثل خوشه بان درباغبان عي برا  محبوب من،14
.بوتر است ك و چشمانت مثل چشمان يبا هستي تو زكني من، اة محبوبي ايبا هستي تو زكني ا15

: محبوبه 
. محبوب من و تخت ما هم سبز است ي اين هستيريبا و شي تو زكني ا16

: محبوب 
.ت و سقف ما از چوب صنوبر ما از سرو آزاد اسة خانيرهاي ت17


2
: محبوبه 

. ها هستمي من نرگس شارون وسوسن واد1
: محبوب 

.ان دختران استي من در مةان خارها همچنان محبوبيه سوسن در مك چنان2
: محبوبه 

.   ن بوديريامم شك يوه اش براي م نشستم وي به شادماني وةيدر سا. ان پسران استيان درختان جنگل، همچنان محبوب من در ميه سبب در مك چنان3
. سر من محبت بودي بااليخانه آورد و علَم وي مرا به م4
.  مار هستميه من از عشق بكرا يد ، زيبها تازه سازيد ومرا به سيت دهيشمش تقوك ي مرا به قرصها5
.شدك ير من است و دست راستش مرا در آغوش مي دست چپش در ز6



.ديزانينگيد و برنينكدار نيه محبوب مرا تا خودش نخواهد بك دهم ي صحرا قسم مي شما را به غزالها و آهوهام ،ي دختران اورشلي ا7
.دي آيزان ميوهها جستان و بر تلّها خك بر كني آواز محبوب من است ، ا8
. سازديان ميشتن را نمايه ها خوكد واز شب نگريستاده، از پنجره ها ميوار ما اي او در عقب دكنيا.  آهو است ةا بچي محبوب من مانند غزال 9

.ايز و بي من برخيباي زي من و اةمحبوب: رده، گفتك محبوب من مرا خطاب 10
. زمستان گذشته و باران تمام شده ورفته استكنيرا اي ز11
. شوديده ميت ما شنيده، و آواز فاخته در والين ظاهر شده و زمان اَلحان رسي گلها بر زم12
. ايز و بي برخ  من،يباي زي من و اة محبوبيا.  دهدي خوش مةحي رساند و موها گل آورده ، راي خود را م ةوير ميانج درخت 13

: محبوب 
.وش نما استذ و چهره ات خيه آواز تو لذكرا ي خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان زة، چهري خارا هستي صخره و در ستر سنگهايافهاكه در شكبوتر من ك ي ا14
. ما گل آورده استيستانهاكه تاكرا يد، زيري ما بگينند براك يستانها را خراب مكه تاك را كوچك ي شغالها، شغالها15

: محبوبه 
. چرانديان سوسنها ميدر م.  هستمي محبوبم از آن من است و من از آن و16
. باتر باشيوههاك آهو بر ةا بچي مانند غزال زد،يه ها بگريم روز بوزد و ساي محبوب من، برگرد و تا نسي ا17


3
.افتميردم اما نكاو را جستجو . دمي دارد طلبيه جانم دوست مك شبانگاه در بستر خود او را 1
.افتميردم اما نكاو را جستجو . دي دارد خواهم طلبيه جانم دوست مكوچه ها و شوارع شهر گشته، او را ك گفتم اآلن برخاسته، در 2
د؟يده ايا محبوب جان مرا ديه آكگفتم . افتندينند، مرا ك يه در شهر گردش مك يانيچكيشك 3
.ش درآوردمي خوة والدة مادر خود و به حجرةردم تا به خانكو او را گرفته، رها ن. افتمي دارد، يه جانم دوست مكه او را كش نرفته بودم يشان چندان پي از ا4
.  ديزانينگيد و برمينكدار ميه محبوب مرا تا خودش نخواهد بك دهم ي صحرا قسم ميلها و آهوهام، شما به غزاي دختران اورشلي ا5
ات تاجران معطّر است؟ي عطرةد و به مرّ و بخور و به همي آيابان برمي دود از بيه مثل ستونهاكست يكن ي ا6
.        باشندي مل به اطراف آنيه شصت جبار از جباران اسرائكمان است ي تخت روان سلكني ا7
. به سبب خوف شب بر رانش بسته استكير هر يشمش. ر گرفته و جنگ آزموده هستنديشان شمشي اي همگ8
.شتن از چوب لبنان ساختي خوي برايمان پادشاه تخت رواني سل9

.م معرَّق بودياورشل اش را از ارغوان ساخت، و وسطش به محبت دختران يرسكش را از نقره و سقفش را از طال و ي ستونها10
. نهادي دلش آن را بر سر وي و در روز شادي ويه مادرش در روز عروسك يد، با تاجينيمان پادشاه را ببيد و سلييرون آيون، بي دختران صهي ا11


4
:محبوب

وه جلعاد كه بر جانب ك بزها است ةت مثل گلياست و موهابوتر ك و چشمانت از پشت برقِع تو مثل چشمان يبا هستي تو زكني من، اة محبوبي ايبا هستي تو زكنيا 1
.ده انديخواب

. هم نازاد نباشديكيده و در آنها يي آنها توأم زايه از شستن برآمده باشند و همگكده ي گوسفندان پشم برةت مثل گلي دندانها2
. انار استة پارت در عقب برقِع تو ماننديقه هايل است و شقي قرمز و دهانت جمةت مثل رشتي لبها3
.  زان استي شجاعان آوي سپرهاة هميعني گردنت مثل برج داود است و در آن هزار سپر 4
 چرند،يان سوسنها ميه در مك باشد ي توأم آهو مة دو پستانت مثل دو بچ5
.ند خواهم رفتكوه مرّ و به تلّ كبه . زد يه ها بگريم روز بوزد و ساي تا نس6
.ستي نيبيدر تو ع.  باشديبا مي تو زي تمام  من،ة محبوبي ا7
. پلنگها بنگريوههاكرها و از ي شير و حرمون از مغاره هاي شَنة اَمانه از قلّةاز قلّ. اي عروس، با من از لبنان بيا با من از لبنان اي ب8
.ي گردنت ربودي از گردنبندهايكي از چشمانت و به يكي دلم را به   خواهر و عروس من،ي ا9

.ع عطرهايت از جمي عطرهايوتر است و بوكيار نيت از شراب چه بسيمحبتها.ذ است يار لذيت چه بسي خواهر و عروس من، محبتهايا 10
. لبنان است ي لباست مثل بوير است و بوير زبان تو عسل و شياند زك چي تو عسل را مي لبها  عروس من،ي ا11
. مقفّل ومنبع مختوم استةچشم.  بسته شده استي خواهر وعروس من، باغ12
.سه وبان و سنبل استي نفيوه هايت بستان انارها با مي نهال ها13
. سه ي نفيع عطرهاي  مرّ وعود با جم ندر،ك با انواع درختان يني و دارچي سنبل و زعفران ون14
. است يه از لبنان جارك يي آب زنده و نهرهاةك باغها و برة چشم15

: محبوبه 
. خود را بخورد ةسي نفةويد و ميايمحبوب من به باغ خود ب. ش منتشر شوديبر باغ من بوز تا عطرها. اي باد جنوب بيز واي شمال ، برخ بادي ا16


5
: محبوب 

.دميش نوشير خويشراب خود را با ش. ش خوردمي عسل خود را با عسل خوةشان. دميم چي خواهر و عروس من به باغ خود آمدم مرّ خود را با عطرهايا 1
.د ياشامي بيريد، و به سياران بنوشي يد و اي دوستان بخوريا: م يدختران اورشل

: محبوبه 



2ا دلم بمنةاملك يبوترم و اك من و ة محبوبيا!  خواهر منين اك من باز ياز برا: دي گويو م. وبدك يه در را مكآواز محبوب من است . دار استيمن در خواب هستم ام  !
.م از ترشّحات شب پر استير من از شبنم و زلفهاه سكرا يز
م؟ين نمايك خود  را شستم چگونه آنها را چريهايندم چگونه آن را بپوشم؟ پاك رخت خود را 3
. به جنبش آمدي ويم برايش را از سوراخ در داخل ساخت و احشاي محبوب من دست خو4
.ديك قفل بچة بر دستيم مرّ صافي دستم مرّ و از انگشتهانم، و ازك من برخاستم تا در را به جهت محبوب خود باز 5
.افتم او را خواندم و جوابم نداديردم و نكاو را جستجو . ده، رفته بوديردم ؛ اما محبوبم روگردانك به جهت محبوب خود باز 6
. برقع مرا از من گرفتند حصارهايده بانهايد. افتند، بزدند و مجروح ساختندينند مرا ك يه در شهر گردش مك يانيچكيشك 7
.ض عشق هستم يه من مركد يي را گويد، ويابيه اگر محبوب مرا بك دهم يم، شما را  قسم مي دختران اورشلي ا8

: م يدختران اورشل
؟ ي دهين قسم ميه ما را چنكت است ير محبوبان چه فضلي دارد و محبوب تو را بر ساير محبوبان چه برترين زنان، محبوب تو از سايباتري زي ا9

  :محبوبه 
.د و سرخ فام است، و بر هزارها افراشته شده استي محبوب من سف10
.اه فام استيده و مانند غُراب سيچيش به هم پي خالص است و زلفهاي سر او طال11
.      خود نشستهةر شسته شده و در چشمخانيبا ش.  آب استيبوتران نزد نهرهاكچشمانش 12
.دك چي ميه از آنها مر صافكش سوسنها است يلبها.  باشدين مياحي ري بلَسان و پشته هاةثل باغچش مي رخسارها13
.اقوت زرد مرَصع بوديه به كه به زبر جد منَقّش باشد وبرِ او عاج شفّاف است ك طالست يش حلقه هاي دستها14
. ده استي آزاد برگزيش مثل لبنان و مانند سروهايامي س سس شده،و زر ناب ميه هاي مرمر بر پايش ستونهاي ساقه ها15
.مي دختران اورشليا ار من، ين است ين است محبوب من و ايا. ن استين و تمام او مرغوبتريريار شي دهان او بس16



6
: م يدختران اورشل

م؟ ي تو بطلبجا توجه نموده است تا او را باك محبوب تو  ن زنان؟يباتري زيجا رفته است اك محبوب تو 1
: محبوبه 

نديتا در باغات بچراند و سوسنها بچ.  بلَسان فرود شده استيش و نزد باغچه هاي محبوب من به باغ خو2
. چرانديان سوسنها گله را ميدر م.  من از آن محبوب خود و محبوبم از آن من است3

: محبوب 
.يب هستيدق دار مهي بيرهاكبا و مثل لشيم زيل و مانند اورشلي من ، تو مثل تِرْصه جمة محبوبي ا4
.ده باشنديوه جلعاد خوابكه بر جانب كت مثل گله بزها است يهايمو. را آنها برمن غالب شده استي چشمانت را از من برگردان ز5
.         ازاد نباشد هم نيكيده و در آنها يي آنها توأم زايو همگ. ه از شستن برآمده باشندك گوسفندان است ةت مانند گلي دندانها6
. انار استةت در عقب برقع تو مانند پاريقه هاي شق7
.شماره هستنديزگان بيه و هشتاد متعه و دوشك شصت مل8
ستند و او را مدح ي او نگره ها و متعه ها بركمل. ده، خجسته گفتنديدختران او را د.  باشدي خود مة والدةش و مختاري مادر خوةگانياو .  استيكي من ةاملكبوتر من و ك اما 9

.نمودند
: م يدختران اورشل

ب است؟ يدق دار مهير بكل و مثل آفتاب طاهر و مانند لشي درخشد؟ و مانند ماه جميه مثل صبح مكست يكن ي ا10
: محبوب

.ده استركوفه آورده و انار گل كا مو شيه آكنم ي را بنگرم و ببي واديهاي به باغ درختان جوز فرود شدم تا سبز11
.ناّداب ساختي عميه ناگاه جانم مرا مثل عرابه هاكه ملتفت شوم  ك آني ب12

: م يدختران اورشل
.ميت برگرد، برگرد تا بر تو بنگري شولمي برگرد، برگرد ا13

: محبوب 
.رك مثل محفل دو لش  ؟يني بيت چه مي در شولم


7
. ه صنعت دست صنعت گر باشدك باشد يت مثل زبورها مي رانهايحلقه ها. با استيار زين چه بسيت در نعليهايف ، پاي دختر مردِ شري ا1
.رده باشدكه سوسنها آن را احاطه ك گندم است ة بر تو تود.  م نباشدكه شراب ممزوج در آن ك مدور است  ةاسك ناف تو مثل 2
. توأم غزال استة دو پستان تو مثل دو بچ3
. باشدي دمشق مشرف ميه بسوك تو مثل برج لبنان است ينيب. ميت ربي ب ة حشبون نزد دروازيه هاك مثل بر گردن تو مثل برج عاج و چشمانت4
. باشدير ميش اسيو پادشاه در طَرّه ها.  سرت مانند ارغوان استيرْمل و موك سرت بر تو مثل 5
.ين به سبب لذّتها هستيريار شيبا و چه بسيار زي محبوبه، چه بسي ا6
. باشدي انگور ميت مثل خوشه هايامت تو مانند درخت خرما و پستانهان قي ا7
.بها باشدي نفس تو مثل سي انگور و بويت مثل خوشه هايو پستانها. ش را خواهم گرفتيه به درخت خرما برآمده، شاخه هاك گفتم 8



.لم سازدك را مت خفتگانيمت فرو رود و لبهايه به مالك محبوبم ين براي و دهان تو مانند شراب بهتر9
: محبوبه 

. بر من استياق وي من از آن محبوب خود هستم و اشت10
.مين شوكم، و در دهات سايرون بروي محبوب من به صحرا بيا اي ب11
. به تو خواهم داددر آنجا محبت خود را. ش گشوده و انارها گل داده باشديرده و گلهاكا انگور گل يه آكم ينيم و ببيستانها بروك و صبح زود به تا12
.رده امك محبوب من جمع ي تو ايه آنها را براكهنه هست كس تازه و ي نفةوي هر قسم م  ما،ي دهد ونزد درهاي خود را مياهها بوي مهر گ13


8
. ساختندي رسوا نمدم و مراي بوسيافتم، تو را مي يرون مي، تا چون تو را بي بوديد ميك مي مادر مرا ميه پستانهاكه مثل برادر من كاش ك 1
.دمي نوشانير انار خود را به تو مي تا شراب ممزوج و عصي داديم مي آوردم تا مرا تعلي مادرم درم ةردم و به خانك ي مي تو را رهبر2
. ديشك ي بود و دست راستش مرا در آغوش مير سر من مي دست چپ او ز3
.د يزانينگيد و برنينكدار نيا خودش نخواهد به محبوب مرا تك دهم يم شما را قسم مي دختران اورشلي ا4

: م يدختران اورشل
د؟ ي آيرده، از صحرا برمكه يكه بر محبوب خود تكست يكن ي ا5

 :محبوبه 
. تو را درد زه گرفتةدر آنجا والد. دييه در آنجا مادرت تو را زاكختم يب تو را برانگير درخت سيز
ب ي آتش و لَهيش شعله هايشعله ها.  باشديش ميكه ستم يرت مثل هاويه محبت مثل موت زورآور است و غكرا يت بگذار، زي بازون بري مرا مثل خاتم  بر دلت و مثل نگ6
.هوه استي

.ار خواهند شمرد محبت بدهد، آن را البته خويش را براي خوة اموال خاني تماميسكاگر . ديلها آن را نتواند فرونشانيرد و سكار محبت را خاموش نتواند ي بسي آبها7
: م يدختران اورشل

م؟ينكنند، چه بك يه او را خواستگارك يبه جهت خواهر خود در روز. ه پستان نداردك است كوچك ي ما را خواهر8
.ميدي پوشاني سرو آزاد مي بود، او را به تخته هايم؛ و اگر دروازه ميردك ي بنا مي بود، بر او برج نقره ايوار مي اگر د9

  :محبوبه 
. شده اميابندگان سالمتي ةلهذا در نظر او از جمل. م مثل برجها استيوار هستم و پستانهاي من د10
.وه اش هزار نقره بدهدي ميس براكه هرك  ستان را به ناطوران سپرد،ك در بعل هامون داشت و تايستانكمان تاي سل11
.ست خواهد بود يوه اش، دوي ناطوران ميمان هزار و براي سلي ا تويبرا.  باشدي من ميش رويه از آن من است پكستانم ك تا12

: محبوب
.ز بشنواني شنوند، مرا نيقان آواز تو را مي، رفيني نشيه در باغات مك محبوبه ي ا13

: محبوبه 
.ات باشي عطرّيوههاك آهو بر ةا بچين و مثل غزال ك محبوب من، فرار ي ا14


  

  ي نبيايتاب اشعك
*******************


1اشعيا باب 

.ديهودا ديا، پادشاهان يوتام و آخاز و حزقيا و ي عزّيم، در روزهايهودا و اورشلي ةه آن را درباركا ابن آموص ي اشعيايو ر1
.دنديان ورزيشان بر من عصيپسران پروردم و برافراشتم اما ا. دي گويرا خداوند سخن مير زين گوش بگي زمي آسمان بشنو و اي ا2
. شناسند و قوم من فهم ندارنديل نمي شناسد، اما اسرائيش را و االغ آخور صاحب خود را    مي خوكو مال گا3
 عقب منحرف يل را اهانت نمودند و بسويردند و قدوس اسرائك كخداوند را تر. ران و پسران مفسديت شري باشد و بر ذرير بار گناه ميه زك يار و قومك بر امت خطاي وا4

.شدند
.ضي دل مريمار است و تمامي سر بيد؟ تماميياده فتنه نمايد و زيابيگر ضرب ي چرا د5
.ام شده استيه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التيه نه بخك و زخم متعفّن، يوفتگكه جراحت و كست بلي نيف پا تا به سر در آن تندرستك از 6
.ده استيگانگان خراب گردي بي خورند و آن مثل واژگونين شما را در نظر شما ميبان، زميغر. ه است شما به آتش سوخته شديران و شهرهايت شما وي وال7
. استكار و مثل شهر محاصره شده، مترويپر در بوستان خكستان و مانند كه بان در تايون مثل ساي و دختر صه8
.مي گشتي و مانند عموره ممي شدي گذاشت، مثل سدوم مي ما وا نمي برايك اندةيوت بقيهوه صباي اگر 9

.ديري ما را گوش بگيعت خداي قوم عموره شريد و ايالم خداوند را بشنوكمان سدوم ك حاي ا10
. ندارمر شده ام و به خون گاوان و بره ها و بزها رغبتيها سيه پرواري قوچها و پي سوختني هايده است؟ از قرباني شما مرا چه فاي هايثرت قربانكد از ي گوي خداوند م11
د؟ينكمال يه دربار مرا پاكده است ين را از دست شما طلبيه اكست يكد، يد تا به حضور من حاضر شويي آيه مك ي وقت12
.ميتحمل نما.  توانميگناه را با محفل مقدس نم. زي ماه و سبت و دعوت جماعت نةروه است و غرّكبخور نزد من م. دياوريگر مي باطل دياي هدا13
.ه از تحمل نمودنش خسته شده امكن است ي من بارسنگي شما را جان من نفرت دارد؛ آنها برايدهايه ها و ع غر14ّ



 شما پر از خون يه دستهاكرا يد، اجابت نخواهم نمود زينك يارمي بسيد و چون دعايد، چشمان خود را از شما خواهم پوشانينك ي خود را دراز ميه دستهاك ي هنگام15
.است

.        ديرده، از شرارت دست برداركش را از نظر من دور ي اعمال خويد و بدييتن را شسته، طاهر نماشي خو16
. دييت نمايوه زنان را حمايد و بينك يمان را دادرسيتيد، ي دهييمظلومان را رها. ديد و انصاف را بطلبياموزي را بياركوكي ن17
.د خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شدياگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سف. ميياگر محاجه نميد تا همدييايب: دي گوي خداوند م18
. د خوردين را خواهي زمييوكيد، نيي اگر خواهش داشته، اطاعت نما19
. دي گوين ميه دهان خداوند چنكرا ير شما را خواهد خورد، زيد، شمشينك اما اگر ابا نموده، تمرّد 20
.  داشت، اما حال قاتالنيونت مك سي بود و عدالت در ويه از انصاف مملّو مكآن. ه شده استين چگونه زاني شهر ام21
. تو به درد مبدل شده، و شراب تو از آب ممزوج گشته استة نقر22
شان يوه زنان نزد اي بيند و دعوي نمايمان را دادرسيتي.  رونديا مي هدايند و در پ داريشان رشوه را دوست مي از اكيده، هر يق دزدان گردي سروران تو متمرّد شده و رف23
. رسدينم

.ديشكش انتقام خواهم يافت و از دشمنان خويهان من از خصمان خود استراحت خواهم «: دي گويل ميراسرائي قد وت،يهوه صباين، خداوند ي بنابرا24
.مت را دورخواهم ساختي ريرد، و تمامك خواهم كلّ پاكد تو را بال در ده،ي و دست خود را بر تو برگردان25
». شدي خواهين مسمي امةيد و بعد از آن، به شهر عدالت و قريران تو را مثل ابتدا خواهم برگرداني و داوران تو را مثل اول و مش26
.نندگانش به عدالتكه داده خواهد شد و انابت يون به انصاف فدي صه27
.ديند، نابود خواهند گردي نماكه خداوند را ترك ياران با هم خواهد شد و آنانكان و گناهيت عاصك و هال28
.ديد رسوا خواهند گرديده بوديه شما برگزك يد خجل خواهند شد و از باغاتيه شما خواسته بودك يشان از درختان بلوطيرا اي ز29
.د شديه آب نداشته باشد خواهك يه برگش پژمرده و مانند باغك يرا شما مثل بلوطي ز30
. نخواهد بوديننده اكد و خاموش ي آنها با هم سوخته خواهند گرديتان و عملش شعله خواهد شد و هر دوك ة و مرد زورآور پرز31


2اشعيا باب 
.ديم ديهودا و اورشلي ةا ابن آموص درباريه اشعك يالمك 1
. آن روان خواهند شديع امت ها بسويد و جميوهها ثابت خواهد شد و فوق تلّها برافراشته خواهد گردكاوند بر قلّه  خدةوه خانكه كام آخر واقع خواهد شد ي و در ا2
 ك سلوي ويم دهد و به راههايش را به ما تعلي خويق هايم تا طرييعقوب برآي ي خداةوه خداوند و به خانكد تا به ييايب: رده، خواهند گفتكمت يار عزي بسي و قوم ها3

.م صادر خواهد شديالم خداوند از اورشلكون و يعت از صهيه شركرا يز. ميينما
ست و ك اره ها خواهند شيش را براي خويزه هاي گاو آهن و ني خود را برايرهايشان شمشيرد و اكه خواهد ي را تنبياري بسي خواهد نمود و قوم هاي و او امت ها را داور4
.گر جنگ را نخواهند آموختيد و بار ديشكر نخواهد ي شمشي بر امتيامت
.ميي نماكد تا در نور خداوند سلوييايعقوب بي خاندان ي ا5
ر شده اند و با پسران غربا دست يان فالگيني مملّو و مانند فلسطيه از رسوم مشرقك، چونيرده اك كعقوب را تري خاندان يعنيرا قوم خود ي ز6

زده اند،
ست؛ي نييشان را انتهاي ايشان از اسبان پراست و ارابه هاين ايست، و زمي نييشان را انتهاين اي پر شده و خزاشان از نقره و طالين اي و زم7
.ندي نماي خود ساخته اند سجده ميه به انگشتهاكش را ي خويشان از بتها پر است؛ صنعت دستهاين اي و زم8
.دي آمرزيهشان را نخوايلهذا ا.  شوندي و مردم خم شده و مردان پست    م9

.نك پنهان كشتن را در خاي به صخره داخل شده، خوي جالل ويايبرك از ترس خداوند و از 10
. متعال خواهد بودييبر مردان خم خواهد شد و در آن روز خداوند به تنهاك چشمان بلند انسان پست و ت11
ز مرتفع، و آنها پست خواهد شد؛ يد آمد و بر هر چ خواهيزِ بلند و عاليه بر هر چك است يوت روزيهوه صباي يه براكرا ي ز12
 باشان؛ي بلوطهايع لبنان و بر تمامي آزاد بلند و رفي سروهاة و بر هم13
 بلند؛ يع تلّهاي و بر جمي عاليوههاك ة و بر هم14
ع؛ ي و بر هر برج مرتفع و بر هر حصار من15
 مصنوعات مرغوب؛ةش و بر همي ترشيهايشتك ة و بر هم16
 متعال خواهد بود،ييو در آن روز خداوند به تنها. بر مردان پست خواهد شدك انسان خم شود و تيايبرك و 17
.لّ تلف خواهند شدك و بتها بال18
.ا متزلزل سازدن ريزد تا زميه او برخك ي هنگامي جالل ويايبرك داخل خواهند شد، به سبب ترس خداوند و ك خاي صخره ها و حفره هايشان به مغاره هاي و ا19
وران و خفّاشها خواهند انداخت،كش ساخته اند، نزد موش ي عبادت خويه براك خود را ي طالي نقره و بتهاي در آن روز مردمان، بتها20
.را متزلزل سازدن يزد تا زميه او برخك ي هنگامي جالل ويايبرك سنگ خارا داخل شوند، به سبب ترس خداوند و يافهاك صخره ها و شي تا به مغاره ها21
 شود؟يزمحسوب ميه او به چه چكرا يد زيشك باشد، دست بري اش مينيه نفس او در بك ي شما از انسان22


3اشعيا باب 
.ردك آب را دور خواهد ةي پاي نان و تمامةي پاي تماميعنيهودا، يم و ين را از اورشلكه و ريوت پايهوه صباي خداوند كنيرا ايز 1
خ را، يران و مشايا و فالگي و داوران و انبيان جنگ و شجاعان و مرد2
.ران و صنعت گران ماهر و ساحران حاذقيفان و مشي و سراداران پنجاهه و شر3
. خواهند نموديمرانكشان حيان بر اكودكم خواهم ساخت و كشان حاي و اطفال را بر ا4
.  فان تمرد خواهند نموديران و پستان بر شريو اطفال بر پ. شي خوةي و هر شخص از همسايگريس از دست دك و قوم مظلوم خواهند شد، هر5



، ر دست تو باشدي در زين خرابيم ما شو و اكتو را رخُوت هست؟ پس حا«: دي شده، بگوك پدرش متمسةش در خاني به برادر خوي چون شخص6
د يم قوم مسازك من نه نان و نه لباس است پس مرا حاةرا در خاني شد زننده نتوانمكمن عالج : رده، خواهد گفتك در آن روز او آواز خود را بلند 7
. باشد تا چشمان جالل او را به ننگ آورنديشان به ضّد خداوند ميه لسان و افعال اكهودا منهدم گشته است، از آن جهت يم خراب شده و يرا اورشلي ز8
شتن شرارت يه به جهت خوكرا يشان زي اي بر جانهايوا.  دارندي نميرده، آنها را مخفكناهان خود را فاش شان شاهد است و مثل سدوم گيشان به ضّد اي ايهاي رويماي س9

.را بعمل آورده اند
.ش خواهند خوردي اعمال خوةرا از ثمري خواهد بود زيشان را سعادتمنديه اكد يي عادالن را بگو10
.رده خواهد شدكشان يشان به ايات دست اافكه مك خواهد بود چونيشان را بديه اكران ي بر شري وا11
 ي شما را خراب ميق راههاينندگانند و طركان شما گمراه ي قوم من، راهنمايا. ندي نماي ميمرانكشان حينند و زنان بر اك يشان ظلم ميان بر اكودك و اما قوم من، 12
.نندك

.ستاده استي قومها اي محاجه برخاسته و به جهت داوري خداوند برا13
. شما استيران در خانه هايد و غارت فقيستانها را خورده اكه تاكد يرا شما هستيمه درخواهد آمد، زكشان به محايخ قوم خود و سروران اي خداوند با مشا14
د؟يي نمايران را خرد  مي فقيهايد و رويوبك يه قوم مرا مكشما را چه شده است «: دي گويوت ميهوه صباي خداوند 15
ش خلخالها را به صدا ي خويهاي خرامند و به پاي روند و به ناز ميبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه مكون متيه دختران صهكن جهت ياز ا: دي گويند م و خداو16
. آورنديم

.شان را برهنه خواهد نموديل خواهد ساخت و خداوند عورت اكون را ين خداوند فرق سر دختران صهي بنابرا17
. ردك بندها و هاللها را دور خواهد يشانينت خلخالها و پيدر آن روز خداوند ز و 18
  و گوشواره ها و دستبند ها و روبندها را،19
ذ را، يدانها و تعومربندها و عطركرها و ي و دستارها و زنج20
. رايني بي و انگشترها و حلقه ها21
سه ها را،يكسه و رداها و شالها و ي و رخوت نق22

. و عمامه ها و برقع راكتان نازكنه ها و ي و آ23 
، ييباينه بند، زنّار پالس و به عوض زي و به عوض سيلك بافته، يهايسمان و به عوض مويمربند، ركات، عفونت خواهد شد و به عوض يه به عوض عطرك شود ي و واقع م24

. خواهد بوديسوختگ
. افتادر و شجاعات در جنگ خواهندي و مردانت به شمش25
.ن خواهد نشستيرد، و او خراب شده، بر زمك ناله و ماتم خواهند ي وي و دروازه ها26


4اشعيا باب 
. د، فقط نام تو بر ماخوانده شود و عار ما را برداريم پوشيم خورد و رخت خود را خواهينان خود را خواه :  شده، خواهند گفتك مرد متمسكي و در آن روز هفت زن به 1
.نت خواهد بوديل فخر و زيان اسرائين به جهت ناجي زم ةويل و ميبا و جلي خداوند زة آن روز شاخ در2
.توب باشدكات ميم در دفتر حيه در اورشلك هريعني شود، مقدس خوانده خواهد شد كم تريه در اورشلك ماند و هريون باقيه در صهكه هرك شود ي و واقع م3
د،يانش رفع نماي را از ميم را به روح انصاف و روح سوختگيد و خون اورشليون را بشوي صه دخترانكه خداوند چرك ي هنگام4
. خواهد بودي جالل آن پوششيه تمامكراي ز د،ي آتش مشتعل در شب خواهد آفريش ابر و دود در روز و درخشندگيون و بر محفلهايوه صهكن كع مساي خداوند بر جم5
.ه از گرما و به جهت ملجاء و پناهگاه از طوفان و باران خواهد بودي سا به جهتيه باني و در وقت روز سا6


5اشعيا باب 
ار بارور داشت، ي بسي در تلّيستانكمحبوب من تا. مي محبوب خود بسرايستانش براك تا ة سرود محبوب خود را دربار1
اورد؛ اما انگور بد ي بود تا انگور بيپس منتظر م. ندكز در آن ي نيرد و چرخشكانش بنا ي در مين در آن غرس نمود و برجيرده و مو بهترك كنده از سنگها پاك و آن را 2

.آورد
.دينكم كستان من حكان من و تايهودا، در ميم و مردان ينان اورشلك ساي پس اآلن ا3
انگور بد آورد؟ اورد، چرا يه انگور بكردم؟ پس چون منتظر بودم كه در آن نكرد كگر چه توان يستان من دك تاي برا4
مال خواهد ي سازم و پايوارش را منهدم مي و د  دارم و چراگاه خواهد شد؛يحصارش را بر م. ردكستان خود چه خواهم كه من به تاكم ي نماي لهذا اآلن شما را اعالم م5

.ديگرد
.ه بر آن باران نباراندكم ي فرمايابرها را امر مد، و يينده خواهد شد و خار و خس درآن خواهد روكه نه پازش و نه كنم ك ي و آن را خراب م6
.اد شدي فركني عدالت و اي و براي تعدكنيد و ايشك انصاف انتظار يو برا.  باشندي او ميهودا نهال شادمانيل است و مردان يوت خاندان اسرائيهوه صبايستان كه تاكرا ي ز7
.دي شوين مك سايين به تنهايان زميو شما در م.  نماندي باقيانكه مزرعه ملصق سازند تا مه خانه را به خانه ملحق و مزرعه را بك ي بر آناني  وا8
ون خواهد كرمسي بزرگ و خوش نما غيار خراب خواهد شد، و خانه هاي بسيه خانه هاك يبه درست « :وت در گوش من گفتيهوه صباي 9

.ديگرد
.فه خواهد دادي اكيمر تخم  حوكي بت خواهد آورد و كين يه ده جفت گاو زمكرا ي ز10
.ديشان را گرم نماينند تا شراب اي نشير ميرات بروند، و شب دك مسيزند تا در پي خيه صبح زود برمك ي بر آناني وا11
. نگرندي نمي وينند و به عمل دستهاك ياما به فعل خداوند نظر نم.  باشدي و شراب ميشان عود و بربط و دف و ناي اي و در بزمها12
.دهي گردك خشيشان از تشنگيشان گرسنه و عوام ايفان اير شده اند و شرين قوم من به سبب عدم معرفت اسي بنابرا13
 يشان شادمان باشد در آن فرو ميه در اكشان و هريت اك حد باز نموده است و جالل و جمهور و شويش را بيرده و دهان خوكاد يه حرص خود را زين سبب هاوي از ا14
.رود



.بران پست خواهد شدكد و چشمان متيل خواهند گردي و مردم خم خواهند شد و مردان ذل15
.رده خواهد شدكس ي قدوس به عدالت تقديوت به انصاف متعال خواهد بود و خدايهوه صباي و 16
.اهند خوردشان را خوي ايهاي پرواريرانه هايبان ويد و غريشان خواهند چري اي غربا در مرتع هاي آنگاه بره ها17
.شندك يا به طناب ارابه مي بطالت و گناه را گويسمانهايان را به ريه عصك ي بر آناني وا18
.ميد تا آن را بدانيياي شده، بكيل نزديو مقصود قدوس اسرائ. نميار خود را بشتاباند تا آن را ببنك  ل نموده،يه او تعجكند باشد ي گوي و م19
 را به ينيري و شينيري شي را به جاي گذراند، و تلخي ظلمت مي نور و نور را به جايه ظلمت را به جاك  نامند، ي مي را بدييوكي و نييوكي را نيه بدك ي بر آناني وا20
. نهندي مي تلخيجا
.ندي نمايم مي خود فهيش روي و پ مند،يكه در نظر خود حك ي بر آناني وا21
. باشندي ميرات مردان قوكد، و به جهت ممزوج ساختن مسدن شراب زورآورني نوشيه براك ي بر آناني وا22
. دارنديشان برمي شمارند، و عدالت عادالن را از اي رشوه عادل ميران را برايه شرك 23
مثل غبار برافشانده خواهد شان ي اةوفكشان عفونت خواهد شد و شي اةشي افتد، همچنان ري در شعله مك خورد و علف خشياه را مك آتش  ةه شرارك ين به نهجي بنابرا24
.         ل را خوار شمرده انديالم قدوس اسرائكرده، ك كوت را تريهوه صبايعت يه شركد و چونيگرد
وچه ها كان ي مشان دري ايدند و الشهايوهها بلرزكو . شان را مبتال ساخته استي ا رده،كشان دراز ين خشم خداوند بر قوم خود مشتعل  شده و دست خود را بر اي بنابرا25

.نون دراز استك تايد و دست وين همه غضب او برنگرديبا وجود ا. ده انديمثل فضالت گرد
.ر خواهد زديشان صغي اين براي زميرد و از اقصاكد برپا خواهد ي بعي به جهت امت هاي و علْم26
.اهد شد خوينگي نه پي خسته و لغزش خورنده نخواهد بود و احديشان احديان اي و در م27
. شان مثل گردباد شمرده خواهد شدي ايشان مثل سنگ خارا و چرخهاي اسبان ايسمها. شان، زده شده استي ايمانهاك يز و تماميشان تي ايرهايه تك 28
. نخواهد بوديد برد و رهاننده ا خواهني بسالمت د را گرفته،يشان نعره خواهند زد و صيرد و اكان غرّش خواهند يران ژير ماده و مانند شيشان مثل شي غرّش ا29
. آن به ظلمت مبدل شده استك است و نور در افالي و تنگيكي تاركنين بنگرد، اي به زميسكو اگر . ردكا شورش خواهند يشان مثل شورش دري و در آن روز بر ا30


6اشعيا باب 
. پر بودي ويل از دامنهاكي نشسته بود، و هي بلند و عاليرسكه بر كدم يا پادشاه مرد، خداوند را ديه عزّك ي در سال1
. نموديد و با دو پرواز  مي پوشاني خود را ميهايد  و با دو پاي پوشاني خود را مي از آنها شش بال داشت، و با دو از آنها روكيه هر كستاده بودند ي آن اين باالي و سراف2
.ن از جالل او مملّو استي زميوت، تماميوه صباهيقدوس قدوس قدوس  :  گفتي را صدا زده، ميگري ديكي و 3
.د و خانه از دود پر شدي لرزي زد ميه صدا مك و اساس آستانه از آواز او 4
.ده استيوت پادشاه را ديهوه صباينم و چشمانم ك لب ساكان قوم ناپاي لب هستم و در مكه مرد ناپاكرا ي شده ام زكه هالك بر من يوا :  پس گفتم5
. مذبح گرفته بود، داشتيه با انبر از روك يد و در دست خود اخگرين نزد من پري از سرافيكي آنگاه 6
.فّاره گشته استكانت رفع شده و گناهت يرده است و عصكت را لمس ين لبهاي اكنيه اك و آن را بر دهانم گذارده، گفت 7
.مرا بفرست:   گفتم  ما برود؟ياه بركست يكه را بفرستم و ك:  گفتيه مكدم ي آنگاه آوازخداوند را شن8
.   ردكد ي نخواهكست اما دريد نگرينه خواهيد و هر آيد فهمي اما نخواه د ،يد شنين قوم بگو  البته خواهيبرو و به ا :  گفت9

 خود بشنوند و با دل خود بفهمند و بازگشت يگوشهانند و با يشان را ببند، مبادا با چشمان خود ببين نما و چشمان ايشان را سنگي اين قوم را فربه ساز و گوشهاي دل ا10
. ابندي شفا  نموده،

.ران شودين خراب و وي و زميون باشد و خانه ها بدون آدمكرمسيران گشته، غيه شهرها وك يتا وقت: ؟ او گفتيكخداوند تا به :  پس من گفتم11
.ارشودي بسيهاين خرابيان زميند و در مك و خداوند مردمان را دور12
ت مقدس ي ماند، همچنان ذري مي آنها باقةندك شود، يه چون قطع مكمثل درخت بلوط و چنار . ديگر تلف خواهد گرديز با دي در آن خواهد بود و آن ني اما باز عشر13
. آن خواهد بودةندك


7اشعيا باب 
ند، اما نتوانستند آن را يم برآمدند تا با آن جنگ نماي بر اورشل ل،يا، پادشاه اسرائيرام و فقح بن رملن، پادشاه آيه رصكهودا، واقع شد يا پادشاه يوتام بن عزّيام آحازبن ي و در ا1

.نديفتح نما
. لرزديه درختان جنگل از باد مك يد به طوريم اردو زده اند، و دل او و دل مردمانش بلرزيه اَرام در افراك و به خاندان داود خبر داده، گفتند 2
.رون شوي گازر به استقبال آحاز بة به راه مزرعي فوقانةك قنات برياشوب به انتهايتو با پسر خود شĤر«: ا گفتيوند به اشع آنگاه خدا3
.اين و اَرام و پسر رملي از شدت خشم رصيعني  ن دو دمِ مشعلِ دودافشان،يف نشود از ايبا حذر و آرام باش مترس و دلت ضع:  را بگوي و و4
:ندي گويرده، مك ضرر تو مشورت يا برايم و پسر رمليبا افراه ارام كراي ز5
.    مينك نصب يل را در آن به پادشاهيم و پسر طبئيير نمايشتن تسخيرده، به جهت خوكم و آن را محاصره ييهودا برآي بر 6
.دي شود و واقع نخواهد گردين بجا آورده نميه اكد ي گوين ميهوه چني خداوند 7
. نخواهد بوديگرقوميه دك ي شود به طوريسته مكم شين است و بعد از شصت و پنج سال افرايرام، دمشق و سر دمشق، رصه سر اَكرا ي ز8
.د ماندينه ثابت نخواهيد هر آينكا است و اگر باور نيم سامره و سر سامره پسر رملي و سر افرا9

:رده، گفتكگرآحاز را خطاب ي و خداوند بار د10
.ن بااليي عليا از اعليا از عمق ها بطلب يآن را . ت بطلبيهوه خداي از  به جهت خوديتي آ11
. طلبم و خداوند را امتحان نخواهم نمودينم:  آحاز گفت12
.دينكزار يز بي مرا نيد خداي خواهيه مكد بلينكزار يه مردمان را بك سهل است يزيا شما را چيآ! دي خاندان داود بشنويا:  گفت13
.ل خواهد خوانديد و نام او را عمانوئيي خواهد زايره حامله شده، پسرك باكنيا:  خواهد داديتي خداوند به شما آن خودي بنابرا14



. را بدانديردن خوبكار ي و اختيردن بدك كه تركره و عسل خواهد خورد تا آنك 15
. خواهد شدكد، متروي ترسيما از هر دو پادشاه آن مه شك يني را بداند، زميردن خوبكاري و اختي نمودن بدكه پسر، تركرا قبل از آني ز16
. پادشاه آشور رايعنيامده باشد يهودا جدا شد تا حال نيم از يه افراك ياميه از اك را خواهد آورد يامي خداوند بر تو و بر قومت و بر خاندان پدرت ا17
. ر خواهد زدين آشورند صفيه در زمك يي مصرند و زنبورهاي نهرهايناره هاكه به ك يي مگسهايه خداوند براك و در آن روز واقع خواهد شد 18
. مرتع ها فرود خواهند آمدة خاردار و بر همي بوته هاة صخره و بر هميافهاكران و شي ويهاي آنها برآمده، در وادي و تمام19
ش هم سترده خواهد يد و ريها را خواهد تراشي پاي سر و موي پادشاه آشور، موة به واسطيعني شود يرمي نهر اجيه از ماوراك ي استره اة و در آن روز خداوند به واسط20
.    شد
.  گاو جوان و دو گوسفند زنده نگاه خواهد داشتكي يه شخصك و در آن روز واقع خواهد شد 21
.عسل خواهد بودره و كش ك ماند، خوراين باقيان زميه در مكرا هريره خواهد خورد زك دهند يه مك يري شي و از فراوان22
. شد، پر از خار و خس خواهد شديده مي نقره دةه هزار مو به جهت هزار پارك يانك و در آن روز هر م23
 .ردكمال خواهند يه گاوان را به آنجا خواهند فرستاد و گوسفندان آن را پاك شد، از ترس خار و خس به آنجا نخواهند آمد بلينده مكل يه با بك ييوههاكع ي و جم25


8اشعيا باب 
.سير شالل حاش بز بنوي مهير و بر آن با قلم انسان براي بزرگ به جهت خود بگيلوح:  و خداوند مرا گفت1
.رمي گي شهادت ميا را به جهت خود برايكبريا ابن يركاهن و زك ياي اوريعنين ي و من شهود ام2
ر شَالل حاش بز بنام،ياو را مه: نگاه خداوند به من گفتآ. ديي زايردم و او حامله شده، پسرك يكيه نزدي پس من به نب3
.غما خواهند برديش پادشاه آشور به يمت سامره را پيد، اموال دمشق و غني مادرم بگوي پدرم وايه طفل بتواند اكرا قبل از آني ز4
:رده، گفتكگر مرا باز خطاب ي و خداوند بار د5
ا مسرور شده اند،ين و پسر رملي شود خوار شمرده، از رصي ميمت جارياله به مكلوه را ي شين قوم آبهايه اك چون6
ناره ك ي خود برخواهد آمد و از تماميهايع جويشان برخواهد آورد و او از جمي حشمت او را بر اي پادشاه آشور و تماميعنيار نهر ي زورآور بسي خداوند آبهاكنين اي بنابرا7
ش سرشار خواهد شد،ي خويها
. ل پر خواهد ساختي عمانوئيتت را ايرده، طول و عرض والك خود را پهن يه بر گردنها برسد و بالهاكرده، عبور خواهد نمود تا آنكالن يودا تجاوز نموده، سهي و بر 8
د يست خواهكد و شي خود را ببندمرك. افتيد يست خواهكد و شيمر خود را ببندكن و ي زمي اقصايد ايريافت و گوش گيد يست خواهك قومها و شيد اييجان آي به ه9
.افتي

.را خدا با ما استيد و بجا آورده نخواهد شد زييد و باطل خواهد شد و سخن گوينك با هم مشورت 10
:م و گفتي ننماكن قوم سلويه به راه اكم داد ين گفت و مرا تعلي به من چنيه خداوند با دست قوك چون11
12 ديشان ترسان و خائف مباشيد و از ترس ايند، شما آن را فتنه ننام نامين قوم فتنه ميه اكهرآنچه را.
.د و او ترس و خوف شما باشدييس نمايوت را تقديهوه صباي 13
. م دام و تلهينان اورشلك ساي لغزش دهنده و براةل سنگ مصادم و صخري هر دو خاندان اسرائيان مقدس خواهد بود اما براكم شماي و او برا14
» .ديسته شده و بدام افتاده، گرفتارخواهند گردكشان لغزش خورده، خواهند افتاد و شي از اياري و بس15
.عت را در شاگردانم مختوم سازيچ و شري شهادت را به هم بپ16
.دوار او خواهم بوديده، اميشك سازد انتظار ي ميعقوب مخفي خود را از خاندان يه روك خداوند ي و من برا17
.ميات و عالمات هستيل آين است به جهت اسرائكون سايوه صهكه در كوت يهوه صبايه خداوند به من داده است، از جانب ك ي پسران من وكني ا18
ز مردگان به ا ايند و آيال ننماو خود سيا قوم از خدايآدييد، گوينكال ونند سك ي و زمزم مكي جكيه جك يه از اصحاب اجنّه و جادوگرانكند يشان به شما گوي و چون ا19

د نمود؟يال باوجهت زندگان س
. نخواهد بودييشان روشناي ايند، پس برايالم سخن نگوكن يد و اگر موافق اييعت و شهادت توجه نماي به شر20
رده، به باال خواهند كت  خود را لعنيشتن را مشوش خواهند ساخت و پادشاه و خدايه گرسنه شوند خوك ي در آن خواهند گشت و هنگامي و با عسرت و گرسنگ21
.ستينگر
.ظ رانده خواهند شدي غليكي خواهد بود و به تاريشاني و ظلمتِ پريكي و تاري تنگكنين نظرخواهند انداخت و اي و به زم22


9اشعيا باب 
ا به آن طرف اردنّ ياخت، اما در زمان آخر آن را به راه درل سي را ذلين نفتالين زبولون و زمين زميشيدر زمان پ.  نخواهد شديكي بود، تاري ميه در تنگك او ين براكي ل1

.ديل امت ها محترم خواهد گردانيدرجل
.  ه موت نور ساطع خواهد شدين ساينان زمكد و بر ساي خواهند ديمي نور عظ  بودند،ي مك ساليكيه در تارك ي قوم2
.ندي نمايمت وجد ميم نمودن غنيه در تقسك يسانك وقت درو و مانند يرد مثل شادمانك خواهند يو شادبه حضور ت. يدياد گردانيشان را زي ايار ساخته، شادي تو قوم بس3
.يردكان يه در روز مدك چنانيستك را شي و ةنندك جفا ي عصايعني گردنش يوغ بار او عصايه كرا ي ز4
.زم آتش خواهند بودي سوختن هيبراشان به خون آغشته است، اما ي مسلّحان در غوغا است و رخٌوت اة اسلحةرا همي ز5
 خوانده ي و سرور سالمتير و پدر سرمدي قدير و خدايب و مشيده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجي به ما بخشيده و پسريي زاي ما ولديه براكرا ي ز6

.خواهد شد
ن يوت ايهوه صبايرت يغ. ديد بود تا آن را به انصاف و عدالت از اآلن تا ابد االباد ثابت و استوار نما انتها نخواهيت وك داود و بر ممليرسك او را بر ي سلطنت و سالمتي ترق7ّ

.را بجا خواهد آورد
.ديل واقع گرديعقوب فرستاد و آن بر اسرائي نزد يالمك خداوند 8



.ندي گويبر دل خود مكه از غرور و تكنان سامره كم و ساي افرايعني قوم خواهند دانست ي و تمام9
.مي گذاريم آنهايست اما سرو آزاد بجاك افراغ درهم شيم نمود؛ چوبهايده بنا خواهي تراشي خشتها افتاده است اما با سنگها10
.ختين را بضّد او خواهد برافراشت و خصان او را خواهد برانگين خداوند دشمنان رصي بنابرا11
.ده نشده و دست او هنوز دراز استين همه، خشم او برگردانياما با ا. ل را با دهان گشوده خواهند خورديشان اسرائي و اان را از مغربينيان را از مشرق و فلسطي اَرام12
.ده انديوت را نطلبيهوه صباي خودشان بازگشت ننموده و ة زنندين قوم بسوي و ا13
.دي روز خواهد بركيل در ي را از اسرائين خداوند سر و دم نخل و ني بنابرا14
. باشدي دم م  دهد،يم دروغ ميه تعلك ي ايف سر است و نبير و مرد شري مرد پ15
. شونديده ميروان بلعينند و پك يشان را گمراه مين قوم ايان ايه هادكرا ي ز16
 به حماقت يرند و هر دهانيشان منافق و شريع ايجمه كچون. شان ترحم نخواهد نموديوه زنان ايمان و بيتيشان مسرور نخواهد شد و بر ين سبب خداوند از جوانان اي از ا17
.ده نشده و دست او هنوز دراز استينهمه غضب بر او برگرداني شود با ايلّم مكمت

. شوديچان ميظ پي جنگل افروخته شده، دود غلي خورد، و در   بوته هاي سوزاند و خار وخس را ميه شرارت مثل آتش مكرا ي ز18
. بر برادر خود شفقت ندارديسكزم آتش گشته اند و ين سوخته شده است و قوم هيزموت يهوه صباي از غضب 19
. خوردي خود را ميس گوشت بازوك شوند و هرير نمي خورند و سي مانند و از طرف چپ ميند و گرسنه مي رباي از جانب راست م20
21ديشان بضّد ي اي را و هر دويم منّسيم را از افراي افراي منسده نشده و دست او هنوز دراز استينهمه غضب او برگرداني شوند، با اي مهودا متح.


10اشعيا باب 
. دارنديه ظلم را مرقوم مك ياتبانك سازند و ي مير عادله را جاريام غكه احك ي بر آناني وا1
.نديمان را تاراج نمايتيشان بشوند و ي اوه زنان غارتيه بكند تا آنيران قوم مرا برباي منحرف سازند و حقّ فقينان را از داوريك تا مس2
د انداخت؟يجا خواهكخت و جالل خود را از يد گري معاونت خواهيه براك يرد و بسوكد يچه خواه د، ي آي از دور ميه خرابك يني پس در روز بازخواست در ح3
.ده نشد و دست او هنوز دراز استينهمه غضب او برگردانيبا ا. فتنديشتگان بكر يران خم شوند و زير اسيه زكر از آني غ4
. باشديشان است خشم من ميه در دست اك يي غضب من است و عصايه عصاك بر آشور ي وا5
.مال سازنديوچه ها پاكشان را مثل گل ي ببرند و ايند و غارتي بربايمتي دارم، تا غني فرستم و نزد قوم مغضوب خود مأمور مي او را بر امت منافق م6
. و منقطع بسازدكار را هالي بسيه امت هاكن است يه مراد دلش اكبل د، ي نماياس نمينگونه قيند و دلش بدك ين گمان نمين اما او چ7
ستند؟يعاً پادشاه نيا سرداران من جميد آي گويرا مي ز8
. باشديا سامره مانند دمشق نمي، و آيا حمات مثل ارفاد نيست و آيش نيمكركلنو مثل كا ي آ9

شتر بودند؟يم و سامره بي اورشلي آنها از بتهاةدي تراشي  و بتها افت؟يال ي بتها استكه دست من بر ممالك چنان10
  ن نخواهند نمود؟يش چنيم و بتهايش عمل نمودم به اورشليه به سامره و بتهاك يا به نهجي پس آ11
 يبر وك دل مغرور پادشاه آشور و از فخر چشمان متةه من از ثمركده باشد يم به انجام رسانيون و اورشليوه صهكار خود را با ك يه خداوند تمامك و واقع شد بعد از آن12

.    ديشكانتقام خواهم 
شان را غارت نمودم و مثل جبار ين ايردم و حدود قومها را منبقل ساختم و خزاكن را يم هستم ايه فهكش چونيمت خوكبه قوت دست خود و به ح«: دي گويرا مي ز13

.ر انداختميشان را به زين اسرورا
ا يه بال را بجنباند ك نبود يسكردم و كن را جمع ي زمينند، من تمامك را جمع ك مترويه تخمهاك ي گرفته است و به طوريانه اي و دست من دولت قوم ها را مثل آش14

.دي بنماك جكا جيد يدهان خود را بگشا
ا چوب دست آنچه ي خود را بجنباند ةنندكا عصا بلند يه گوكرد، كند افتخار خواهد ك شيه آن را مك يسكا اره بر ي نمود ند فخر خواهدك شيه به آن مك يسكا تبر بر ي آ15

د؟ينباشد بلند نما
. مثل سوختن آتش افروخته خواهد شدير جالل او سوختني خواهد فرستاد و زي او الغريوت بر فربهايهوه صباين خداوند ي بنابرا16
.ده، خواهد خوردي روز خار و خس را سوزانكيو در .  شعله خواهد شديل نار و قدوس ويائ و نور اسر17
.ض خواهد شديت جنگل و بستان او هم روح و هم بدن را تباه خواهد ساخت و مثل گداختن مرك و شو18
.ردك آنها را ثبت تواند يه طفلكل العدد خواهد بود يه درختان و جنگلش قلي و بق19
ل است به يه قدوس اسرائكه بر خداوند ك بل  خودشان اعتماد نخواهند نمود،ةگر بر زننديعقوب بار ديان خاندان يل و ناجي اسرائةيه بقكن روز واقع خواهد شد  و در آ20

.خالص اعتماد خواهند نمود
. ردك قادر مطلق بازگشت خواهند ي خدايعقوب بسوي ةي بقيعني يه اي و بق21
ه مقّدر است به عدالت مجرا خواهد شد،ك يتكهال.  بازگشت خواهند نموديتيشان بقّيا باشند، فقط از ايگ دريل مثل ريتو اسرائرا هرچند قوم ي ز22

.ن به عمل خواهد آورديان تمام زمي در ميريت و تقدكوت هاليهوه صبايرا خداوند ي ز23 
ان بر شما ي خود را مثل مصريد، اگرچه شما را به چوب بزند و عصايد از آشور مترسينكون ساي صهه درك قوم من يا : دي گوين ميوت چنيهوه صباين خداوند ي بنابرا24

.ديبلند نما
.شان خواهد بوديت اك هالي، غضب تمام خواهد شد و خشم من برايمكار يرا بعد از زمان بسي ز25
ه بر ك يرد به طوركا خواهد بود و آن را بلند خواهد ي او بر دريو عصا.  غراب ة بر صخرانيشتار مدكه در كخت چناني خواهد برانگي بر ويانه ايوت تازيهوه صباي و 26

.رده بودكان يمصر
. گسسته خواهد شديوغ از فربهيوغ او از گردن تو رفع خواهد شد و يه بار او از دوش تو و ك و در آن روز واقع خواهد شد 27
28ش اسباب خود را گذاشتماكد و از مجرون گذشت و در ميات رسي او به ع.
.ردندكل فرار و شا ةدند، اهل رامه هراسان شدند و اهل جبعيردند و در جمع منزل گزك از معبر عبور 29
!ر گوش دهي عناتوت فقيشه و اي ليا! اد برآوريم به آواز خود فري دختر جلي ا30



.ختنديم گرينينان جك شدند و ساينه فراري مدم31
.  سازديم دراز ميوه اورشلكون و يل دختر صهيند و دست خود را بر جك يتوقف من امروز در نوب ي هم32
د،يده خواهند شد و مرتفعان پست خواهند گرديوت شاخه ها را با خوف قطع خواهد نمود و بلند قدان بريهوه صباي خداوند كني ا33
.د افتادده خواهد شد و لبنان به دست جباران خواهي جنگل به آهن بري و بوته ها34


11اشعيا باب 
.فتكش خواهد شيشه هاي از ري شاخه ا رون آمده،ي بيسي  ة از تني و نهال1
.مت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوندك روح حيعني  و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، 2
.ه نخواهد نموديش تنبي خويرد و بروفق سمع گوشهاك نخواهد يورت چشم خود دايو او در ترس خداوند خواهد بود و موافق ري و خوش3
 خود ي لبهاةفحيران را به يش زده، شري خويو جهان را به عصا. م خواهد نمودك حين براستيرد و به جهت مظلومان زمك خواهد ينان را به عدالت داوريكه مسك بل4

.شتكخواهد 
. انش امانتيمربند مكمرش عدالت خواهد بود و كمربند ك و 5
. آنها را خواهد راندكوچك با هم، و طفل ير و پرواريد و گوساله و شيونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابك و گرگ با بره س6
.اه خواهد خوردكر مثل گاو و يد و شي آنها با هم خواهند خوابيد و بچه هاي و گاو با خرس خواهد چر7
. خواهد گذاشتي افعةر باز داشته شده و دست خود را بر خانيرد و طفل از شك خواهد ير بازرخوار بر سوراخ ماي و طفل ش8
. پوشانديا را ميه درك ييه جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهاكرا يرد زك نخواهند يوه مقدس من ضرر و فسادك ي و در تمام9

. او با جالل خواهد بوديد و سالمتي علَم قوم ها برپا خواهد شد و امت ها آن را خواهند طلب به جهتيسي ةشيه رك و در آن روز واقع خواهد شد 10
الم و شنعار و حمات و از يه از آشور و مصر و فتروس و حبش و عكش را ي قوم خوةيند تا بقكگر دست خود را دراز يه خداوند بار دك و در آن روز واقع خواهد گشت 11
.مانده باشند بازآورد يا باقي دريره هايجز
.هودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورديندگان كرد و پراكل را جمع خواهد ي برافراشته رانده شدگان اسرائي و به جهت امت ها علَم12
.ردك نخواهد يم را دشمنيافراهودا يهودا حسد نخواهد برد و يم بر يافرا. ديهودا منقطع خواهند گرديم رفع خواهد شد و دشمنان ي و حسد افرا13
.ردكشان را اطاعت خواهند ي عمون اي بن رده،كآب دراز وو دست خود را بر اَدم و م.  مشرق را با هم غارت خواهند نموديده، بنيان پريني و به جانب مغرب بر دوش فلسط14
 مانده يه از آشور باقك قوم او ةي و آن را با هفت نهرش خواهد زد و جهت بقر،كهر دراز خواهد  مصر را تباه ساخته، دست خود را با باد سوزان بر نياي درة و خداوند زبان15

.ن مصر بوديشان از زميل در روز برآمدن ايه به جهت اسرائك خواهد بود، چنانيباشند شاه راه


12اشعيا باب 
.ي دهي ميده شده، مرا تسلي، اما غضب برگرداني بودكغضبناه به من كرا يم زي گوي خداوند تو را حمد ميا«ه ك گفت ي و در آن روز خواه1
.ده استيح من است و نجات من گرديهوه قوت و تسبياه يرا يز. ديل نموده، نخواهم ترسك خدا نجات من است و بر او توكني ا2
.ديشكد ي نجات آب خواهي از چشمه هاين با شادماني بنابرا3
. باشديه اسم او متعال مكد يير نماكد و ذينكان قوم اعالم يد و اعمال او را در ميد و نام او را بخوانيي را حمد گوخداوند«: د گفتي و در آن روز خواه4
.ن معروف استي زمين در تماميرده است و اكم ي عظيارهاكرا يد زيي خداوند بسراي برا5
.م استيتو عظان يل در ميرا قدوس اسرائي زيون صدا را برافراشته، بسراي صهةنك ساي ا6


13اشعيا باب 
. ديا ابن آموص آن را ديه اشعك بابل ة درباري وح1
. نجبا داخل شونديد تا به دردهاينكد، با دست اشاره ييشان بلند نمايد و آواز به اينك برپا كوه خشك بر ي علَم2
.  ند به جهت غضبم دعوت نمودمي نماين وجد م ميايبركه در ك را ي آنانيعنيش ي من مقّدسان خود را مأمور داشتم و شجاعان خو3
. ندي بي جنگ سان مير را براكوت لشيهوه صباي. ه جمع شده باشندك امت ها ك مماليآواز غوغا. ريثكوه ها مثل آواز خلق ك در ي آواز گروه4
.ندكران ي جهان را ويم غضب خود تا تماة خداوند با اسلحيعني. ندي آي آسمان ميرانه هاكد و از ين بعيشان از زمي ا5
.دي آي از جانب قادر مطلق  ميتك است، مثل هالكيه خداوند نزدكرا يد زينك ولوله 6
. گرددي مردم گداخته مة همي شود و دلهاي دستها سست مةن جهت همي از ا7
 شعله ور يهايشان روي ايهاي اندازند و رويرت ميگر نظر حيدكيبر . شدك يد درد مي زايه مك يمثل زن.  شوديشان عارض مي زه بر اير شده، اَلَمها و دردهايشان متحي و ا8
. باشديم
.دي نماكانش هالياران را از مكران سازد و گناهي تا جهان را و د،ي آي ميشك روز خداوند با غضب و شدت خشم و ستمكني ا9

.دي خود را نخواهد تابانيي خواهد شد و ماه روشناكي در وقت طلوع خود تارو آفتاب.  خود را نخواهند دادييش روشنايه ستارگان آسمان و برجهاكرا ي ز10
.ر خواهم انداختي و غرور جباران را به ز شان سرا خواهم داد،يان ايران را به سبب عصيون را به سبب گناه شرك و من ربع مس11
.ديابتر خواهم گردانيمكر ي اُوفي و مردم را از زر خالص و انسان را از طال12
.وت و در روز شدت خشم اويهوه صباين غضب يدر ح.  خواهد شدك خود متحرين از جاين آسمان را متزلزل خواهم ساخت و زمي بنابرا13
فرار خواهد ش ين خواي قوم خود توجه خواهد نمود و هر شخص به زميس به سوكو هر. ند خواهند بودك آن را جمع نيسكه ك ي رانده شده و مانند گله اي و مثل آهو14
.ردك

.ر خواهد افتاديه گرفته شود با شمشكزه زده خواهد شد و هريافت شود با نيه ك و هر15
.    عصمت گردنديشان بيشان غارت شود و زنان اي اين انداخته شوند و خانه هايشان به زميز در نظر ايشان ني اطفال ا16
. دارندي آورند و طال را دوست نميه را به حساب نمه نقركخت يشان خواهم برانگيان را بر اي من مادكني ا17



.ردكشان بر اطفال شفقت نخواهد ي رحم ترحم نخواهند نمود و چشمان ا ةرد و بر ثمركشان جوانان را خرد خواهد ي ايمانهاك و 18
.د شدان است، مثل واژگون ساختن خدا سدوم و عموره را خواهيلدانكنت فخر ي و زكه جالل ممالك و بابل 19
.ديمه نخواهند زد و شبانان گله ها را در آنجا نخواهند خوابانيد و اعراب در آنجا خيون نخواهد گردك و تا به ابد آباد نخواهد شد و نسالً بعد نسل مس20
.ردك و غوالن در آنجا رقص خواهند ن خواهد شدكشتر مرغ در آنجا سا. شان از بومها پر خواهد شدي ايد و خانه هايه وحوش صحرا در آنجا خواهند خوابك بل21
.ديشكش طول نخواهد يه برسد و روزهاك است كي خوش نما صدا خواهند زد و زمانش نزديوشهاكشان و گرگها در ي اي و شغالها در قصرها22


14اشعيا باب 
عقوب ملصق يشان ملحق شده، با خاندان ي خواهد داد و غربا با اينشان آراميشان را در زميد و ايگر خواهد برگزيل را بار دي اسرائ عقوب ترحم فرموده،يرا خداوند بر ي ز1

.ديخواهند گرد
ر ي و اس  خود خواهند ساخت،ك، مملويزينك و ي بندگين خداوند برايشان را در زميل ايو خاندان اسرائ. ان خودشان خواهند آوردك به م شان را برداشته،ي و قوم ها ا2

. خواهند نموديمرانكش حياران خوك، بر ستم ردهكر يان خود را اسكگنند
.د، واقع شدي بخشي نهادند خالصيه بر تو مك سخت يه خداوند تو را از الم و اضطراب و بندگك ي و در روز3
!دي گرديچگونه فان:  گفتين مثل را بر پادشاه بابل زده، خواهيه اك 4
.ستكمان را شكران و چوگان حاي شري خداوند عصا5 
 نمود،ي ميمرانكحد حي بي زد و بر امت ها به غضب با جفاي مي متوالة قوم ها را به خشم با صدمه ك آن6
.ندي نمايده اند و به آواز بلند ترّنم ميت گردكن آرام شده و ساي زميتمام7
.امده استي بر ما برنيننده اكطع  قيده ايه تو خوابك ياز زمان« : ندي گوي تو شادمان شده، مة آزاد لبنان درباريز و سروهاي صنوبرها ن8
ع پادشاهان امت ها را از ي و جم  سازد،يدار مي تو بين را برايع بزرگان زمي جميعني و مردگان  د،ي تو را استقبال نمايياي است تا چون بك تو متحرير برايه از زي هاو9
. دارديشان برمي ايهايرسك

؟يده ايگرد و مانند مايف شده ايز مثل ما ضعيا تو نيآ : ندي گويرده، مكنها تو را خطاب يع اي جم10
. پوشاننديده شده و مورها تو را مير تو گسترانيرمها زك. ه فرود شده استي تو به هاوي بربطهاي جالل تو و صدا11
؟يانده شده كن افي چگونه به زمي ساختيل ميه امت ها را ذلك ي؟ اي زهره دختر صبح چگونه از آسمان افتاده ايا12
. وه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمودك ستارگان خدا خواهم افراشت،  و بر ي خود را بااليرسكبه آسمان صعود نموده، : ي گفتي و تو در دل خود م13
 خواهم شديرده، مثل حصرت اعلك ابرها صعود يهاي بلندي باال14
. شدي حفره فرود خواهيه به اسفلهاين به هاوك ل15
 ساخت؟ي را مرتعش مكه جهان را متزلزل و ممالكن آن مرد است يا ايآ:  خواهند گفت نند بر تو چشم دوخته و در توتأمل نموده،يه تو را بك يان آن16
» رد؟ك يشان رها نمي ايران خود را به خانه هاي ساخت و اسيش را منهدم مي نمود و شهرهايران ميون را وكه ربع مسك 17
. خوابندي خود با جالل مة در خانكيعاً هر يمت ها جم پادشاهان اة هم18
 ة روند و مثل الشي حفره فرو ميه به سنگهاكرزده شده باشند، يه با شمشك يشتگانكروه و مانند لباس ك مة و مثل شاخي شوينده مكرون افي اما تو از قبر خود ب19
.مال شدهيپا

. ور نخواهند شدكران تا به ابد مذيت شريذر. يشته اكش را يرده، قوم خوكران ي خود را ونيه زمك بود چونيشان در دفن متّحد نخواهي با ا20
.ون را از شهرها پر نسازندك ربع مسيند و روين تصرّف ننمايزند و در زميشان برنخيد، تا ايا سازيشان قتل را مهي پسرانش به سبب گناه پدران اي برا21
.ت را از بابل منقطع خواهم ساختيه را و نسل و ذرياسم و بق«: دي گويو خداوند م» .شان خواهم برخاستيد امن به ض«: دي گويوت ميهوه صباي و 22
.دي گويوت ميهوه صباي» .ت خواهم رفتكد و آن را با جاروب هالي آب خواهم گردانيب خارپشتها و خَالبهاي و آن را نص23
.رده ام همچنان بجا آورده خواهد گشتكر يه تقدك يو به نهج. ه قصد نموده ام همچنان واقع خواهد شدك يطورناً به يقي: دي گويوت قسم خورده، ميهوه صباي 24
.شان برداشته خواهد شدي از گردن ايشان رفع شده، با ويوغ او از ايو . ردكمال خواهم يش پاي خويوههاكست و او را بر كن خودم خواهم شي و آشور را در زم25
.ن استيع امت ها دراز شده، هميه بر جمك يو دست. ن استين مقدرگشته، اي زمي تمامه برك يري تقد26
ه آن را برگرداند؟كست يكه دراز شده است پس كه آن را باطل گرداند؟ و دست اوست كست يكر نموده است، پس يوت تقديهوه صبايه كرا ي ز27
:  نازل شدين وحيه آحاز پادشاه مرد اك ي در سال28
.ن پرنده خواهد بودي آتشي او اژدهاةجيد و نتي آيرون مي بي مار افعةشيه از ركرا يز. سته شده استك زد شيه تو را مك ييه عصاكنين از اك مين شاديع فلسطي جمي ا29
.ماندگان تو مقتول خواهند شد يشت و باقك خواهم ي تو را با قحطةشيو ر. دينان خواهند خوابيران در اطميد و فقينان خواهند چريك و نخست زادگان مس30
. دور نخواهد افتاديسك يد و از صفوف وي آيه از طرف شمال دود مكرا يز.  شدين تو گداخته خواهي فلسطي تماميا! اد برآوري شهر فريو ا!  دروازه وِلوِلَه نماي ا31
. در آن پناه خواهند بردينان قوم ويكاست و مساد نهاده يون را بنيه خداوند صهكنيا«:  پس به رسوالن امت ها چه جواب داده شود32


15اشعيا باب 
. شده استكر موآب خراب و هالي قيرا در شبي شده است؛ زك عار موآب خراب و هاليه در شبكرا يز: موآبة درباري وح1
ده شده ي همه تراشيشهاي است و ريشان گَري از ايكيبر سر هر . ندك يلَه مدبا وِلوِي نَبو و ميموآب برا. ستن برآمده اندي بلند به جهت گريان هاكبون به ميده و دك به بن2

.است
.زدي ريها مكد و اشي نمايس ولوِلَه مك خود هري بندند و بر پشت بامها و در چهارسوهايمر خود را به پالس مك خود يوچه هاك در 3
. لرزديشان ميشان در اينند و جان اك ين مسلّحان موآب ناله ميبنابرا.  شودي مسموع ماهصيشان تا يآواز ا.  آورندياد برمي و حشْبون و اَلْعالَه فر4
م يه از راه حوروناكرا يز. ندي آيه برميت با گريشان به فراز لُوحيه اكرا ي زنند زيا نعره ميانش تا به صوغَرْ و عجِلَت شَلِشيفرار.  آوردياد برمي دل من به جهت موآب فر5

. آورنديت برمك هاليصدا
. نمانده استيز سبز باقيچ چياه تلف شده و هيده و گيكه علف خشكم خراب شده، چوني نمِريه آبهاكرا ي ز6



. برنديدها مي بي خود را بر واديل نموده اند و اندوخته هايه تحصك را ين دولتي بنابرا7
.ده استيم رسيليشان تا بئر ايم و وِلوِلَه اي تا اَجالشانيشان حدود موآب را احاطه نموده و وِلوِلَه اياد ايه فركرا ي ز8
.نش خواهم گماشتي زمةيان موآب و بر بقي را بر فراريري شيعنياد خواهم آورد ي زيايمون باليه بر دكمون از خون پر شده زانرو ي ديه آبهاك چون9


16اشعيا باب 
.ديون بفرستيوه دختر صهكه ابان بي بين است از سالع بسويم زمكه خراج حاك بره ها را 1
. اضرنون خواهند شدي شده نزد معبرهاك ترةاني و دختران موآب مثل مرغان آواره و مانند آش2
.م منمايان را تسلين و فراركرانده شدگان را پنهان .  خود را در وقت ظهر مثل شب بگردانةيد، و سايد و انصاف را بجا آوري مشورت بده3
ار از ك گردد و ستميننده تمام مك شود و تاراج يرا ظالم نابود ميز. ننده پناهگاه باشك تاراج يشان از روي ايو برا. نندي رانده شدگان من نزد تو مأوا گزهك موآب بگذار ي ا4
.ن تلف خواهد شديزم
. ديل نماينصاف را بطلبد و به جهت عدالت تعجند و اك يه داورك داود خواهد نشست ةمي بر آن در خي به راستيسك به رحمت استوارخواهد گشت و يرسك و 5
.م و فخر او باطل استيديبر و خشم او را شنكالء و يبر و خُك تياري غرور موآب و بس6
. شودي مضروب ملكه بالكرا يد زينك ير حارست ناله مي قيادهايبه جهت بن. ندي نمايشان وِلْوِلَه مي ايند و تمامك ين سبب موآب به جهت موآب وِلوِلَه مي بد7
ش ي شد و شاخه هاينده مكابان پرايده بود و در بير رسيغْزيآنها تا به . ستندكش را شيهاك سِبمه پژمرده شد و سروران امت ها تاي حشْبون و موهايه مزرعه هاكرا ي ز8

. گذشتيا ميمنتشرشده، از در
ت گلبانگ افتاده يوه ها و انگورهايه بر مكرا يراب خواهم ساخت زي خود سيهاك حشْبون  و اَلْعالَه شما را با اشيا. ستير خواهم گريعزي ةي موسِبمه به گرين براي بنابرا9

.است
خاموش  را ي شادمانيصدا. ندك يمال نمي شراب را در چرخُشتها پايسك نخواهد بود و يستانها ترنّم و آواز شادمانك و ابتهاج از بستانها برداشته شد و در تاي شاد10

.دميگردان
.رحارشي قي زند و بطن من براي من مثل بربط به جهت موآب صدا مي لهذا احشا11
. اب نخواهد شديامكد ياي دعا بيان مقدس خود براكند و به مكشتن را خسته يان بلند خود حاضرشده، خوكه موآب در مك ي و هنگام12
.م گفته استيقد موآب از زمان ةه خداوند دربارك يالمكن است ي ا13
 قوت يم و بكار ي آن بسةير او محقّرخواهد شد و بقيثك جماعت ي مزدور، جالل موآب با تماميه بعد از سه سال مثل سالهاكد ي گوي م لّم نموده،ك اما اآلن خداوند ت14

. ديخواهند گرد


17اشعيا باب 
.دي خراب خواهد گردةو تود شود يان شهرها برداشته  مي دمشق از مكنيا: دمشقة درباري وح1
.دي آنها را نخواهد ترسانيسكدن گله ها خواهد بود و ي شود و به جهت خوابي مكر متروي عرُوعي شهرها2
.دي گوين ميوت چنيهوه صبايه كرا يل خواهند بود زي اسرائيو مثل جالل بن. ه اَراميم تلف خواهد شد و سلطنت از دمشق و از بقي و حصار از افرا3
. گردديل مي تبدي جسدش به الغري شود و فربهيف ميعقوب ضعي در آن روز جالل  و4
.ننديم سنبله ها را بچي رفايه در وادك يو خواهد بود مثل وقت. ندكشان سنبله ها را درو ي اينند و دستهاكه دروگران زرع را جمع ك چنان خواهد بود 5
 يهوه خداي.  ماندي بارور آن باقيا پنج دانه بر شاخچه هاي بلند و چهار ةا سه دانه بر سر شاخيه دو كانند كتون را بتيزه ك ي ماند و مثل وقتي چند در آن باقي و خوشه ها6

. دي گوين ميل چنياسرائ
.ستيل خواهد نگري قدوس اسرائيرد و چشمانش بسوك خود نظر خواهد ةنندي آفري در آن روز انسان بسو7
. ستي آفتاب نخواهد نگريم و بتهايري اشيعنيش بنا نموده ي خوي با انگشتهاه به آنچهك يي مذبح هاي و بسو8
.ران خواهد شديل واگذاشتند و وي اسرائيه آنها را از حضور بنكوه بلند است خواهد شد كا بر يه درجنگل ك يينش مثل خرابه هاي حصي در آن روز شهرها9

.اشتك يب را خواهي غري نمود و قلمه هاير غرس خواهي دلپذين نهالهاي، بنابراياوردياد نيش را به ي خو قوتة و صخريردك نجات خود را فراموش يه خداك چون10
ر برباد خواهد ي و حزن عالج ناپذك آورد، اما محصولش در روز آفت مهليوفه خواهك داد و در صبح مزروعِ خود را به شي، آن را نمو خواهيي نمايه غرس مك ي در روز11
.رفت
.نندك ي زورآور خروش ميه مثل خروش آبهاك يفيند، و خروش طواي نمايا شورش ميه مثل شورش دركار ي بسي بر شورش قوم هايا و12
 غبار وهها در برابرباد رانده خواهند شد و مثلكاه كخت و مثل ي دور خواهند گريرد و به جاكشان را عتاب خواهد ي خروشند، اما ايار مي بسيف مثل خروش آبهاي طوا13

.در برابر گردباد
. ن استيندگان ما همي غارت نماةنندگان ما و حصكب تاراج ينص.  شوندي خوف است و قبل از صبح نابود مكني در وقت شام ا14


18اشعيا باب 
.  باشديوش  مك يه به آن طرف نهرهاكه در آن آواز بالها است ك يني بر زمي وا1
ب بوده ينون مهكش تايه از ابتداك يز امت بلند قّد و برّاق، نزد قوميد نيزرو بروي رسوالن تي ا :دي گوي فرستد ومي آبها  مي بر روي برديهايشتكا و در يان به دريلچي و ا2

.ندك يم ميشان را تقسين ايه نهرها زمكننده كمال ي امت زورآور و پايعنياند 
.ديرٍنّا نواخته شود بشنوكد و چون يوهها بلند گردد بنگرك  بري جهان، چون علَمةنكون و سكنان ربع مسك ساي تمامي ا3
. صاف بر نباتات و مثل ابر شبنم دار در حرارت حصاديمثل گرما. ان خود نظر خواهم نمودكد و از ميه من خواهم آرامكن گفته است يرا خداوند به من چني ز4
.ندكده دور خواهد افيد و نهالها را بريده، مبدل گردد او شاخه ها را با اره ها خواهد بريوفه تمام شود و گل به انگور رسكه شك يرا قبل از حصاد وقتي ز5
ن زمستان را بر آنها يع وحوش زمي تابستان را بر آنها بسر خواهند برد و جمياركو مرغان ش. ن واگذاشته خواهدشديوهها و وحوش زمك يارك مرغان شي و همه برا6

.ديخواهند گذران



شان را ين ايه نهرها زمكننده كمال ي زورآور و پايب است و ازامتينون مهكش تا يه از ابتداك يوت از قوم بلند قّد و برّاق و از قوميهوه صباي ي برايه ايزمان هد و در آن 7
.          ون آورده خواهد شديوه صهك به يعنيوت يهوه صبايان اسم كند، به مك يم ميتقس


19اشعيا باب 
.شان گداخته خواهد شديان در اندرون اي مصريد و دلهاي خواهد لرزي مصر از حضور ويد و بتهاي آيزرو سوار شده، به مصر مي خداوند بر اَبرِ تكنيا:  مصر ةر درباي وح1
.جنگ خواهند نمودشور كشور با كش و شهر با شهر و ي خوةيه با همسايخت و برادر با برادر خود و همسايان خواهم برانگيان را بر مصري و مصر2
.ال خواهند نمودوران و صاحبان اجنّه و جادوگران سيشان از بتها و فالگيد و اي و روح مصر در اندرونش افسرده شده، مشورتش را باطل خواهم گردان3
.دي گوين ميوت چنيوه صباهيخداوند . ردك خواهد يمرانكشان حيم خواهم نمود و پادشاه زورآور بر ايش تسليك ستم يان را به دست آقاي و مصر4
.دي خواهد گردكم شده، نهر خراب و خشكل يا ني وآب از در5
.ا پژمرده خواهد شدي و بوريد و نك خشيم شده مك ماصور يهاي و نهرها متعفّن شده، جو6
.ديگرد و راند شده و نابود خواهند كل خشي ني مزرعه ها ةل است و همي ن ةل و بر دهنينار نكه برك يغزار  و مر7
. آب گسترانند افسرده خواهند شديه دام بر روك ينند و آنانك ي ميل اندازند زاريه قالّب به نك ي آنانةرند و همي گيران ماتم مي گي و ماه8
.  خجل خواهند شدةتان شانه زده و بافندگان پارچك و عامالن 9

.ده دل خواهند شديع مزدوران رنجيده و جمييان او ساك و ار10
م يما و پسر پادشاهان قدكه من پسر حكد يي گويپس چگونه به فرعون م.   گرددي ميران دانشمند فرعون وحشي شوند و مشورت مشيل احمق مكروران صوعن بال س11
. باشميم

ر نموده است؟ي مصر چه تقدةوت درباريهوه صبايه كشان تو را اطالع دهند و بدانند يند تا ايجاكمان تو يك پس ح12
.رده اندكه اسباط مصر هستند آن را گمراه يه سنگ زاوك يب خورده اند و آنانيان صوعن ابله شده و سروران نوف فر سرور13
. رونديزان راه مي خود افتان و خيه در قكرده اند، مثل مستان كشان گمراه ي ايارهاك ةان را در هميشان مصريه اكخته است ي در وسط آن آميرگي و خداوند روح خ14
.ندكا بيا بوريا دم نخل يه سرك نخواهد ماند ياركان را ي مصر و15
.  آورد لرزان و هراسان خواهند شديت مكه آن را بر مصر به  حركوت يهوه صبايت دست ك باشند و از حري در آن روز اهل مصر مثل زنان م16
 نموده است ووت بر آن مقدريهوه صبايه ك يريه تقدكهودا باعث خوف مصر خواهد شد ين ي و زم17
.ده خواهد شديت نامك شهر هاليكيوت قسم خواهند خورد و يهوه صباي يلّم شده، براكنعان متكن مصر به زبان ي در آن روز پنج شهر در زم18
. خداوند خواهد بودي نزد حدودش براين مصر و ستونيان زمي خداوند در مي براي در آن روز مذبح19
ت يش استغاثه خواهند نمود و او نجات دهند و حماينندگان خوكه نزد خداوند به سبب جفا  كرا يز. ن مصر خواهد بوديوت در زميوه صباهي ي براي و شهادتيتي و آن آ20
.ديشان راخواهد رهانيشان خواهد فرستاد و اي اي برايننده اك

آن را وفا  رده، ك خداوند نذر يرد و براكا او را عبادت خواهند يح و هدايو با ذباان خداوند را خواهند شناخت يان معروف خواهد شد و در آن روز مصري و خداوند بر مصر21
خواهند نمود و

. شفا خواهد داد شان را اجابت نموده،يند اي خداوند بازگشت نمايرا چون بسويان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد زي و خداوند مصر22
. ان عبادت خواهند نموديان با آشوريان به آشور خواهند رفت و مصريان به مصر و مصرياهد بود و آشور از مصر به آشور خوي در آن روز شاهراه23
ت خواهند بود وكان جهان بريل سوم مصر و آشور خواهد شد و آنها در مي در آن روز اسرائ24
. باشندكل مباريراث من اسرائي  و مت داده خواهد گفت قوم من مصر و صنعت دست من آشوركوت آنها را بريهوه صبايه كرا ي ز25


20اشعيا باب 
. آن را گرفت رده،كه سرجون پادشاه آشور او را فرستاد،  پس با اَشْدود جنگ ك يه تَرْتان به اَشْدود آمد هنگامك ي در سال1
ان و پا برهنه يعر رده، كن يو او چن. نكرون ي خود بين را از پاي و نعلمر خود بگشاكبرو و پالس را از «: لّم نموده، گفتكا ابن آموص تي اشعة در آن وقت خداوند به واسط2

.  رفتيراه م
.وش باشدك مصر و  ة درباري و عالمتيتيان و پا برهنه راه رفته است تا آيا سه سال عري من اشعةه بندكچنان :  و خداوند گفت3
. مصر باشديين خواهد برد تا رسوايشوف سركان و پابرهنه و ميران عريانان و پوش را از جوكران مصر و جالء وطنان ي بهمان طور پادشاه آشور اس4
. شان باشد مضطرب و خجل خواهند شديه فخر اكشان است و مصر ي ايه ملجاكوش كشان به سبب ي و ا5
ن شده است، پس ما چگونه يم چنيابيدست پادشاه آشور نجات م تا از يردك ما اعانت به آن فرار يه براك ما ي ملجاكنيا: ن ساحل در آن روز خواهند گفتينان اك و سا6

افت؟يم ينجات خواه


21اشعيا باب 
.دي آي مكن هولنايابان از زميز از بين نيد، اي آيه گردباد در جنوب مكچنان: ابان بحري بة درباري وح

ت ك آن را ساةتمام نال. ان محاصره نماي مدي و ايالم برآي عيا. دي نماياج مننده تاركند و تاراج ك يانت ميشه خيانت پيشف شده است، خك من مني سخت برايايو ر2
.دميگردان

ه ك شوم ي توانم بشنوم،  مدهوش ميه نمك خورم يچ و تاب ميپ. د مرا درگرفته استي زايه مك يمر من از شدت درد پر شده است و درد زه مثل درد زنكن جهت ي از ا3
.نمي توانم ببينم
.م به خوف مبدل ساخته استياو شب لذّت مرا برا. ديبت مرا ترسانيد و هيطلپ ي دل من م4
.ديد و سپرها را روغن بماليزي سروران برخيا.  باشنديل و شرب مشغول مكده به ايا ساخته و فرش را گستراني سفره را مه5
.ديند اعالم نمايه بكده بان را قرار بده تا آنچه را يبرو و د: ن گفته استيرا خداوند به من چني ز6
. ديند آنگاه به دقّت تمام توجه بنماي و چون فوج سواران جفت جفت و فوج االغان و فوج شتران را بب7



. باشميده بانگاه خود برقرار مي شب بر ديستاده ام و تمامي آقا من دائماً در روز بر محرس ايا«ه كر صدا زد ي پس او مثل ش8
.سته اندكن شيانش را بر زمي خداةدي تراشي تمثال هاي بابل افتاده است و تمام : گفت رده،كد يو او مز. ندي آيان جفت جفت م فوج مردان و سواركني و ا9

.مي نمايدم به شما اعالم ميل شني اسرائيوت خدايهوه صباي محصول خرمن من آنچه از ي من واةوفته شدك ي ا10
ده بان از شب چه خبر؟ي دي ا ده بان از شب چه خبر؟ي ديا«ه كند ك يمر به من ندا ي از سعيسك:  دومهة درباري وح11
.دييايد و بازگشت نموده بيد بپرسي خواهيدن مياگر پرس. زيد و شام ني آيصبح م«ه كد ي گويده بان مي د12
.  دينكان در جنگل عرب منزل ي قافله ددانيا:  عربة درباري وح13
.ديره شويشان پذي اكان را به خورايد و فرارينكه آب استقبال ما تشنگان را بين تينان زمك ساي ا14
. جنگيمان زه شده و از سختكرها برهنه و ينند، از شمشك يرها فرار ميشان از شمشيه اكراي ز15
.دار تلف خواهد شديت قك شوي مزدوران، تماميسال موافق سالهاكيه خداوند به من گفته است بعد از ك زانرو 16
. ن را گفته استيل اي اسرائيهوه خدايه كل خواهد شد چونيدار قلي قيراندازان و جباران بني تةمار شةي و بق17


22اشعيا باب 
؟ي بر بامها برآمدةيلّكه كاالن تو را چه شد : ايو رة درباري وح1
 نشده اند و ك در جنگ هالستند وير ني شمش ةشتكشتگانت ك! ه مفتخري قري شهر پر غوغا و اي و ايه پر از شورشها هستك ي ا2
.ردندك دور فرار يدند و به جاير گرديافت شدند با هم اسيه در تو ك ير گشتند و همگانيراندازان اسيختند و بدون تيع سرورانت با هم گري جم3
.دينكقومم الحاح م دختر ي خرابة من درباري تسليبرا. نمك يه مي گريه با تلخكرا يد زين گفتم نظرخود را از من بگرداني بنابرا4
. رسديوهها مك استغاثه تا به ي سازند و صدايوارها را منهدم ميا دارد و ديو ري در وادي ايشاني و پريمالي و پايوت روز آشفتگيهوه صبايرا خداوند ي ز5
.شوف نموده استكر سپر را ميش را برداشته است و قكالم با افواج مردان و سوران تري و ع6
ند؛ي نماي مييت صف آرايش دروازهاي سواران پ نت از ارابه ها پر شده،يتر بهيهاي و واد7
رد؛كدي جنگل نگاه خواهة خانة شود و در آن روز به اسلحيهودا برداشته  مي و پوشش 8
د نمود؛ي را جمع خواهي تختانةكد و آب بريد ديارند خواهيه بسك شهر داود را ي و رخنه ها9

.د نموديوارها خراب خواهي ديد شمرد وخانه ها را به جهت حصار بنديواهم را خي اورشلي و خانه ها10
.د شدين ساخته است نگران نخواهيشيام پيه آن را از اكست و به آنيد نگريد ساخت اما به صانع آن نخواهيم خواهي قدةك آب بري برايوار حوضيان  دو دي و در م11
.دن پالس خواهد خوانديندن مو و پوشكردن و كستن و ماتم يگروت شما را به يهوه صباي و در آن روز خداوند 12
.ميري ميه فردا مكرايم زيم و بنوشيه بخوركدن شراب خواهد بود يردن گوسفندان و خوردن گوشت و نوشكشتن گاوان و ذبح ك و ي وخوشي شادمانكني و ا13
.ن را گفته استيوت ايهوه صبايفاره نخواهد شد خداوند كد هرگز يرين گناه شما تا بميه اكرده است كوت در گوش من اعالم يهوه صباي و 14
:ه ناظر خانه است داخل شو و به او بگوك شبنا يعنين خزانه دار يبرو و نزد ا«: دي گوين ميوت چنيهوه صباي خداوند 15
شتن در ي خوي براينك و مسينك يان بلند مكه قبر خود را در مك يسك يا؟ ينده اك خود ي براينجا قبريه در اك يه را داركنجا يار است و در اكنجا چه ي تو را  در ا16

».ي تراشيصخره م
.دي مرد، خداوند البته تو را دور خواهد انداخت و البته تو را خواهد پوشاني اكني ا17
.ت خواهد شدي آقاة خانييت تو رسواك شويو در آنجا ارابه ها مرد يند و در آنجا خواهكع تو را خواهد افين وسيد و به زميچي سخت خواهد پي  و البته تو را مثل گو18
. شدينده خواهكر افيانت به زك و تو را از منصبت خواهم راند و از م19
. ا را دعوت خواهم نموديم بن حلقياقيش الي خوةه بندك و در آن روز واقع خواهد شد 20
.هودا را پدر خواهد بوديم و خاندان ينان اورشلك ساخت و اقتدار تو را به دست او خواهم داد و سام خواهمكمربندت محك تو ملبس ساخته به ة و او را به جام21
. نخواهد گشادي نخواهد بست و چون ببندد، احديد احدي خواهم نهاد و چون بگشاي داود بر دوش وةد خانيلك و 22
. جالل خواهد بوديرسك خاندان پدر خود يخ خواهم دوخت و برايم مثل مك محي و او را در جا23
.ختياسه ها تا ظروف تُنگها بر او خواهند آوك را از ظروف كوچك ظروف ة جالل خاندان پدرش را از اوالد و احفاد و همي و تمام24


23اشعيا باب 
.ده استيشان رسيم خبر به ايتّكن ياز زم.  ماندهيباق ي و نه مدخليه نه خانه اك خراب شده است يه بحدكرا يد زييش وِلْوِلَه نماي ترشيهايشتك يا: صورة درباري وح1
.ديرينند تو را پر ساخته اند، آرام گك يا عبور ميه از دركدون يه تاجران صكنان ساحل ك ساي ا2
. بود، پس او تجارت گاه امت ها شده استيار مي بسيل بر آبهايحور و حصاد ني و دخل او از محصول ش3
.رده امكت نيزگان را تربيده ام و جوانان را نپرورده ام و دوشييده ام نزايشكد درد زه ني گويلّم شده، مكا متي درة قلعيعنيا يه دركرا يدون خجل شو زي صي ا4
. خواهند شدكار دردناين خبر به مصر برسد، از اخبار صور بسي چون ا5
.دييد و وِلْوِلَه نمايش بگذريا به ترشينان ساحل درك ساي ا6
ند؟ي دور برده، تا در آنجا مأوا گزيش او را به جايهايام سلف بوده است و پاي و از ايميه قدكهر مفتخر شما است ن شيا اي آ7
 جهان بوده اند نموده است؟ي سروران و بازرگانان او شرفايه تجار وك صور آن شهر تاج بخش ةن قصد را درباريه اكست يك 8
.دي جهان را محقّر نمايع شرفاي جالل را خوار سازد و جميبر تمامكن قصد را نموده است تا تيوت ايهوه صباي 9

.ستي تو نيچ بند برايگر هيه دكرا يل بگذر زين خود مثل نيش از زمي دختر ترشي ا10
.نديخراب نماش را ينعان امر فرموده است تا قلعه هاك ةخداوند دربار.  ساخته استكتها را متحرّكرده، مملكا دراز ي او دست خود را بر در11
. تو نخواهد بوديز راحت برايم بگذر؛ اما در آنجا نيتّكبرخاسته، به .  شديگر مفتخر نخواهيدون دي دختر صيده و اي ستم درسةزي دوشيا:  و گفته است12
 مبدل ي آن را منهدم و آن را به خرابيافراشته، قصرها خود را يقهايشان منجنيا. اد نهادينان بني نبودند و آشور آن را به جهت صحرانشيه قومكان يلدانكن ي زمكني ا13

.خواهند ساخت



.  شما خراب شده استةه قلعكرا يد زييش وِلْوِلَه نماي ترشيهايشتك ي ا14
.ه خواهد بودي سرود زان صور مثلي هفتاد سال براي پادشاه، فراموش خواهد شد؛ و بعد از انتقضاكيام يه صور، هفتاد سال مثل اك و در آن روز واقع خواهد شد 15
.ياد آورده شويار بخوان تا به ي بسيخودش بنواز و سرودها.  فراموش شده بربط را گرفته، در شهر گردش نما ةي زاني ا16
.ن است زنا خواهد نمودي زميروه بر ك جهان كع مماليش برگشته با جميه خداوند از صور تفقّد خواهد نمود و به اجرات خوك شود ي هفتاد سال واقع مي و بعد از انقضا17
 بخورند و لباس فاخر يري مقرّبان درگاه خداوند خواهد بود تا به اسيه تجارتش براكره و اندوخته نخواهد شد بلي خداوند وقف شده ذخي و تجارت و اجرت آن برا18

.بپوشند


24اشعيا باب 
. سازدينده مكنانش را پراكاخته، ساند، و آن را واژگون سك يران مي و وين را خالي خداوند زمكني ا1
رنده و مثَل سود خوار، مثَل ي، مثَل فروشنده و مثَل قرض دهنده، مثَل قرض گيز، مثَل خاتونش و مثَل مشترينكش و مثَل ياهن و مثَل بنده، مثَل آقاك و مثَل قوم، مثَل 2

.سود دهنده خواهد بود
.ن سخن را گفته استيرا خداوند ايخواهد شد زل غارت ك و باليل خالكن بالي و زم3
. شونديده مياهكن يفان اهل زمي گردد، شريده و پژمرده مياهكون كربع مس.  شوديند و پژمرده مك ين ماتم مي زم4
.سته اندك را شيرده و عهد جاودانكل يض را تبديع تجاوز نموده و فرايه از شراكرا ي شود زينانش ملوث مكر ساين زي زم5
. مانده انديم باقكار ين سوخته  شده اند و مردمان، بسينان زمكلهذا سا. افته اندينانش سزا كرده است و ساك ين لعنت، جهان را فاني بنابرا6
.          شندك ي شاددالن آه مي گردد و تماميده مياهكرد و مو ي گي انگور ماتم مةري ش7
.       ت خواهد شدك بربطها ساين باطل و شادماننندگاك دفّها تلف شده، آواز عشرت ي شادمان8
.    نوشندگانش تلخ خواهد شديرات براكد و  مسي شراب را با سرودها نخواهند آشام9

.  داخل آن نتواند شديسكه ك گردد ي شود و هر خانه بسته مي خرابه منهدم مةي قر10
.   ن رفع شده استيده و سرور زمي گردكي تاريهرگونه شادمان. وچه ها استك شراب در ي برايي غوغا11
.ت خرد شده استكش به هالي است و دروازه هاي در شهر باقيراني و12
. ماندي ميدن انگور باقيه بعد از چك ييتون و مانند خوشه هايدن زيانكن خواهد شد مثل تيش چنيان قوم هاين در ميه در وسط زمكرا ي ز13
.ا صدا خواهند زدي خداوند از درييايبرك ةرنّم خواهند نمود و درباررده، تكنان آواز خود را بلند ي ا14
.دييد نمايا تمجي دريره هايل را در جزي اسرائيهوه خداين جهت خداوند را در بالد مشرق و نام ي از ا15
ده يانت ورزياران به شدت خكانت يده، خيانت ورزياران خكانت يخ!  من بريوا حسرتا، وا حسرتا، وا: اما گفتم. ه عادالن را جالل بادكم يدين سرودها را شني زميرانهاك از 16
.اند
.ن ترس و حفره و دام بر تو استين زمك ساي ا17
 يو اساسهان باز شده يي عليه روزنه هاكرا يد گرفتار دام خواهد شد زيان فره برآيه از مكزد به حفره خواهد افتاد و هريه از آواز ترس بگركه هرك و واقع خواهد شد 18
. باشدين متزلزل ميزم

. گشته استكن به شدت متحرّيده و زمين تماماً از هم پاشيزم. سرشدهكل منكن بالي زم19
.گر نخواهد برخاستيه بار دكپس افتاده است . ن استي و گناهش بر آن سنگكه بان به چپ و راست متحرّيزان است و مثل ساين مثل مستان افتان و خي زم20
.ن سزا خواهد دادين را بر زميشان و پادشاهان زميان بلند اكفان را بر ميه خداوند گروه شرك آن روز واقع خواهد شد  و در21
.ده خواهند شديشان طلبيار، اي بسيد و بعد از روزهايران در چاه جمع خواهند شد و در زندان بسته خواهند گرديشان مثل اسي و ا22
. ش، با جالل سلطنت خواهد نموديخ خويم و به حضور مشايون و در اورشليوه صهكوت در يهوه صبايه كرا يهد گشت ز و ماه خجل و آفتاب رسوا خوا23


25اشعيا باب 
. استيم تو امانت و راستي قديرهاي و تقديرده اكب ي عجيارهاكرا ي ز م،ي گوي خوانم و نام تو را حمد ميح مي؛ پس تو را تسبي من هستيهوه، تو خداي ي ا1
.ه شهر نباشد و هرگز بنا نگرددكبان را ي و قصر غريده اين را خرابه گرداني حصةي را توده و قريه شهرك چون2
.ديشه از تو خواهند ترسي ستم پي امت هاةيند و قري نمايد ميم، تو را تمجين قوم عظي بنابرا3
. بوديوار مياران مثل طوفان بر دك ستمةه نفخك ي، هنگاميه از گرمي و ملجا از طوفان و سايودشان قلعه بي اين تنگينان در حيكران قلعه و به جهت مسي فقيه براك چون4
. ابر پست خواهد شدةي از ساياران مثل گرمك آورد و سرود ستمي فرود خواهك خشي در جايبان را مثل گرمي غري و غوغا5
. مصفّاةهنك يذ پر مغز و از شرابهايهنه از لذاك ي از شرابهايافتي ضيعنيا خواهد نمود، ذ برپي از لذايافتي قوم ها ضة هميوه براكن يوت در ايهوه صباي و 6
.ردك پوشاند تلف خواهد يع امت ها را ميه جمك را ي قوم ها گسترده است و ستريه بر تمامك را يوه روپوشكن ي و در ا7
را خداوند گفته يرد، زكن رفع خواهد ي زمي تماميش را از روي خواهد نمود و عار قوم خوكاز هر چهره پاها را كهوه اشي و موت را تا ابداآلباد نابود خواهد ساخت و خداوند 8

.است
م پس از نجات او مسرور و يه منتظر او بوده اكن خداوند است يا. م و ما را نجات خواهد داديه منتظر او بوده اك ما است ين خداي اكنيا«:  و در آن روز خواهند گفت9

. شدشادمان
. شوديمال مياه در آب مزبله پاكه كمال خواهد شد چنانيان خود پاكوه قرارخواهد گرفت و موآب در مكن يه دست خداوند بر اكرا ي ز10
پست خواهد ش ي دستهايله هايد و غرور او را با حي گشاي خود را ميردن دستهاكه به جهت شنا ك يان آن خواهد گشاد مثل شناوري خود را در مي و او دستها11

.ديگردان
.سان خواهد ساختكين با غبار يند و بر زمكر خواهد افيرده، بزكت را خم ي بلند حصارهاة و قلع12


26اشعيا باب 



.      وارها و حصار آن نجات استيه دك است ي قويده خواهد شد؛ ما را شهرييهودا سراين ين سرود در زمي در آن روز، ا1
. دارند داخل شونديه امانت را نگاه مكا امت عادل د تيي دروازه ها را بگشا2
.ل داردكه بر تو توكرا ي داشت، زيامل نگاه خواهك ي دل ثابت را در سالمت3
. استي جاودانةهوه صخرياه يه دركد، چونييل نماك بر خداوند تا به ابد تو4
. سازديسان مكي كن انداخته، با خايآن را به زم.  اندازدير ميه زع را بي آورد؛ و شهر رفينند، فرود مكها سايه بر بلندك را يرا آناني ز5
.نانيك مسيران و قدمهاي فقيهاي پايعنيرد، كمال خواهد يها آن را پاي پا6
. ساختيق عادالن را هموار خواهي، طريم هستيه مستقك تو يا. ق عادالن استقامت استي طر7
.ر تو مشتاق استكو جان ما به اسم تو و ذ. ميده ايشكو را  تو انتظار تيهايق داوري خداوند در طري پس ا8
ون عدالت را خواهند ك ربع مسةنكد، سين آي تو بر زميهايه داورك يرا هنگامي طلبم، زي شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم، و بامدادان به روح خود در اندرونم تو را م9

.آموخت
.دي نماي ورزد و جالل خداوند را مشاهده نمين راستان شرارت ميدر زم. اهد آموختر ترحم شود عدالت را نخوي هرچند بر شر10
.ز دشمنانت را فرو خواهد برديو آتش ن.  خجل خواهند شد نند،ك قوم مالحظه يرت تو را براين چون غكيل. نندي بي خداوند دست تو برافراشته شده است اما نمي ا11
. ي ما به عمل آورده ايز براي ما را نيارهاكه تمام كرا يز.  نمودين خواهيي ما تعي را براي خداوند سالمتي ا12
.ردكم ير خواهكاما به تو فقط اسم تو را ذ. ال داشتندير از تو بر ما استيان غي ما آقايهوه خداي ي ا13
.يشان را محو نمودير اك و تمام ذي ساختكزا داده، هالشان را سين ايبنابرا. دند و نخواهند برخاستيالها گرديخ. شان مردند و زنده نخواهند شدي ا14
.يديع گردانين را وسي حدود زميو تمام. يشتن را جالل داديد ساخته، خوي قوم را مز  خداوند،ي اي قوم را افزود15
.ختيه خواهند ري خفي دعاهاييب نمايشان را تأديو چون ا. دي، تو را خواهند طلبين تنگيشان در حي خداوند اي ا16
.مي خداوند در حضور تو هستيز اين ما نيند، همچنكاد بيدن باشد و درد او را گرفته، از آالم خود فريي زاكيه نزدك ي مثل زن حامله ا17
.فتادنديون نكنان ربع مسكم و ساياورديچ نجات به ظهور نين هيو در زم. ميديي حامله شده، درد زه ما را گرفت و باد را زا18
ن مردگان يو زم. ه شبنم تو شبنم نباتات استكرا يز! دييدار شده، ترنّم نمايد بينك ساكه در خاك شما يا.  من خواهند برخاستي زنده خواهند شد و جسدها مردگان تو19

.ندكرون خواهد افيخود را ب
.د تا غضب بگذردينك پنهان ي لحظه اك اندشتن رايخو. ديش ببندي خود را در عقب خويد و درهايش داخل شوي خويد به حجره هايياي قوم من بي ا20
ش را يشتگان خوكشوف خواهد ساخت و ك خود را مين خونهايپس زم. شان برساندين را به اينان زمك گناهان سايد تا سزاي آيرون ميان خود بك خداوند از مكنيرا اي ز21
.گر پنهان نخواهد نموديد


27اشعيا باب 
.شتكا است خواهد يه در دركاتان را سزا خواهد داد و آن اژدها را يده لِويچياتان را و آن مار پيز رو لِويمِ خود آن مار تكمِ محيتِ عظرِ سخي در آن روز خداوند به شمش1
.   دييستان شراب بسراك آن تاي در آن روز برا2
. به آن ضرر برسانديه مبادا احدكم ي نماي مي را نگاهبانشب و روز آن. مي نماي مياريقه آن را آبي دارم و هر دقيهوه هستم آن را نگاه ميه ك من 3
.دمي سوزاني آنها را با هم م  آمدند تا بر آنها هجوم آورده،يه خس و خار با من به جنگ مكاش ك.  خشم ندارم4
. نموديند و با من صلح مك شد تا با من صلح بي مكا به قوت من متمسي 5
. وه پرخواهند ساختيون را از مك ربع مسيشان رويو ا. وفه خواهد آوردكل غنچه و شيد زد و اسرائشه خواهيعقوب رينده، يام آي در ا6
شته شدند؟  ك يه مقتوالن وك يشته شد بطوركا يگران او را زدند؟ يه دك يا او را زد بطوري آ7
.يل ساختي زايز باد شرقش او را در رويبا باد سخت خو . ي معارضه نمودي به اندازه با وي چون او را دور ساخت8
 يم و بتهاي گرداند، آنگاه اشري نرم شده مك آهي مذبح را مثل سنگهاي سنگهايچون تمام.  آن استةجي نتيفّاره شده و رفع گناه او تمامكن يعقوب از اين گناه ي بنابرا9

.گر برپا نخواهد شديآفتاب د
ش را تلف يده، شاخه هايد و در آن خوابيدر آنجا گوساله ها خواهند چر. ابان واگذاشته خواهد شدي و مثل بن، مهجوركن مفرد خواهد شد و آن مسيه آن شهر حصكرا ي ز10

.ردكخواهند 
 لهذا. فهم هستنديشان قوم بيه اكرا يد، زيپس زنان آمده، آنها را خواهند سوزان. پس زنان آمده، آنها را خواهند شد. سته خواهد شدك شود شكش خشي چون شاخه ها11
.ردكشان شفقت نخواهد يشان بر ايشان ترحم نخواهد نمود و خالق ايشان بر اي اةننديآفر
.د شديرده خواهك جمع يكي يكيل ي اسرائي بنيو شما ا. ديوبك مصر غلّه را خواهد يل نهر فرات تا واديه خداوند از مسك و در آن روز واقع خواهد شد 12
 در يعنيوه مقدس كو خداوند را در . ن مصر خواهند آمدين آشور و رانده شدگان زمي بزرگ نواخته خواهد شد و گم شدگان زميارِنّكه ك و در آن روز واقع خواهد شد 13

.م عبادت خواهند نمودياورشل


28اشعيا باب 
.ت بارور مغلوبان شراب اسيه بر سر وادك، ي جالل وييباي زةم و بر گل پژمرديگساران افرايبر مك بر تاج تي وا1
.ن خواهد انداختي زورآور سرشار، آن را به زور بر زميل آبهاي و مانند سكد و طوفان مهليه مثل تگرگ شدك زورآور و توانا دارد يسك خداوند كني ا2
.مال خواهد شديها پاير پايم زيگساران افرايبر مك و تاج ت3
ه هنوزدر دستش باشد، آن را ك يند وقتيننده آن را بيه چون بكرها قبل از تابستان خواهد بود ير انج بارور است، مثل نوبيه بر سر وادك ي جالل وييباي زة و گل پژمرد4

. برديفرو م
.ش تاج جالل و افسر جمال خواهد بودي قوم خوةيوت به جهت بقيهوه صباي و در آن روز 5
. گردانند خواهد بودي به دروازه ها برمه جنگ راك ي آنانينند و قوت براي نشي ميه به داورك آنان ي و روح انصاف برا6



رات كاز مس. ده انديده گرديرات گمراه شده اند و از شراب بلعك از مسياهن و هم نبكهم . ده انديرات سرگشته گردكز از شراب گمراه شده اند و از مسينان نين اك ول7
. مبهوت گشته انديده اند و در داوريا گمراه گرديوسرگشته شده اند و درر

.  نمانده استييده و جاي و نجاست پر گردي سفره ها از قةه همكرا ي ز8
ر باز داشته و از پستانها گرفته شده اند؟يه از شك را يا نه آنانيد؟ آيه خواهد فهمانكدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به ك 9

.  خواهد بوديك و آنجا انديكنجا اندين ام، قانون بر قانون و قانون بر قانوكم بر حكم و حكم بر حكه حكرا ي ز10
.لّم خواهد نمودكن قوم تيب با اين و زبان غرك اليه با لبهاكرا ي ز11
.ه بشنوندكاما نخواستند . ن استي هميد و آراميح سازيپس خسته شدگان را مستر. ن استيراحت هم«: شان گفتيه به اك 12
سر گردند ك خواهد بود تا بروند و به پشت افتاده، منيك و آنجا انديكنجا انديم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، اكم بر حكم و حكم بر حكشان حي ايالم خداوند براك و 13

.و به دام افتاده، گرفتار شوند
.ديالم خداوند را بشنوكم اند يه در اورشلكن قوم يمان اك حايننده و اك مردان استهزا ين، اي بنابرا14
م و ي خود نموديه دروغها را ملجاكرا يد زي بگذرد به ما نخواهد رسك مهلةانيم، پس چون تازيه همداستان شده ايم و با هاويد با موت عهد بسته اي گفته اهك از آنجا 15
.مير مستورساختكر ميشتن را زيخو
ل يمان آورد تعجيه اكم پس هرك گرانبها و اساس محيه اي و سنگ زاو سنگ آزمودهيعني نهادم ياديون سنگ بني در صهكنيا«: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا16

.نخواهد نمود
.  دروغ را خواهد رفْت و آبها ستر را خواهد شدي گردانم و عدالت را ترازو و تگرگ ملجايسمان مي و انصاف را ر17
.د شديمال خواهيد بگذرد شما از آن پاي شدةانين تازه ثابت نخواهد ماند و چويثاق شما با هاوي و عهد شما با موت باطل خواهد شد و م18
.بت محض خواهد شديدن اخبار باعث هيه بگذرد شما را گرفتارخواهد گذشت و فهمك هر وقت 19
.      شتن را بپوشاندي خويسكه ك بر آن دراز شود و لحاف تنگ تر است از آنيسكه كوتاه تر است از آنكه بستر كرا ي ز20
ب خود را بجا آورد و عمل يار عجك يعنيار خود ك خواهد شد، تا ك جبعون نمود خشمنايه در وادكرد خواهد برخاست و چنانكم يوه فراصكه در ك چنانرا خداوندي ز21
.ش را به انجام رسانديب خوي عمل غريعنيش يخو
.ده اميد شني آين مي زميوت بر تماميهوه صباي جانب خداوند ه ازك را يريت و تقدكرا هاليم گردد، زك شما محيد مبادا بندهايي پس اآلن استهزا منما22
.دييالم مرا استماع نماكد و متوجه شده، يد و آواز مرا بشنويري گوش گ23
د؟ي نمايافد و هموار مك شين خود را مي وقت زمةا هميند و آك يار ميدن شي روز به جهت تخم پاشةا برزگر، همي آ24
 گذارد؟ين و ذرت را در حدودش نمي معيارها و جو را در جاي افشاند و گندم را در شيره را نمي پاشد و زيز را نميرد، گشنك هموار ش رايه روكا بعد از آني آ25
. دهديم مي آموزد و او را تعلي ميش او را به راستيه خداكرا ي ز26
. شوديده ميانكره به چوب تيز به عصا و زيه گشنك گردد، بلينمده يره گرداني شود و چرخ ارابه بر زيده نميوبكز يز با گردون تيه گشنك چون27
.ندك يند و هرچند چرخ ارابه و اسبان خود را بر آن بگردان، آن را خُرد نمك ي نميوبكشه خرمن يه آن را همكرا ي شود زي گندم آرد م28
.ردد گيمت است، صادر مكم الحي و عظيب الّرايه عجكوت يهوه صبايز از جانب ين ني ا29


29اشعيا باب 
.دها دور زننديد و عينكد يسال بر سال مز. مه زديه داود در آن خك يشهر! ليئي بر اَريوا! ليئي بر اَري وا1
.ل خواهد بوديئي من مثل اري خواهد بود و آن براي خواهم انداخت و ماتم و نوحه گريل را به تنگيئي و من ار2
.قها بر تو خواهم افراشتي باره ها محاصره خواهم نمود و منجن و بر تو به طرف اردو زده، تو را به3
ان غبار زمزم خواهد ين مثل آواز جنّ خواهد بود و زبان تو ميد و آواز تو از زميان غبار پست خواهد گرديالم تو از مك نمود و يلّم خواهكن تينده شده، از زمكر افي و به ز4
.ردك
. واقع خواهد شدين بغته در لحظه ايو ا.  گذرديه مكاه كشان مانند يكاهند شد و گروه ستم  اما گروه دشمنانت مثل گرد نرم خو5
. آتش سوزنده از تو پرسش خواهد شدةم و گردباد و طوفان و شعليوت با رعد و زلزله و صوت عظيهوه صباي و از جانب 6
 شب يايو آورند مثل خواب و ريند و او را به تنگ مي نماي مقاتله مي وةه بر او و بر قلعك ين آناي تماميعنينند، ك يل جنگ ميئيه با ارك ييت تمام امت هاي و جمع7

.خواهند شد
 كنيدار شود اي نوشد و چون بيه آب مكند ي بيه خواب مكا شخص تشنه ي.  استيم او تهكدار شود شي خورد و چون بيه مكند ي بيه خواب مك و مثل شخص گرسنه 8

.نند، خواهند شدك يون جنگ ميوه صهكه با ك يي جماعت امت هاين تماميهمچن.  باشدي    ميهضعف دارد و جانش مشت
.راتك گردند، اما نه از مسين نه از شراب و نوان مكي شوند، ليشان مست ميا. ديور باشكد و يد و تمتّع برير باشيد و متحينك درنگ 9

.رده استكان را محجوب ي رائيعني شما يساوا و ريو انب. ده، چشمان شما را بسته استينن را عارض گردايرا خداوند بر شما روح خواب سنگي ز10
ه ك توانم چونينم: دي گوين را بخوان و او ميا: ندي گوي داند داده، ميه خواندن مك يسكه آن را به كده است يالم تومار مختوم گردك شما مثل يا برايو ري و تمام11

.مختوم است
. دانميد خواندن نمي گوين را بخوان و او ميند اي گوي خواندن نداند داده، ميسكا به  و آن طومار ر12
شان از يرده اند و ترس اكند، اما دل خود را از من دور ي نمايد ميش مرا تمجي خويند و به لبهاي جوين قوم از دهان خود به من تقرّب ميه اكچون«: دي گوي و خداوند م13

سان آموخته اند؛ه از انك است يتيمن وص
.شان مستور خواهد شديمان ايشان باطل و فهم فهيان ايمكمت حكب بجا خواهم آورد و حيب و غرين قوم عمل عجيگر با اي من بار دكنين اي بنابرا14
ه ما را كست يكند و يه ما را ببكست يك: ندي گوي باشد و مي ميكيشان در تارينند و اعمال اك يق پنهان ميار عميه مشورت خود را از خداوند بسك ي بر آناني وا15

بشناسد؟
ه فهم ندارد؟كد ي مصورش گوةر درباريا تصويد مرا نساخته است و ي صانع خود گوةا مصنوع درباريوزه گر مثل گل محسوب شود كا يآ! زينندگان هر چكر و زبر ي زي ا16
 گردد و بوستان به جنگل محسوب شود؟ه لبنان به بوستان مبدلك واقع نخواهد شد ي زمانكا در اندي آ17
.دي خواهد ديكيان ظلمت و تاريوران از مكد و چشمان يتاب را خواهند شنكالم كران ك و در آن روز 18



.ل وجد خواهند نمودينان مردمان در قدوس اسرائيكرد و مسكد خواهند ي خود را در خداوند مزيمان شادماني و حل19
.دينندگان معدوم خواهند گردكاستهزا ه ستمگران نابود و كراي ز20
. سازندي گسترانند و عادل را به بطالت منحرف ميند دام   مك يم مكمه حكه در محك يسك ي سازند و براي مجرم ميه انسان را به سخنك 21
.ديگر نخواهد پريعقوب خجل نخواهد شد و رنگ چهره اش دين به بعد يه از اكد ي گوين ميعقوب چني خاندان ةه داده است درباريم را فديه ابراهكن خداوند ي بنابرا22
.ديل خواهند ترسي اسرائيرد و از خداكس خواهند يشان اسم مرا تقديند، آنگاه ايش بيان خوي باشند، در ميه عمل دست من مكه چون فرزندان خود را ك بل23
. خواهند آموختم رايم خواهند شد و متمردان تعلي دارند فهيه روح گمراهك ي و آنان24


30اشعيا باب 
.نديد نماين نه از روح من، تا گناه را بر گناه مزكي بندند لين نه از من، و عهد مكينند لك يه مشورت مكز ي بر پسران فتنه انگيه واكد ي گوي خداوند م1
. مصر اعتماد دارندةيرند و به ساي گيون پناه مند و به قوت فرعي نمايال نمونند اما از دهان من سك يمت مي فرود شدن به مصر عزيه براك 2
. شما خواهد بوديي مصر رسواةي لهذا قوت فرعون خجالت و اعتماد به سا3
.       ده انديس رسي به جانيان ويلچيه سروران او در صوعن هستند و اكرا ي ز4
. شان خواهند بودي ايز براي نييه خجالت و رسواك بلي معاونت و نه منفعته نهكده ندارند، خجل خواهند شد يشان فاي ايه براك يشان از قومي اي همگ5
 خود را يش را بر پشت االغان و گنجهاي خويد، توانگري آين پرنده مي و مار آتشيرماده و اسد و افعيه از آنجا شكق ين تنگ و ضيان زمياز م: يموت جنوبي بهة درباري وح6

. برندي ندارند مه منفعتك يوهان شتران نزد قومكبر 
.دميشان را رهب الجلوس نامين جهت ايده است از اي فايان عبث و بيه اعانت مصرك چون7
.    نده تا ابداآلباد بمانديام آي اي مرقوم ساز تا برايس و بر طوماري بنويشان بر لوحين را در نزد ايا و اي اآلن ب8
.نديعت خداوند را استماع نماي خواهند شريه نمك يپسران.  باشنديز و پسران دروغگو مين قوم فتنه انگيه اكراي ز9

. دينكد نبوت ياكد و به ميين به ما گويريه سخنان شكد بليي نبوت ننماي ما به راستيه براكا يد و به انبينكت ميور: ندي گويان ميه به رائك 10
.ديا از نظر ما دور سازل ريد و قدوس اسرائييق تجاوز نمايد و از طري از راه منحرف شو11
د،يه نموديكرده، بر آن تكد و بر ظلم و فساد اعتماد يردك كالم را تركن يه شما اكچون«: دي گوين ميل چنين قدوس اسرائي بنابرا12
.د خواهد بوديد آيته پد بغي آن در لحظه ايش آمده باشد و خرابيوار بلند پيه در دك به افتادن كياف نزدك شما مثل شين گناه براين جهت اي از ا13
ا برداشتن آب از ي به جهت گرفتن آتش از آتشدان يش پاره ايه از پاره هاك ي شود، بطوري محابا خُرد ميه بكوزه گر خواهد بود ك ةوزك يستگك آن مثل شيستگك و ش14

».افت نخواهد شديحوض 
. دي بود؛ اما نخواستيد و قوت شما از راحت و اعتماد ميافتي ي نجات ميبه انابت و آرام: دي گوين ميل چنيهوه قدوس اسرائيرا خداوند ي ز15
.   زرو خواهند شدينندگان شما تكم؛ لهذا تعاقب ي شويزرو سوارميرد و بر اسبان تكد يم، لهذا فرار خواهينك يه بر اسبان فرار مك بلين: دي و گفت16
.دي ماني باقيوه و علَم بر تلّك ةرق بر قلّيخت تا مثل بيد گريب پنج نفر خواهي نهرد و شما ازك نفر فرارخواهند كيب ي هزار نفر از نه17
ه ك يخوشابحال همگان.  انصاف استيهوه خدايه كد چونيزد تا بر شما ترحم فرماي خين سبب برميد و از ايشد تا بر شما رأفت نماك ين سبب خداوند انتظار مي و از ا18

. باشنديمنتظر و
.رد، و چون بشنود تو را اجابت خواهد نمودكادت بر تو ترحم خواهد يرد و به آواز فرك يه نخواهين خواهند بود و هرگز گركم سايون در اورشليقوم در صهه كرا ي ز19
.ديواهد ده چشمانت معلّمان تو را خك نخواهند شد بليگر مخفيبت بدهد ، اما معلّمانت بار ديق و آب مصي و هرچند خداوند شما را نان ض20
.ي گرديا چپ ميه به طرف راست ك ي بنما هنگامكن است، در آن سلويراه ا: دي گويه مكد ي را از عقب تو خواهد شنيت سخني و گوشها21
.دور شو:  گفتيخواهز نجس دور انداخته، به آن يد ساخت و آنها را مثل چي خود را نجس خواهي طالةديش را و سِتْر اصنام تراشي خوة نقرةختي ري و پوشش بتها22
ع ي تو در مرتع وسينت را خواهد داد و آن پر مغز و فراوان خواهد شد و در آن زمان مواشي و نان محصول زمينك يش را به آن زرع مين خويه زمك و باران تخمت را 23

.ديخواهند چر
. شده است خواهند خوردك و اوچوم پاه با غربالك دار را ك نمةند، آذوقي نمايار مين را شيه زمك و گاوان و االغانت 24
. خواهد شديوه بلند و به هر تلّ مرتفع جارك آب بر هر يهايه برجها در آن خواهد افتاد، نهرها و جوكم يشتار عظك و در روز 25
 يي آفتاب هفت چندان مثل روشناييب و روشنا آفتايي ماه مثل روشناييشان را شفا دهد، روشناي قوم خود را ببندد و ضرب جراحت ايستگكه خداوند شك ي و در روز26

. هفت روز خواهد بود
.ش پر از خشم و زبانش مثل آتش سوزان استيظ و لبهايد، در غضب خود سوزنده و در ستون غلي آي دورمي اسم خداوند از جاكني ا27
. قوم ها بگذاردة ضاللت را بر چانةزد و دهنيربت بيه امت ها را به غربال مصك رسد تا آني او مثل نهر سرشار تا به گردن مة و نفخ28
وه ك به ي شوند تا به آواز نيه روانه مك ي دل مثل آنانيد و شادمانيس نمودن عي دل مثل شب تقديد و شادمانيس نمودن عي خواهد بود مثل شب تقدي و شما را سرود29

.نديايل بيخداوند نزد صخره اسرائ
. تگرگ ظاهر خواهد ساختيل و سنگهاي آتش سوزنده و طوفان و سة خود را با شدت غضب و شعليد و فرود آوردن بازويهد شنوان و خداوند جالل آواز خود را خوا30
.سته خواهد شد و او را با عصا خواهد زدكه آشور به آواز خداوند شكرا ي ز31
.    پر شورش با آن مقاتله خواهد نمودي با جنگها خواهد آورد با دف و بربط خواهد بود ويه خداوند به وك قضا ي و هر ضرب عصا32
 خداوند مثل نهر ةار است و نفخيزم بسيه توده اش آتش و هكع ساخته است يق و وسيآن را عم. ده استي پادشاه آماده گرديا شده و برايه تُوفَت از قبل مهكرا ي ز33
. ت آن را مشتعل خواهد ساختيبرك


31اشعيا باب 
 قدوس ينند؛ اما بسوكلّ ك اند، تويار قويه بسكرند و بر سواران زانرو يثكه ك زانرو  ند و بر ارابه ها،يه نمايكند و بر اسبان تيه به جهت اعانت به مصر فرود آك ي بر آنانيوا 1

.ندينند و خداوند را طلب ننماكل نظر نياسرائ
.اران خواهد برخاستكران و اعانت بديد و به ضد خاندان شريگردانالم خود را برنخواهد ك آورد و يم است و بال را ميكز حي و او ن2



دو ده، هريرده شده را افتان گردانكننده را لغزان و اعانت كند و اعانت ك يشان جسدند و نه روح و خداوند دست خود را دراز ميان انسانند و نه خدا و اسبان اي اما مصر3
. خواهند شدكشان هاليا

ده از يشان نترسي اي جمع شوند و از صدايه گروه شبانان بر وك يد، هنگامي نمايار خود غرّش مكان بر شير ژير و شيه شكچنان: ن گفته استي من چنرا خداوند بهي ز4
.ديون و تلّ آن مقاتله نمايوه صهك يد تا براي فرمايوت نزول ميهوه صباي آورد، همچنان يشان سر فرو نمي ايغوغا

 خواهد يرده، آن را رستگار خواهد ساخت و از آن در گذشته، خالصكت يت خواهد نمود و حمايم را حمايوت اورشليهوه صبايران باشند، همچنان يه در طك مثل مرغان 5
.داد
.دييد بازگشت نمايده ايان ورزيت عصينهاي بيه بر وكس ك آن يل، بسوي اسرائي بني ا6
. خواهند نمودكش ساخته است، تري شما آنها را به جهت گناه خويه دستهاك خود را ي طالي و بتها نقرهيشان بتهايدام از اكه در آن روز هر كرا ي ز7
.خت و جوانانش خراج گذارخواهند شدي خواهد گريري آنگاه آشور به شمش8
.دي گوين را ميم است اي در اورشليو ةوركون و يه آتش او در صهكهوه ي. ديل خواهد شد و سرورانش از علَم مبهوت خواهند گردي او از ترس زاة و صخر9


32اشعيا باب 
.ردك خواهند يمرانك به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حي پادشاهكني ا1
.بودن تعب آورنده خواهد يم در زمي عظة صخرةي و ساك خشي آب در جايهايو مانند جو.  از طوفان خواهد بودي از باد و پوششي مثل پناه گاهي و مرد2
.ردك شنوندگان اصغا خواهد ينندگان تار نخواهد شد و گوشهاي و چشمان ب3
.ح را به ارتجال خواهد گفتيالم فصكنان كد و زبان الي و دل شتابندگان معرفت را خواهد فهم4
.ديب گفته نخواهد گرديس نجيم خوانده نخواهد شد و مرد خسيركگر يم بار دي و مرد لئ5
ند و ك يد و جان گرسنگان را تهي به ضد خداوند به ضاللت سخن گو لّم خواهد شد و دلش شرارت را بعمل خواهد آورد تا نفاق را بجا آورده،كاآلمت متم به يرا مرد لئي ز6

.ديآب تشنگان را دور نما
.ندي گوينان به انصاف سخن ميكه مسك يد، هنگامي نماكنان را به سخنان دروغ هاليكد تا مسي نمايح مير قبيز زشت است و تدابيم ني آالت مرد لئ7
. دار خواهد شديرَم پاكد و به ي نمايمانه ميرك يرهايم تدبيرك اما مرد 8
.ديريمن سخن مرا گوش گي دختران ايد و اي زنان مطمئّن برخاسته، آواز مرا بشنوي ا9

.وه ها نخواهد بوديردن مك شود و جمع يانگور قطع مدن يه چكد شد زانرو ي مضطرب خواهي سال و چند روزكيمن بعد از ي دختران اي ا10
.ديان خود ببنديد و پالس بر مينده، برهنه شوكلباس را . ديمن مضطرب شوي دختران ايد و اي زنان مطمئن بلرزي ا11
.نه خواهند زدي بارور سي دلپسند و موهاي مزرعه هاي برا12
. در شهر مفتخري شادماني خانه هاةمه بر هكد بليين قوم من خار و خس خواهد روي بر زم13
. و مرتع گله ها تا به ابد مبدل خواهد شدي سباع و محل تفرّج خران وحشيشه ايده بانگاه به بي خواهد شد و عوفل و دكه قصر منهدم و شهر معمور متروكرا ي ز14
.ل گردد و بوستان به جنگل محسوب شودابان به بوستان مبديخته شود و بيم بر ما ريي عليه روح از اعلك ي تا زمان15
.ديم خواهد گردين خواهد شد و عدالت در بوستان مقكابان ساي آنگاه انصاف در ب16
.نان خواهد بود تا ابداالبادي و اطمي عدالت آرامةجي و نتي و عمل عدالت سالمت17
.اهند شدن خوك ساي آرامين مطمئن و در منزلهاك و در مساين سالمتك و قوم من در مس18
. اسفل خواهد افتاد ةكد و شهر به درين فرود آمدن جنگل بگرگ خواهد باري و ح19
.دي سازي گاو و االغ را رها ميهايد و پايارك ي آبها تخم مةه بر همك خوشابحال شما 20


33اشعيا باب 
انت نمودن يه از خك ي شد و زماني، غارت خواهيديه غارت را به اتمام رسانك يگامهن. دنديانت نورزيه با تو خك ياركانت ي خي و ايه غارت نشدك غارتگر ي بر تو اي وا1

. ديانت خواهند ورزي، به تو خيدست برداشت
. ز نجات ما بشوي نيشان باش و در زمان تنگي ايم و هر بامداد بازوي باشيه منتظر تو مكرا ي خداوند بر ما ترحم فرما زي ا2
نده خواهند شد وك امت ها پرايشتن را برافرازيد و چون خوخنتي از آواز غوغا، قوم گر3
. جهنديه ملخها مك يد بطوريند و بر آن خواهند جهي نمايه موران جمع مك يرد بطورك و غارت شما را جمع خواهند 4
. ساختون را از انصاف و عدالت مملّو خواهدين است و صهكن سايي علّيه در اعلك باشد زانرو ي خداوند متعال م5
. او خواهد بودةنيمت و معرفت استقامت اوقات توخواهد شد و ترس خداوند خزك نجات و حي و فراوان6
.ندي نمايه مي زار زار گرينند و رسوالن سالمتك ياد ميرون فريشان در بي شجاعان اكني ا7
.رده استكرا خوار نموده، به مردمان اعتنا نسته است و شهرها كعهد را ش.  گردنديان تلف مي شود و راه گذريران مي شاهراهها و8
. خته اندي خود را ريرْملْ برگهاكابان شده و باشان و يده است و شارون مثل بيده شده است و لبنان خجل گشته، تلف گردياهكنان كن ماتم ي زم9

.ديردنون متعال خواهم گك افرازم و ايزم و حال خود را برمي خيه اآلن برمكد ي گوي خداوند م10
.ديه شما را خواهد سوزانك است يو نَفَس شما آتش. دييد زاياه حامله شده، خس خواهك و شما از 11
.ه از آتش مشتعل گردد خواهند شدك قطع شده ي سوخته  و مانند خارهاك و قوم ها مثل آه12
.ديجبروت مرا بداند، ي باشي مكيه نزدك شما يد و ايرده ام بشنوكه كد، آنچه را يه دور هستك شما ي ا13
 يه در تارهاكست از ما يكن خواهد شد و كه در آتش سوزنده ساكست از ما يك: ندي گوي ترسند و لرزه منافقان را فروگرفته است و ميون اند ميه در صهك يارانك گناه 14

د؟ين خواهد گردك سايجاودان
ندد ي بيزي خون ريفشاند گوش خود را از اصغايش را از گرفتن رشوه بي ظلم را خوار شمارد و دست خود و سوديلّم نماك باشد و به استقامت تكه به صداقت سالك اما آن15

ند؛كها برهم يدن بديو چشمان خود را از د



. من خواهد بودي او مالذ صخره ها خواهد بود نان او داده خواهد شد و آب او اين خواهد شد و ملجاك بلند سايانهاك او در م16
.ستيان را خواهد نگري پاين بيد و زميش خواهد دييبايادشاه را در ز چشمانت پ17
 برجها؟ةجا است شمارندك خراج و ةنندكجا است وزن كسنده و يجا است نوك:  گفتير آن خوف خواهد شد وخواهك دل تو متذ18
. دي ديگر نخواهي بار ددي فهمي توانيه نمكن زبان را كد ولي شني توانيه نمكشه و قوم دشوار لغت را ي قوم ستم پ19
دام از كچينده نگردد و هكش يخهاي را ه منتقل نشود و ميمه اي خيعنيد ي را خواهد دين سالمتكم مسيو چشمانت اورشل. ون شهر جشن مقدس ما را مالحظه نماي صه20

. خته نشوديش گسيطنابها
 بزرگ از آن عبور ةني با پاروها داخل نخواهد شد و سفيشتكچ يه در آن هكع خواهد بود يوس ي آب و نهرهايهايان جوك ما ميه در آنجا خداوند ذوالجالل براك بل21

.ردكنخواهد 
.خداوند پادشاه ما است پس ما را نجات خواهد داد.  ما استةعت دهنديخداوند شر. را خداوند داور ما استي ز22
.مت را بردنديم شد و لنگان غنيار تقسيد آنگاه غارت بسيدارد و بادبان را نتوانست بگشام نگاه كل خود را نتوانست محك دةيه پاك تو سست بود يسمانهاي ر23
. ده خواهد شدين باشند آمرزكه در آن ساك يمار هستم و گناه قوميه بكن آن نخواهد گفت كن ساكي ل24


34اشعيا باب 
.ون و هرچه از آن صادر باشدكربع مس.  آن بشنونديرجهان و پ! ديي قوم ها اصغا نمايو ا! ديد تا بشنويي آكي امت ها نزدي ا1
.م نموده استيت سپرده، بقتل تسلكشان را به هاليپس ا. شان استي ايرهاكع لشي بر جمي امت ها و خشم ويه غضب خداوند بر تمامكرا ي ز2
. گردديها گداخته موهكشان يو از خون ا. دي آيشان برمي اي شوند و عفونت الشهاينده مكشان دورافيشتگان اك و 3
 نارس ةويزد و مثل ميه برگ از مو بركير آن پژمرده خواهند گشت، بطورك لشيو تمام. ده خواهد شديچيد و آسمان مثل و مار پير آسمان از هم خواهند پاشك لشي و تمام4

.رياز درخت انج
.     شودي نازل مي داوري من برا بر ادوم و بر قوم مغضوبكنيو ا. راب شده استير من در آسمان سيه شمشكرا ي ز5
.ن اَدومي در زميمي است و ذبح عظيرا خداوند را در بصره قربانيز.  قوچهاةه گُردِي از خون بره ها و بزها و از پيعنيده است يه فربه گردير خداوند پر خون شده و از پي شمش6
. ه فربه خواهد شديشان از پي اكراب شده، خايشان از خون سين ايزم با آنها خواهند افتاد و گوساله ها با گاوان نر، و ي و گاوان وحش7
.ون خواهد بودي صهيرا خداوند را روز انتقام و سال عقوبت به جهت دعوي ز8
.ر سوزنده خواهد گشتينش قيت مبدل خواهد شد و زميبركر و غبار آن به ي آن به قي و نهرها9

. ندك تا ابداآلباد در آن گذر نيسكه كنسالً بعد نسل خراب خواهد ماند . واهد برآمد شب و روز خاموش نشده، دودش تا به ابد خ10
.ديشك را بر آن خواهد يراني و شاقول ويسمان خرابين خواهند شد و ركرد و بوم و غراب در آن ساكه مرغ سقّا و خارپشت آن را تصرّف خواهند ك بل11
.ست خواهند شديش نيساوع ري بخوانند و جمياو را به پادشاهه ك در آنجا نخواهد بود يسك و از اشراف آن 12
. شترمرغ خواهد شدةن گرگ و خانك و شترخار و مسكش خسيد و در قلعه هاييش خارها خواهد روي و در قصرها13
.افتي خواهد ي خود آرامگاهيراده، بيز در آنجا مأوا گزيت نيق خود ندا خواهد داد و عفريابان با شغال خواهند برخورد و غول به رفي و وحوش ب14
.گرجمع خواهند شديدكيسها با كركرد و درآنجا ك خود جمع خواهد ةير ساي خود را زي بچه ها انه ساخته، تخم خواهد نهاد و بر آن نشسته،ير مار آشي در آنجا ت15
نها را ين را امر فرموده و روح او ايه دهان او اكرا يافت زيد را مفقود نخواهد  جفت خويكينها گم نخواهد شد و ي از ايكي. دينكش نموده، مطالعه يتاب خداوند تفتك از16

.رده استكجمع 
ونت خواهند كو تا ابداآلباد متصرّف آن خواهند شد و نسالً بعد نسل در آن س. م نموده استيسمان تقسي آنها قرعه انداخته و دست او آن را به جهت آنها با ري و او برا17

.داشت


35 باب اشعيا
.فتك شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده، مثل گل سرخ خواهد شكن خشيابان و زمي ب1
 ما را مشاهده خواهند ي خداييبايهوه و زيجالل . رمل و شارون به آن عطا خواهد شدك ييبايت لبنان و زكشو. ردك خواهد ي و ترنّم شاديار نموده، با شادماني بسةوفك ش2

.نمود
.ديم گردانك لرزنده را محيد و زانوهاي سازيسست را قو ي دستها3
. د و شما را نجات خواهد دادي آي مياو با عقوبت اله. دي آي شما با انتقام مي خداكنيد ايد و مترسي شويقو: ديي خائف بگوي به دلها4
.ديران مفتوح خواهد گردك يوران باز خواهد شد و گوشهاك آنگاه چشمان 5
.ديابان و نهرها در صحرا خواهد جوشيه آبها در بكرا يز. دييزخواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرايثل غزال جست و خ آنگاه لنگان م6
. خواهد بوديا و ني خوابند علف و بوريه شغالها مك ينكدر مس. دي آب مبدل خواهد گردي به چشمه هاك خشيان هاكه و مك و سراب به بر7
ه در آن راه كو هر. شان خواهد بوديه آن به جهت اكرد بلكده خواهد شد و نجسان از آن عبور نخواهند يق مقدس نامي خواهد بود و به طريقي و طري و در آنجا شاهراه8

.دي شود اگر چه هم جاهل باشد گمراه نخواهد گردكسال
. خواهند گشتكان بر آن ساليه ناجك بلافت نخواهد شدي بر آن برنخواهد آمد و در آنجا يوان درنده اي در آن نخواهد بود و حيري ش9

افت و غم و ناله فرار ي را خواهند ي و خوشيو شادمان. شان خواهد بودي بر سر اي جاودانيون خواهند آمد و خوشيه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنّم به صهي و فد10
. ردكخواهد 


36اشعيا باب 

.ر نموديهودا برآمده، آنها را تسخي حصار دار ي شهرهايب پادشاه آشور بر تماميه سنحاركا پادشاه واقع شد ي و در سال چهاردهم حزق1
.ستادي گازر اة به راه مزرعي فوقان ةكم فرستاد و او نزد قنات بريب عظكا پادشاه با مويم نزد حزقيش به اورشليك را از الي و پادشاه آشور ربشاق2
.رون آمدندي بيع نگار نزد ويوآخ بن آساف وقاياتب و ك ي شبناه ناظر خانه بود وكا يم بن حلقياقي و ال3



ست؟يد چيي نمايل مكه بر آن توكن اعتماد شما يا: دي گوين ميم پادشاه آشور چنيد سلطان عظييا بگويبه حزق«: شان گفتي به اي و ربشاق4
؟     ي شده ايه به من عاصك يه ال نمودكه بر او توكست يكاآلن . ه مشورت و قوت جنگ سخنان باطل استكم ي گوي م5
همچنان است فرعون پادشاه .  سازدي آن را مجروح م ند به دستش فرو رفته،كه يك بر آن تيسكه اگر ك يي نمايل مك بر مصر تويعني خرد شده ين ني اي هان بر عصا6

.نديل نماك تويه بر وك ي همگانيمصر برا
ن يش ايه پكم گفته يهودا و اورشلي او را برداشته است و به ي بلند و مذبح هايان هاكا ميه حزقكست يا او آن نيم آي دارلك خود تويهوه خدايه بر ك يي و اگر مرا گو7

د؟ييمذبح سجده نما
. گذاشتي دهم اگر از جانب خود سواران بر آنها توانيم پادشاه آشور شرط ببند و من دو هزار اسب به تو مي پس حال با آقا8
؟يل داركد و بر مصر به جهت ارابه ها و سواران توي برگردانيم را خواهين بندگان آقايتركوچك از ي والكي ي پس چگونه رو9

. نك و آن را خراب ين برآين زميهوه مرا گفته است بر اي آن برآمده ام؟ ين به جهت خرابين زميهوه بر اي اذن يا من اآلن بي و آ10
ه برحصارند ك يهود در گوش مردميم و با ما به زبان ي فهميرا آن را مي زيي گفتگو نمايه با بندگانت به زبان آرامكنيتمنّا ا:  گفتندياقوآخ به ربشيم و شبنا و يقاي آنگاه ال11

.يگفتگو منما
شان با شما نجاست خود را يد نفرستاده، تا اه بر حصار نشسته انك يم؟ مگر مرا نزد مردانين سخنان را بگويت و تو فرستاده است تا ايم مرا نزد آقايا آقايآ:  گفتي ربشاق12

بخورند و بول خود را بنوشند؟
.ديم پادشاه آشور را بشنويسخنان سلطان عظ: هود صدا زده، گفتيستاد و به آواز بلند به زبان ي باي پس ربشاق13
.دي تواند رهانيه شما را نمكرا يب ندهد زيا شما را فريحزق: دي گوين مي پادشاه چن14
.  م نخواهد شدين شهر به دست پادشاه آشور تسليد و ايهوه البتّه ما را خواهد رهانيه كد يهوه مطمئن نسازد و نگويا شما را بر ي حزق و15
س از آب كد و هررخود بخوريس از انجكس از مو خود و هركد تا هرييرون آيد و نزد من بينكبا من صلح : دي گوين ميه پادشاه آشور چنكرا يد زيا گوش مدهي به حزق16

. خود بنوشدةچشم
.ستانهاكن نان و تايره و زمين غلّه و شي به زميعنياورم ين خودتان بين مانند زميم و شما را به زمياي تا ب17
ده است؟ير رهانن خود را از دست پادشاه آشويان امت ها زميدام از خداكچيا هيآ. ديهوه ما را خواهد رهانيد يب دهد و گويا شما را فري مبادا حزق18
ده اند؟يا سامره را از دست من رهانيجا و آكم يان سفروايند و خدايجاكان حمات و ارفاد ي خدا19
ش را ازدست من نجات دهد؟ين خويه زمكدامند كنها ين زميان ايع خداي از جم20
.ديه او را جواب ندهكبود ه پادشاه امر فرموده و گفته كرا يچ جواب ندادند زيوت نموده، به او هكشان سي اما ا21
.  را به او باز گفتنديا آمدند و سخنان ربشاقيده نزد حزقي درةع نگار با جاميوآخ بن آساف وقاياتب و ك يه ناظر خانه بود و شبناكا يم بن حلقياقي پس ال22


37اشعيا باب 
. خداوند داخل شدةده، به خانيوش زده و پالس پكد لباس خود را چاين را شنيا پادشاه ايه چون حزقك و واقع شد 1
  فرستاد،يا ابن آموص نبيهنه را ملبس به پالس نزد اشعكخ ياتب و مشاك يم ناظر خانه و شبناياقي و ال2
. ستيدن نييده اند و قوت زايه پسران بفم رحم رسكرا يب و اهانت است زي و تأديه امروز روز تنگكد ي گوين ميا چنيحزق:  گفتندي و به و3
خ يده است توبيت شنيهوه خدايه ك را ي فرستاده است بشنود و سخناني حي اهانت نمودن خدايش پادشاه آشور او را برايه آقاك را يت سخنان ربشاقيهوه خدايد ي شا4

. شوند تضرّع نمايافت ميه ك يه اي بقيپس برا. دينما
.       ا آمدنديا پادشا نزد اشعي و بندگان حزق5
.فر گفته اند، مترسكه بندگان پادشاه آشور مرا بدانها ك يديه شنك ياز سخنان: دي فرماين ميهوه چنيه كد يين گوي خود چنيبه آقا: شان گفتيا به اي اشع6
. خواهم ساختكر هاليت خودش به شمشيت خود خواهد برگشت و او را در واليده، به والي شنيه خبرك فرستم ي بر او مي همانا روح7
.رده استكوچ كش يكه از الكده بود يرا شنيرد زك يه با لبنه جنگ مكافت يرده، پادشاه آشور را كمراجعت  ي پس ربشاق8
:ا فرستاده، گفتيان نزد حزقيلچيد باز اين را شنيپس چون ا. رون آمده استيه به جهت مقاتله با تو بكد ي شنيوش خبرك ترهاقه پادشاه ة و او دربار9

.م نخواهد شديم به دست پادشاه آشور تسليه اورشلكد يب ندهد و نگوي تو را فريي نمايل مكه به او توك تو يخدا: ديين گوي چنهودايا پادشاه ي به حزق10
افت؟ي ي خواهييا تو رهاي ساخته اند و آكل هالكرده و چگونه آنها را بالكتها چه ي والةه پادشاهان آشور با همك يده اي تو شنكني ا11
.شان را نجات دادندي باشند ايه در تلسار مك عدن ي ساختند مثل جوزان و حاران و رصف و بنكه پدران من آنها را هالك ييمت هاان ايا خداي و آ12
نع و عوا؟ يم و هيجا است و پادشاه ارفاد و پادشاه شهر سفرواك پادشاه حمات 13
.ردك خداوند درآمده، آن را به حضورخداوند پهن ةه خانا بيان گرفته، آن را خواند و حزقيلچيتوب را از دست اكا مي و حزق14
:رده، گفتكا نزد خداوند دعا ي و حزق15
.يده اين را آفري و تو آسمان و زمي جهان خدا هستك ممالي بر تمامييه به تنهاك ييتو! يي نمايان جلوس ميروبكه بر كل ي اسرائيوت خدايهوه صباي ي ا16
 فرستاده است ي حيه به جهت اهانت نمودن خداكب را ي سخنان سنحارةن و همي خداوند چشمان خود را گشوده، ببي بشنو و ا رفته، خداوند گوش خود را فرا گي ا17

! استماع نما
.ردهكشان را خراب ين اي و زمك ممالةه پادشاهان آشور همك خداوند راست است ي ا18
.ن سبب آنها را تباه ساختنديپس به ا.  دست انسان از چوب و سنگةه ساختكبودند بله خدا نكرا يشان را به آتش انداخته اند زيان اي و خدا19
».يهوه هستيه تو تنها ك جهان بدانند كع ممالي ده تا جميي ما ما را از دست او رهايهوه خداي ي پس حال ا20
،يب پادشاه آشور نزد من دعا نمودي سنحارةه درباركنچو: دي گوين ميل چني اسرائيهوه خداي«: ا فرستاده، گفتيا ابن آموص نزد حزقي پس اشع21
.ده استيم سر خود را به تو جنبانير شمرده، استهزا نموده است و دختر اورشليون تو را حقيره دختر صهكآن با: ن استيه خداوند درباره اش گفته اك يالمك 22
ست؟يل ني؟ مگر قدوس اسرائين افراشته اييرده، چشمان خود را به علّكلند  آواز بيه بر وكست يك و يفر گفته اك  رده،كه او را اهانت كست يك 23
ن ي آزادش و بهترين سروهايوهها و به اطراف لبنان برآمده ام و بلندترك ي خود بر بلنديثرت ارابه هاك به يرده، گفته اك بندگانت خداوند را اهانت ة به واسط24

.و به درختستان بوستانش داخل شده امش ي اقصايش را قطع نموده، به بلنديصنوبرها
. ردك خواهم ك مصر را خشي نهرهاي خود تماميف پاكدم و به ي و من حفره زده، آب نوش25



دار را خراب نموده،  حصاريم صورت داده ام و اآلن آن را به وقوع آورده ام تا تو به ظهور آمده، و شهرهايام قديرده ام و از اكن را از زمان سلف يه من اك يده ايا نشني آ26
.يران مبدل سازي ويبه توده ها

.دنديردنش گردكاه سبز و علف پشت بام و مثل مزرعه قبل از نمو يمثل علف صحرا و گ. م قوت بوده، ترسان و خجل شدندكنان آنها كن جهت ساي از ا27
. دانمي ميه بر من دارك را ي اما من نشستن تو را و خروج و دخولت و خشم28
 برخواهم يه آمده اك يت گذاشته، تو را به راهي تو و لگام خود را به لبهاينين مهار خود را به بيبنابرا.  و غرور تو به گوش من برآمده استيه به من دارك يه خشمك چون29

.ديگردان
 آنها را ةويستانها غرس نموده، مكد و تايد و بدروياركد و در سال سوم بيد خورد و سال دوم آنچه از آن بروي خودرو خواهةه امسال غلّكن خواهد بود ي تو اي و عالمت برا30

.ديبخور
.وه خواهند آورديشه خواهند زد و به باال مين رييگر به پايهودا رستگار شوند بار ديه از خاندان ك يه اي و بق31
.ن را بجا خواهد آورديوت ايهوه صبايت ريغ. رون خواهند آمديون بيوه صهكم و رستگاران از ي از اورشليه ايه بقكرا ي ز32
ش يق در پير نخواهد انداخت و در مقابلش با سپر نخواهد آمد و منجنينجا تين شهر داخل نخواهد شد و به ايه به اكد ي گوين مي پادشاه آشور چنةن خداوند درباري بنابرا33

.او برنخواهد افراشت
.دي گوين را ميخداوند ا. ن شهر داخل نخواهد شدي به اه آمده است به همان برخواهد گشت وك ي به راه34
.ش داود آن را نجات خواهم دادي خوةرده، به خاطرخود و به خاطر بندكت ين شهر را حمايه اكرا ي ز35
. مرده بودنديا الشهاع آنهي جمكني آشور را زد و بامدادان چون برخاستند ايرون آمده، صد و هشتاد و پنجهزار نفر از اردوي خداوند بة پس فرشت36
ردند و پسرش كن اَراراط فرار يشان به زمير زدند و اي و شَرْآصر او را به شمشكرد، پسرانش ادرملك ي عبادت مكش نسروي خوي خداةه چون او در خانك و واقع شد 37

. ش سلطنت نموديآسرْحدون به جا


38اشعيا باب 
 و زنده يري ميه مكرا ين زي خود را ببة خانكتدار: دي گوين ميخداوند چن«:  آمده، او را گفتي نزد ويا ابن آموص نبي شد و اشعمار و مشرف به موتيا بيام حزقيدر آن ا 1

. ماندينخواه
ده، نزد خداوند دعا نمود، يوار برگرداني دي خود را بسويا روي آنگاه حزق2
ا يپس حزق.  نموده ام و آنچه در نظر تو پسند بوده است بجا آورده امكامل سلوكضور تو به امانت و به دل ه چگونه به حك ياد آوريه بكني اي خداوند مستدعيا:  و گفت3

.ستيزارزار بگر
:ا نازل شده، گفتيالم خداوند بر اشعك و 4
. تو پانزده سال افزودميزها من بر روكنيا. دميت را ديهاكدم و اشي تو را شنيدعا: دي گوين مي پدرت داود چنيهوه خدايا بگو ي برو و به حزق5
.ت خواهم نمودين شهر را حمايد و اين شهر را از دست پادشاه آشورخواهم رهاني و تو را و ا6
:ن استيه گفته است بجا خواهد آورد اكالم را كن يه خداوند اك و عالمت از جانب خداوند 7
ن رفته بود، ده يي پايه بر ساعت آفتابك يپس آفتاب از درجات» . گردانمي است ده درجه به عقب برمن رفتهيي آحاز پايه از آفتاب بر ساعت آفتابك ي درجاتةي ساكني ا8

.درجه برگشت
:افتيش شفا يماريمار شد و از بيه بك يهودا وقتيا پادشاه يتوب حزقك م9

.  شومي خود محروم مي سالهاةي روم و از بقيه مي هاويام خود به درهاي ايروزي در فكنيا:  من گفتم10
.ديگر نخواهم دينان عالم فنا انسان را دكمن با سا. دين زندگان نخواهم ديخداوند را در زم. مي نمايخداوند را مشاهده نم:  گفتم11
.ردك يخواهروز و شب مرا تمام . دياو مرا از نورد خواهد بر. دميچيمثل نساج عمر خود را پ.  شبان از من برده شدةميد و مثل خينده گردك من ة خان12
.    ردك يروز و شب مرا تمام خواه. ندك شيم را مي استخوانهاين تمامير همچنيمثل ش. دميشك تا صبح انتظار 13
ن ل ميفك.  هستمي خداوند در تنگيا.  شوديف ميستن به باال ضعينم و چشمانم از نگرك يو مانند فاخته ناله م. مي نمايند صدا مك ي مكي جكيه جك ك مثل پرستو14
.باش
. جانم آهسته خواهم رفتي خود را به سبب تلخي سالهايتمام. رده استكه او به من گفته است و خود او كم چوني چه گو15
.پسر مرا شفا بده و مرا زنده نگاه دار.  باشديات روح من مينها و بس حينند و به اك يست ميزها مردمان زين چي خداوند به اي ا16
.ي گناهانم را به پشت سر خود انداختيه تمامكرا ي زيت برآوردكاز راه لطف جانم را از چاه هال.  من شدياعث سالمت سخت من بي تلخكني ا17
. باشنديدوار نمي روند به امانت تو اميه به حفره فرو مك ي خواند و آنانيح نميد و موت تو را تسبي گويه تو را حمد نميه هاوكرا ي ز18
. م خواهند دادي تو را تعليپدران به پسران راست. مي گويه من امروز مكند، چناني گوي تو را حمد مهك زندگانند، زندگانند 19
. دييم سراي خداوند خواهة عمر خود در خاني روزهايم را در تمامي خداوند به جهت نجات من حاضراست، پس سرودها20
.افتيه شفا خواهد كد يبنهد و آن را بر دمل يرير بگي از انجيقرص«ه كا گفته بود ي و اشع21
ست؟ي خداوند برخواهم آمد چةه به خانك يعالمت«: ا گفته بودي و حزق22

 
39اشعيا باب 

1رُودت يه بكده بود يرا شنيا فرستاد زي نزد حزقيه اي و هديتوبك بلدان بن بلدان پادشاه بابل مك در آن زمان مافته استيمار شده و صح.
شان ي شد به ايافت مين او يه در خزاكش و هرچه را ي خوة اسلحةات و روغن معطّر و تمام خانين خود را از نقره و طال و عطري خزاةور شده، خانشان مسريا از اي و حزق2

. شان نشان نداديا آن را به ايه حزقك نبود يزيتش چك مملينشان داد و در خانه اش و در تمام
. از بابل نزد من آمدنديعني دور ياز جا: ا گفتيجا آمدند؟ حزقكن مردمان چه گفتند و نزد تو از يا:  را گفتيا پادشاه آمده، وي نزد حزقينب اشعيا پس 3
.شان نشان ندادميه به اكست ين من ني در خزايزيدند و چي من است دةهرچه در خان: ا گفتيدند؟ حزقي تو چه دةدرخان:  او گفت4
:وت را بشنويهوه صبايالم ك: ا گفتيا به حزقي پس اشع5



. نخواهد ماندي از آنها باقيزيه چكد ي گويو خداوند م. رده اند به بابل برده خواهد شدكره ي تو است و آنچه پدرانت تا امروز ذخةه هرچه در خانكد ي آي روزها مكني ا6
.اه بابل خواجه سرا خواهند شد خواهند گرفت و در قصر پادشييد نمايشان را توليند و ايد آيه از تو پدك از پسرانت را ي و بعض7
. و امان خواهد بوديام من سالمتينه در ايهر آ: گر گفتيو است و دكي نيه گفتكالم خداوند ك: ا گفتيا به اشعي حزق8


40اشعيا باب 
 :دي گوي شما مي خدا !دي دهيقوم مرا تسلّ! دي دهي تسل1
 .افته استي گناهانش دو چندان ي تماميده، و از دست خداوند برايده گردي آمرزيجتهاد او تمام شده و گناه وه اكد ينكد و او را ندا ييم گويز به اورشليسخنان دالو 2
.ديي ما در صحرا راست نماي خداي برايقيد و طريا سازيابان راه خداوند را مهي در بيننده اك ندا يصدا3
.ديها هموار خواهد گرديراست و ناهموارها يجك پست خواهد شد؛ و يوه و تلّك برافراشته و هر ي هر دره ا4
.      ن را گفته استيه دهان خداوند اكرا يد زي بشر آن را با هم خواهند ديشوف گشته، تمامك و جالل خداوند م5
. اش مثل گل صحراييباي  زياه است و همگي بشر گينم؟ تمامكز را ندا يچه چ:  گفتيو. نكندا : دي گوي مي هاتف6
.اه هستنديالبته مردمان گ.  شوديده مي خداوند بر آن دمةرا نفخي شود زيگلش پژمرده م و كاه خشي گ7
. ما تا ابداالباد استوار خواهد مانديالم خداكن كيد، لي شد و گل پژمرده گردكاه خشي گ8
!  شما استيهان خدا«ه كو هودا بگي ين و مترس و به شهرهاك آن را بلند  !نك آوازت را با قوت بلند ي دهيه بشارت مكون ي صهيا9

.دي آي او ميش روي پي است و عقوبت وي اجرت او با وكنيا. دي نماي ميمرانكش حي براي ويد و بازوي آيهوه با قوت مي خداوند كني ا10
.ردك خواهد يمت رهبريان را به مالردهندگيش خواهد گرفت و شيرده، به آغوش خوك خود بره ها را جمع يد و به بازوي خود را خواه چران ة او مثل شبان گل11
ان و تلّها را به ترازو وزن نموده است؟ يوهها را به قكده و يل گنجانيكن را در يرده و غبار زمك را با وجب اندازه كموده و افاليف دست خود پكه آبها را به كست يك 12
.ه باشدم دادير او بوده او را تعليا مشيه روح خداوند را قانون داده كست يك 13
م داد؟يه او را معرفت آموخت و راه فطانت را به او تعلكست يكاموزد ؟ و ي را به بي راستيقيه مشورت خواست تا به او فهم بخشد و طرك او از 14
. دارنديره ها مثل گرْد برمي جزكنيا.  شونديزان شمرده مي دلو و مانند غبار مة امت ها مثل قطركني ا15
.ندك يت نميفاك ي سوختني قربانيواناتش برايست و حي نيافكزم يه و لبنان به جهت 16
.ندي نمايمتر مك يچ اند و از عدم و بطالت نزد وي هي امت ها بنظر وي تمام17
  رد؟كد ي توانيدام شبه را با او برابر مكد و ينك يه ميه تشبك پس خدا را به 18
. زدي ريش مي نقره برايرهايوشاند، و زنج پيزد و زرگر آن را به طال مي ري صنعتگر بت را م19
. دي او بسازي نشود براكه متحرك را ي طلبد تا بتي را ميند و صنعتگر ماهرك يار مي پوسد اختيه نمك را يدرخت ا نداشته باشد، ين هدايه استطاعت چنك يسك 20
د؟يده اين نفهمياد زميد و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنيده ايا ندانسته و نشني آ21
.ندك يونت پهن مكمه به جهت سي گستراند و آنها را مثل خيه آسمانها را مثل پرده مكاوست .  باشندينانش مثل ملخ مكن نشسته است و ساي زم ةركه بر ك او است 22
. سازديم گرداند و داوران جهان را مانند بطالتي ميران را الشيه امك 23
.دي رباياه مك شوند و گردباد آنها را مثل ي دمد و پژمرده ميه فقط بر آنها مكشه نزده است، ين ري آنها هنوز در زمةده اند و تنياشته نگردك هنوز غرس نشده و 24

:دي گوي باشم؟ قدوس مي مساويد تا با وينك يه ميه تشبك پس مرا به 25 
 ي وييثرت قوت و از عظمت تواناك خواند؟ از يع آنها را بنام ميرون آورده، جمينها را بشماره بير اكه لشكست يكد و ينها را آفريه اكد ينين ببيي چشمان خود را به عل26ّ
.  از آنها گم نخواهد شديكي

. من انصاف مرا از دست داده استي است و خدايراه من از خداوند مخف: يي گويمل چراي اسرائي و اينك ير مكعقوب چرا في ي ا27
رد؟ك شود و فهم او را تفحص نتوان ين درمانده و خسته نمي زميننده اقصايهوه آفري ي سرمديه خداك يده اي و نشنا ندانستهي آ28
.دي نماياده عطا مي بخشد و ناتوانان را قدرت زيفان را قوت مي ضع29
. افتندي ميلّك گردند و شجاعان بي جوانان هم درمانده و خسته مي حت30
د و درمانده نخواهند يخواهند خرام. د و خسته نخواهد شديرد و خواهند دوكافت و مثل عقاب پرواز خواهند ي باشند قّوت تازه خواهند يخداوند مه منتظر ك ي اما آنان31
.ديگرد


41اشعيا باب 
.ميياي نكيمه نزدكبا هم به محا. نديلّم نماكد، آنگاه تيياي بكينزد! له ها قّوت تازه بهم رسانندي و قب !ديره ها به حضور من خاموش شوي جزي ا1
شان را مثل يو ا.  گردانديند و او را بر پادشاهان مسلّط مك يم مي تسلي خواند؟ امت ها را به وي مي ويهايه عدالت او را نزد پاكخت ي را از مشرق برانگيسكه كست يك 2

.ودم خواهد نمي تسليمان وك گردد به ينده مكه پراكاه ك و مثل ير ويغبار به شمش
. خواهد گذاشتي خود نرفته بود، بسالمتيهايه با پاك يشان را تعاقب نموده، به راهي ا3
. باشم من هستمين ميهوه و اول و با آخريه كن عمل نموده و بجا آورده، و طبقات را از ابتدا دعوت نموده است؟ من يه اكست يك 4
.ب جسته، آمدنديقّردند و تين بلرزي زميدند و اقصايدند و ترسيره ها دي جز5
. دل باشيقو : رد و به برادر خود گفتك خود را اعانت ةيس همساك هر6
 ك سازد تا متحريم مكخها محيه خوب است و آن را به مك: دي گويم مي لحةد و درباري نمايت    ميند سندان زننده را تقوك يقل ميش صكه با چك نجار زرگر را و آن7

.نشود
م،   يت دوست من ابراهي ذريده ام و ايه تو را برگزكعقوب ي ي من و اةل بندي اسرائي اما تو ا8
 ننموده ام،       كده ام و تري، تورا برگزي من هست ةش خوانده ام و به تو گفته ام تو بنديرانه هاكن گرفته، تو را از ي زميه تو را از اقصاك 9



 يريت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگيتو را تقو! و هستم تيرا من خدايه من با هستم و مشوش مشو زك مترس 10
  .ردكخواهم 

 .دي خواهند گردك، هال ز شدهيند ناچيه با تو معارضه نماك يه بر تو خشم دارند، خجل و رسوا خواهند شد و آنانك ي آنان ة همكنيا 11
.ست و نابود خواهند شدينند نكه با تو جنگ ك يافت و آناني يرده، نخواهكند جستجو يجادله نماه با تو مك را ي آنان12
.را من تو را نصرت خواهم دادي مترس ز :مي گوي تو هستم دست راست تو را گرفته، به تو ميهوه خدايه كرا من ي ز13
.من تو را نصرت خواهم داد: دي گوي باشد مي تو ميه ولّكل يئرا خداوند قدوس اسرايل مترس زي اسرائ ةعقوب و شَرذِميرْم ك ي ا14
. ساختياه خواهك نمود و تلّها را مثل ي خرد خواه رده،كمال يوهها را پاكز نو دندانه دار خواهم ساخت و ي تو را گردون تكني ا15
.  نموديل فخر خواهي شد و به قدوس اسرائين تو از خداوند شادمان خواهكيل. تنده خواهد ساخك افشاند و باد آنها را برداشته، گردباد آنها را پراي آنها را خواه16
.شان را اجابت خواهم نموديهوه هستم ايه كمن .  شودي مك خشيشان از تشنگيابند و زبان اي يند و نمي جوينان آب را ميكران و مسيفق17
. آب مبدل خواهم ساختي را به چشمه هاكن خشي آب و زمةكابان را به بريو ب. ود خواهم نميها چشمه ها جاريان وادي نهرها و در مك خشي بر تلّها18
.اج و چنار را با هم غرس خواهم نمودكتون را خواهم گذاشت و در صحرا صنوبر و يم و آس و درخت زيابان سرو آزاد و شطي در ب19
.جاد نموده استين را ايل ايرده و قدوس اسرائكن را يند اه دست خداوكند ير نموده، با هم تأمل نماكنند و بدانند و تفي تا بب20
.ديش را عرضه داري خوين قويبراه: دي گويعقوب ميد و پادشاه يش آوري خود را پي دعو :دي گوي خداوند م21
نده را به ما ي آيزهايا چيم ير نموده، آخر آنها را بدانكد تا تفّينكان يت آنها را بيفيكن را و يشي پيزهايچ. ندي ما اعالم نماي آورده، براكيه واقع خواهد شد نزدك آنچه را 22

.ديبشنوان
.ميي باهم مالحظه نما د تا ملتفت شده،ي را بجا آوريا بدي ييوكي، نيبار. ديانيه شما خداكم يد تا بدانينكان يع خواهد شد بين وقايه بعد از اكزها را ي و چ23
.ند رجس استكار يه شما را اختكچ است و هريد و عمل شما هيز هستي شما ناچكني ا24
ه گل را ك يوزه گركه اسم مرا خواهد خواند و او بر سروران مثل برگل خواهد آمد و مانند ك را از مشرق آفتاب يسكختم و او خواهد آمد و ي را از شمال برانگيسك 25
.ندك يمال ميپا

.ه سخنان شما را بشنودكست ي هم نيسك و ي نيننده اكست و اعالم ي نيه او راست است؟ البته خبردهنده اكم ييگوم، و از قبل تا بيه از ابتدا خبر داد تا بدانكست يك 26
.دمي بخشيم بشارت دهنده ايد و به اورشليزها خواهد رسين چي هان اكنيه اكون گفتم ي اول صه27
.م جواب تواند داديال نماوشان سيه چون از اكد  نبويز مشورت دهنده ايشان نيان ايافت نشد و در مي يسكستم و ي و نگر28
.شان باد و بطالت استي ا ةخته شدي ريچ است و بتهايشان هيشان باطلند و اعمال ايع اي جمكني ا29


42اشعيا باب 
. امت ها صادر سازدينصاف را برا نهم تا ايه جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او مك من ةدي نمودم و برگزيريه او را دستگك من ة بندكني ا1
.ديوچه ها نخواهد شنوانكاد نخواهد زد و آوازخود را بلند نخواهد نمود و آن را در ي او فر2
. صادر گردانديف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستي ضعةليست و قبك خرد شده را نخواهد شي ن3
.عت او باشنديره ها منتظر شرين قرار دهد و جزيا انصاف را بر زمسر نخواهد شد تكد و منيف نخواهد گردي او ضع4
ن ي دهد، چنيند مكه در آن سالك يه در آن باشند و روح را بر آنانك يد و نفس را به قوميج آن را گسترانين و نتايرد و زمكد و آنها را پهن يه آسمانها را آفركهوه ي خدا 5
:دي گويم
.ديدالت خوانده ام و دست تو را گرفته، تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امت خواهم گردانهوه هستم تو را به عيه ك من 6
.يرون آورينندگان در ظلمت را از محبس بيران را از زندان و نشي و اسييوران را بگشاك تا چشمان 7
.ده نخواهم دادي تراشيش را به بتهايخوش يگر و ستاي ديسكن است و جالل خود را به يهوه هستم و اسم من همي من 8
». دهميد شما را از آنها خبر ميه  بوجود آكنم و قبل از آنك ي نو اعالم ميزهاين واقع شد و من از چيع نخستي وقاكني ا9

!ديين بسراي زمي را از اقصايش وينان آنها سرود تو را به خداوند و ستاكره ها و ساي جزيا!  آنچه در آن استيد، واي رويا فرود ميه به درك شما ي ا10
!وهها نعره زنندك ةنان سالع ترنّم نموده، از قلكند و ساين باشند آواز خود را بلند نماكدار در آنها سايه اهل قك يه هايش و قري صحرا و شهرها11
!    ره ها بخواننديح او را در جزيند و تسبيف نماي خداوند جالل را توصي برا12
.ش غلبه خواهد نموديرده، نعره خواهد زد و بر دشمنان خوكاد يفر. زاندي انگيش را برميرت خوي غيد و مانند مرد جنگي آيرون مي جبار ب خداوند مثل13
.ديشكآه خواهم  د، نعره خواهم زد و دم زده، ي زايه مك ياآلن مثل زن.  نمودميت مانده، خودداركم خاموش و ساي از زمان قد14
. خواهم ساختكه ها را خشكد و برير خواهم گرداني خواهم ساخت و نهرها را جزاكاه آنها را خشي گيرده، تمامكا را خراب وهها و تلّهك 15
 مبدل ي را به راستيجكشان به نور يش ايو ظلمت را پ. ت خواهم نموديستند هدايه عارف نك يق هايشان را به طري نموده، ايه ندانسته اند رهبرك يوران را به راهك و 16

.شان را رها نخواهم نموديارها را بجا آورده، اكن يا. خواهم ساخت
.ار خجل خواهند شديده، بسي به عقب برگردان د،ييان ما شمايه خداكند ي گويخته شده ميده اعتماد دارند و به اصنام ري تراشيه بر بتهاك ي آنان17
.دينيد تا ببينكوران نظر ك يد و ايران بشنوك ي ا18
 خداوند؟ةور مانند بندكور باشد، مثل مسلم من و كه كست يك فرستم؟ يه مكر باشد مثل رسول من كه كست يكور باشد و ك من  ةه مثل بندكست يك 19
. شنودين خود نمكيد لي گشايگوشها را م. ي داري اما نگاه نميني بيار را مي بسيزهاي چ20
.ديم نمايركم و تيش را تعظيعت خويه شرك خداوند را به خاطر عدل خود پسند آمد 21
 يسكتاراج گشته و . ستي نيشان غارت شده و رهاننده ايا. ده اندي گرديد شده و در زندانها مخفيشان در حفره ها صيع اينان قوم غارت و تاراج شده اند و جمين اكي ل22
. ه باز دهكد ي گوينم

نده بشنود؟ ي زمان آي بران گوش دهد و توجه نموده،يه به اكان شما يست در ميك 23
عت او يند و شري نماك او نخواستند سلويشان به راههايه اكم و چونيديه به او گناه ورزكا خداوند نبود يم نمود؟ آيل را به غارت تسليعقوب را به تاراج و اسرائيه كست يك 24

را اطاعت ننمودند؟
.ر ننمودندكد اما تفيشان را سوزانيشان را از هر طرف مشتعل ساخت و ندانستند و اي آن اخت ويشان رين حدت غضصب خود و شدت جنگ را بر اي بنابرا25




43اشعيا باب 

ه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از يه دادم و تو را فديه من فدكرا يمترس ز  « :دي گوين ميل است چني اسرائيعقوب، و صانع تو اي ي تو ا ةنديه آفرك و اآلن خداوند 1
.ين من هستآ
. دي شد و شعله اش تو را نخواهد سوزاني، سوخته نخواهيان روي تو را فرو نخواهند بود و چون از ميي من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نماي چون از آبها بگذر2
.با را به عوض تو دادم تو ساختم و حبش و سةيمصر را فد.  تو هستم ةل نجات دهندي تو و قدوس اسرائيهوه خدايرا من ي ز3
.م خواهم نموديف را در عوض جان تو تسليپس مردمان را به عوض تو و طوا.  داشتمي و من تو را دوست ميرّم بودكه در نظر من گرانبها و مك چون4
.ت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم نموديه من با  تو هستم و ذركرا ي مترس ز5
.اورين بي زميرانهاك دور و دخترانم را از يپسران مرا از جا” نكممانعت م“ ه كه بده و به جنوب ك خواهم گفت  به شمال6
».ده و او را مصور نموده و ساخته باشميش آفريده شود و او را به جهت جالل خويه را به اسم من نامك هريعني 7
.رون آوري باشند بير مكما ور هستند و گوش دارند اكه چشم دارند، اما ك را ي قوم8
ا يق شوند ياورند تا تصدين را به ما اعالم شوند؟ شهود خود را بين خبردهد و امور اولّيه از اكست يكان آنها يپس در م. نديله فراهم آيع امت ها با هم جمع شوند و قبي جم9

.ن راست استيه اكنند ك اقرار ب استماع نموده،
 مصور نشده و ييش از من خدايه من او هستم و پكد يد و بفهميمان آوريد تا دانسته،  به من اي باشيده ام شهود من ميه او را برگزك من ةنده شما و بكد ي گويهوه مي 10

.بعد از من هم نخواهد شد
.ستي نير از من نجات دهنده ايهوه هستم و غي  من، 11
.د و من خدا هستميه شما شهود من هستكد ي گويخداوند م. ر نبوده استي غيان شما خداي من اخبارنموده و نجات داده ام  و اعالم نموده و در م12
د؟يه آن را رد نماكست يكمن عمل خواهم نمود و . ستيد نيه از دست من تواند رهانك يسك باشم و يز من او مي و از امروز ن13
ان فرود خواهم آورد و يشان را مثل فراري ا ةو هم.  شما به بابل فرستادمبخاطر  « :دي گوين ميل است چني شما و قدوس اسرائيه ولّك خداوند 14
.شاني وجد ايهايشتكز در يان را نيلدانك

.ل و پادشاه شماي اسرائ ةننديآفر.  من خداوند قدوس شما هستم15
د،ي گوين مي سازد چنيم مي عظي در آبهايقيا و طري در دريه راهك خداوند 16
. له خاموش خواهند شدي شده، مثل فتيد و نخواهند برخاست و منطفيشان با هم خواهند خوابيا«:  آورديرون مير و قوت آن را بك و اسبها و لشه ارابه هاك آن17
.ديير ننماكم تفيد و در امور قدياورياد نين را بي اوليزهاي چ18
. ابان و نهرها در هامون قرار خواهم دادي در بيه راهك يد دانست؟ بدرستيا نخواها آن ريآ. دي آي آورم و آن اآلن بظهورمي بوجود مييز نوي من چكني ا19
.ميراب نمايش را سيدگان خوي آورم تا قوم خود و برگزيابان و نهرها در صحرا بوجود ميه آب در بكد خواهند نمود چونيوانات صحرا گرگان  و شترمرغها مرا تمجي ح20
.ح مرا بخواننديدم تا تسبركجاد ي خود اين قوم را براي ا21
!يل از من به تنگ آمدي اسرائي و تو ايعقوب مرا نخواندي ي اما تو ا22
. اوردمي بر تو ننهادم و به بخور تو را به تنگ نيا بندگيبه هدا! يم ننموديركح خود مرا تي و به ذباياوردي من ني خود را براي سوختني هاي گوسفندان قربان23
. يش مرا به تنگ آوردي خوياي و به خطاي نهاديه به گناهان خود بر من بندگكبل. يرنساختيش مرا سيح خويه ذباي و به پيدي جهت من به نقره نخر معطّر را بهي ن24
. اد نخواهم آوردي تو را محو ساختم و گناهان تو را بيايه بخاطر خود خطاك من هستم من 25
.يق شوياور تا تصديت خود را بحج. مييمه نماكاد بده تا با هم محاي مرا 26
. شدندي تو به من عاصيدند و واسطه هاين تو گناه ورزي اجداد اول27
.م خواهم نموديل را به دشنام تسليعقوب را به لعنت و اسرائي احترام خواهم ساخت و ين من سروران قدس را بي بنابرا28


44اشعيا باب 
!ده اميه تو را برگزكل ياسرائ يعقوب بشنو و اي من ة بندي اما اآلن ا1
!ده اميه تو را برگزكشُرون ي يو ا! عقوب مترسي من ة بنديا: دي گوين مي باشد چنيده و تو را از رحم بسرشت و معاون تو ميه تو را آفرك خداوند 2
.ش را بر اوالد تويت خوكخت و بريت تو خواهم ريروح خود را بر ذر. كخت و نهرها بر خشين تشنه آب خواهم ري بر زمكني ا3
. ديي آب خواهند رويهايد بر جويان سبزه ها، مثل درختان بيشان در مي و ا4
.ل ملقّب خواهد ساختيشتن را به نام اسرائي خداوند خواهد نوشت و خوي بدست خود برايگريه من از آن خداوند هستم و دك خواهد گفت يكي 5
.ستي نيير از من خدايمن اول و آخر هستم و غ: دي گوين ميشان است چني ايلّه وكوت يهوه صبايل و ي خداوند پادشاه اسرائ6
ه واقع خواهد شد اعالن كنده و آنچه را ي آيزهايپس چ. م را برقرار نمودميه قوم قدك يب دهد، زمانيد و آن را ترتيان نمايند و بكه آن را اعالن كست يك و مثل من 7

.نديبنما
 ي را نميست و احدي ني هست؟ البتّه صخره ايير از من خدايا غيد؟ آيستيا شما شهود من نيم تو را اخبار و اعالم ننمودم و آيا از زمان قديد آي ترسان و هراسان مباش8

.    شناسم
.شندك دانند تا خجالت بيد و نمنني بيشان نمي ندارد و شهود ايده ايفا  پسندند، يشان ميه اك ييزهايعاً باطلند و چيجم  سازند، يده مي تراشيه بتهاك ي آنان9

 ندارد؟يه نفعكخته باشد ي ريا بني ساخته ييه خداكست يك 10
.ستند تا با هم ترسان و خجل گردنديشان جمع شده، بايع ايپس جم.  باشندياران او خجل خواهند شد و صنعتگران از انسان ميع ي جمكني ا11
 گردد و آب ي قوت ميز گرسنه شده، بي سازد و نيش آن را مي خوي دهد و با قوت بازويش صورت مكند و با چك يار مك تراشند و آن را با زغال يشه مي آهن را با ت12

. رسانديده، ضعف بهم   ميننوش
 ي ميه انسان و به جمال آدميبه شب دهد پس آنرا ي سازد و با پرگار نشان ميند و با رنده آن را صاف مك يده،  با قلم آن را نشان ميشكسمان را ي تراشد و ري چوب را م13

.ن شودكسازد تا در خانه سا



. دهدي باران آن را نمو م ند و شمشاد را غرس نموده،ك يار مي خود اختيان و بلوط را گرفته، آنها را از درختان جنگل برايند و سندك ي خود قطع مي آزاد براي سروها14
.ندك يش آن سجده مي ساخته، پيي پزد و خدايند و آن را افروخته  نان مك ي آن گرفته، خود را گرم مد و ازي آيار مك شخص به جهت سوخت بي پس برا15
.دميو گرم شده، آتش را د: دي گوي شود و گرم شده، مير ميرده، سكباب را برشته ك خورد و ي گوشت پخته مي سوزاند و بر بعضي از آن را در آتش مي بعض16
.ي من هستيه توخداكمرا نجات بده چون: دي گويم ند و نزد آن دعا نموده، ك يرده، عبادت مكش آن سجده ي سازد و پيش را مي بت خوينعي يي آن خدا ةي و از بق17
.نديشان را تا تعقّل ننماينند و دل ايشان را بسته است  تا نبيه چشمان اكرا ي فهمند زي دانند و نميشان نمي ا18
 ي آن بتةيا از بقيپس آ. ميرده، خوردكباب كم و گشوت را يز نان پختيم و بر زغالش نيند نصف آن را در آتش سوختي ندارند تا بگويرننموده، معرفت و فطانتك و تف19
م؟يي درخت سجده نماةم و به تنيبساز
. ستيا در دست راست من دروغ نيه آكد ي نماير نمكد و فيه جان خود را نتواند رهانكند ك ي او را گمراه مةب خوردي سازد و دل فري خود مكستر را خوراك خا20
. شدي از من فراموش نخواهي من هستةل تو بندي اسرائيتو را سرشتم ا. ي من هستةه تو بندكاد آور چونينها را بيل اي اسرائيعقوب و اي ي ا21
.رده امكه يرا تو را فدي زپس نزد من باز گشت نما. ظ و گناهانت را مانند ابر محو ساختمي تو را مثل ابر غليرهاي تقص22
را خداوند يز! دييه در آنها باشد بسراك يوهها و جنگها و هر درختك يد و اياد برآوريفر! ني زمي اسفلهايو ا! رده استكن را يه خداوند اكرا يد زيي آسمانها ترنّم نماي ا23
.د خواهد نموديل تمجيشتن را در اسرائيرده است وخوكه يعقوب را فدي

ردم؛ و با كن را پهن يدم و زمي گسترانييآسمانها را به تنها.ز را ساختمي چةهوه هستم و هميمن : دي گوين مي تو است و تو را از رحم سرشته است چنيه ولّكد  خداون24
ه بود؟كمن 
.ندك يل ميشان را به جهالت تبديا گرداند و علم يمان را بعقب برميكو ح.  گرداندي سازد و جادوگران را احمق مياذبان را باطل مكات يه آك آن25
ه بنا كهودا ي ي شهرهاةد معمور خواهد شد و درباري گويم مي اروشلةه دربارك رساند، يش را به انجام مي دارد و مشورت رسوالن خويه سخنان بندگان خود را برقرارمك 26

. آن را برپا خواهم داشتي هايخواهد شد و خراب
. خواهم ساختكت را خشي شو و نهرهاكشه خكد ي گويه به لجه مك آن27
اد تو نهاده يه بنكل كي هةد بنا خواهد شد و درباري گويم مي اورشلةد و درباري مسرّت مرا به اتمام خواهد رسانيه او شبان من است و تمامكد ي گويورش مك ة و دربار28

.خواهد گشت
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 يم تا درها را به حضور وي پادشاهان را بگشايمرهاك امت ها را مغلوب سازم و يراست او را گرفتم تا به حضور ودست : هكورش ك به يعنيش يح خوي خداوند به مس1

. دي گوين ميگر بسته نشود چنيم و دروازه ها ديمفتوح نما
.دين را خواهم بري آهنيندهاسته، پشت بكن را شي برنجيو درها.  ناهموار را هموارخواهم ساختيهايد و جاي تو خواهم خراميش رويه من پك 2
. باشميل مي اسرائيه تو را به اسمت خواندهام خداكهوه يه من ك يد تا بداني را به تو خواهم بخشين مخفي ظلمت و خزاي و گنجها3
. تو را به اسمت خواندم و ملقّب ساختميه مرا نشناختك يل، هنگاميش اسرائي خوةديعقوب و برگزي خود ة به خاطر بند4
.يه مرا نشناختك يمر تو را بستم هنگامكمن . ي نيير از من خدايست و غي نيگريهوه هستم و دي  من5
.ي نيگريهوه هستم و ديمن . ستي ني من احديه سواك تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند 6
.زها هستمين چي اةهوه صانع هميمن . ي بدةنندي و آفريصانع سالمت.  ظلمتةنندي نور و آفرةد آورندي پد7
. ده امين را آفريهوه ايه من كرا ياند زينند و آنها را با هم بروكافد تا نجات و عدالت نمو كن بشيزد و زمي عدالت را فرو ركد تا افالياراني آسمانها از باال بي ا8
ه او دست كد ي تو بگوةا مصنوع تو درباري؟ يز را ساختيد چه چيووزه گر بگكوزه به كا يآ. دين مخاصمه نماي زمي با سفالهايه با صانع خود چون سفالك يسك بر ي وا9

ندارد؟ 
.يدييه چه زاك و به زن يد نموديز را توليچه چ: ديه به پدر خود گوك يسك بر ي وا10
.دييض نماي مرا به من تفويمال دستهاد و پسران مرا و اعييال نماونده از من سي امور آةدربار: دي گوين مي باشد چنيل و صانع آن ميه قدوس اسرائك خداوند 11
. آنها را امر فرمودميرهاك لشيد و من تمامي من آسمانها را گسترانيدستها. دمين را ساختم و انسان را بر آن آفري من زم12
وت يهوه صباي. هي هديمت و نه براي قي نمود، اما نه برارانم را آزاد خواهديرده، اسكشهر مرا بنا . ش را راست خواهم ساخت ي راههايختم و تمامي من او را به عدالت برانگ13

. دي گوين را ميا
رها خواهند يو تابع تو شده در زنج.  از آن تو خواهند بود  باشند نزد تو عبورنموده،يه مردان بلند قد مكحاصل مصر و تجارت حبش و اهل سبا : دي گوين مي خداوند چن14

. ي نييست و خداي نيگريالبتّه خدا در تو است و د: ماس نموده، خواهند گفتش تو خم شده و نزد تو التيآمد و پ
.ينك يه خود را پنهان مك ي هستييناً خدايقيل و نجات دهنده ي اسرائي خداي ا15
. خواهند رفتيي سازند با هم به رسوايه بتها مك يشان خجل و رسوا خواهند شد و آنانيع اي جم16
.دي خواهند شد و تا ابداآلباد خجل و رسوا نخواهند گردي از خداوند ناجيجاودانل به نجات ي اما اسرائ17
من : دي گوين ميونت مصور نمود چنكه به جهت سكد بليافرين را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبث نيه زمكه خدا است ك آسمان ةننديهوه آفريرا ي ز18
.ستي نيگريهوه هستم و دي

.مي نماي راست را اعالن ميزهايم و چي گويهوه به عدالت سخن ميمن . ديه مرا عبث بطلبكعقوب نگفتم ي ةيو به ذر. لّم ننمودمك تكين تاري از زمييو در جا در خفا 19
ند معرفت ي نمايد دعا   مي نتواند رهانهك يي دارند و نزد خداي خود را  برميه چوب بتهاك يآنان. دي شوكيد و با هم نزديياي رها شدگان از امت ها جمع شده، بي ا20

.ندارند
هوه يه كا نه من يرده است؟ آكم اعالن نموده و از زمان سلف اخباريام قدين را از ايه اكست يك. نديگر مشورت نمايدكيد تا با ي آوركيشان را نزدي پس اعالن نموده، ا21

.ستي من نيو سوا عادل و نجات دهنده يست؟ خدايگر ني ديير از من خدايهستم و غ
.ستي نيگريرا من خدا هستم و ديد زيابيد و نجات يين به من توجه نماي زميرانه هاكع ي جمي ا22
.ش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورديه هر زانو پكالم به عدالت از دهانم صادر گشته برنخواهد گشت كن ي به ذات خود قسم خوردم و ا23
ل در يت اسرائي ذريو تمام. ديند خجل خواهند گردكه به او خشمناك ي او خواهند آمد و همگانيو بسو.  باشديند گفت عدالت و قوت فقط در خداوند م و مرا خواه24

. ردكخداوند عادل شمرده شده، فخر خواهند 




46اشعيا باب 

. ف شده استيوانات ضعيد حمل گشته و بار حي داشتيه شما برمك ييآنها.  شدم نهادهيوانات و بهاي آنها بر حيده بتهاي گرديل خم شده و نَبو منحني ب1
. روندي ميريه خود آنها به اسكد بلي توانند رهاني و خم شده، آن بار را نميعاً منحني آنها جم2
!دي من بوده اةه از بطن بر من حمل شده و از رحم برداشتكل ي خاندان اسرائةي بقيعقوب و تمامي خاندان ي ا3
.ديرده، خواهم رهانكدم و من برخواهم داشت و من حمل يمن آفر. ت من شما را خواهم برداشتيخوخي شما من همان هستم و تا به شيري و تا به پ4
م؟ يد تا مشابه شويي نمايه مقابل مكد و مرا با ي سازي ميه و مساويه شبك مرا با 5
.ندي نمايز ميرده، عبادت نك از آن بسازد پس سجده يينند تا خداك ير مي را اجي سنجند، زرگريزان ميه مزند و نقره را بي ريسه ميكه طال را از ك ي آنان6
شان را از ي دهد و ايند اما جواب نمي نماينزد او استغاثه هم م. ردك تواند يت نمك خود حريستد و ازجاي اي گذارند و او ميش مي برند و به جاي آن را بر دوش برداشته، م7
. ديشان نتواند رهاني ايگتن
! ديير نماكان آن را در دل خود تفي عاصيو ا. ديوشكد و مردانه بياد آورين را بيا 8
.ير من نيخدا هستم و نظ. ستي نيگريرا من قادر مطلق هستم و ديز. دياد آوريم به ي اول را از زمان قديزهاي چ9

.ش را بجا خواهم آوردي مسرّت خوي من برقرار خواهد ماند و تمامةه ارادكم ي گوينم و مك يان ميم بيه واقع نشده از قدك آخر را از ابتدا و آنچه را 10
.دير نمودم و البتّه به وقوع خواهم رسانيمن گفتم و البتّه بجا خوام آورد و تقد.  خوانمي دور ميش را از جاي را از مشرق و هم مشورت خويارك مرغ ش11
.ديد مرا بشنويت دور هسته از عدالك سختدالن ي ا12
. ون خواهم گذاشتيه جالل من است در صهكل ير نخواهد نمود و نجات را به جهت اسرائي باشد و نجات من تأخي آوردم و دور نمكي عدالت خود را نزد13
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.ف نخواهند خواندين و لطيگر نازنيرا تو را دي زني بنشيرسك ين بيان بر زميلدانك دختر ين و اي بنشكره دختر بابل فرود شده، بر خاك باي ا1
.نكرده، از نهرها عبور كش و ساقها را برهنه كن نقاب را برداشته، دامنت را برك دستاس را گرفته، آرد را خرد 2
. شفقت نخواهم نموديده، بر احديشكمن انتقام .  تو ظاهر خواهد شدييشف شده، رسواك عورت تو 3
. باشديل ميوت و قدوس اسرائيهوه صباي ما اسم او ة و اما نجات دهند4
. نخواهند خواندك ممالةكگر تو را مليه دكرا ين و به ظلمت داخل شو زيان خاموش بنشيلدانك دختر ي ا5
.ين ساختيار سنگيران بسيرا بر پوغ خود يرده، كشان رحمت نيبر ا. م نمودميشان را به دست تو تسليرده، اك حرمت يش را بيراث خوي بر قوم خود خشم نموده و م6
.ياوردياد ني و عاقبت آنها را به يزها را در دل خود جا ندادين جيو ا. ه خواهم بودك تا به ابد ملي و گفت7
وه نخواهم شد و يت و بسي نيگرير از من دي من هستم و غيي گويه در دل خود مك يا. ن را بشنوي اين هستكنان ساي و در اطمي بريه در عشرت بسر مك ي پس اآلن ا8
. را نخواهم دانستي اوالديب

ال خواهد ياد تو آنها بشدت بر تو استي زيثرت سِحر تو و افراط افسونگرك روز به تو عارض خواهد شد و با وجود كي بغته در يوگي و بي اوالدي بيعنيز ين دو چي پس ا9
. افتي

.ستي نيگرير از من ديمن هستم و غ: يمت و عِلم تو، تو را گمراه ساخت و در دل خد گفتكو ح. نديه مرا بكست ين يسك ي گفت ه بر شرارت خود اعتماد نموده،كرا ي ز10
.افتيال خواهد ي، ناگهان بر تو استيه ندانسته اك يتك دانست بر تو عارض خواهد شد، تو را فرو خواهد گرفت و هاليه افسون آن را نخواهك يي پس بال11
.    شديه غالب توانكد ي برد و شايه منفعت توانكد ي قائم باش شايده ايشكت مشقّت يه در آنها از طفولكش يثرت سِحر خوك خود و ي پس در افسونگر12
 يچه بر تو واقع شدنستند تو را از آني دهند باي ماهها اخبار مةه در غرّك يب و آنانكواك و رصد بندان كنندگان افالكم ي؛ پس تقسيت خسته شده اي مشورتهاي از فراوان13

.است نجات دهند
ه در ك يه خود را نزد آن گرم سازند و آتشك يد و آن اخگري آن نخواهند رهانةشتن را از سورت زبانيه خوكد يشان را خواهد سوزانيآتش ا اهبنْ شده،ك مثل كني ا14

.نند نخواهد بوديبرابرش بنش
ه تو را ك يسكد و ي خود آواره خواهد گرديس بجاكردند هرك يت با تو تجارت ميه از طفولك يواهند شد و آنانن خي تو چني برايديشكشان مشقّت يه از اك ي آنان15
. دهد نخواهد بودييرها
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د، اما نه به صداقت و يي نمايرمكل را ذي اسرائيد و خداي خوريهوه قسم ميد، و به اسم يهودا صادر شده ايد و از آب ي هستيل مسميه به نام اسرائكعقوب ي خاندان ي ا1

.دين را بشنوي، ايراست
.      دارنديوت است اعتماد ميهوه صبايه اسمش كل ي اسرائي خوانند و بر خدايشتن را از شهر مقّدس ميه خوكرا ي ز2
.م و واقع شدردم و از دهان من صادر شده، آنها را اعالم نمودم بغته به عمل آوردكم اخباري اول را از قديزهاي چ3
.ن استي تو برنجيشانين و پي و گردنت بند آهنيه تو سخت دل هستكه دانستم ك چون4
.  من آنها را امر فرموده استةخته شديده و صنم ريه بت من آنها را بجا آورده و بت تراشك ييمبادا بگو. م مخبرساختم و قبل از وقوع تو را اعالم نمودمين تو را قدي بنابرا5
ه ك را ي مخفيزهاي تازه را به شما اعالم نمودم و چيزهاين زمان چيرد، و از اكد يا شما اعتراف نخواهيپس آ.  آنها را مالحظه نما ،يديزها را شنين چي اة همهك چون6

د؟يندانسته بود
. دانستميزها را مين چي اكني ايي، مبادا بگويده بوديده شد و قبل از امروز آنها را نشنيم آنها آفريام قدين زمان و نه در اي در ا7
. خوانده شدي و از رحم مادرت عاصيارهستكانتيار خيه بسك دانستم يرا ميز. ن باز نشده بودينه ندانسته و البتّه گوش تو قبل از ايده و هر آي البتّه نشن8
.رد تا تو را منقطع نسازمكهم ش بر تو شفقت خواير خواهم انداخت و به خاطرجالل خويش را به تأخي به خاطر اسم خود غضب خو9

.بت آزمودمي مصةورك تو را قال گذاشتم اما نه مثل نقره و تو را در كني ا10
. نخواهم داديگريش را به دي حرمت شود و جالل خويد بيه اسم من چرا باكرا ينم زك ين را مي به خاطر ذات خود، به خاطر ذات خود ا11



!من اول هستم و آخر هستم! من او هستم! ل بشنويئ من اسراة دعوت شديعقوب و اي ي ا12
. باشندي خواهم با هم برقرار ميه آنها را مك يوقت. دين را نهاد و دست راست من آسمانها را گسترانياد زميق دست من بني به تحق13
 او بر ي دارد، پس مسرّت خود را بر بابل بجا خواهد آورد و بازويست مخداوند او را دو. رده باشدكنها را اخباريه اكشان يست از ايكد ي شما جمع شده، بشنوي پس همگ14
. ان فرود خواهد آمديلدانك

.امران سازدكلّم نمودم و من او را خواندم و او را آوردم تا راه خود را ك من ت15
. هوه مرا و روح خود را فرستاده استيد من در آنجا هستم و اآلن خداوند ن واقع شيه اك يلّم ننمودم و از زمانكاز ابتدا در خفا ت. دين را بشنوي شده، اكي به من نزد16
.مي نمايت مي هدايد برويه باك ي و تو را به راهي دهم تا سود ببريم مي تو هستم و تو را تعليهوه خدايمن : دي گوين ميل است چني تو و قدوس اسرائيه ولّك خداوند 17
. بوديا مي تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دري آنگاه سالمت،ي داديه به اوامر من گوش مكاش ك 18
.دي گردي نمك بود و نام او از حضور من منقطع و هاليت آن مي آنگاه ذر19
ه يعقوب را فدي خود ةه خداوند بندكد ييع ساخته، بگوين شاي زميد و آن را تا اقصايين را به آواز ترنّم اخبارو اعالم نمايد و ايزيان بگريلدانكان يرون شده، از مي از بابل ب20

.داده است
.افت تا آبها بجوشدك خواهد ساخت و صخره را خواهد شيشان جاري ايه آب از صخره براكرا يد، زي نمايرانه ها رهبريشان را در وي و تشنه نخواهند شد اگر چه ا21
.  نخواهد بوديران سالمتي شريه براكد ي گوي و خداوند م22


49اب اشعيا ب
  .ر نموده استك مادرم اسم مرا ذيرده و از احشاكخداوند مرا از رحم دعوت ! دي دور گوش دهيف از جاي طوايو ا! ديره ها از من بشنوي جزي ا1
. نموده استيش خود مخفك ساخته در تريقلير صيو مرا ت. رده استك دست خود پنهان ةير سايز ساخته، مرا زير تي و دهان مرا مثل شمش2
!د نموده اميشتن را تمجيه از تو خوك ي من هستةل تو بندي اسرائيا:  و مرا گفت3
. باشدي من مين حقّ من با خداوند و اجرت من با خداكيردم؛ لكده و باطل صرف ي فايدم و قوت خود را بيشكه عبث زحمت ك اما من گفتم 4
 يد و در نظر خداوند محترم هستم و خداي گوي جمع شوند ميل نزد ويوب را نزد او باز آورم و تا اسرائعقيش سرشت تا ي خوي بندگيه مرا از رحم براك و اآلن خداوند 5

من قوت من است؛
ن ي زمياقصاد و تا يه تو را نور امت ها خواهم گردانكبل. يل را باز آوريان اسرائي و ناجينكعقوب را برپا ي تا اسباط ي من بشوةه بندك است يليز قلين چيا: دي گوي پس م6

. بودينجات من خواه
ده برپا خواهند شد و سروران يپادشاهان د: دي گوين ميمان است چنك حاةروه و بندكه نزد مردم محقّر و نزد امت ها مك باشد، به او يل مي و قدوس اسرائيه ولّك خداوند 7

. ده استيرگزه تو را بكل ين است و قدوس اسرائيه امكسجده خواهند نمود، به سبب خداوند 
 و ين را معمور سازيو تو را حفظ نموده عهد قوم خواهم ساخت تا زم. ردمك تو را اجابت نمودم و در روز نجات تو را اعانت يدر زمان رضامند: دي گوين مي خداوند چن8
.ييم نمايشان تقسي خراب شده را به ايب هاينص
. خواهد بوديوهك ي صحراهاةشان بر همي ايد و مرتعهايشان در راهها خواهند چريو ا. ديشتن را ظاهر سازيلمتند خوه در ظك يد و به آنانيرون رويب: ييران بگوي و به اس9

 شان راي آب ايرد و نزد چشمه هاكت خواهد يشان را هدايشان ترحم دارد ايه بر اكرا آنيد زيشان ضرر نخواهد رساني گرسنه و تشنه نخواهند بود و حرارت و آفتاب به ا10
. خواهد نموديرهبر
. من بلند خواهد شديق ها خواهم ساخت و راههاي خود را طريوههاك ي و تمام11
.مينيار سي از دي از شمال و از مغرب و بعضي دور خواهند آمد و بعضي از جاي بعضكني ا12
. دي فرماي دهد و بر مظلومان خود ترحم مي  ميند قوم خود را تسلّرا خداويز! دي دهيوهها آواز شادمانك يو ا! ن وجد نماي زميو ا! دينك آسمانها ترنّم ي ا13
.رده استك نموده و خداوند مرا فراموش كهوه مرا تري: دي گويون مي اما صه14
.نمودنند اما من تو را فراموش نخواهم ك ينان فراموش ميد؟ ايش ترحم ننمايرده بر پسر رحم خوك خود را فراموش ةرخواري شةا زن بچي آ15
.ت دائماً در نظر من استي خود نقش نمودم و حصارهايف دستهاك تو را بر كني ا16
.رون خواهند رفتيردند از تو بكران يه تو را خراب و وك يل خواهند آمد و آناني پسرانت به تعج17
ور ملبس ينها مثل زيع ايه خود را به جمكات خودم قسم يد به حي گويخداوند م. ندي آينها جمع شده، نزد تو ميع اين جميرده، ببك چشمان خود را به هر طرف بلند 18

. آراستيشتن را به آنها خواهي ساخت و مثل عروس خويخواه
.دينندگانت دور خواهند گردك ك شد و هالينان تنگ خواهكثرت ساكه تباه شده بود، اما اآلن تو از كن تو ي تو و زميرانه هايرا خرابه ها و وي ز19
. ن شومك بده تا سايي من تنگ است، مرا جايان براكن ميا: گر خواهند گفتيدكي، در سمع تو به ي بودي اوالد ميه بكران تو  پس20
 پرورش نها رايه اكست يكپس .  بودمي مك وطن و متروي اوالد و نازاد و جاليه من بكده است و حال آنيي من زاينها را برايه اكست يك:  گفتي و تو در دل خود خواه21
جا بودند؟ كنها ي شده بودم پس اك تريي من به تنهاكنيا. داد
شان پسرانت را درآغوش خود يو ا.  قوم ها خواهم برافراشتيش را بسويرد و علَم خوك امت ها دراز خواهم ي من دست خود را بسوكنيا: دي گوين ميهوه چني خداوند 22

.واهند شدشان برداشته خيخواهند آورد و دخترانت بردوش ا
هوه هستم و يه من ك دانست يد و تو خواهيسي تو را خواهند لي پاكن افتاده، خاي تو خواهند بود و نزد تو رو به زميه هايشان داي ايه هاك تو و ملي و پادشاهان الالها23
. ديه منتظر من باشند، خجل نخواهند گردك يآنان
.ده گردنديد قاهر رهانران از مريا اسيمت از جبارگرفته شود يا غني آ24
ه من با دشمنان تو مقاومت خواهم نمود و كرا يز. ديده خواهد گرديشه رهانيمت از دست ستم پيز از جبارگرفته خواهند شد و غنيران نياس: دي گوين ميرا خداوند چني ز25

.من پسران تو را نجات خواهم داد
 ةهوه نجات دهنديه من ك بشر خواهند دانست يد و به خون خود مثل شراب مست خواهند شد و تماميواهم خورنند گوشت خودشان را خيه بر تو ظلم نماك ي و به آنان26

.عقوب هستمير ي تو و قديتو و ولّ




50اشعيا باب 
 شما به سبب گناهان خود فروخته كني؟ اه شما را به او فروختمكاران من كست از طلبيكا يجا است؟ كه او را طالق دادم ك مادر شما ةطالق نام: دي گوين مي خداوند چن1

. شما طالق داده شديرهايد و مادر شما به جهت تقصيشد
 دهم؟ ييه رهاكست ي نيا در من قدرتيه نتواند نجات دهد كوتاه شده كچ وجه يا دست من به هي جواب نداد؟ آيسكردم چرا ك نبود؟ و چون ندا يسك چون آمدم چرا 2
.ردي بمي متعفّن شود و از تشنگي آبي آنها از بيه ماهك سازم يابان مينم و نهرها را بك ي مكشا را خي به عتاب خود دركنيا

. گردانمي سازم و پالس را پوشش آن مي آسمان را به ظلمت ملبس م3
  .ذ بشنوميند تا مثل تالمك يدار ميگوش مرا ب. ندك ي مداريهر بامداد ب. ت دهميالم تقوكه چگونه خستگان را به كذ را به من داده است تا بدانم يهوه زبان تالمي خداوند 4
.ردم و به عقب برنگشتمكهوه گوش مرا گشود و مخالفت ني خداوند 5
.ردمك و آب دهان پنهان نيي خود را از رسواينان دادم و روك پشت خود را به زنندگان و رخسار خود را به مو6
.ديه خجل نخواهم گردك دانم ي خود را مثل سنگ خارا ساختم و مين جهت رويا نخواهم شد، از اند، پس رسوك يهوه مرا اعانت ميه خداوند ك چون7
د؟ياي من بكيزديد پس او ني نمايه بر من دعوكست يكم و يستيد تا با هم بايه با من مخاصمه نماكست يكپس .  استكيند نزدك يق ميه مرا تصدك آن8
. شان را خواهد خوردي ايست مرا ملزم سازد؟ همانا همگيك ند؛ پسك يهوه مرا اعانت مي خداوند كني ا9

ش اعتماد ي خويد و به خدايل نماكهوه توي ندارد، او به اسم يي باشد و روشناكه در ظلمت سالك شنود؟ هري او را مة ترسد و آواز بنديه خداوند مكست از شما يك 10
.ندكب

ن از دست ي، اما اي باشدكد ساليه خود افروخته اك ييش و در مشعلهاي آتش خوييد، در روشناي بنديه مشعلها ممر خود را بكد و ي افروزيه آتش مكع شما ي هان جم11
  .ديد خوابيه در اندوه خواهكد يمن به شما خواهد رس


51اشعيا باب 

.دينكد، نظر ينده شده اكزآن ه اك ي چاهةه از آن قطع گشته و به حفرك يبه صخره ا! ديروان عدالت و طالبان خداوند مرا بشنوي پي ا1
.دمير گردانيثك  ت داده،كه او را دعوت نمودم و او را برك يني نفر بود حكيرا او يد زييد نظر نماييه شما را زاكم و به ساره ي به پدر خود ابراه2
 و يمثل عدن و هامون او را مانند جنّت خداوند ساخته است و خوشابان او را يده است و بي بخشيش را تسلّي خرابه هاي داده، تماميون را تسلّيق خداوند صهي به تحق3

. ح و آواز ترنّمي شود و تسبيافت مي در آن يشاد
. بشوديينم تا قوم ها را روشناك ي خود را برقرار مي شود و داوريعت از نزد من صادر ميه شركرا يد زي من به من گوش ده ةفي طايد و ايي قوم من به من توجه نماي ا4
.ردك من اعتماد خواهند ي به بازو ره ها منتظر من شده،ي خواهد نمود و جزي من قوم ها را داوريبازو  است و نجات من ظاهر شده، كي عدالت من نزد5
نانش كد و سايندرس خواهد گردن مثل جامه ميد و زميه آسمان مثل دود از هم خواهد پاشكرا يد زينكن نظر ي زمين بسوييد و پاي آسمان برافرازي چشمان خود را بسو6

. ديل نخواهد گردياما نجات من تا به ابد خواهد ماند و عدالت منزا. ن خواهند مرديهمچن
.ديشان هراسان مشويد و از دشنام اياز مذمت مردمان مترس. ديمرا بشنو ! عت من در دل شما استيه شرك ي قوميو ا! دي شناسيه عدالت را مك شما ي ا7
. خواهد مانديشان را مثل پشم خواهد خورد اما عدالت من تا به ابداالباد و نجات من نسالً بعد نسل باقيرم اكشان را مثل جامه خواهد زد و يد ايبه  كرا ي ز8
 اژدها را مجروح  ه رهب را قطع نموده،ك يستيا تو آن نيآ. دار شوي سلف بيم و دوره هايام قديمثل ا. شتن را با قوت ملبس سازيدار شو وخويب  خداوند، ي بازويدار شو اي ب9

.يساخت
ند؟يه شدگان عبور نماي تا فديا را راه ساختي دري و عمق هايردك كم را خشي عظ ة لجيا و آبهايه درك يستيا تو آن ني آ10
افت و غم و ناله فرار ي را خواهند ي و خوشيواهد بود و شادمانشان خي بر سر اي جاودانيون خواهند آمد و خوشي با ترنّم به صه ه شدگان خداوند بازگشت نموده،ي و فد11

. ردكخواهد 
د؟ياه خواهد گرديه مثل گك و از پسر آدم ي ترسيرد مي ميه مك يه از انسانك يستيكپس تو .  دهمي ميه شما را تسلّك من هستم، من 12
ا يردن مهك كه به جهت هالك يار وقتك روز از خشم ستمي و دائماً تماميرده اكن را نهاد فراموش ياد زميد و بنيه آسمانها را گسترانك تو است ةننديه آفرك و خداوند 13
جا است؟كار ك؟ و خشم ستمي ترسي شود ميم

.م نخواهند شدكشان ي رها خواهند شد و در حفره نخواهند مرد و نان ايل را بزوديران ذلي اس14
.وت اسم من استيهوه صباي   آورم تا امواجش نعره زنند،يطم ما را متاليه درك تو هستم يهوه خدايرا من ي ز15
.يه تو قوم من هستكم يون را گوي نهم و صهينياد زميم و بنيردم تا آسمانها غرس نماكش پنهان ي دست خو ةير سايالم خود را در دهان تو گذاشتم و تو را زك و من 16
.يديده، آن را تا به ته آشامي را نوشيجي سرگةاسك و درد يدي غضب او را نوشةاسك دست خداوند يا! زيخته، برخيشتن را برانگيخو! مي اورشليز ايشتن را برانگي خو17
.دي نمايريه او را دستگكست ي نيسكت نموده يه تربك ي پسرانيند و از تمامك يه او را رهبركست ي نيكيده است ييه زاك يع پسراني از جم18
. دهمير، پس چگونه تو را تسلّيت و قحط و شمشك و هالي خرابيعنيند؟ ك تو ماتم يه براكست يكاهد شد؛ ن دو بال بر تو عارض خوي ا19
. تو مملّو شده انديشان از غضب خداوند و از عتاب خدايو ا. ده انديوچه ها مثل آهو در دام خوابك به سر همه  ف گرفته،ي پسران تو را ضع20
! مست شده، اما نه از شرابيو ا! ن را بشنويده ايشك زحمت ي پس ا21
ش را از تو خواهم گرفت و آن را ي غضب خوةاسك را و درد يجي سرگةاسك كنيا: دي گوين ميند چنك ي ميستادگي قوم خود ايه در دعوك تو يهوه و خداي خداوند تو 22

.دي آشاميگر نخواهيبار د
وچه به جهت راه كن و مثل يم و تو پشت خود را مثل زميخم شو تا از تو بگذر: ندي گويه به جان تو مك گذارم يند مي نمايه بر تو ستم مك ي و آن را به دست آنان23
.يان گذاشته ايگذر


52اشعيا باب 
.  تو نخواهند شدگر داخلي بار دكه نامختون و ناپاكرا ين زكش را بري خوييبايلباس ز! مي شهر مقدس اورشليدار شو و قوت خود را بپوش ايب! وني صهيدار شو اي ب1
! گردن خود را بگشاي بندهاير شده ايه اسكون ي دختر صهيو ا! خود را بگشا! ني بنش فشان و برخاسته،يم خود را از گرد بي اورشلي ا2
.د شديه داده خواهي نقره فديد و  بيشتكمفت فروخته : دي گوين ميرا خداوند چني ز3



. سبب ظلم نمودنديشان بين شوند و بعد از آن آشور بر اكام سابق قوم من به مصر فرود شدند تا در آنجا ساي اه درك: دي گوين ميهوه چنيه خداوند ك چون4
 دائماً هر  زنند و نام منيحه ميشان تسلّط دارند صيه بر اك يآنان: دي گويوخداوند م. ه قوم من مجاناً گرفتار شده اندكار است كنجا مرا چه ي در ا :دي گوي اما االن خداوند م5

. شوديروز اهانت م
.ننده من هستم، هان من هستمكلّم كه تكد يو در آن روز خواهند فهم. ن قوم من اسم مرا خواهند شناختي بنابرا6
.دي نماي تو سلطنت ميخداه كد ي گويون ميند و به صهك ي دهد و نجات را ندا ميرات بشارت ميند و به خك ي را ندا ميه سالمتك مبشّر يهايوهها پاكباست بر ي چه ز7
.دينه خواهند ديشان معايند اك يون رجعت ميه خداوند به صهك يرا وقتيند، زي نمايرده، با هم ترنّم مكه آواز خود را بلند كده بانان تو است ي آواز د8
.ه نموده استيم را فدي اورشل داده ويرا خداوند قوم خود را تسلّيز د، ييم به آواز بلند با هم ترنّم نماي اورشلي خرابه هاي ا9

.ده اندي ما را دين نجات خداي زميرانه هاكع ي باال زده است و جمي امت هاي خداوند ساعد قدوس خود را در نظر تمام10
شتن را يخو رون رفته، يان آن بيو از مد يي را لمس منماكز ناپايد و چيرون روينجا بيد و از اي سو شوكيد، به ي سو شوكيد به ي داريه ظروف خداوند را برمك شما ي ا11

.ديطاهر ساز
. شما خواهد بودةل ساقي اسرائيد و خداي شما خواهد خراميش رويهوه پيه ك چون د شد،يزان روانه نخواهيد رفت و گريرون نخواهيل بيه به تعجكرا ي ز12
.هد شدار بلند خوايع و بسي و رفيرد و عالك من با عقل رفتار خواهد  ةه بندكني ا13
ده بوديشتر تباه گردي آدم بيه منظر او از مردمان و صورت او از بنك از تو در عجب بودند از آن جهت ياريه بسك چنان14
ه ك آنچه را د ويان نشده بود خواهند ديشان بي ايه براك را يزهايرا چيد و به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست زيار خواهد پاشي بسي همچنان بر امت ها15
.ديده بودند خواهند فهمينشن


53اشعيا باب 
شف شده باشد؟كه ساعد خداوند بر او منكست يكق نموده و يه خبر ما را تصدكست يك 1
.    ميه مشتاق او باشكندارد  يم و منظري نگري باشد و چون او را مي مي و نه جماليد او را نه صورتيي خواهد روكن خشيشه در زمي مثل نهال و مانند ريرا به حضور وي ز2
.مياوريه او را به حساب نكها را از او بپوشانند وخوار شده يه روك يسكده و مثل ي خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج د3
.ميضروب مبتال گمان بردده، و ميشكش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت ي ما را برخوي ما را بر خود برگرفت و دردهاين او غم هاك ل4
.ميافتي او ما شفا ي آمد و از زخمهاي ما بر ويب سالمتيد و تأديوفته گردك ما مجروح و به سبب گناهان ما يرهايه به سبب تقصك و حال آن5
. نهاديع ما را بر وي از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جميكيم و هر يع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودي جم6
 زبان است همچنان دهان خود را يه نزد پشم برنده اش بك ي برند و مانند گوسفندي ذبح ميه براك ي او مظلوم شد اما تواضع نموده، دهان خود را نگشود مثل بره ا7

.نگشود
ن نمودند و بعد ييران تعيد؟ و قبر او با شريناه قوم من مضروب گردن زندگان منقطع شد و به جهت گيه او از زمكر نمود كه تفك او ة گرفته شد و از طبقي از ظلم و از داور8

. نبوديله اي حيرد و در دهان وكچ ظلم نياز مردنش با دولتمندان هرچند ه
د و عمر او دراز خواهد شد و يت خود را خواهد دي گناه ساخت، آنگاه ذريچون جان او را قربان. ه او را مضروب نموده، به دردها مبتال سازدك اما خداوند را پسند آمد 10

.سر خواهد بوديمسرت خداوند در دست او م
شتن حمل يشان را بر خويه او گناهان اكرا يد زي را عادل خواهد گردانياري عادل من به معرفت خود بسةرخواهد شد و بنديد و سيش را خواهد دي مشقّت جان خوة ثمر11

.خواهد نمود
اران محسوب شد و كخت و از خطايه جان خود را به مرگ ركنيم خواهد نمود، به جهت ايمت را با زور آوران تقسيب خواهم داد و غنيرگان نصان بزين او را در مي بنابرا12

.اران شفاعت نمودك خطاي را برخود گرفت و براياريگناهان بس


54اشعيا باب 
.      اده انديوحه زكس از پسران زن منك يد پسران زن بي گويرا خداوند مي ز !اد برآورياز بلند ترنّم نما و فر به آويده ايشكه درد زه نك ي ا ! بسرايده اييه نزاك ي عاقره اي ا1
.م بسازكت را محيخهايرده، مك خود را درازيغ مدار و طنابهاي تو پهن بشود درين هاك مسيع گردان و پرده هاي خود را وسةميان خك م2
.ون خواهند ساختكران را مسي وي را تصرّف خواهند نمود و شهرهايت تو امت هاي شد و ذري خواهه بطرف راست و چپ منتشركرا ي ز3
اد يگر به ي خود را ديوگيرد و عار بك يش را فراموش خواهي خويه خجالت جوانكد و چوني گرديه رسوا نخواهكرا ي شد و مشوش مشو زيه خجل نخواهكرا ي مترس ز4

. آوردينخواه
. باشدي تو مي است ولّي تمام جهان مسميه به خداكل يوت است شوهر تو است، و قدوس اسرائيهوه صبايه اسمش كننده تو يه آفركراي ز5
.دي گوين را مي تو اي شده باشد و خداكه ترك ي جوان ةده دل خوانده است و مانند زوجيرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنجيز 6
.م تو را جمع خواهم نمودي عظيردم اما به رحمت هاك كتر ي لحظه اكرا تو را به اندي ز7
.   بر تو رحمت خواهم فرموديدم اما به احسان جاوداني پوشاني لحظه اي خود را از تو برايبه جوشش غضب: دي گوي تو مي و خداوند ول8ّ
.مينم و تو را عتاب ننماكه بر او غضب نكردم  نخواهد شد همچنان قسم خوين جاريگر بر زمي نوح بار دي من مثل آبهاين برايه اكرا ي ز9

ه بر تو كخداوند . دي نخواهد گردك من متحريل نخواهد شد و عهد سالمتين احسان من از تو زاكيد، لي خواهد گردكل خواهد شد و تلّها متحرّيوهها زاكنه ي هر آ10
.دي گوين را ميند اك يرحمت م

.اقوت زرد خواهم نهادياد تو را در يرد و بنك تو را در سنگ سرمه نصب خواهم ي من سنگهاكني، ايافته اي نيه تسلّكده و مضطرب شده ي رنجاني ا11
.مت خواهم ساختي گران قي حدود تو را از سنگهاي بهرمان و تماميت را از سنگهاي تو را از لعل و دروازه هاي و مناره ها12
.م خواهد بودي عظيسرانت را سالمتافت و پيم خواهند يع پسرانت از خداوند تعلي و جم13
. نخواهد نموديكي ماند و به تو نزدي دور خواهيد و هم از آشفتگي ترسي نخواه  در عدالت ثابت شده و از ظلم دور مانده،14
.ه به ضّد تو جمع شوند به سبب تو خواهد افتادك يآنان.  همانا جمع خواهند شد اما نه به اذن من15
.دمي خراب نمودن آفريننده را براك كز هاليو من ن. دمي آورد، آفريرون ميارخود بك ي برايآلت ده، يه زغال را به آتش دمكا  ري من آهنگركني ا16



 و عدالت ب بندگان خداوندين است نصيا.  نموديب خواهيذكزد، تيمه به ضّد تو برخك محايه براك را يش نخواهد برد و هر زبانيه به ضّد تو ساخته شود، پك ي هر آلت17
. دي گويشان از جانب من خداوند ميا


55اشعيا باب 
.ديمت بخري قي نقره و بير را بيد و شراب و شيايب. ديد و بخوريد بخريايه نقره ندارد بك شما ةد، و همييايع تشنگان نزد آبها بي جمي ا1
 يد تا جان شما از فربهيو را بخوركي نيزهايد و چيد گوش داده، از من بشنوينك يرف مند صك ير نمي آنچه سيش را برايست و مشقّت خوي آنچه نان ني چرا نقره را برا2

.متلذّذ شود
.ن داود را خواهم بستي امي رحمت هايعني يد و من با شما عهد جاودانيد و تا جان شما زنده گردد بشنويياينزد من ب  گوش خود را فراداشته، 3
.فيم طواكس و حايرئ. دمينف شاهد گرداي طواي من او را براكني ا4
ه تو را كل ي تو است و قدوس اسرائيه خداكهوه يبه خاطر . ديه تو را نشناخته بودند، نزد تو خواهند دوك ي نمود، و امتّي دعوت خواهيه نشاخته بودك را ي همان امت5

.د نموده استيتمج
.ديت او را بخوان اسكيه نزدك يد و مادامي شود بطلبيافت ميه ك ي خداوند را مادام6
.ردكم خواهد يه معرفت عظك ما ي خداي رحمت خواهد نمود و بسويند و بر وك خداوند بازگشت يد و بسوي نماكش را تريار خوكار افكر راه خود را گناهي شر7
.يق من ني شما طريق هايست و طريار شما نكار من افكه افكد ي گويرا خداوند مي ز8
. باشديار شما بلندتر مكار من از افك شما و افيق هاي من از طريق هاين بلندتر است همچنان طريمرا چنانچه آسمان از زي ز9

. بخشدي سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان ميرده، آن را بارور و برومن مكراب ين را سيه زمك گردد بلي بارد و به آنجا برنميه باران و برف از آسمان مك و چنان10
امران خواهد ك آنچه آن را فرستادم يه آنچه را خواستم بجا خواهم آورد و براك ثمر نخواهد برگشت بليه از دهانم صادر گردد خواهد بود نزد من بكالم من ك همچنان 11
. ديگرد
 كع درختان صحرا دستيم خواهند نمود و جم ترنّيوهها و تلّها در حضور شما به شادكد شد يت خواهي هدايد رفت و با سالمتيرون خواهي بيه شما با شادمانكرا ي ز12

. خواهند زد
.ه منقطع نشود خواهد بودك يت جاوداني خداوند اسم و آيد و برايي خس آس خواهد روي درخت خار و صنوبر به جاي به جا13


56اشعيا باب 
. استكيشف شدن عدالت من نزدكجات من و منه آمدن نكرا يد، زيي نمايانصاف را نگاه داشته، عدالت را جار: دي گوين مي و خداوند چن1
ش را از يند و دست خوك حرمت نيه سبت را نگاه داشته، آن را بك گردد، كن متمسيه به اك گردد، كن متمسيه به اك ي آدمين را بجا آورد و بنيه اك ي خوشابحال انسان2

.هر عمل بد باز دارد
. هستمك من درخت خشكنيه اكد ي هم نگويه خداوند مرا از قوم خود جدا نموده است و خصكد يند و نگوكلّم نكه با خداوند مقترن شده باشد، تك يبي پس غر3
دي گوين مي گردند، چنكند و به عهد من متمسيار نمايه من خوش دارم اختك مرا نگاه دارند و آنچه را يه سبت هاك ييهاي خصةرا خداوند درباري ز4
.ديشان خواهم بخشيه به اك 5
 حرمت يه سبت را نگاه داشته، آن را بك يسانك ة هميعني.  او بشوندةند و اسم خداوند را دوست داشته، بنديه با خداوند مقترن شده، او را خدمت منماك يباني و غر6

شوندكنسازند و به عهد من متمس .
را يشان بر مذبح من بول خواهد شد، زيح اي و ذباي سوختني هايدمان خواهم ساخت و قربان عبادت خود شاةشان را در خانيوه قدس خود خواهم آورد و اكشان را به ي ا7

. خواهد شدي قوم ها مسمي تمامي عبادت براة من به خانةخان
.شان جمع شده انديه از اك ينرد عالوه بر آناكشان جمع خواهم يگران را با اين ديه بعد از اكد ي گويل است مي رانده شدگان اسرائةنندكه جمع كهوه ي و خداوند 8
!ديد و بخورييايوانات جنگل بيع حي جميوانات صحرا و اي تمام حي ا9

. دارندينند و دراز شده، خفتن رادوست مي بيخواب م. نندك توانند بانگ يه نمكشان سگان گنگ اند ي ايشان معرفت ندارند و همگيع ايورند، جمكده بانان او ي د10
 يش مي بطرف خود طالب سود خويكيرده، هر كل يشان به راه خود ميع ايجم.  توانند بفهمنديه نمكشان شبانند ير بشوند و اي توانند سيه نمكند صين سگان حري و ا11

.باشد
.اده خواهد بوديار زيه بسكم بليم و فردا مثل امروز روز عظيرات مست شوكم و از مسياوريد شراب بييايند بي گوي و م12


57اشعيا باب 
. شونديه عادالن از معرض بال برداشته مكند ك ير نمك فيسكف برداشته شدند و ون را در دل خود بگذراند و مردان ريه اكست ي نيسك مرد عادل تلف شد و 1
.   افتي خواهند يش آرامي خوي داخل شده، بر بسترهاي باشند، به سالمتي مكه به استقامت سالك ي آنان2
!ديي آكينجا نزديه به اين ساحره و اوالد فاسق و زان پسراي و اما شما ا3
ديستيذب نكت يان و ذريا شما اوالد عصيد؟ آيي نمايد و زبان را دراز مينك يه دهان خود را باز مكد و بر ينك يه تمسخر مك بر 4
د؟يي نماياف صخره ها ذبح مكر شيها زيد و اطفال را در وادي آوريشتن را به حرارت مير هر درخت سبز خويان بلوطها و زيه در مك 5
افت؟ي خواهم ينها تسلّيا من از اي آيدي گذراني آردةي و هديختي ريختني رةيز هدي آنها نيبرا.  باشدينها قسمت تو ميب تو است همي نصي وادي مِلسايان سنگهاي در م6
.دين گذرايز برآمده، قرباني و به آنجا نيع بستر خود را گسترديوه بلند و رفك بر 7
شان عهد يان خود و اي و در ميردك و برآمده، بسترخود را پهن يشوف ساختكر از من ميگر غي ديسكه خود را به كرا ي زيادگار خود را واگذاشتي و پشت درها و با هوها 8

.يديه آن را دك يي جايشان را دوست داشتيبسته، بستر ا
.يديه پست گردانيشتن را تا به هاوي دور فرستاده، خوي و رسوالن خود را بجايردكار يات خود را بسي و با روغن در حضور پادشاه رفته، عطر9

.  يدين جهت ضعف بهم نرساني پس از ايافتي قوت خود را يتازگ. ستيد نيه امك ي اما نگفتي بودن راه درمانده شدي از طوالن10



ن جهت از من يت نماندم پس از اكز سايم نيا من از زمان قدي؟ آين را در دل خود جا نداديده، ااورياد ني و مرا بيديانت ورزيه خك يه ترسان و هراسان شدك از 11
؟يدينترس
.ه تو را منفعت نخواهد دادكان خواهم نمود ي من عدالت و اعمال تو را ب12
ن ي زمكل دارد مالكه بر من توكاما هر. ت و نفس آنها را خواند بردع آنها را خواهد برداشين باد جمك بدهد و لي خودت تو را خالصي اندوخته هاي آورياد برمي چون فر13

. ديخواهد بود و وارث جبل قدس من خواهد گرد
! ديق قوم من برداريو سنگ مصادم را از طر! ديا سازيد و مهيراه را برافراز! دي و گفته خواهد شد برافراز14
ه روح افسرده و ك يسكز با ينم و نك و مقدس سايان عالكمن در م: دي گوين    ميباشد و اسم او قدوس است چن يت مين در ابدك و بلند است و سايه عالكرا او ي ز15

.م و دل افسردگان را زنده سازميا نماي تا روح متواضعان را اح متواضع دارد،
.دم به حضور من ضعف به هم رساننديه من آفرك ييرد مبادا روحها و جانهاكشه خشم نخواهم يه تا به ابد مخاصمه نخواهم نمود و همكرا ي ز16
.ده، برفتي ساخته، خشم نمودم و او به راه دل خود رو گرداني شده، او را زدم و خود را مخفك غضبناي به سبب گناه طمع و17
. بسار خواهم داديد تسلّرني ماتم گيه با وك يت نموده، به او و به آنانيدم و او راشفا خواهم داد و او را هداي او را ديف هاي طر18
.ديشان را شفا خوام بخشي باد و من ايند سالمتكيه نزدك ي باد و بر آنانيه دورند سالمتك يبر آنان: دي گوي لبها است مة ثمرةننديه آفرك خداوند 19
. باشندي اندازد ميش گل و لجن برميرد و آبهاي تواند آرام گيه نمك متالطم يايران مثل دري اما شر20
. ستي نيران را سالمتيه شركد ي گوي من مي خدا21


58اشعيا باب 
  .شان را اعالم نمايعقوب گناهان ايشان را و به خاندان ير ايرده، به قوم من تقصكرِنّا بلند كغ مدار و آواز خود را مثل ين و درك آواز خود را بلند 1
ام عدالت را از من كاح.  ننمودندك خود را تريم خداكه عدالت را بجا آورده، حك يمثل امت.  باشنديرور م من مسيق هاي طلبند و از دانستن طريشان هر روز مرا مي و ا2
. شونديال نموده، از تقرّب جستن به خدا مسرور موس
 ي خود ظلم ميد و بر عمله هايابي يرا م خود يش خوشي شما در روز روزه خوكنيا. يم و ندانستيديش را رنجاني خوي و جانهايديم و نديچرا روزه داشت: ندي گوي و م3

.   ديينما
.دين بشنوانيي عليه آواز خود را در اعلكد يري گي به جهت نزاع و مخاصمه روزه مكني ا4
ن را روزه و يا ايستراند؟ آر خود بگيستر زك خم ساخته، پالس و خاي جان خود را برنجاند و سر خود را مثل نيه آدمك ين است، روزي پسندم مثل ايه من مك يا روزه اي آ5

؟ي خوانيروز مقبول خداوند م
د؟ينكوغ را بشيد و هر يد و مظلومان را آزاد سازينكوغ را باز ي يد وگره هايي شرارت را بگشايه بندهاكست ين ني پسندم ايه من مك ي مگر روزه ا6
ه از گوشت ك ي و خودد را از آناني او را بپوشانيني و چون برهنه را ببياوري خود بةه را به خانران رانده شدي و فقييم نمايه نان خود را به گرسنگان تقسكست ين ني مگر ا7

؟ي نسازي باشند مخفيتو م
. تو خواهد بودةد و جالل خداوند ساقيش تو خواهد خراميد و عدالت تو پيي خواهد روي آنگاه نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و صحت تو بزود8
ردن به انگشت و گفتن ناحقّ را كوغ و اشاره ياگر .  حاضرهستمكنيه اك نمود و او خواهد گفت يرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهك ياه آنگاه دعا خو9

، ينكان خود دور ياز م
.ظ تو مثل ظهرخواهد بودي غليكيد و تاريدرخش خواهد يكي، آنگاه نور تو در تارينكر يالن را سي و جان ذلي جان خود را به گرسنگان ببخشي و آرزو10
ه ك آب ةر آب و مانند چشمي خواهد ساخت و تو مثل باغ سيت را قويرد و استخوانهاكر خواهد ي سك خشيان هاكت نموده، جان تو را در ميشه هداي و خداوند تو را هم11

.  بوديم نشود خواهكآبش 
ونت ك سيوچه ها براك ةنندك رخنه ها و مرمت ةنندك داشت و تو را عمارت يار را برپا خواهي بسي دوره هاي نمود و تو اساسهام را بنا خواهندي قديسان تو خرابه هاك و 12

.خواهند خواند
 يآن را محترم داشته، به راهها و ي و مقدس خداوند و محترم بخواني و سبت را خوشياوري خود را در روز مقدس من بجا ني و خوشي خود را از سبت نگاه داري اگر پا13

،يي و سخنان خود را نگويي خود را نجوي و خوشييخود رفتار ننما
ن را گفته يه دهان خداوند اكرا يد، زيعقوب را به تو خواهم خورانيب پدرت يو نص. ردكن سوار خواهم ي بلند زميان هاك شد و تو را بر مي آنگاه در خداوند متلذّذ خواه14 

. است


59 باب اشعيا
. تا نشنودين نيست تا نرهاند و گوش او سنگيوتاه نك هان دست خداوند 1
.ده است تا نشنودي او را از شما پوشانيل شده است و گناهان شما روي شما حايان شما و خداي شما در مياين خطاكي ل2
.ندك ي شما به شرارت تنطّق ميد و زبانهاي نمايلّم مكا به دروغ ت شميلبها.  شما به شرارت آلوده شده استي شما به خون و انگشتهايه دستهاكرا ي ز3
.ندي زايبه ظلم حامله شده، شرارت را م. ندي نمايلّم مكل دارند و به دروغ تكبه بطالت تو. دي نماي نمي داوريس به راستكچيند و هك ي نمي به عدالت دعوي احد4
.دي آيرون مي بيسته گردد افعكرد و آن چون شي ميشان بخورد مي ايه از تخمهاكهر.  بافنديبوت مك عنة آورند و پردي بچه برمي افعي از تخمها5
.شان استي ايشان اعمال شرارت است و عمل ظلم در دستهايه اعمال اكرا يد زيشتن را از اعمال خود نخواهند پوشانيشان لباس بخواهد شد و خوي اي پرده ها6
. استي و خرابيرانيشان وي ايار شرارت است و در راههاكشان افيار اكاف.  گناهان شتابان استيختن خون بي جهت ر دوان و بهي بديشان براي ايهاي پا7
. را نخواهد دانستي باشد سالمتكه در آنها سالك خود ساخته اند و هريج براك يجاده ها. ستيشان انصاف ني اي دانند و در راههاي را نميق سالمتي طر8
.مي باشي مكظ سالي غليكيم، اما در تاري هستيي ظلمت است و منتظر روشناكنيشم و اك يانتظار نور م.  رسديف از ما دورشده است و عدالت به ما نمن انصاي بنابرا9

. ميتندرستان مانند مردگانان يم و در مي خوريدر وقت ظهر مثل شام لغزش م. مي رويورانه راه مك چشمان يم و مانند بيي نمايوار تلمس مي ديوران براك و مثل 10
. شودي نجات و از ما دور ميست و برايم و نيشك ي انصاف انتظار ميم، برايي نمايم و مانند فاخته ها ناله مينك يع ما مثل خرسها صدا مي جم11
.مي دانياست و گناهان خود را           م ما با ما يايه خطاك دهد چونيار شده و گناهان ما به ضد ما شهادت مي ما به حضور تو بسيايه خطاكرا ي ز12



.ميذب حامله شده، از دل آنها را تنطّق نمودكم و به سخنان يردكلّم كدم به ظلم و فتنه تيدي خود انحراف ورزي خدايروياز پ. ميار نمودك مرتد شده، خداوند را ان13
.  تواند داخل شوديوچه ه افتاده است و استقامت   نمك در يه راستكرا يستاده است زي و انصاف به عقب رانده شده و عدالت از ما دور ا14
.ه انصاف وجود نداشتكد در نظر او بد آمد ين را ديو چون خداوند ا.  سپارديغما ميد خود را به ي اجتناب نمايه از بدك مفقود شده است و هري و راست15
.  نموديري را دستگي او نجات آورد و عدالت او وي براي وين جهت بازويوجود نداشت؛ از ا يننده اكه شفاعت ك نبود و تعجب نمود يسكه كد ي و او د16
.ديرت را مثل ردا پوشيرد و غك لباس دربر ي انتقام را به جاةو جام. ش نهاديد و خود نجات را بر سر خوي پس عدالت را مثل زره پوش17
.دير پاداش را خواهد رسانيافات و به جزاكش ميصمان خود حدت خشم را و به دشمنان خوبه خ. شان را جزا خواهد داديشان، اياعمال ا بر وفق18
.ه باد خداوند آن را براند خواهد آمدك يه او مثل نهر سرشاركرا يد زي خواهند ترسيهوه و از طلوع آفتاب از جالل وي و از طرف مغرب از نام 19
.ند  خواهد آمديت بازگشت نمايعقوب از معصيه در ك ي آنانيون و برايه صي برايه نجات دهنده اكد ي گوي و خداوند   م20
ت يت ذريت تو و از دهان ذريه در دهان تو گذاشته ام از دهان تو و از دهان ذركالم من كه بر تو است و كه روح من كن است يشان اياما عهد من با ا: دي گوي و خداوند م21

.از اآلن و تا ابداآلباد: دي گويخداوند م. تو دور نخواهد شد


60اشعيا باب 
.ده استيرا نور تو آمده و جالل خداوند بر تو طالع گرديز و درخشان شو زي برخ1
. بر تو ظاهر خواهد شديد اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جالل ويف را خواهد پوشانيظ طواي جهان را و ظلمت غليكي تاركنيرا اي ز2
. طلوع تو خواهند آمدي درخشندگي نور تو و پادشاهان بسوي و امت ها سو3
.پسرانت از دورخواهند آمد و دخترانت را در آغوش خواهند آورد. ندي آيع آنها جمع شده، نزد تو ميه جمكن ييش برافراز و بي چشمان خود را به اطراف خو4
.ده خواهد شد و دولت امت ها نزد تو خواهد آمدي تو گردانيا بسوي دريه توانگركرا يد، زيگردع خواهد يد و دل تو لرزان شده، وسي درخشيد و خواهي دي آنگاه خواه5
.ح خداوند بشارت خواهند داديع اهل شبع خواهند آمد و طال و بخور آورده، به تسبيجم. ديفه تو را خواهند پوشانيان و عيثرت شتران و جمازگان مدك 6
.نت خواهد دادي جالل خود را زة برخواهند آمد و خانييرايبه مذبح من با پذ. وت تو را خدمت خواهند نمودي نبايواهند شد و قوچهادار نزد تو جمع خي قيع گله هاي جم7
 خود؟ يبوتران بر وزنهاكنند و مانند ك يه مثل ابر پرواز مكستند يكنها ي ا8
 تو و به يهوه خداياورند، به جهت اسم يشان بيشان را با اي ايد تا پسران تو را از دور و نقره و طاليشكش اول انتظار مرا خواهند ي ترشيهايشتكره ها و يه جزك ي به درست9

.نت داده استيه تو را زكرا يل زيجهت قدوس اسرائ
.ش تو را ترحم خواهم نموديبه لطف خون كيه درغضب خود تو را زدم لكرا يرد زكشان تو را خدمت خواهند ي تو را بنا خواهند نمود و پادشاهان ايبان، حصارهاي و غر10
.شان همراه آورده شوندياورند و پادشاهان ايد تا دولت امت ها را نزد تو بيز دائماً باز خواهد بود و شب و روز بسته نخواهد گردي تو ني دروازه ها11
.دي خواهند گردكند تلف خواهد شد و آن امت ها تماماً هالكه تو را خدمت نك يتك و ممليرا هر امتي ز12
.د خواهم نمودي خود را تمجيهاي پاينت دهند و جايان مقدس مرا زك تو آورده خواهند شد تا مياج و چنار با هم براك جالل لبنان با درختان صنوبر و 13
هوه و ي تو سجده خواهند نمود و تو را شهر يهايف پاكند نزد ي نمايه تو را اهانت مك يع آناني رسانند خم شده، نزد تو خواهند آمد و جميه تو را ستم مك ي و پسران آنان14
.ديل خواهند ناميونِ قدوسِ اسرائيصه
.ديار خواهم گرداني بسي و سرور دهرهايمن تو را فخر جاودان. ردك يان تو گذر نمي از ميسك و ي و مبغوض بودكه تو متروك به عوض آن15
. باشمي تو ميل، ولير اسرائي تو هستم و من قدةهوه نجات دهنديه من كد ي فهميد و خواهيك مي پادشاهان راخواهيد و پستانهايك مي و شر امت ها را خواه16
مان تو خواهم ك را ناظران تو و عدالت را حاي سنگ، آهن خواهم آورد و سالمتي چوب، برنج و به جاي آهن، نقره و به جاي برنج، طال خواهم آورد و به جاي به جا17

.ديگردان
.دي ناميح خواهيش را تسبي خوي خود را نجات و دروازه هاي در حدود تو مسموع نخواهد شد و حصارهايراني و وين تو و خرابيگر ظلم در زمي و بار د18
. تو خواهد بودييباي زتي تو و خدايهوه نور جاودانيه كرا يد زي تو نخواهد تابي برايگر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگي و بار د19
. تو تمام خواهد شدي نوحه گري خواهد بود و روزهاي تو نور جاودانيهوه برايه كرا يرفت زيرد و ماه تو زوال نخواهد پذكگر آفتاب تو غروب نخواهد ي و بار د20
.رده شومكد يمل دست من، تا تمج مغروس من و عةشاخ. ن را تا به ابد متصرّف خواند شديع و قوم تو عادل خواهند بود و زمي وجم21
. ل در آن خواهم نموديهوه در وقتش تعجيمن . دي خواهد گردير امت قوير هزار نفر خواهد شد و حقي صغ22


61اشعيا باب 
 و يران را به رستگاريام بخشم و اسيسته دالن را التكنان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شيكرده است تا مسكرا خداوند مرا مسح يهوه بر من است زي روح خداوند 1

نم،ك ندا يمحبوسان را به آزاد
. بخشميان را تسلّيع ماتميم و جمي ما ندا نمايوم انتقام خداي خداوند و از ةدي و تا از سال پسند2
شان يدورت تا اك روح يح را به جاي تسبي و ردايه گر را به عوض نوحيستر و روغن شادمانك را به عوض خايشان ببخشم تاجيون و به ايان صهي ماتمي تا قرار دهم برا3

. ده شوندي ناميد ويدرختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمج
.ر خواهند نموديار را تعمي بسي دهرهايرانه هاي خراب شده و وي سلف را برپا خواهند داشت و شهرهايرانه هايم را بنا خواهند نمود و وي قديشان خرابه هاي و ا4
.گانگان، فالّحان و باغبانان شما خواهند بوديد و بي شما را خواهند چرانيبان برپا شده، گلّه هاي غر و5
.د نموديشان فخر خواهيد خورد و در جالل ايدولت امت ها را خواه.  خواهند نمودي ما مسميد شد و شما را به خدام خدايده خواهياهنان خداوند نامك و شما 6
.شان خواهد بودي اي براي جاودانيافت و شاديب مضاعف خواهند ين خود نصيشان در زمين ايبنابرا. د شديب خود مسرور خواهياز نص يي به عوض رسوا7
.ن خواهم بستشاي با ايشان خواهم داد و عهد جاوداني به ايشان را به راستي دارم و اجرت اي دارم و از غارت و ستم نفرت ميهوه هستم، عدالت را دوست ميه كرا من ي ز8
. باشندي خداوند مكت مباريشان ذريه اكند اعتراف خواهد نمود يشان را بيه اكهر. ان  قوم ها معروف خواهند شديشان در ميت ايان امت ها و ذريشان در مي و نسل ا9

ه داماد كچنان. دي عدالت را به من پوشانيلبس ساخته، ردا نجات مةه مرا به جامكرا يد زي نماي خود وجد مينم و جان من در خداك يار مي بسي در خداوند شاد10
. بخشدينت ميورها زي دهد و عروس، خود را به زيش ميشتن را به تاج آرايخو
.ديانيا خواهد رو امت هي تماميش رويح را پيهوه عدالت و تسبي دهد، همچنان خداوند يش را نمو مياند و باغ، زرع خوي روين، نباتات خود را ميه زمكرا چناني ز11




62اشعيا باب 

.ه افروخته باشدك يند و نجاتش مثل چراغكم خاموش نخواهم شد تا عدالتش مثل نور طلوع يرد و به خاطر اورشلكوت نخواهم كون سي به خاطر صه1
. شدي خواهي دهد مسميان خداوند آن را قرار مه دهك يديو تو به اسم جد.  جالل تو را مشاهده خواهند نمود ع پادشاهان،ي و امت ها، عدالت تو را و جم2
. بودي خود خواهيانه، در دست خداك و تو تاج جالل، در دست خداوند و افسر ملو3
د از تو مسرور خواهند را خداونيد زينت را بعولَه خواهند ناميبه و زميه تو را حفصكگر خرابه نخواهند گفت، بلينت را بار دي شد و زمي نخواهي مسمكگر به متروي و تو د4

.   ديوحه خواهد گردكن تو منيشد و زم
 گردد، هم يه داماد از عروس مبتهج مك خود خواهند ساخت و چنانةوحك آورد، هم چنان پسرانت تو را منيش درمياح خوك را به نيزه اي جوان دوشيه مردكرا چناني ز5

.ت از تو مسرور خواهد بوديچنان خدا
!ديران خداوند خاموش مباشك متذيا. ردكوت نخواهند كشه سيه هر روز و هر شب همك تو گماشته ام يانان بر حصارهاده بيم دي اورشلي ا6
.ح بسازديرده، آن را در جهان محلّ تسبكم را استواريد تا اورشلي ندهي و او را آرام7
ده يشكش زحمت يه براكبان، شراب تو را يول دشمنانت نسازم و غرك تو را مأةگر غلّيده بار كش قسم خورده، گفته است ي خوي قوي خداوند به دست راست خود و به بازو8
.دي نخواهند نوشيا

.دي قدس من خواهند نوشينند، آن را در صحنهاك يه آن را جمع مك يح خواهند نمود و آنانينند آن را خورده، خداوند را تسبي چيه آن را مك يه آنانك بل9
.دييده علَم را به جهت قوم ها برپا نمايد و سنگها را برچيرده، مرتفع سازكد و شاهراه را بلند يا سازيق قوم را مهيطر. دي بگذرد از دروازه هاي بگذر10
.    باشد يش ميش رويافات او پكهمانا اجرت او همراهش و م. دي آي نجات تو مكنيد اييون بگويرده است، پس به دختر صهكن اعالن ي زمي خداوند تا اقصاكني ا11
.  شديده خواهي نامكر متروي خواهند ساخت و تو به مطلوب و شهر غيه شدگان خداوند مسميشان را به قوم مقدس و فدي و ا12


63اشعيا باب 
نم و ك يلّم مكه به عدالت تك من  خرامد؟يش ميثرت قوت خوكل خود ملبس است و در يه به لباس جلكن ي ايعنيد؟ ي آيه ازادوم با لباس سرخ از بصرَه مكست يكن ي ا1
. باشمي نجات، زورآور ميبرا
ند؟كمال يه چرخشت را پاك يسك تو مثل ة چرا لباس تو سرخ است و جام2
شان به لباس يوب نمودم و خون اكش لگديردم و به حدت خشم خوكمال يشان را به غضب خود پاي از قوم ها با من نبود و ايمال نمودم و احدي من چرخشت را تنها پا3

. خود را آلوده ساختمة جاميده شده، تماميمن پاش
.ده بوديه شدگانم رسيوم انتقام در دل من بود و سال فديه كراي ز4
. نموديري من مرا نجات داد و حدت خشم من مرا دستگيلهذا بازو.  نبوديريرا دستگي نبود و تعجب نمودم زيننده اكستم و اعانت ي و نگر5
.ختمين ريشان را بر زميو خون ا. ش مست ساختميشان را از حدت خشم خويمال نموده، اي را به غضب خود پا و قوم ها6
ل موافق ي خاندان اسرائيه براك يثرت احسانك ما عمل نموده است و به موجب ير خواهم نمود برحسب هر آنچه خداوند براكحات خداوند را ذي خداوند و تسبي احسانها7

.ر رأفت خود بجا آورده استرحمت ها و وفو
.  شان شده استي اة باشند؛ پس نجات دهنديرد مكانت نخواهند يه خك يشان قوم من و پسرانيا: را گفته استي ز8
.تشان را برداشيشان شده، ايم، متحمل ايام قديع ايه داد و در جميشان را فدي اي حضور وةشان به تنگ آورده شد و فرشتي ايهاي تنگة او در هم9

.شان جنگ نموديشان شد و او خود با اي شده، روح قدوس او را محزون ساختند، پس برگشته، دشمن ايشان عاصي اما ا10
شان ي اانيه روح قدوس خود را در مكجا است آنكا برآورد و ي خود از درةشان را با شبان گليه اكجاست آنكاد آورد و گفت يش را بي و قوم خويم و موسيام قدي آنگاه ا11

نهاد؟
ند؟كدا يش پي خوي برايد تا اسم جاودانيشان منْشَقّ گرداني ايش روي خرامان ساخت و آبها را پيل خود را به دست راست موسي جليه بازوك 12
.ه لغزش نخورندك نمود يابان رهبريشان را در لجه ها مثل اسب در بيه اك آن13
.ييدا نمايد پي خود اسم مجي تا براي نموديد، هم چنان قوم خود را رهبري بخشيشان را آرامي خداوند ا روند روحي فرود ميه به وادك يمي مثل بها14
. بازداشته شده استيه به من نمودك تو يجا است؟ جوشش دل و رحمت هاكرت جبروت تو يغ. نكش نظر افيت و جالل خوين قدوسك از آسمان بنگر و از مس15
. باشدي و نام تو از ازل مي ما هستيهوه، پدر ما و ولّي ياورد، اما تو ايل ما را بجا نيم ما را نشناسد و اسرائي اگر چه ابراهيته تو پدر ما هسك ي به درست16
.جعت نماراث خود ريبه خاطر بندگانت و اسباط م. مي تا از تو نترسيدي ما را سخت گرداني و دلهاي خود چرا گمراه ساختيق هاي خداوند ما را از طري پس ا17
.مال نمودنديان قدس تو را پاك آن را متصرّف بودند و دشمنان ما مي زمانك قوم مقدس تو اند18
. ميده ايده نشده باشند گردي و به نام تو ناميرده باشك نيمرانكشان حيه تو هرگز بر اك يسانك و ما مثل 19


64اشعيا باب 
. گشتيت تو متزلزل ميووهها از رك و يشد يه آسمانها را منْشَقّْ ساخته، نازل مكاش ك 1
.ت تو لرزان گردنديو و امت ها از ريه آب را به جوش آورد تا نام خود را بر دشمنانت معروف سازك يه خورده چوبها را مشتعل سازد و نارك ي مثل آتش2
.ديت تو متزلزل گرديووهها از رك و ي، آنگاه نزول فرموديم بجا آورديه منتظر آنها نبودك را ك هولنايارهاكه ك يني ح3
.ديش بپردازند ندي منتظران خويه براكر از تو ي را غييدند و استماع ننمودند و چشم خدايم نشنيام قديه از اكرا ي ز4
 يدينها مدت مديم در ايرده اك و ما گناه يشد ك تو غضبناكنيا. ينك ي آورند مالقات مياد مي تو تو را به ي آورند و به راههايه شادمانند و عدالت را بجا مك را ي تو آنان5

افت؟يم يا نجات توانيم و آيبسر برد
.دي رباي ما مثل برگ، پژمرده شده، گناهان ما مثل باد، ما را مي باشد و همگي ملوث مة ما مانند لتّة اعمال عادلةم و هميع ما مثل شخص نجس شده ايه جمكراي ز6
.ي و ما را به سبب گناهان ما گداخته ايده اي خود را از ما پوشيه روكرا ي شود زكزاند تا به تو متمسيشتن را برانگيا خويند ه اسم تو را بخواكست ي نيسك و 7
.مي باشي تو ميع ما مصنوع دستهاي و جميم و تو صانع ما هستيماگِلْ هست. ي خداوند، تو پدر ما هستي اما االن ا8



.        مي ما قوم تو هستيه همگكهان مالحظه نما . ناه را تا به ابد بخاطر مدار مباش و گك خداوند بشدت غضبناي ا9
.ده استيرانه گردي و م،يابان و اورشليون بيصه. ابان شدهي مقدس تو بي شهرها10
.ده استي مبدل گرديرابس ما به خي نفاي خواندند به آتش سوخته شده و تماميح ميه پدران ما تو را در آن تسبك ما يباي مقدس و زة خان11
؟ ي سازي و خاموش شده، ما را بشدت رنجور مينك ي مين همه، خودداريا با وجود اي خداوند آي ا12


65اشعيا باب 
.كي لبكيده نشدند گفتم لبيه به اسم من نامك يو به قوم. افتنديدند مرا يه مرا نطلبك يه مرا طلب ننمودند مرا جستند و آنانك ي آنان1
.ردمك نمودند دراز ي مكاالت خود به راه ناپسنده سلويه موافق خك ي قوم متمردي خود را بسوي روز دستهايمام ت2
. سوزانندي گذرانند و بر آجرها بخور مي ميه در باغات قربانك آورند، يجان ميشه بهيم غضب مرا هميش رويه پك ي قوم3
.شان استي خورند و خورش نجاسات در ظروف اير ميه گوشت خنزك ن شده، در مغاره ها منزل دارند،كه در قبرها ساك 4
. روز مشتعل استيه تمامك ي باشند و آتشي من مينينان دود در بيا. ه من از تو مقدس تر هستمكرا يا زي من مكيست و نزدي خود باي در جا :ندي گويه مك 5
.ديافات خواهم رسانكشان مي خواهم داد و به آغوش اه پاداشكت نخواهم شد بلكپس سا. توب استكش من مين پي همانا ا6
 اعمال شما را اول به آغوش شما يپس جزا. ديد و مرا بر تلّها اهانت نموديديوهها بخور سوزانكه بر ك گناهان شما و گناهان پدران شما با هم ةد درباري گوي خداوند م7

.ديخواهم رسان
 همچنان به خاطر بندگان خود عمل خواهم نمود  ت در آن است،كه بركرا يند آن را فاسد مساز زي گوي شود و ميافت ميشه ره در خويه شكچنان: دي گوين مي خداوند چن8
. نسازمكل هالكشان را باليتا ا
.ند شدن آن خواهك آن و بندگانم ساةدگانم ورثيو برگز. هودا به ظهور خواهم آورديش از ي خويوههاك ي برايعقوب و وارثي از يه نسلك بل9

.ده اند، خواهد شديه مرا طلبك خوابگاه رمه ها به جهت قوم من  ور،ك عاي و شارون، مرتع گله ها و واد10
.ديخته ايا ساخته و شراب ممزوج به جهت اتفّاق ري به جهت پخت مهي و مائده ا د،يوه مقدس مرا فراموش نموده اك و  رده،ك كه خداوند را ترك و اما شما 11
ه در نظر كد و آنچه را يديد و چون سخن گفتم نشنيه چون خواندم جواب ندادكرايد شد زي قتل خم خواهيع شما براير مقدر ساختم و جمي را به جهت شمش پس شما12

.ديديه نخواستم برگزكد و آنچه را يمن ناپسند بود بعمل آورد
 يد بود همانا بندگانم  شاديد اما شما تشنه خواهي بندگانم خواهند نوشكنيد بود ايما گرسنه خواههان بندگان من خواهند خورد اما ش: دي گويهوه مين خداوند ي بنابرا13

.     ديد گرديرد اما شما خجل خواهكخواهند 
.ردكد ي روح، ولوله خواهيستگكد نمود، و از شياد خواهيدورت دل، فرك اما شما از   دل، ترنّم خواهند نمود،ي بندگانم از خوشكني ا14
. ديد ناميگر خواهيش را به اسم ديد و بندگان خويهوه تو را بقتل خواهد رسانيد نمود پس خداوند ي خواهكتر  من لعنت، يدگان من به جاي برگزي و نام خود را برا15
ه كرا يز.  حقّ قسم خواهد خورديد به خدان قسم خوري زميه بر وكت خواهد داد؛ و هرك حقّ بريشتن را به خدايت دهد، خوكن بري زميشتن را بر ويه خوك پس هر16
. ده استين فراموش شده و از نظر من پنهان گردي اوليهايتنگ
. اد نخواهد آمد و بخاطر نخواهد گذشتين نيشي پيزهايد و چيد خواهم آفري جدينيد و زمي جدي من آسمانكنيرا اي ز17
.دي خواهم آفريم را محل وجد و قوم او را محل شادماني اورشلكنيرا ايد زييوجد نماد و تا به ابد ينك ي شاد د،يه از آنچه من خواهم آفرك بل18
.ده نخواهد شديگر در او شنيه و آواز ناله بار ديرد و آواز گرك خواهم يم وجد خواهم نمود و از قوم خود شادي و از اورشل19
ار صد ساله كن گناهكي خواهد مرد ليه طفل در سنّ صد سالگكرايده باشد؛ زيمر خود را به اتمام نرسانه عكر يم روز از آنجا نخواهد بود و نه مرد پكگر طفلِ ي و بار د20

.ملعون خواهد بود
. آنها را خواهند خوردةويستانها غرس نموده، مكن خواهند شد و تاكرده، در آنها ساك و خانه ها بنا 21
دگان من از يام درخت خواهد بود و برگزيام قوم من مثل ايه اكرا يز. گران نخواهند خورديند دي نمايه غرس مكند و آنچه را يونت نماكگران سيرد تا دك بنا نخواهند 22

. خود تمتّع خواهند برديعمل دستها
.ندشانيشان با ايت ايافتگان خداوند هستند و ذريت كه اوالد بركرا يد زييد و اوالد به جهت اضطراب نخواهند زايشكجا نخواهند ي زحمت ب23
.ديند من خواهم شنيه سخن گوكش از آنيه بخوانند من جواب خواهم داد، و پك و قبل از آن24
د و يوه مقدس من، ضرر نخواهند رسانك يه درتمامكد ي گويخداوند  م.  خواهد بودك مار خاكاه خواهد خورد و خوراكر مثل گاو يد و شي گرگ و بره با هم خواهند چر25

.فساد نخواهند نمود


66اشعيا باب 
جا؟ كان آرام من كجا است؟ و مكد ينك ي من بنا ميه براك ي انداز من است، پس خانه اين پاي من و زميرسكآسمانها : دي گوين مي خداوند چن1
.ردكم من لرزان باشد، نظر خواهم الكسته دل و از كن و شيكه مسكن شخص ينها بوجود آمد؛ اما به ايع ايزها را ساخت پس جمين چي اةدست من هم: دي گوي خداوند م2
ه ك است يسك بگذراند مثل يه ايه هدكو آن. ندكه گردن سگ را بشك است يند مثل شخصك ذبح يه گوسفندك يسكد مثل قاتل انسان است و ي ذبح نمايه گاوك يسك 3

شان از رجاسات خودشان مسرور يرده اند و جان اكار ي خود را اختياههاشان ريد و اي نماكي را تبريه بتك است يه بخور سوزاند مثل شخصكزد و آني را بريريخون خنز
.است

شان يلّم نمودم اك جواب نداد و چون تيسكرا چون خواندم يد، زيشان عارض خواهم گردانيشان را بر اي ايرد و ترسهاكار خواهم يشان را اختي ايبت هايز مصي پس من ن4
. ردندكاريه نخواستم اختكند بود بعمل آوردند و آنچه را ه در نظر من ناپسكه آنچه را كدند بلينشن

د يخداوند تمج: ندي گوي رانند        ميه از شما نفرت دارند و شما را بخاطر اسم من از خود مكبرادران شما . ديد سخن او را بشنوي لرزيالم خداوند مكه از ك ي آناني ا5
. خواهند شدشان خجلين اكينم، لي شما را ببيرده شود تا شادك
. رسانديافات مكه به دشمنان خود مكل، آواز خداوند است كي از هيي آواز غوغا از شهر، صدا6
. آوردينه ايرد اوالد نريه درد او    را فرو گكش از آنيپ. دييشد، زاكه درد زه بك قبل از آن7



دن يشكون به مجرّد درد زه يرا صهيده شود؟ زييدفعه زاكي ي روز مولود گردد و قومكيدر  يتيا واليده باشد؟ آين را ديه مثل اكست يكده و ين را شنيه مثل اكست يك 8
.دييپسران خود را زا

اننده هستم، رحم را ببندم؟يه زاكا من يآ: دي گوي تو ميانم؟ و خدايا من بفم رحم برسانم و نزايآ: دي گوي خداوند  م9
.دييار نماي بسيد، با او شاديري گي او ماتم ميه براك ي آنانة هميو ا. دييش وجد نمايد و براينك يا او شادد، بي داريم را دوست ميه اورشلك ي آنانة همي ا10
.دي جالل او محظوظ گرديد و از فراوانيد و بدوشير شويد و سيكات او بمي تسلي تا از پستانها11
د و در آغوش او برداشته شده، بر يكد ميو شما خواه.  ديها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسان را مثل نهر و جالل امت ي من سالمتكنيا: دي گوين ميرا خداوند چني ز12

.د شديش بناز پرورده خواهيزانوها
.افتيم ي خواهيم تسلّي خواهم داد و در اورشلين من شما را تسلّي دهد، همچنيه مادرش او را تسلّك يسك و مثل 13
د و دست خداوند بر بندگانش معروف خواهد شد اما بر دشمنان ياه سبز و خرّم خواهد گردي شما مثل گيشادمان خواهد شد و استخوانهاد دل شما ينين را بي پس چون ا14

.خود غضب خواهد نمود
.نجام رساند آتش به اةش را با شعلي او مثل گرد باد تا غضب خود را با حدت و عتاب خوي خداوند با آتش خواهد آمد و ارابه هاكنيرا اي ز15
. ار خواهند بودي خواهد نمود و مقتوالن خداوند بسي بشر داورير خود بر تماميرا خداوند با آتش و شمشي ز16
ا  خورند بير و رجاسات و گوشت موش ميند و گوشت خِنزي نماير ميس و تطهيشتن را در باغات تقديه در وسط باشد خوكنفركيه از عقب ك يآنان: دي گوي و خداوند م17

.هم تلف خواهند شد
.دي جالل مرا خواهند د شان آمده،يرد و اكع امت ها و زبانها را جمع خواهم يشان را جزا خواهم داد و آمده، جمياالت اي و من اعمال و خ18
 مرا ةه آوازكده ير بعيونان و جزايراندازانِ لُود و توبال و يش و فُول و تيابند نزد  امت ها به ترشيشان نجات يه از اك را يشان برپا خواهم داشت و آنانيان اي در ميتي و آ19
.ع سازنديان امت ها شايده اند خواهم فرستاد تا جالل مرا در ميده اند و جالل مرا ندينشن
م به جهت خداوند يوه مقدس من اورشلكران به  اُمت ها بر اسبان و ارابه ها و تخت روانها و قاطران و شتيع برادران شما را از تماميشان جميه اكد ي گوي و خداوند م20
. آورندي خداوند مة به خانك خود را در ظرف پاةيل هدي اسرائيه بنكچنان. ه خواهند آورديهد
.ان خواهند گرفتياهنان و الوكز يشان نيه از اكد ي گوي و خداوند م21
دارخواهد يت شما و اسم شما پاي ماند، همچنان ذرددارخواهيآنها را خواهم ساخت درحضور من پاه من ك يدين جديد و زمي جديه آسمانهاكچنان: دي گويرا خداوند مي ز22
.ماند
. ندي بشر خواهند آمد تا به حضور من سجده نمايگر تماميگر و از سبت تا سبت دي دة ماه تا غُرّةه از غُرّكد ي گوي و خداوند م23
شان نزد يشان خاموش نخواهد شد و ايشان نخواهد مرد و آتش ايرْمِ اكرا يرد زك شده اند مالحظه خواهند يه بر من عاصكا  ري مردمانيرون رفته، الشهايشان بي و ا24
.روه خواهند بودك بشر ميتمام


  

  ي نبيايتاب ارمك
*******************

1 ارميا باب
  د،ن بودنيامين بنيه در عناتوت در زمك ياهنانكا از يا ابن حلقيالم ارمك 1
    نازل شد،يزدهم از سلطنت او بر ويهودا در سال سيا ابن آمون پادشاه يوشيام يالم خداوند در اكه ك 2
. برده شديريم در ماه پنجم به اسيه اورشلك ي شد تا زمانيهودا نازل ميا پادشاه يوشيا ابن يازدهم صدقيهودا تا آخر سال يا پادشاه يوشيم بن ياقيهويام ي و در ا3
   :م بر من نازل شده، گفتالك پس 4
  . امت قرار دادميس نمودم و تو را نبيرون آمدنت از رحم تو را تقديم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بكه تو را در شكقبل از آن 5
   ه طفل هستم،ك دانم چونيردن را نمكلّم ك من تكنيهوه اي خداوند يآه ا :  پس گفتم6
  .  نموديلّم خواهكم تي رفت و بهر چه تو را امر فرمايه تو را بفرستم خواهك ييرا هر جايزطفل هستم، مگو من :  اما خداوند مرا گفت7
  . خواهم داديي من با تو هستم و تو را رها :دي گويرا خداوند ميشان مترس زي از ا8
  . خود را در دهان تو نهادمالمك كني ا :رد و خداوند به من گفتك دهان مرا لمس  رده،ك آنگاه خداوند دست خود را دراز 9

.ينك و غرس يي و بنا نمايي و خراب نماينك ك و هالي و منهدم سازينكشه بريردم تا از رك مبعوث    كه تو را امروز بر امت ها و ممالك بدان 10
  .مني بي از درخت بادام ميشاخه ا  : گفتم ؟يني بيا چه مي ارمي ا :الم خداوند بر من نازل شده، گفتك پس 11
  .نم تا آن را به انجام رسانمك ي ميده بانيالم خود دكه من بر كرا ي زيديو دكين:  خداوند مرا گفت12
  .ش از طرف شمال استيه روكنم ي بي جوشنده ميگيد:  گفتم ؟يني بيز ميچه چ «: ده، گفتيگر به من رسيالم خداوند بار دك پس 13
  .ن منبسط خواهد شدين زمي اةنكع سيم از طرف شمال بر جييبال :  و خداوند مرا گفت14
ش گرداگرد ي حصارهايم و بر تمامي اورشلة دروازة خود را در دهنيرسكس كشان آمده، هري را خواهم خواند اي شمالكل مماليع قباي من جمكنيد اي گويرا خداوند مي ز15

  .هودا برپا خواهد داشتي ي شهرهايو به ضّد تمام
  . خود را سجده نمودنديدند و اعمال دستهاير بخور سوزانيان غي خدايردند و براك كه مرا ترك خوانم ساخت چوني شرارتشان جار ة همةربارام خود را دكشان احي و بر ا16
  .شان مشوش سازميشان بگو و از ايم به ايمر خود را ببند و برخاسته، هرآنچه را من به تو امر فرماك پس تو 17
  .ن ساختمياهنانش و قوم زمكهودا و سروران و ي پادشاهان ين براي زمين به ضّد تمامي برنجين و حصارهاير حصاردار و ستون آهن من تو را امروز شهكنيرا اي ز18
. خواهم دادييمن با تو هستم و تو رها: دي گويرا خداوند ميرد اما بر تو غالب نخواهند آمد، زكشان با تو جنگ خواهند ي و ا19


2ارميا باب 
   : گفت اوند بر من نازل شده،الم خدك و 1



 يدي خراميزرع مين لم يابان و در زميه از عقب من در بك يني تو و محبت نامزد شدن تو را حيرت جواني غ :دي گوين ميرده، بگو خداوند چنكم ندا يبرو و به گوش اورشل 2
  . آورميت به خاطر ميبرا
.دي خواهد گرديشان مستوليه او را بخورند مجرم خواهند شد و بال بر اك ي آنان :دي گوياوند مخد.  خداوند مقّدس و نوبر محصول او بوديل براياسرائ 3
  !ديالم خداوند را بشنوكل ي اسرائةل خانواديع قبايعقوب و جمي خاندان ي ا4
  رده باطل شدند؟ك يرويل را پيدند و اباطي ورزيه از من دوركافتند ي ي انصافيپدران شما در من چه ب«: دي گوين مي خداوند چن5
ند و ك بر آن گذر نيسكه ك يني موت و زمةي و ساكن خشيران و پر از حفره ها و زمين ويابان و زمين مصر برآورد و ما را از بيه ما را از زمكجا است كهوه ي: و نگفتند 6

   د؟ي نماين نشود رهبرك در آن سايآدم
  .ديديروه گردانكراث مرا ميد و مين مرا نجس ساختيد، زميد؛ اما چون داخل آن شديبات آن را بخوريوه ها و طين بستانها آوردم تا مي و من شما را به زم7
  .ده رفتندي فاي بيزهايرده، در عقب چك بعل نبوت يا براي شدند و انبيجاست و خوانندگان تورات مرا نشناختند و شبانان بر من عاصكهوه ي: اهنان نگفتندك 8
  .ردكگر با شما مخاصمه خواهم نمود و با پسران پسران شما مخاصمه خواهم ي بار د :ديو گين خداوند مي بنابرا9

    ن واقع شده باشد؟ي مثل اي اةا حادثيه آكد ينكافت يد و درييدار فرستاده به دقّت تعقّل نمايد و به قييرده، مالحضه نماكم گذر يتك يره هاي پس به جز10
  . ندارد عوض نمودنديده ايش را به آنچه فايستند؟ اما قوم من جالل خويه آنها خدا نكرده باشند با آنك عوض ش رايان خوي خدايچ امتيا هيه آك 11
  !ديده، به شدت مشوش شويد و به خود لرزير باشين متحي آسمانها از ايا: دي گوي پس خداوند م12
  .ه آب نگاه نداردكسته ك شي حوضهايعنينده اند، ك خود حوضها يبرا نموده و كاتم تري آب حةه چشمكمرا . رده اندكار بد كرا قوم من دو ي ز13
    ا خانه زاد است پس چرا غارت شده باشد؟يل غالم يا اسرائي آ14
  .ده استيون گردكرمسيش سوخته و غيران ساختند و شهرهاين او را ويردند و زمك آواز خود را بلند  ان بر او غرّس نموده،يران ژي ش15
  .سته اندكس فرق تو را شي و تحفن و پسران نوف16
  ؟ يردك ك نمود تري ميه تو را رهبرك يني خود را حيهوه خدايه ك چونياورديشتن وارد نين را بر خويا اي آ17
؟ يار است تا آب فرات را بنوشك؟ و تو را با راه آشور چه يحور را بنوشيار است تا آب شك و اآلن تو را با راه مصر چه 18
 يهوه خدايه كن امر زشت و تلخ است يه اكن يخ نموده است پس بدان و ببيرده و ارتداد تو، تو را توبكه يشرارت تو، تو را تنب«: دي گوين ميوت چنيه صباهوي خداوند 19

  .ستي و ترس من در تو ني نمودكخود را تر
  .يردكزنا  ده، ي سبز خوابير هر درختيرا بر هر تّل بلند و زيمود ز نخواهم ني بندگي تو را گسستم و گفتيستم و بندهاكوغ تو را شيم يرا از زمان قدي ز20
  ؟     يده اي من گرديگانه برايو غرس نمودم پس چگونه نهال مو بكيل و تخم ني و من تو را مو اص21
  .ش من رقم شده استيه تو په گناك: دي گويهوه مي، اما خداوند يار بركاده بي خود زي و صابون براييشتن را با اشنان بشوي پس اگر چه خو22
  !ي دوي خود ميه در راههاكزرو ي شتر تي اعتراف نما ايردك بنگر و به آنچه يش را در واديق خويم نرفتم؟ طريه نجس نشدم و در عقب بعلك يي گوي چگونه م23
 طلبند خسته نخواهند شد يه او را مك يشهوتش او را برگرداند؟ آنانه از كست يك. شدك يابان عادت داشته، در شهوت دل خود با باد را بو ميه به بك ي مثل گورخر هست24

  .افتيو او را در ماهش خواهند 
  .شان خواهم رفتيبان را دوست داشتم و از عقب ايه غركرايست زيد ني امي نياما گفت.  باز داريش را از تشنگي خوي و گلوي خود را از برهنگي پا25
  .شان خجل خواهند شدي اياياهنان و انبكل با پادشاهان و سروران و ين خاندان اسرائيهمچن. ل گردده چون گرفتار شود خجك ي مثل دزد26
  .ز و ما را نجات دهيبرخ: ندي گويبت خود مياما در زمان مص. ه پشت به من دادند و نه روكراي زيده اييه تو مرا زاك و به سنگ يند تو پدر من هستي گويه به چوب  مك 27
. باشندي تو مي شهرهاةان تو به شماريهودا خداي يه اكرايز. زند و تو را نجات دهنديبت برخيشان در زمان مصيند؟ ايجاك ي خود ساختيه براك تو اني پس خدا28
  .    دي شده ايع شما بر من عاصيد جميي نمايچرا با من مخاصمه     م: دي گوي خداوند م29
  .رده استك ك شما را هالياير درنده انبير شما مثل شيشمش. رندي پذيرا مب يه تأدكرا ي پسران شما را عبث زده ام ز30
 خود  يساوه ركند ي گويظ شده ام؟ پس قوم من چرا مين ظلمت غليا زميابان يل مثل بي اسرائيا من برايآ! ديالم خداوند را بفهمكد ي باشين عصر ميه اهل اك شما ي ا31

  .م آمديگر نزد تو نخواهيم و بار ديشده ا
  .رده اندكشمار مرا فراموش ي بيند؟ اما قوم من روزهاكش خود را فرموش يا عروس آرايور خود را يزه زيا دوشي آ32
  .يم دادي خود تعليز به راههاين زنان بد را ني؟ بنابراي تا محبت را بطلبي سازيا مي چگونه راه خود را مه33
  . ع آنهايه بر جمكافتم بليآنها را در نقب زدن ن. شدافته ي گناه يران بيز خون جان فقي تو ني در دامنها34
  . خواهم نمودي بر تو داور رده ام،كه گناه نك به سبب گفتنت كنيا. ده خواهد شدي غضب او از من برگردان  گناه هستم،يه بكچون: يي گوي و م35
  . شديز خجل خواهين از مصر نين همچيه از آشور خجل شدك؟ چنانييل نماي تا راه خود را تبدي شتابينقدر مي چرا ا36
. شدياب نخواهيامكشان يه اعتماد تو را خوار شمرده است پس از اكچون.  آمديرون خواهي خود را بر سرت نهاده، بيز دستهاين ني از ا37
  

3ارميا باب 
ن كيار ملوث نخواهد شد؟ لين بسير به آن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمگيا بار دي بشود آيگري جدا شده، زن مرد دي اگر مرد، زن خود را طالق دهد و او از و :دي گوي و م1

  .  اما نزد من رجوع نمايردكار زنا ياران بسي تو با  :دي گويخداوند م
ن را به زنا و ي و زميابان نشستيشان بسر راهها مثل زن عرب در بي ايبرا. ه در آن با تو همخواب نشده اندكدام جا است كه كن يها برافراز و ببي چشمان خود را به بلند2

  .ي خود ملوث ساختيبدرفتار
  .يردكا را ازخود دور يه بوده، حين زن زانيامد و تو را جبي ني پس بارش ها بازداشته شد و باران بهار3
  ؟ي من بوديار جواني تو   پدر من،يه اك زد ين به بعد مرا صدا نخواهيا از اي آ4
. ياب شديامك  اما اعمال بد را بجا آورده، ين را گفتي اكنياهد نمود و آن را تا به آخر نگاه خواهد داشت؟ اا غضب خود را تا به ابد خوي آ5
رده كرا هر درخت سبز رفته در آنجا زنا يوه بلند و زكرده است؟ چگونه به فراز هر كل مرتّد چه يه اسرائك يردكا مالحضه يآ«: ا پادشاه به من گفتيوشّيام ي و خداوند در ا6

  ؟ است
  .دين را بديهودا ايرد و خواهر خائن او كرده بود من گفتم نزد من رجوع نما، اما رجوع نكارها را كن ي اةه همك و بعد از آن7
  .ب زنا شدكز رفته، مرتيه او نكبلد يهودا نترسين خواهر خائن او ك دادم لي به ويردم و طالق نامه اكرون ي جهات او را بةرد و از همكل مرتّد زنا يه اسرائكدم با آني و من د8



  .د و او با سنگها و چوبها زنا نمودين ملوت گردي اش زميارك او در زنا يه به سبب سهل انگارك و واقع شد 9
.ياركايه با ركرد بلك دل خود رجوع نيهودا نزد من با تمامين همه، خواهرخائن او يبا وجود ا: دي گويز خداوند مي و ن10
  . خائن عادل تر نموده استيهودايشتن را از يل مرتّد خوي اسرائ :مرا گفت پس خداوند 11
ف هستم و تا و من ر :دي گويرا خداوند ميو بر تو غضب نخواهم نمود ز! ل مرتّد رجوع نماي اسرائي ا :دي گوي خداوند م :رده، بگوك شمال ندا ين سخنان را بسوي لهذا برو و ا12

  .م داشتبه ابد خشم خود را نگاه نخواه
ه سما آواز كد ي گويو خداوند م. يگانگان منشعب ساختي بير هر درخت سبز براي خود را زي و راههاي شديش عاصي خويهوه خدايه بر كفقط به گناهانت اعتراف نما 13

  .ديديمرا نشن
ون خواهم ي گرفته، شما را به صهيله اي و دو نفر از قبي نفر از شهركيه من شوهر شما هستم و از شما كرا يد زيي پسران مرتّد من رجوع نماي ا :دي گوي پس خداوند م14
. آورد
. ديمت خواهند چرانكه شما را به معرفت و حك و به شما شبانان موافق دل خود خواهم داد 15
ر كشان نخواهد آمد و آن را ذيواهند آورد و آن را به خاطر اهوه را به زبان نخيگر تابوت عهد يام بار ديد در آن اين افزوده و بارور شويه چون در زمكد ي گويو خداوند م16

  . گر ساخته نخواهد شديارت نخواهند نمود و بار ديرد و آن را زكنخواهند 
 ي دلهايشك سريرويگر پيشان بار ديم جمع خواهند شد و ايهوه به اورشلي امت ها به آنجا به جهت اسم يد و تماميهوه خواهند نامي يرسكم را يان اورشليرا درمي ز17
  .ر خود را نخواهد نموديشر
  .شان ساختم با هم خواهند آمديب پدران ايه نصك ينين شمال به آن زميشان از زميل راه خواهند رفت و ايهودا با خاندان اسرائيام خاندان ي و در آن ا18
گر مرتّد ي خواند و از من ديه مرا پدر خواهكن امت ها را به تو بدهم؟ پس گفتم يتربايراث زين مرغوب و ميان پسران قرار دهم و زميه من تو را چگونه درمك و گفتم 19

  . شدينخواه
  .دنديانت ورزيل به من خي خاندان اسرائين شما ايد، همچنيانت ورزيه به شوهر خود خك ينه مثل زني  هر آ :دي گوي خداوند م20
  .رده اندك خود را فراموش يهوه خداي خود را منحرف ساخته و يه راههاكرا ي شود زي  مده يها شنيل از بلندي اسرائيه و تضرّعات بني آواز گر21
  .ي ما هستيهوه خدايه تو كرايم زيي آي نزد تو مكني ا :ندي گويو م . شما را شفا خواهم داديد و من ارتدادهايي فرزندان مرتّد بازگشت نماي ا22
  . ما استيهوه خدايل در يه نجات اسرائك يرا به درستيز.  باشديوهها از تلّها باطل مكه ازدحام ك ي به درست23
  .رده استكت ما تلف يشان را از طفولي رمه و گله پسران و دختران ايعني   و خجالت مشقّت پدران ما،24
 يهوه خدايده و آواز يش گناه ورزي خويهوه خدايروز به ت خود تا اميه هم ما و هم پدران ما از طفولّكرا ي پوشاند زي ما را م  ما،ييم و رسواي خوابي در خجالت خود م25
.ميده ايش را نشنيخو
  

4ارميا باب 
  . شدينده نخواهك پرايي و اگر رجاسات خود را از خود دور نمايي، اگر نزد من بازگشت نماييل اگر بازگشت نماي اسرائيا: دي گوي خداوند م1
.ردك فخر خواهند ي خواهند خواند و به وكشتن را به او مباري خورد و امت ها خوي خواههوه قسميات ي و انصاف و عدالت به حي و به راست2
  .دياركان خارها ميد و درمينكار ي خود را شينهايزم « :دي گوين ميم چنيهودا واورشليرا خداوند به مردان ي ز3
 اعمال شما مثل آتش صادر شده، يد مبادا حدت خشم من به بدينك خود را دور ي دلهاةد و غلفي خداوند مختون سازيشتن را برايم خوينان اورشلكهودا و ساي مردان ي ا4

  .ردك آن را خاموش نتواند يسكافروخته گردد و 
  . مي حصاردار داخل شويهاد تا به شهريه جمع شوكد ييرده، بگوكد و به آواز بلند ندا يرِنّا بنوازكن يد و در زميي بگو م اعالن نموده،يد و در اورشلييهودا اخبار نماي در 5
  . آورميم از طرف شمال مي عظيستك و شييه من بالكرايد زييرده، توقف منماك پناه فرار يد و برايون برافرازي صهي بسوي علَم6
  .ون گرددكر مسي خراب شده، غتيران سازد و شهرهاين تو را ويش درآمده است تا زميان خوكرده، از مكت ك امت ها حرةنندك ك خود برآمده و هالةشي از بيري ش7
  .ه حدت خشم خداوند از ما برنگشته استكرا يد زينكد ولوله يريده، ماتم گين جهت پالس پوشي از ا8
».ديا مشوش خواهند گردير و انبياهنان متحكسته خواهد شد و كه در آن روز دل پادشاه و دل سروران شكد ي گوي و خداوند م9

  .ده استير به جان رسيه شمشك خواهد بود و حال آني شما را سالمتيرا گفتي زيب داديار فريم را بسين قوم و اورشليق ايبه تحق! هوهي  خداونديآه ا :  پس گفتم10
  .ردن خرمنك ك افشاندن و پايد نه براي دختر قوم من خواهد وزيابان بسوي بيهايه باد سموم از بلندكم گفته خواهد شد ين قوم و به اورشلي در آن زمان به ا11
  . خواهم فرموديشان داوريز االن بر ايد و من ني من خواهد وزينها برايد از اي باد شد12
  .ميه غارت شده اكراي زيوا. زروترندي او از عقاب تي او مثل گردباد و اسبهايد و ارابه هاي آي او مثل ابر مكني ا13
  االت فاسد تو در دلت بماند؟ي خيكتا به ! يابين تا نجات كم دل خود را از شرارت شست و شو ي اورشلي ا14
.ندك ي اعالن ميبتيم به مصيوهستان افراكد و از ي نماي از دان اخبار ميرا آوازي ز15
  .ندي آيا مهودا ندي يند و به آواز خود به ضّد شهرهاي آيد  ميت بعينندگان از والكه محاصره كد ينكم اعالن ي هان به ضّد اورشل د،ي امت ها را اطّالع ده16
  .خته استيه بر من فتنه انگكنند چونك يده بانان مزرعه او را احاطه ميه مثل دكد ي گوي خداوند م17
. ده استيه به دلت رسك تلخ است ين شرارت تو به حديا. زها را بر تو وارد آورده استين چي راه تو و اعمال تو ا18
ده ي جنگ شنةرِنّا و نعرك جان من آواز يه تو اكت نتوانم شد چونكده، سايته شد و قلب من در اندرونم مشوش گرد دل من از درد سفي من، پرده هاي من احشاي احشا19

  .يا
  .م ناگهان به تاراج رفته استي و پرده هاة من بغتيمه هاين غارت شده است و خيه تمام زمكراي اعالن شده زيستگك بر شيستگك ش20
    رنĤّ را بشنوم؟كز نم و آواي علَم را ببيك تا به 21
. چ فهم ندارندي هياركوكين به جهت نكيردن ماهرند لك ي بديچ فهم ندارند برايشان، پسران ابله هستند و هي شناسند و ايه قوم من احمقند و مرا نمك چون22
  .چ نور نداشتي آسمان و هير بود و بسوي و باي تهكنين نظر انداختم و اي زميبسو23
  . شدي مك متزلزل بود و تمام تلّها از جا متحركنيانداختم و اوهها نظر ك ي بسو24
  .رده بودندك مرغان هوا فرار ي نبود و تمامي آدمكنيردم و اك نظر 25
. خراب شده بودي شهرها از حضورخداوند و از حدت خشم وةده و هميابان گردي بوستانها بكنيردم و اك نظر 26



  . نخواهم ساختيل فانكن آن را بلكين خراب خواهد شد لي زميتمام : دي گوين ميرا خداوند چني ز27
  .مان نخواهم شد و از آن بازگشت نخواهم نمودين را گفتم و اراده نمودم و پشيه اكرا ياه خواهد شد زين سبب جهان ماتم خواهد گرفت و آسمان از باال سي از ا28
  . شودين نمك در آنها ساي شده، احدك شهرها تريند و تمامي آي شوند و بر صخره ها برمي و به جنگلها داخل منندك يراندازان تمام اهل شهر فرار مي از آواز سواران و ت29
ن خود را عبث كي لي و چشمان خود را از سرمه جال دهيياراي طال بيورهاي و به زيشتن را به قرمز ملبس سازيرد؟ اگرچه خوك ي چه خواهيه غارت شوك يني و تو ح30
  .اران تو تو را خوار شمرده قصد جان تو دارنديه ك چوني ا دادهييبايز

 خود را دراز يشد و دستهاك يه آه مكون را ي آواز دختر صهيعنيد يش را بزاي خو ةه نخست زادك ي مثل زنيه درد زه دارد و تنگك يدم مثل آواز زني شنيه آوازكرا ي ز31
. هوش شده استيالن به جان من به سبب قاتكراي بر من زيوا: دي گوي م رده،ك


5ارميا باب 
افت تا من آن را ي باشد يد و طالب راستيه به انصاف عمل نماك را يسكا يه آكد ييش نمايش تفتيد و در چهارسوهايد و بفهمينيبب رده، كم گردش ي اورشليوچه هاكدر  1
  امرزم؟يب

. خورندين به دروغ قسم مكيهوه، ليات ي قسم به ح :ندي و اگر چه بگو2 
 خود را از صخره سختتر يهايرو. رنديب را بپذي اما نخواستند تأديشان را تلف نمودي اما محزون نشدند و ايشان را زدي ا ست؟ي نگران نيا چشمان تو براستي خداوند آي ا3

  .نديدند و نخواستند بازگشت نمايگردان
ه كرايلّم خواهم نمود زكشان تي روم و با اي پس نزد بزرگان م5.  دانندي خود را نميام خداك و احه راه خداوندكرند و جاهل هستند ينان فقيه اك يبه درست : و من گفتم4
  .سته و بندها را گسسته اندكوغ را شيشان متفقّاً ين اكي ل ». دانندي خود را ميام خداكق خداوند و احيشان طريا

رون رود يه از آنها بكن خواهد نشست و هريمكشان در ي ايرد و پلنگ بر شهرهاكن را تاراج خواهد شايابان ايشت و گرگ بكشان را خواهد ي از جنگل ايرين جهت شي از ا6
.م استيشان عظي ايار و ارتدادهايشان بسي ايرهايه تقصكرايده خواهد شد، زيدر
 فاحشه ها يب زنا شدند و در خانه هاكر نمودم و مرتيشان را سيست قسم خوردند و چون من ايردند و به آنچه خدا نك كه پسرانت مرا تركامرزم ين بي اي چگونه تو را برا7

  .ازدحام نمودند
». زنديهه مي خود ش ةي زن همسايشان براي از ايكيه هرك مست شدند ة مثل اسبان پروده شد8
  د؟يشكهد  انتقام خوايفه اين طايا جان من از چنيد و آيارها عقوبت نخواهم رسانكن يا به سبب ايآ: دي گوي و خداوند م9

. ستنديه از آن خداوند نكرايد زييش را قطع نمايد و شاخه هاينك مكل هالكد اما بالينكند و آنها راخراب يش برآي بر حصارها10
  .ده انديانت ورزيهودا به من شدت خيل و خاندان ينه خاندان اسرائي هر آ :دي گوي خداوند م11
  .ديم دير و قحط را نخواهيد و شمشيست و بال به ما نخواهد رسيه او نكند ي گوي م ار نموده،ك خداوند را ان12
  . ن واقع خواهد شديشان چنيست پس به ايشان نيالم در اك شوند و يا باد مي و انب13
شان را خواهد يم خواهم ساخت و ازين قوم را هيالم خود را در دهان تو آتش و اكد همانا من يالم را گفتكن يه اك چون  :دي گوين ميوت چني صبايهوه خداين ي  بنابرا14

  .ديسوزان
  .ي فهميشان را نمي و گفتار اي دانيشان را نميه زبان اك يمند و امتّيه قدك ي را از دور آورند و امتي من امتكنيل، اي خاندان اسرائيا : دي گوي خداوند م15 
  .شان جبارنديع ايشان قبر گشاده است و جميش اك تر16
 تو را خواهند خورد و يرهايد بخورند خواهند خورد و گوسفندان و گاوان تو را خواهند خورد و انگورها و انجي بايه پسران و دخترانت آن را مكرا  و خرمن ونان تو 17

  . خواهند ساختكر هالي با شمشيي نمايل مكه به آنها توك حصاردار تو را يشهرها
  . نخواهم ساختكل هالكز شما بالّيدر آن روزها ن « : دي گوين خداوند مكي ل18
ش ين خوير را در زميان غيد و خدايردك كه مرا تركن جهت يشان بگو از اي آنگاه تو به ا ن بال را بر ما وارد آورده است،ي اي ما چرا تماميهوه خدايه كد يي و چون شما گو19

. د نمودي خواهيه از آن شما نباشد بندگك ينيبان را در زميپس غر. ديعبادت نمود
  دييرده، بگوكهودا اعالن يد و به ييعقوب اخبار نماين را به خاندان يا 20
  .دين را بشنويد اي شنويد اما نميد و گوش داريني بيد اما نميه چشم دارك فهم ي قوم جاهل و بيه اك 21
ه از آن نتواند گذشت و اگرچه امواجش متالطم كا گذاشته ام يحد در، يگ را به قانون جاودانيه ركد ي لرزيا از حضور من نميد و آي ترسيا از من نميد آي گوي خداوند م22

  رد؟ك تواند يد اما از آن تجاوز نميشود غالب نخواهد آمد و هر چند شورش نما
  .خته و رفته انديشان فتنه انگيا. ز و متمرد دارندين قوم، دل فتنه انگي اما ا23
  . داردين حصاد را به جهت ما نگاه مي معي بخشد و هفته هايه باران اول و آخر را در موسمش مكم يد بترس خويهوه خدايه از كند ي گوي خود نمي و در دلها24
  . را از شما منع نموده استييوكيرده و گناهان شما نكزها را دور ين چي شما اياي خطا25
  .نندك يد ميده، مردم را صيدامها گستران. نندي نشين ميمكادان در ين نشستن صيمكه مثل كدا شده اند يران پيان قوم من شريه درمكرا ي ز26
  .ن جهت بزرگ و دولتمند شده انديب است و از ايشان پر از فري اين خانه هاي همچن ه پر از پرندگان باشد،ك ي مثل قفس27
ران را ي شوند و فقياب ميامك دهند و با وجود آن يصل نميمان را فيتي ي دعويعني يدعو. نندك ي شوند و در اعمال زشت هم از حد تجاوز مي فربه و درخشنده م28

  . نندك ي نميدادرس
» د؟يشك انتقام نخواهد يفه اين طايا جان من از چنيد و آيارها عقوبت نخواهم رسانكن يا به سبب ايآ: دي گوي و خداوند م29
  .ن واقع شده استي در زمكب و هولناي عجي امر30
رد؟كد ين چه خواهي دارند و شما در آخر اين حالت را دوست ميند و قوم من اي نماي ميمرانكشان حي اةاهنان به واسطكنند و ك يا به دروغ نبوت مي انب31


6ارميا باب 
  . خواهد داد رويميست عظك از طرف شمال و شييه بالكرا يد زيم برافرازياركت هي بر بيد و عالمتيرِنّا را در تفوع بنوازكد و ينكم فرار ين از اورشليامي بني ا1
  .ون را منقطع خواهم ساختي دختر صهيعنيف يل و لطي و من آن دختر جم2



  د وي خود خواهند چراني درجاكي خود را گرداگرد او برپا نموده، هريمه هاي خواهند آمد و خيش نزد وي خوي وشبانان با گله ها3
  . شودي عصر دراز ميه هايه روز به زوال نهاده است و ساكرايا ز بر ميوا. مييد و برخاسته، در وقت ظهر برآيا سازي با او جنگ را مه4
  .ميش را منهدم سازيم تا قصرهاييو در شب برآ! ديزي برخ5
  . ظلم استه اندرونش تماماًكه سزاوار عقوبت است چونك ين شهريرا ايد زييم سنگر برپا نمايدرختان را قطع نموده، مقابل اورشل: دي فرماين ميوت چنيهوه صبايه كرا ي ز6
  .ماً درنظر من استيها و جراحات دايماري شود و بيده ميظلم و تاراج در اندونش شن.  جوشانديه آب خود را مك ي مثل چشمه ا7
  .ون گردانمكر مسين غيران و زميزار شود و تو را وير مبادا جان من از تو بيب را بپذيم، تأدي اورشلي ا8
.ش برگردانيند دست خود را بر شاخه هاي چيه انگور مك يسكرد پس مثل كن خواهند يل را مثل مو خوشه چنياسرائ ةيه بقكد ي گوين ميوت چنيهوه صباي 9

ده است و در آن يشان عار گردي ايالم خداوند براك كنيد ايشان نامختون است نتوانند شنيهان گوش ا. ه بشنوندك شهادت دهم تا  لّم نموده،كشان تيه به اكستند يك 10
  .دارندرغبت ن

ه شوهر و زن هر دو گرفتار كرايز. زيوچه ها بر اطفال و بر مجلس جوانان با هم بركده ام پس آن را در ي خسته گردي و من از حدت خشم خداوند پر شده ام و از خوددار11
  .نه روزيريخ با ديخواهند شد و ش

  .ردكن دراز خواهم ين زمينان اكدست خود را به ضّد سا«ه كد ي گويرا خداوند ميد زگران خواهند شيشان با هم از آن دي و خانه ها و مزرعه ها و زنان ا12
  . آوردنديب را به عمل مياهن، فرك و چه يشان چه نبي اي پر از طمع شده اند و همگ شان چه خُرد و چه بزرگ،يع ايه جمك چون13
  .ستي نيه سالمتك است با آنيالمت است سيند سالمتي گويه مك چون  دادند،يي شفاك و جراحت قوم مرا اند14
ان افتادگان خواهند افتاد و يم«ه در كد ي گوين خداوند ميبنابرا. ا را احساس ننمودنديه حك ابداً خجل نشدند بليدند؟ نيب رجاسات شدند خجل گردكا چون مرتي آ15
  .          ديشان عقوبت رسانم خواهند لغزيه من به اك ينيح

 جان خود ي برا  نموده،كدام است تا در آن سلوكو كيق نيه طركد ييال نماوم سي قديق هاي طر ةد و دربارييد و مالحظه نمايستيق ها بايبر طر: دي گوين مي خداوند چن16
  .ردكم ي نخواهكه در آن سلوكشان جواب دادند ين اكي ل د،يابيراحت ب

  .م داديشان گفتند گوش نخواهيد، اما اي دهرنّا گوشك به آواز  : گفتنديه مك و من پاسبانان بر شما گماشتم 17
  ! ديشان است بدانيان ايه درمك جماعت آنچه را يد و اي امت ها بشنوي پس ا18
  . نمودندكز تريعت مرا نيالم من گوش ندادند و شركه به كرايشان خواهد بود زياالت اي خةه ثمرك آورم ين قوم     مي بر ايي من بالكنين بشنو اي زمي ا19
  .ي من ن ةديح شما پسنديست و ذباي شما مقبول ني سوختني هايقربان.  شودي من آورده ميد براين بعيره از زميه بخور از سبا و قَصب الذّركده دارد يچه فا 20
ن با ين زمك خواهند خورد و سا لغزش دهنده خواهم نهاد و پدران و پسران با هم از لغزشين قوم سنگهاي ايش روي من پكنيا: دي گوين مين خداوند چني بنابرا21

». خواهند شدكه اش هاليهمسا
  .ن خواهند برخاستي زميم از اقصاي عظي آورم و امتّين شمال مي از زمي قومكنيا: دي گوين مي خداوند چن22
 به ي مثل مردان جنگ د نمود و بر اسبان سوار شده،ا شورش خواهنيه ترحم ندارند به آواز خود مثل درك باشند يش مكشان مردان ستميا. زه خواهند گرفتيمان و نك و 23

  .ردك خواهند ييون صف آراي دختر صهيضّد تو ا
  .د ما را درگرفته استي زايه مك ي و درد مثل زنيتنگ. دي ما سست گرديم و دستهايدين را شني تو ا ة آواز24
  .هر طرف استر دشمنان و خوف از يه شمشكرا يد زيد و به راه مرويرون مشوي به صحرا ب25
  .دي آيننده ناگهان بر ما مكه تاراج كرا ين زك خود بي تلخ برايگانه و نوحه گريماتم پسر . ستر بغلطانكشتن را در خاي دختر قوم من پالس بپوش و خوي ا26
  .ينك و امتحان يشان را بفهمي ايننده و قلعه قرار دادم تا راههاكان قوم خود امتحان ي تو را درم27
  .ننده اندكشان فساد يع اي باشند و جمينند برنج و آهن مك يردن گردش مك ي نماميشان سخت متمرّد شده اند و براي اة هم28
  . شونديران جدا نميه شركراي گذارد زي گردد و قالگر عبث قال مي مي دمد و سرب در آبش فاني دم پرزور م29
. رده استك كرشان را تيرا خداوند اي شوند زيده مي شده نامك ترة نقر30


7ارميا باب 
  : گفت ا نازل شده،يه از جانب خداوند به ارمك يالمك 1
  .ديالم خداوند را بشنوكد يي نماي خداوند را سجده م ن دروازه ها داخل شده،يه به اكهودا ي ي تمامي ا : بگو رده،كالم را در آنجا نداكن يست و اي خداوند باة خانةبه درواز 2
  .  دين خواهم گردانكان ساكن ميد و من شما را در اينكق ها و اعمال خود را اصالح يطر: دي گوين ميل چني اسرائياوت خديهوه صباي 3
  .  ن استيهوه ايل كي ه هوه،يل كيهوه، هيل كيه هكد ييد و مگوييل منماك به سخنان دروغ تو4
    د،يگربعمل آوريدكيان يرمد و انصاف را دينكق ها و اعمال خود را اصالح يق طريرا اگر به تحقي ز5
  د، يي ننمايرويش پير را به جهت ضرر خويان غيد و خدايزيان نركن مي گناهان را در ايد و خون بييوه زنان ظلم ننمايمان و بيتيبان و ي و بر غر6
  .دين خواهم گردانكه به پدران شما از ازل تا به ابد داده ام ساك ينيان در زمكن مي آنگاه شما را در ا7
  .ديي نمايل مكه منفعت ندارد توك ي شما به سخنان دروغكني ا8
  د؟يي نماي نميرويد پي شناسيه نمكر را يان غيا خداي و آ د؟ي سوزاني بعل بخور نميد و براي خورديد و به دروغ قسم نمي شوي و زنا و قتل نميب دزدكا مرتي آ9

  .مين رجاسات سپرده شده ايه به گردن تمام اكند ي گويد و ميستي اي است ميمسمه به اسم من ك ين خانه اي و داخل شده، به حضور من در ا10
  .ده امين را ديز اي من بر نكنيا: دي گوي و خداوند م  دزدان شده است؟ ة است درنظر شما مغاريه به اسم من مسمك ين خانه ايا اي آ11
  .دييرده ام مالحظه نماكل به آنجا يه به سبب شرارت قوم خود اسرائكد و آنچه را يارداده بودم برولو بود و نام خود را اول درآنجا قريه در شكان من كن به مك ل12
دند و شما را خواندم اما ي سخن راندم اما نشن لّم نموده،كه من صبح زود برخاسته، به شما تكد با آنين اعمال را بجا آورديه تمام اك از آنرو  :دي گوي پس حال خداوند م13

  .ديادجواب ند
  .  ردك عمل خواهم ي است و شما و به پدران شما دادم به نوعيه به اسم من مسمك ين خانه اين جهت به اي از ا14
  .م را راندميت افراي تمام ذريعنيع برادران شما يه جمك ي و شما را از حضور خود خواهم راند به نوع15
  .ه من تو را اجابت نخواهم نمودكرا ين زكو نزد من شفاعت م.  تضرّع و استغاثه بلند منماشان آوازين و به جهت اكن قوم دعا مي اي براي پس تو ا16
   ؟يني بينند نمك يم مي اورشليوچه هاكهودا و ي يشان در شهرهايه اكا آنچه را ي آ17



خته مرا ير ريان غي خداي برايختني ريايسمانها بسازند و هدا آ ةك ملي سرشتند تا قرصها براير مي افروزند و زنان، خمي آتش م نند و پدران،ك يزم جمع مي پسران ه18
  .رسازنديمتغ
  .      خود را رسوا سازنديهايشتن را تا رويه خوك بلي سازند؟ نير ميا مرا متغيد آي گوي اما خداوند م19
خته خواهد شد و افروخته شده، ين ري بر درختان صحرا و بر محصول زمم ويان بر انسان و بر بهاكن مي خشم و غضب من بر اكني ا :دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا20

. ديخاموش نخواهد گرد
  .ديد و گوشت بخورينكد يش مزيح خوي خود را بر ذباي سوختني هايقربان: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي 21
  .ح امر نفرمودمي و ذباي سوختني قربان ةرون آوردم آنها را درباريبن مصر يشان را از زميه اك يه به پدران شما سخن نگفتم و در روزكراي ز22
 كم سلويم نماكه به شما حك يقيد بود و بهر طري شما خواهم بود و شما قوم من خواهيد و من خدايه قول مرا بشنوكز امر فرمودم گفتم ين چيشان را به ايه اك بل23
  .و باشدكي شما نيد تا برايينما
  .امدنديش نير خود رفتار نمودند و به عقب افتادند و پي دل شريشكه برحسب مشورتها و سركدند و گوش خود را فرا نداشتند بليشان نشني اما ا24
  . نمودمشان را ارسالي ا ه هر روز صبح زود برخاسته،كا را نزد شما فرستادم بليع بندگان خود انبيرون آمدند تا امروز جمين مصر بيه پدران شما از زمك ي از روز25
  .ش را سخت نموده، از پدران خود بدتر عمل نمودنديه گردن خوكدند و گوش خود را فرا نداشتند بليشان نشني اما ا26
  .شان تو را جواب نخواهند دادين سخنان را بخوان اما اي اي پس تو تمام27
  . شان قطع شده استيده و از دهان اي نابود گرديرا راستيرند زي پذيب نمي تأد شنوند ويش را نمي خويهوه خدايه قول ك باشند ي مينان قوميا: شان بگوي و به ا28
.  نموده استك مغضوب خود را رد و تر ةرا خداوند طبقيها آواز نوحه برافراز زينداز و بر بلنديده، دور بي خود را تراشيم موي اورشلي ا29
 است برپا نموده، آن را نجس يه به اسم من مسمك يش را در خانه اياپسند است بعمل آوردند و رجاسات خوه درنظر من نكهودا آنچه را ي يد بني گويه خداوند مك چون30

  .ساختند
ار را امر نفرموده بودم و بخاطر كنيه من اكش را در آتش بسوزانند ي ابن حنوم است بنا نمودند تا پسران و دختران خويه در وادك بلند خود را در توقف يان هاك و م31
  اورده يش نيخو
 ييرد تا جاك قتل و در توقف دفن خواهند يه به وادك نخواهد شد بلي ابن حنوم مسميگر به توقف و واديه آن بار دكد ي آي روزها مكنيا: دي گوين خداوند مي بنابرا32
  . نمانديباق

  . دياهد ترسان آنها را نخويسكن خواهد بود و ي مرغان هوا و جانوران زمكن قوم خوراي اي و الشها33
. ران خواهد شدين ويه آن زمكراي عروس را نابود خواهم ساخت زي داماد و صداي و صداي و آواز خوشيم آواز شادماني اورشليوچه هاكهودا و ي ي و از شهرها34
  

8ارميا باب 
رون يشان بي ايم را از قبرهاي اورشل ةنك سيا استخوانهاي انبي و استخوانهاهنهك يا و استخوانهاي انبي سرورانش و استخوانهايه در آن زمان استخوانهاكد ي گوي خداوند م1

  .خواهند آورد
رد و آنها را جمع كرده اند پهن خواهند ك نموده و جستجو و سجده يرويرده و پكه آنها را دوست داشته و عبادت كر آسمان ك لشيش آفتاب و ماه و تمامي و آنها را پ2

  . ن خواهد بودين سرگي زميه بر روكرد بلكند نخواهند نمود و دفن نخواه
ات ي آن رانده باشم مرگ را بر حيشان را بسوي مانده باشند و من ايه باقك يانك مانند در هر مي ميه باقكر ي شرةلين قبي اةي بقيه تمامكد ي گويوت ميهوه صباي و 3

.ح خواهند داديترج
  ا بازگشت نخواهد نمود؟ي مرتّد شود آيسكا نخواهد برخاست و اگر يفتد آي بيسكاگر : دي فرماين ميشان را بگو خداوند چني و ا4
  ند؟ي نماي شده، از بازگشت نمودن ابا مكب متمسي مرتّد شده اند و به فريميم به ارتداد داين قوم اورشلي پس چرا ا5
 دود يه به جنگ مك ي مثل اسبكيه هر كرده ام بلكرده و نگفته است چه كش توبه ني از شرارت خويسكلّم ننمودند و ك تيدم اما براستي شن  من گوش خود را فرا داشته،6 

  .ندك يبه راه خود رجوع م
  . داننديام خداوند را نمكن قوم من احكي دارند لي زمان آمدن خود را نگاه مكلنك و ك داند و فاخته و پرستويز در هوا موسم خود را مي لقلق ن7
  .دي نماياتبان به دروغ عمل مكاذب كق قلم يبه تحق. عت خداوند با ما استيم و شري هستميكه ما حكد يي گوي چگونه م8
  . دارنديمتك نموده اند پس چه نوع حكالم خداوند را ترك كنيا. مان شرمنده و مدهوش و گرفتار شده انديك ح9

شان چه ي اي باشند و همگيشان چه خرد و چه بزرگ پر از طمع ميع ايه جمكرايز. گريدان كشان را به مالي ايگران خواهم داد و مزرعه هايشان را به دين زنان اي بنابرا10
  .ندي نمايب عمل مياهن به فرك و چه ينب

  .ستي نيه سالمتك است، با آني است سالمتيند سالمتي گويه مك داده اند چونيي شفاك و جراحات قوم من اند11
ه ك ينيان افتادگان خواهند افتاد و حي درم :دي گوين خداوند ميا را احساس ننمودند بنابرايه حكابداً خجل نشدند بل يدند؟ نيب رجاسات شدند خجل گردكا چون مرتي آ12

.ديشان عقوبت رسانم خواهند لغزيمن به ا
شان يشان بدهم از ايمرده خواهد شد و آنچه به اافت شود و برگها پژير ير بر درخت انجيه نه انگور بر مو و به انجكل تلف خواهم نمود كشان را باليا: دي گوي خداوند م13
  .ل خواهد شديزا

ده يده و آب تلخ به ما نوشانيت گردانك ما ما را سايهوه خدايه كرايز. ميت باشكم و در آنها ساي حصاردار داخل شويد تا به شهرهايم؟ جمع بشويني نشي پس ما چرا م14
  .ميده ايه به خداوند گناه ورزكاست زانرو 

  .د آمدي پدي آشفتگكني زمان شفا و اير حاصل نشد و برايچ خيم اما هيديشك انتظار ي سالمتي برا15
.نانش را خورده اندكن هرچه در آن است و شهر و سايه آمده اند و زمكرايد زين متزلزل گردي زمي زورآورانش تمامةهي شيده شد و از صدايل اسبان او از دان شني صه16
.ديرد و شما را خواهند گزكه آنها را افسون نتوان كها خواهم فرستاد يان شما مارها و افعي من درمكنيا: دي گويرا خداوند مي ز17
.ده استيدل من در اندرونم ضعف بهم رسان. افتمي ي ميه از غم تسلكاش ك 18
گانه به يل بي خود و اباطيست؟ پس چرا خشم مرا به بتهاياهش در آن نست و مگر پادشيون نيا خداوند در صهيه آكد ي آين دور مي آواز تضرّع دختر قوم من از زمكني ا19
جان آوردند؟يه

.ميافتي موسم حصاد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات ن20



.رت مرا فرو گرفته استي به سبب جراحت دختر قوم خود مجروح شده و ماتم گرفته ام و ح21
افته است؟ ي؟ پس دختر قوم من چرا شفا ني در آن نيبيست و طبيا بلسان در جلعاد ني آ22


9ارميا باب 
.ردمك يه ميشتگان دختر قوم خود گرك يتا روز و شب برا. ك اشة بود و چشمانم چشميه سر من آب مكاش ك 1
.ارندكانتيعت خار و جماكشان زناي ايه همگك رفتم چونيشان ميرده از اك ك داشتم تا قوم خود را تريابان منزل مسافران ميه در بكاش ك 2
 ينند و مرا نمك ي مياز شرارت به شرارت ترّق: دي گويرا خداوند مي زي راستي شده اند اما به براين قويدر زم. شندك يمان خود به دروغ مكش را مثل ي زبان خو3

.شناسند
.ندك ي گردش ميه به نمامي آورد و هر همسايمرا هر برادر از پا دريد زييچ برادر اعتماد منمايد و به هيش باحذر باشي خوةي از همساكي هر4
. خسته شده انديج رفتارك آموخته اند و از ييند و زبان خود را به دروغگوي نمايلّم نمك تيشان براستي دهد و ايب مي خود را فرةيس همساك و هر5
.اسنده مرا بشنك خواهند يش نمير خوكب است و از ميان فرين تو درمكمس ه كد ي گوي خداوند م6
7رد؟     كرا به خاطر دختر قوم خود چه توانم يز. شان را قال گذاشته، امتحان خواهم نمودي من اكنيا: دي گوين ميوت چنيهوه صباين يبنابرا
. گذارندين ميمكاو  يند اما در دل خود براي گويز ميش سخنان صلح آمي خوةيبه زبان خود با همسا.  رانديب سخن ميه به فرك است كر مهليشان تي زبان ا8
شد؟ك انتقام نين قوميا جانم از چنيشان را عقوبت نرسانم و آيزها اين چيا به سبب ايآ :دي گوي پس خداوند م9

هم .  شودينمده ي شني مواشيند و صداك ي از آنها گذر نميه سوخته شده است واحدكراينم زك يابان ماتم برپا مي بي مرتعهاي و برايه و نوحه گريوهها گرك ي برا10
.رده و رفته اندكم فرار يمرغان هوا و هم بها

.     ون خواهم ساختكر مسيران و غيهودا وي ينم و شهرهاك ي شغالها مبدل ميم را به توده ها و مأواي و اورشل11
ابان سوخته شده است ين خراب و مثل بيه چرا زمكد ي نمازها اخبارين چي سخن گفته باشد تا از ايه دهان خداوند به وكست يكن را بفهمد و يه اكم يكست مرد حيك 12
  ند؟ك ي از آن گذر  نميه احدك

 ننمودند،كدند و در آن سلويردند و آواز مرا نشنك كشان گذاشته بودم تري ايش رويه پكعت مرا يه شركچون: دي گوي پس خداوند م13
.شان آموختند رفتنديشان آنها را به ايدران اه پكم ي دل خود را نمودند، و از عقب بعليشك سريرويه پك بل14
.ديشان خواهم نوشانين قوم خواهم ساخت و آب تلخ به اي اكن را خوراي من افسنتكنيا : دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباين جهت ي از ا15
.مي نماكشان را هاليشان خواهم فرستاد تا اير را در عقب ايهم ساخت و شمشنده خواكشان آنها را نشناختند پرايشان و پدران ايه اك ييان امت هايشان را درمي و ا16
.نديايد تا بيم بفرستيك زنان حيند و در پيايد تا بيد و زنان نوحه گر را بخوانينكركتف«: دي گوين ميوت چنيهوه صباي 17
. سازديگان ما آبها جارزد و مژيها بركنند تا چشمان ما اشك ما ماتم برپا يل نموده، برايشان تعجي و ا18
رون انداخته ي ما ما را بين هاكم و مسيردك كن را تريه زمكم چونيديار خجل گرديم و چه بسيه چگونه غارت شدك شود يده ميون شني از صهيه آواز نوحه گركراي ز19
.اند
.ش ماتم راي خوةيد و هر زن به همسايم دهي را تعليدختران خود نوحه گررد و شما به يالم دهان او را بپذك شما يد و گوشهايالم خداوند را بشنوك زنان، ي پس ا20
.رون و جوانان را از چهار سوها منقطع سازدي ما داخل شده است تا اطفال را از بي ما برآمده به قصرهايرا موت به پنجره هاي ز21
 .نديه آن را برچكست ي نيسكنند بافه در عقب دروگر افتاده است و  صحرا و ماين بر روي مردمان مثل سرگيه الشهاكبگو : دي گوين مي خداوند چن22
.ندكش مفتخر نشود و دولتمند از دولت خود افتخار ني خويد و جبĤر، از تنومنديمت خود فخر ننماكم، ازحيكح: دي گوين مي خداوند چن23
د در ي گويرا خداوند مي آورم زين بجا ميه رحمت و انصاف و عدالت را در زمكهوه هستم يه من ك شناسد يه فهم دارد ومرا مكند كن فخر بيد از ايه فخر نماكه هرك بل24

. باشميزها مسرور مين چيا
.ديه نامختونان را با مختونان عقوبت خواهم رسانكد ي آي ميامي اكنيا: دي گوي خداوند م25
 خاندان ين امتها نامختونند و تماميع ايه جمكرايز. نندك تراشند و در صحرا ساي خود را مي مويه گوشه هاك را ي عمون و موآب و آنانيهودا و ادوم و بني مصر و يعني 26

.ل در دل نامختونندياسرائ


10ارميا باب 
    !ديد بشنوي گويه خداوند به شما مك را يالمكل ي خاندان اسرائي ا1
. ترسنديه امت ها از آنها مكرايد زي مترسكافالد و از عالمات يرياد مگيق امت ها را يطر«: دي گوين مي خداوند چن2
3ار ميه صنعت دستهاك برند ي از جنگل با تبر ميشان درختيه اكه رسوم قومها باطل است كچونباشدي نج  .
. نشودكنند تا متحرك يم مكش محكخ و چي با م نت داده،ي و آن را به نقره و طال ز4
د يه ضرر نتوانند رسانكرا يد زياز آنها مترس.  توانند رفتيه راه نمكد برداشت چوني باي توانند گفت و آنها را ميه سخن نمكباشند  يار مي و آنها مثل مترس در بوستان خ5

.دن هم ندارنديو قوت نفع رسان
!م استي و اسم تو در قوت عظيم هستيتو عظ! ستي نيسكهوه مثل تو ي ي ا6
.ستي نيسكشان مانند تو ي اك مماليمان امت ها و در تماميكع حيه در جمكد چوني شاين به تو ميه اكرايد زه از تو نترسكست يك پادشاه امت ها ي ا7
.است) بت(ل چوب يب اباطي باشند، تأدي و احمق ميشان وحشيع اي جم8
. شگان استيمت پكنها عمل حي ا ةد و ارغوان لباس آنها و همالجور.  آورندي زرگر باشد ميه صنعت صنعتگر و عمل دستهاكش و طال از اوفاز يده شده از ترشيوبك ة نقر9

. شود و امت ها قهر او را متحمل نتوانند شدين متزلزل مياز غضب او زم.  باشدي مي و پادشاه سرمدي حي حقّ است و او خدايهوه خداي اما 10
.ر آسمان تلف خواهند شدين و از زي زمين را نساخته اند از رويه آسمان و زمك يانيخدا«: ديين بگويشان چني به ا11
.ديش استوار نمود و آسمان را به عقل خود گسترانيمت خوكون را به حكن را به قوت خود ساخت و ربع مسي او زم12
. آورديرون مي خود بيا از خزانه ها سازد و باد ري باران مي آورد و برقها براين برمي زميابرها از اقصا. دي آيد مي آبها در آسمان پدي دهد غوغاي چون آواز  م13



.ستيچ نفس نيخته شده او دروغ است و در آن هيه بت ركراي سازد خجل خواهد شد زي ميه تمثالك اند و معرفت ندارند و هريع مردمان وحشي جم14
.ند تلف خواهند شدي آيمه مكه به محاك ي باشد در روزي  ميار مسخرگك آنها باطل و 15
.  باشديوت ميهوه صباي است و اسم او يراث وي ميل عصاي موجودات است و اسرائة هم ةه او سازندكرا يز.  باشديعقوب است مثل آنها نميب يه نصك او 16
!ن برداري خود را از زم ة، بستين هستك سايه در تنگك ي ا17
. شان را به تنگ خواهم آورد تا بفهمندياهم انداخت و ان را از فالخن خوين زمينان اكن مرتبه ساي من اكنيا«: دي گوين ميرا خداوند چني ز18
.ن است و آن را متحمل خواهم بوديبت من ايه مصكر است اما نگفتم يجراحت من عالج ناپذ.  من ة من به سبب صدمي وا19
.دي مرا برپا نمايند و پرده هاك مرا پهن ةميه خك ستي نيسك. اب شدنديرون رفته، نايد، پسرانم از من بي من گسسته  گردي طنابهاي من خراب شد و تمامةمي خ20
.   دينده خواهد گردكشان پراي اي گله هاةاب نخواهند شد و هميامكن يند بنابراي نماي شده اند و خداوند را طلب نميه شبانان وحشكراي ز21
. شغالها سازديمأواران و يهودا را وي يار شمال تا شهرهاي از ديميد و اضطراب عظي آي مي خبري صداكني ا22
. باشديش نمي خويت قدمهاي رود قادر بر هدايه راه مك يست و آدميق انسان از آن او نيه طرك دانم ي خداوند مي ا23
.يل سازيب نما اما به انصاف و نه به غضب و خود مبادا مرا ذلي خداوند مرا تأدي ا24
ن كده، تباه ساختند و مسيعقوب را خوردند و او را بلعيشان يه اكراي خوانند، زيه اسم تو را نمك ييله هايو بر قب. زي شناسند بريه تو را نمك ييامت هاش را بري غضب خو25

.او را خراب نمودند


11ارميا باب 
:ا نازل شده، گفتيه از جانب خداوند به ارمك يالمكن است ي ا1
.ديي بگومينان اورشلكهودا و سايد و به مردان ين عهد را بشنويالم اك 2
. ن عهد را نشنوديالم اكه ك يسك ملعون باد  :دي گوين ميل چني اسرائيهوه خدايشان بگو ي و توبه ا3
بجا م آن را يد و موافق هرآنچه به شما امر بفرمايرون آوردم امر فرموده، گفتم قول مرا بشنوين بي آهنةوركن مصر از يشان را از زميه اك يه آن را به پدران شما در روزك 4
. شما باشميد و من خدايد تا شما قوم من باشياوريب

 يا: پس من در جواب گفتم» .شان بدهميه امروزشده است به اك است چنانير و عسل جاريه به شك را ينيه زمكم ي پدران شما خوردم وفا نمايه براك را ي  و تا قَسم5
. نيخداوند آم

.ديد و آنها را از بجا آورين عهد را بشنويه سخنان اكرده، بگو كم ندا ي اورشليوچه هاكهودا و ي يشهرهان سخنان را در يتمام ا:  پس خداوند مرا گفت6
.ديگفتم قول مرا بشنو د نموده، يكتأ د سخت نمودم و صبح زود برخاسته، يكشان را تأين مصر برآوردم تا امروز ايه پدران شما را از زمك يرا از روزي ز7
ه آن را كه امر فرموده بودم كشان وارد آوردم چونين عهد را بر ايپس تمام سخنان ا. ر خود را نمودندي دل شريشك سريرويه پك خود را فرا نداشتند بلدند و گوشي اما نشن8

.ند اما وفا ننمودنديوفا نما
.دا شده استيم پينان اورشلكهودا و سايان مردان ي درميفتنه ا«:  و خداوند مرا گفت9

ل و خاندان يو خاندان اسرائ.  نموده، آنها را عبادت نمودنديروير را پيان غيشان خداين سخنان ابا نمودند و برگشتند و ايدن ايه از شنكن خود يشيپدران پ ياي به خطا10
.ستندكشان بسته بودم شيه با پدران اك را يهودا عهدي

. شان را اجابت نخواهم نموديرد اما اكشان خواهم آورد و نزد من استغاثه خواهند ي رست بر اه از آن نتوانندك را يي بالكنيا«: دي گوين مين خداوند چني بنابرا11
شان را نجات نخواهند يشان هرگز ايبت ايرد اما آنها وقت مصكاد خواهند يدند فري سوزاني آنها بخور ميه براك ياني نزد خدا م رفته،ينان اورشلكهودا و ساي ي و شهرها12
.داد
 مذبح ها به جهت بخور يعنيد ي برپا داشتيي رسوايم مذبح هاي اورشليوچه هاك  ة باشد و برحسب شماري تو ميان تو بقدر شهرهاي خدا ةهودا شماري ياه كرا ي ز13

. بعليدن برايسوزان
.شان را اجابت نخواهم نموديش مرا بخوانند ايبت خويه چون در وقت مصكرايشان آواز تضّرع و استغاثه بلند منما زين و به جهت اكن قوم دعا مي اي پس تو برا14
.يي وجد نماي توانستيند؟ آنگاه مك توانند گناه تو را از تو دور بيا تضرعات و گوشت مقدس ميآ. ده استيه شرارت ورزكار است چونك من چه ة مرا در خان ة محبوب15
 .ديسته گردكش شيه شاخه هاكم آتش در آن افروخته است ي عظياما به آوازغوغا. ده نمويو خوشنما باشد مسمكي ن ةويه مكتون شاداب ي خداوند تو را ز16
 بعل بخور يردند و براكشتن يهودا به ضّد خويل و خاندان يه خاندان اسرائك ي بر تو فرموده است به سبب شرارتييه تو را غرس نموده بود بالكوت يهوه صبايرا ي ز17

 .جان آوردنديده خشم مرا به هيسوزان
. يشان را به من نشان داديآنگاه اعمال ا. م داد پس دانستمي و خداوند مرا تعل18
ن زندگان يم و آن را از زميع سازيوه اش ضايدرخت را با م« :  گفتنديرات به ضّد من نموده، ميه تدبك دانستم يه به مذبح برند بودم و نمك دست آموز ة و من مثل بر19

.ور نشودكگر مذيم تا اسمش دييقطع نما
. خود را نزد تو ظاهر ساختميه دعوكراينم زيشان ببيدن تو را از ايشكه انتقام ك، بشود ي باطل و دل هستةنندكه داور عادل و امتحان كوت يهوه صباي ي اما ا20
.   يشته شوكمبادا از دست ما ن كهوه نبوت ميند به نام ي گويه قصد جان تو دارند و مك اهل عناتوت ةدربار«: دي گوين مي لهذا خداوند چن21
 يشان از گرسنگير خواهند مرد و پسران و دختران ايشان را به شمشيد و جوانان ايشان عقوبت خدا هم رساني بر اكني ا :دي گوين ميوت چنيهوه صباين جهت ي از ا22
. خواهند شدكهال
.دي خواهم رسانييشان باليال عقوبت اه من بر اهل عناتوت در سكرا ي نخواهد ماند زيه ايشان بقي اي و برا23


12ارميا باب 
من ياران اكانتيع خي شود و جميران برخوردار ميچرا راه شر. امت با تو سخن خواهم راندك احةن درباركيل. ميه من با تو محاجه نماكني از اي خداوند تو عادل تر هستي ا1
 باشند؟يم
.شان دوري، امĤ به قلب ايكيشان نزديتو به دهان ا. ز آوردنديوه نيرده، مك شه زدند و نموي پس ريشان را غرس نمودي تو ا2
.ن نماييشان را به جهت روز قتل تعيا. يرده اكده دل مرا نزد خود امتحان ي و مرا دي شناسي خداوند مرا مي اما تو ا3



ه او آخرت ما را كند ي گويرا مينانش تلف شده اند زكو مرغان به سبب شرارت ساوانات يح.  خواهد ماندك صحرا خشياه تمامي ماتم خواهد نمود و گيكن تا به ي زم4
.دينخواهند د

رد؟ ك يان اردن چه خواهي در طغيمن هستين سالم اي؟ و هرچند در زمينك ي برابري توانيردند؟ پس چگونه با اسبان مك تو را خسته  ،يديادگان دويه با پك ي اگر وقت5
.نكشان را باور ميند ايو به تو بگوكينند پس اگرچه سخنان نك ي بلند ميز در عقب تو صدايشان نيانت نمودند و ايت و هم خاندان پدرت به تو خه هم برادرانكرا ي ز6
.م نمودمي خود را به دست دشمنانش تسلةش را دور انداختم  و محبوبيراث خويرده، مك ك خود را تر ة من خان7
.ردمكن جهت از او نفرت يرد و از اكو به ضّد من آوازخود را بلند . دي من گرديبرار جنگل يراث من مثل شي  و م8
.د تا بخورندياوريرده، آنها را بكوانات صحرا را جمع يع حيد و جميه مرغان دور او را گرفته باشند شده است؟ بروك رنگارنگ ياركم مرغ شيراث من برايا مي آ9

.ران مبدل ساختنديابان ويراث مرغوب مرا به بيو م. مال نمودنديراث مرا پايرده، مكستان مرا خراب كار تاي شبانان بس10
.   دهدين را در دل خود راه نمي ايسكه كران شده، چونيران ساختند و آن وي آن را و11
.ستي نيمني ايچ بشري هيند و براك ي مكرش هالگينار دكن تا ينار زمكر خداوند از يه شمشكرا ينندگان هجوم آوردند زك صحرا، تاراج يهاي بلندي بر تمام12
.دنديو از محصول شما به سبب حدت خشم خداوند خجل گرد. شتن را به رنج آورده، نفع نبردندي خو دند،ياشتند و خار درووك گندم 13
ن يشان را از آن زمي اكنيا « :دي  گوين مين ساخته است چن آكل را ماليه قوم خود اسرائك يك رسانند به مليه ضرر مكر خود يگان شريع همساي جم ة خداوند دربار14
.نمك يشان برميان ايهودا را از مينم و خاندان ك يبرم
.ن خود باز خواهم آورديس را به زمكش و هري خوكشان را به مليس از اكشان ترحم خواهم نمود و هريرد و بر اكشان رجوع خواهم يندن اك و بعد از بر15
شان يه به بعل قسم خوردند، آنگاه اكم دادند يشان قوم مرا تعليه اكهوه قسم خورند چنانيات ي به حيعنياد گرفته، به اسم من يو كي قوم مرا نيق هاين طرشاي  و اگر ا16
.ان قوم من بنا خواهند شديدرم
.ن استيالم خداوند اك.  خواهم ساختكنده، هالكل برك  اما اگر نشنوند آنگاه آن امت را بال17


13ارميا باب 
.مر خود ببند و آن را در آب فرو مبرك خود بخر و آن را به ي برايتانكمربند كبرو و «ه كن گفت ي خداوند به من چن1
.مر خود بستمكدم و به يالم خداوند خركمربند را موافق ك پس 2 
:گر به من نازل شده، گفتيالم خداوند بار دك و 3
.نكاف صخره پنهان كر و به فرات رفته، آن را در شي بگيمر خود بستكه  و بيديه خركمربند را كن ي ا4
.ردمك پس رفتم و آن را در فرات برحسب آنچه خداوند به من فرموده بود پنهان 5
.رياز آنجا بگ ينكه در آنجا پنهان كه تو را امر فرمودم ك را يمربندكبرخاسته، به فرات برو و : ار خداوند مرا گفتيام بسي و بعد از مرور ا6
.ار نبودكچيق هيده  و اليمربند پوشك كنيرده بودم گرفتم و اكه آن را پنهان ك ييمربند را از جاكنْده ك پس فَرات رفتم و 7
:     الم خداوند به من نازل شده، گفتك و 8
 . ن تباه خواهم ساختيم را همچنيم اورشليبر عظكهودا و تيبر كت: دي فرماين مي خداوند چن9

ن ينند، مثل اك ير رفته، آنها را عبادت و سجده  ميان غيند ودر عقب خداي نماي ميروي دل خود را پيشكدن قوم من ابا نموده، سريه از شنك يرين قوم شري و ا10
.ست خواهند شديار نكچيق هيه الك يمربندك

 من قوم و اسم و يدم تا برايشتن چسبانيهودا را به خوي خاندان يل و تمامي خاندان اسرائي چسبد، همچنان تمامي ميمر آدمكمربند به كه كچنان: دي گويرا خداوند مي ز11
.دندينت باشند اما نشنيفخر و ز

 از كه هر مشكم ي توانيمگر ما نم: شان به تو خواهند گفتي از شراب پر خواهد شد و اكهر مش: دي گوين ميل چني اسرائيهوه خداي: شان بگويالم را به اكن ي پس ا12
شراب پر خواهد شد؟

 يم را به مستي اورشلةنكع سيا و جمياهنان و انبكنند و ي نشي داود ميرسكه بر ك ين را با پادشاهانين زمينان اكع سايجم: دي گوين  ميخداوند چن: شان بگوي پس به ا13
.پر خواهم ساخت

.شان شفقت و رأفت و رحمت نخواهم نمودي ساختن اكاز هال.  خواهم انداختگر بهميدكي پدران و پسران را با يعنيشان را يا: دي گوي و خداوند م14
.دي نمايلّم مكرا خداوند تيد زيد و مغرور مشويريد و گوش فراگي بشنو15
 موت ةيد آن را به ساينور باشو چون منتظر .  ظلمت بلغزديوههاك شما بر يهايد آورد و پاي را پديكيه تاركد قبل از آنييف نماي خود جالل را توصيهوه خداي ي برا16

.ديل نمايظ تبديمبدل ساخته، به ظلمت غل
 برده يري خداوند به اسةه گلكن جهت يخت از ايها خواهد ركسته، اشيرد و چشم من زارزار گركه خواهد يبر شما گركد، جان من در خفا به سبب تين را نشنوي و اگر ا17

. شده است
.  جالل شما افتاده استي تاجهايعنيه افسرها كرايد زينين را فروتن ساخته، بنششتيه بگو خوك به پادشاه و مل18
. رفته استيريل به اسكرشده، باليهودا اسي يو تمام. ه آنها را مفتوح سازدكست ي نيسك جنوب مسدود شده، ي شهرها19
جا است؟ك تو ييباي به تو داده شد و گوسفندان زهك يگله ا. ديند بنگري آيه از طرف شمال مك را يرده، آنانك چشمان خود را بلند 20
د تو را فرو نخواهد ي زايه مك يا دردها مثل زنيآ. يرده اكشان را بر ضرر خود آموخته يه تو اك گفت؟ چونيند چه خواهك تو نصب يمرانكارانت را به حي اما چون او 21

گرفت؟
.ده استيت به زور برهنه گرديت گشاده شده و پاشنه هايثرت گناهانت دامنهاكه به سبب كست، بدانزها چرا به من واقع شده اين چي ايي و اگر در دل خود گو22
رد؟كد ي توانييوكيد نيردن معتاد شده اك يه به بدكز يش را؟ آنگاه شما ني خويسه هايا پلنگ، پيل تواند نمود ي، پوست خود را تبديا حبشي آ23
.نده خواهم ساختكد صحرا رانده شود پرا بايش رويه پكاه كشان را مل ي و من ا24
.ي و به دروغ اعتماد نموديردكه مرا فراموش كن است، چونيموده شده اي تو پيه از جانب من براك يبي تو و نصةقرع: دي گوي خداوند م25
.ده خواهد شدي تو دييشف خواهم ساخت و رسواك تو منيش رويش را پيت را پيز دامنهاي پس من ن26
! شديگر طاهر نخواهي ديكم تا به ي اورشلي بر تو ايوا. ابان مشاهده نمودمي بي تو و رجاسات تو را بر تلّهايارك زناي تو و زشتيشبهه ها فسق و 27




14ارميا باب 
. ا نازل شدي به ارمي سالك خشةه درباركالم خداوند ك 1
2روديم باال مياد اورشلينند و فري نشين ميزمنان بر كده شده، ماتم ياهكش يند و دروازه هاك ي ميهودا نوحه گري .
 خود را ي شوند و سرهاي برگشته، خجل و رسوا مي خاليابند و با ظرفهاي ي روند و آب نمي فرستند و نزد حفره ها    مي آب ميشان را برايران ايشان صغي اي و شُرفا3
. پوشاننديم
. پوشانندي خود را ميفالّحان خجل شده، سرها: ده استيان نباره باران برجهكن منشقّ شده است چونيه زمكني به سبب ا4
.ستياه نيچ گيه هكنند چونك ي مكترند و اوالد خود راي زايزدر صحرا ميه غزالها نك بل5
.ستي نيچ علفيه هك گردد چونيده مياهك زنند و چشمان آنها ي باد دم ميستاده، مثل شغالها برايها اي و گورخران بر بلند6
.ميده ايارشده است و به تو گناه ورزي ما بسيه ارتدادهاكراي دهد اما به خاطر اسم خود عمل نما زي خداوند اگرچه گناهان ما بر ما شهادت  مي ا7
؟يا زند شده يمه مي خي شبيه براك ين و مانند مسافري در زميبي، چرا مثل غري باشي مي او در وقت تنگةل و نجات دهنديد اسرائيه امك تو ي ا8
. منماكم پس ما را تريده شده اي و ما به نام تو ناميان ما هستي خداوند درمي؟ اما تو اي تواند نجات دهد هستيه نمك ير و مانند جباري چرا مثل شخص متح9

شان يان ايشان را مقبول ننمود و حال عصين خداوند ايرابناب.  خود را باز نداشتنديهايل بوده اند و پاين مايشان به آواره گشتن چنيا: دي گوين مين قوم چني خداوند به ا10
.شان را جزا خواهد دادياد آورده، گناه ايرا به 

!ن قوم دعا منمايت ايري خيبرا«:  و خداوند به من گفت11
ر و قحط و وبا يشان را به شمشيه من اكرمود بلشان را قبول نخواهم في گذرانند اي آردةي و هدي سوختنيد و چون قربانيشان را نخواهم شني اةرند نالي چون روزه گ12
. خواهم ساختكهال
دارخواهم ي پايان سالمتكن ميه شما را در اكد بلي به شما نخواهد رسيد و قحطيد دير را نخواهيه شمشكند ي گويشان ميا به اي انبكنيهوه اي خداوند يآه ا:  پس گفتم13
.داد
اذب و ك ياهايوشان به ريه اكلّم ننمودم، بلك نفرمودم و تيشان امريشان را نفرستادم و به ايمن ا. نندك يمن به دروغ نبوت   ما به اسم ين انبيا:  پس خداوند مرا گفت14

.نندك ي شما نبوت ميش براي خوير دلهاكسحر و بطالت و م
ا ين انبيه اكد ي گوين نخواهد شد مين زمير قحط در ايه شمشكند ي گويه ام ومشان را نفرستادينند و من اك يه به اسم من نبوت مكا ين انبي ا ةن خداوند درباري بنابرا15

.شته خواهند شدكر قحط يبه شمش
شان و پسران و يشان و زنان ايه اك نخواهد بود يسكر انداخته خواهند شد و يم به سبب قحط و شمشي اورشليوچه هاكنند در ك يشان نبوت مي ايه براك ين قومي و ا16

.ختيم ريشان خواهيشان را بر ايرا شرارت ايند زكشان را دفن يدختران ا
ت سخت ي نهاي بةم و صدمي عظيستگك دختر قوم من به شيعنيزه يه آن دوشكراي ندارد زيزد و آرامي ري مكچشمان من شبانه روز اش: شان بگويالم را به اكن ي پس ا17
.سته شده استكش

نند و ك ين تجارت ميهنه در زمكا و يه هم انبكرا ي زيماران از گرسنگي بكنير و اگر به شهر داخل شوم ايشتگان شمشك كنيوم ارون ري بكنيرون روم اي اگر به صحرا ب18
. داننديچ نميه

چ يم اما هيديشك انتظار يالمت سيست؟ براي نيچ عالجي ما هيه براك يروه داشته است؟ چرا ما را چنان زده اكهون را ميا جانت صي و آيرده اك كل تركهودا را بالّيا ي آ19
.د آمدي اضطراب پدكني زمان شفا و ايامد و براي نيريخ

.ميده ايه به تو گناه ورزكرايم زيي نمايش اعتراف ميان پدران خوي خداوند به شرارت خود و به عصي ا20
.نكاد آورده، آن را مشي به يما بسته با كعهد خود را . ش را خوار مشماري جالل خويرسك.  به خاطر اسم خود ما را رد منما21
ه تو فاعل كم چونيدوار هستي و به تو اميستي ما همان نيهوه خداي ي تواند بارش بدهد؟ مگر تو ايا آسمان ميه باران ببارانند و آكل امت ها هستند يان اباطيا درمي آ22
.ي باشيارها مكني اةهم


15ارميا باب 
.رون رونديشان از حضور من دور انداز تا بيا.  شديل نمين قوم مايستادند، جان من به اي ايل به حضور من مي و سموئيوساگر چه هم م: و خداوند مرا گفت 1
اوار ه سزكر و آنير است به شمشيه مستحق شمشكه مستوجب موت است به موت وآنك آن :دي فرماين ميخداوند چن: شان بگويم، به ايرون رويجا بكند به ي و اگر به تو بگو2

.يري است به اسيريق اسيه الكقحط است به قحط و آن
. ساختنك خوردن و هاليوانات صحرا برايدن و مرغان هوا و حي دريشتن و سگان براك ير براي شمشيعني: شان چهار قسم خواهم گماشتيبر ا: دي گوي و خداوند م3
.ردكم يه در اورشلك ييارهاكهودا و يا پادشاه ي ابن حزقّي جهان مشّوش خواهم ساخت به سبب منسك مماليشان را در تمامي و ا4
 تو بپرسد؟يسو برود تا از سالمتكيه كست يكرد و ي تو ماتم گيه براكست يكد و يه بر تو ترحم نماكست يكم ي اورشليرا اي ز5
.زار گشتميمان شدن بيه از پشكرا ي ساخت زك تو را هال ده،ركز دست خود را بر تو دراز ي من نيرده، به عقب برگشتك كه تو مرا ترك چون :دي گوي خداوند م6
.ردندك خود بازگشت نيه از راههاك خواهم نمود چونك اوالد ساخته، هاليخت و قوم خود را بين با غربال خواهم بي زميشان را در دروازه هاي و ا7
 ي را بر شهر ناگهان مستولي خواهم آورد و ترس و آشفتگيننده اك ظهر بر مادر جوانان تاراج شان در وقتياده شده اند، پس بر ايا زيگ دريم از ريشان برايوه زنان اي ب8

.ديخواهم گردان
 دشمنان يش رويشان را پي اةيمن بق: دي گويد و خداوند ميرد و او خجل و رسوا گردك بود و غروب يه هنوز روز باقك هفت ولد زبون شده، جان بداد و آفتاب او ةندي زا9
.ر خواهم سپردي به شمششانيا

.نندك يشان مرا لعنت مي از اكيمعهذا هر . وا گرفتميوا دادم و نه به رينه به ر. يديي جهان زاي تمامي برايننده اك مادرم مرد جنگجو و نزاع يه تو اك بر من ي وا10
.دي نزد تو متزلزل خواهم گردانيت بال و در تنگنه دشمن را در وقي رها خواهم ساخت و هر آييوكي نيالبته تو را برا:دي گوي خداوند م11
ند؟ك و برنج را بشي تواند آهن شماليا آهن مي آ12
. حدودت به تاراج خواهم دادي گناهانت و در تمامةه به همكمت، بليت را نه به قينه هاي و خزي توانگر13
». در غضب من افروخته شده شما را خواهد سوختيناره كرا يد زيوچانك خواهم ي دانيه نمك يني و تو را همراه دشمنانت به زم14



 را ييه به خاطر تو رسواكش مرا تلف منما و بدان ي خوير غضبير و به ديارانم بگكاد آورده، از من تفقّد نما و انتقام مرا از ستمي پس مرا بي دانين را مي خداوند، او اي ا15
.ده اميشك

.ده شده اميوت نامي صبايهوه خداي  يه به نام تو اكرايز. دي گردي و ابتهاج دل ميالم تو شادكافت شد و آنها را خوردم و ي سخنان تو 16
.يه مرا از خشم مملّو ساختكراي نشستم زييبه سبب دست تو به تنها.  ننمودمينندگان ننشستم و شادك در مجلس عشرت 17
  شد؟يدار خواهيبنده و آب ناپاي فرة من مثل چشميا تو برايباشد؟ آ ير مي و عالج ناپذك است و جراحت من چرا مهليمي درد من چرا دا18
، آنگاه تو مثل دهان من ينكرون يل بيس را از رذايم خواهم ساخت و اگر نفايگر تو را به حضور خود قاي من بار ديياگر بازگشت نما « :دي گوين مين خداوند چني بنابرا19

. نموديشان بازگشت نخواهيتو نزد اشان نزد توخواهند برگشت و ي بود و ايخواه
 نجات دادن و يمن برا: دي گويرا خداوند مين حصاردار خواهم ساخت و با تو جنگ خواهند نمود، اما بر تو غالب نخواهند آمد زيوار برنجين قوم دي اي و من تو را برا20
.دن تو با تو هستميرهان
.ه خواهم نموديشان فديكف ستمك د و تو را ازيران خواهم رهاني و تو را از دست شر21


16ارميا باب 
 :الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
 .ان پسران و دختران نباشدكن مير و تو را در اي مگي خود زنيبرا (2
 :دي گوين ميند چنيد نماين تولين زميشان را در اياه ك يند و پدرانيشان را بزايه اك ي مادرانةان مولود شوند و درباركن ميه در اك ي و دختراني پسرانةرا خداوند درباري ز3
ر و قحط تباه خواهند شد و ين خواهند بود و به شمشين سرگي زميه بر روكشان ماتم نخواهند گرفت و دفن نخواهند شد بلي ايبرا.  خواهند مردك مهليهايماري به ب4

  . ن خواهد بودي مرغان هوا و وحوش زميشان غذاي ايالشها
 احسان و يعني خود يه سالمتكد ي گويرا خداوند ميت منما زيشان تعزي اي ماتم گرفتن نرو و براي داخل مشو و براي نوحه گرة به خان :دي گوين ميوند چنرا خداي ز5

  .ن قوم خواهم برداشتيش را از ايمراحم خو
 خود را نخواهند يشتن را مجروح  نخواهند ساخت و مويخواهم گرفت وخوشان ماتم ني اين خواهند مرد و دفن نخواهند شد و براين زمي در اكوچك هم بزرگ و هم 6

  .ديتراش
  .ديشان هم نخواهند نوشي پدر و مادر ايشان برايت را با اي تعز ةاسكند و يت نماي مردگان تعزيشان را برايرد تا اك نان را پاره نخواهند ي ماتم گري و برا7
  .نيل و شرب منشك ايراشان بي بزم داخل مشو و با اة و تو به خان8
ان خواهم كن مي و آواز داماد و آواز عروس را از اي و آواز شادمانيام شما و در نظر شما آواز خوشي من در اكنيا: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صبايه كراي ز9

  .برداشت
ه به ك يان و گناهيم را به ضّد ما گفته است و عصي عظين بالي ايوند از چه سبب تمامه خداكشان از تو بپرسند ي و اينكان ين قوم بي سخنان را به اةه همك ي و هنگام10
  ست؟      يم چيده اي خود ورزيهوه خداي

رده، ك كرا تر آنها را عبادت و سجده نموده، و م  نموده،يروير را پيان غيردند و خداك كه پدران شما مرا تركن جهت ياز ا: دي گويخداوند م: شان بگوي آنگاه تو به ا11
  .عت مرا نگاه نداشتنديشر
  .ديد و به من گوش نگرفتي نموديروير خود را پي دل شريشك از شما سركيه هر كد چونيدياده شرارت ورزيش زي و شما از پدران خو12
ه من بر شما كرا يد نمود زير را عبادت خواهيان غي روز خداد خواهم انداخت و در آنجا شبانهيه شما و پدران شما ندانسته اك ينين به زمين زمين من شما را از اي بنابرا13

.ترحم نخواهم نمود
  .رون آوردين مصر بيل را از زمي اسرائيه بنكهوه يات يگر گفته نخواهد شد قسم به حيه بار دكد ي آي ميامي اكنيا: دي گوين خداوند مي بنابرا14
شان داده ام يه به پدران اك ينيشان را به زميرا من ايز. شان را به آنها رانده بود برآورديه اك يينهاي زمة شمال و همنيل را از زمي اسرائيه بنكهوه يات يه قسم به حك بل15

  .     باز خواهم آورد
وه و هر تلّ و از كشان را از هر ياار را خواهم فرستاد تا يادان بسيند و بعد از آن صيد نمايشان را صيار را خواهم فرستاد تا ايران بسي گي ماهكنيا: دي گوي خداوند م16

  .نندكار ك صخره ها شيسوراخها
  .ي نيشان از چشمان من مخفيان ايست و عصيشان است و آنها از نظر من پنهان ني اي راههاةرا چشمانم بر همي ز17
ش مملو يروهات خوكراث مرا به مي خود ملوث نموده و م رجاساتين مرا به الشهايه زمكد چونيافات مضاعف خواهم رسانكشان را ميان و گناهان اي و من اول عص18

.ساخته اند
ه ك را ييزهايل و چيپدران ما جز دروغ و اباط: ن نزد تو آمده، خواهند گفتي زميرانهاكامت ها از ! ي پناهگاه من هستي من و در روز تنگةه قوت من و قلعك خداوند يا 19
  .چ نشدنديده نداشت وارث هيفا

ستند؟يه آنها خدا نكان بسازد و حال آني خود خدايه انسان براكشود  يا مي آ20
.هوه استيه اسم من كشان خواهم ساخت و خواهند دانست يش را معروف اي دست خود و جبروت خويد بليشان را عارف خواهم گردانين مرتبه اين هان اي بنابرا21
  

17ارميا باب 
.  شما منقوش استي مذبح هايشان و بر شاخهايو بر لوح دل ا. رقوم است الماس مكن و نويهودا به قلم آهنيگناه  1
   دارند، ياد مي بلند يش را نزد درختان سبز و بر تلّهايم خويري خود و اشيشان مذبح هايه پسران اك ي مادام2
  .يده اي حدود خود ورزةه در همك يز به سبب گناهيتو را ن بلند يانهاكن تو را به تاراج خواهم داد و مي خزاي و تمامي توانگريه در صحرا هستكوه من ك ي ا3
د ي در غضب من افروخته ايرا آتشي نمود زي خدمت خواهي دانيه نمك يني گذاشت و دشمنانت را در زمي زرع خواهيه به تو داده ام بكش را ي خوكز ملي و تو از خودت ن4
. ه تا به ابد مشتعل خواهد بودك
  .هوه منحرف باشديش سازد و دلش از يل دارد و بشر را اعتماد خوكه بر انسان توك يسكملعون باد  «:دي گوين مي وخداوند چن5
  .   ن خواهد شدكون ساكر مسي غةن شوريابان در زمي بك خشيان هاكه در مكد بليد آن را نخواهد دي آييوكيابان خواهد بود و چون ني و او مثل درخت عرعردر ب6
  .ل دارد و خداوند اعتماد او باشدكداوند توه بر خك يسك باد ك مبار7



د و برگش شاداب خواهد ماند و در يد نخواهد ترسيايند و چون گرما بك ي نهر پهن ميش را بسوي خويشه هايه ركنار آب خواهد بود ك او مثل درخت نشانده بر 8
  . وه باز نخواهد مانديشه نخواهد داشت و از آوردن مي انديسالكخش

  ه آن را بداند؟كست يكض است يار مرينده تر است و بسيز فربي دل از همه چ9
. اعمالش جزا دهمةش و بر وفق ثمريس برحسب راههاك گُرده ها هستم تا به هرةندي دل و آزماةنندكش يهوه تفتي من 10
رد و در آخرت خود ك خواهد كش آن را تري در نصف روزها.ندك جمع ي انصافيه مال را به بك يسكند، همچنان است يه ننهاده باشد بنشك ييه بر تخمهاك كبك مثل 11

  .احمق خواهد بود
  . جالل و از ازل مرتفع استيرسك موضع قدس ما 12
ه كه خداوند را كتوب خواهند شد چونكن ميه از من منحرف شوند در زمك يآنان. ند خجل خواهند شدي نماكه تو را ترك ي همگانيل هستيد اسرائيه امك خداوند ي ا13

  . نموده اندكات است تري آب حةچشم
  .يح من هستيه تو تسبكرا ي خواهم شد زيمرا نجات بده، پس ناج. افتي خداوند مرا شفا بده، پس شفا خواهم ي ا14
  .جاست؟ اآلن واقع بشودكالم خداوند ك«: ندي گويشان به من مي اكني ا15
  .رون آمد به حضور تو ظاهر بوديم بيآنچه از لبها. وم بال را نخواستميه ك ي داني  مل ننمودم و توي تو تعجيروي پي و اما من از بودن شبان برا16
  .يي من تويه در روز بال ملجاك من باعث ترس مباش ي برا17
.نك كت مضاعف هالكشان را به هالياور و ايشان بيا. اران من خجل شوند اما من خجل نشومك ستم18
  .ستيم باي اورشلي دروازه هاة روند و نزد هميرون مي شوند و از آن بيهودا از آن داخل ميه پادشاهان ك پسران قوم ة نزد دروازبرو و«ه كن گفت ي خداوند به من چن19
  !ديالم خداوند را بشنوكد ي شوين دروازه ها داخل ميه از اكم ي اورشلةنكع سيهودا و جمي يهودا و تمامياز پادشاهان : شان بگوي و به ا20
  . ديم مسازي اورشليد و آن را داخل دروازه هاينك حمل نيچ باريد و در روز سبت هيشتن با حذر باشيبر خو: دي گوين مي خداوند چن21
.ه به پدران شما امر فرمودمكد چنانييس نمايه روز سبت را تقدكد بلينكار مكچيد و هياوريرون مي خود بي از خانه هايچ باري و در روز سبت ه22
  .رنديب را نپذي خود را سخت ساختند تا نشنوند و تأديه گردنهاكدند و گوش خود را فرا نداشتند بليشان نشنيا اما 23
  د،ينكار در آن نكچيس نموده، هيد و روز سبت را تقدين شهر داخل نسازي اي از دروازه هايچ باريد و در روز سبت، هيقتاً بشنوياگر مرا حق: دي گوي و خداوند م24
ن شهر داخل خواهند ي ايم از دروازه هاينان اورشلكهودا و سايشان مردان يشان و سروران اي داود نشسته و بر ارابه ها و اسبان سوار شده، ايرسكپادشاهان و سروران بر  25

  .بود ون خواهدكن شهر تا به ابد مسيشد و ا
 و بخور خواهند ي آرديايح و هداي و ذباي سوختني هايوهستان و جنوب خواهند آمد و قربانك و يهموارن و از يامين بنيم و از زمي اورشليهودا و از نواحي ي و از شهرها26

  . خداوند خواهند آوردةر را به خانكح تشيآورد و ذبا
 يه قصرهاك خواهم افروخت يش آتشيدروازه هاد آنگاه در يم داخل سازي اورشلي برداشته، به شهرهايد و در روز سبت بارييس ننمايده روز سبت را تقدي و اگر مرا نشن27

.م را خواهد سوخت و خاموش نخواهد شدياورشل


18ارميا باب 
  :ا نازل شده، گفتيه از جانب خداوند به ارمك يالمك 1
.ديالم خود را به تو خواهم شنوانكه در آنجا ك يوزه گر فرود آك ةز و خاني برخ2
  .ردك يارمك ي او بر چرخهاكنيوزه گر فرود شدم و اك ة پس به خان3
  .ه بسازدكوزه گر پسند آمد كه به نظر ك يگر از آن ساخت بطوري ديع شد پس دوباره ظرفيوزه گر ضاك ساخت در دست يه از گل مك ي و ظرف4
  :الم خداوند به من نازل شده، گفتك آنگاه 5
ل در ي خاندان اسرائيوزه گر است، همچنان شما اكه گل در دست كرا چنانيمل نتوانم نمود زوزه گر با شما عكن يا من مثل ايل آي خاندان اسرائيا: دي گوي خداوند م6

  .دي باشيدست من م
   گفته باشم،ي نمودن سخنكندن و منهدم ساختن و هالك ي برايتكا مملي ي امتةه دربارك ي هنگام7
  . ه به آوردن آن قصد نموده ام خواهم برگشتك يي آنگاه از آن بالند،يش بازگشت نمايشان گفته باشم از شرارت خوي اةه دربارك ي اگر آن امت8
  ردن و غرس نمودن سخن گفته باشم،ك به جهت بنا يتكا مملي ي امتةه دربارك ي و هنگام9

  .نم خواهم برگشتكشان بي ايه براكه گفته باشم ك ييوكيشان در نظر من شرارت ورزند و قول مرا نشنوند آنگاه از آن ني اگر ا10
پس . مي نماي به خالف شما مي سازم و قصديا مي مهيي من به ضد شما بالكنيا: دي گوين ميه خداوند چنكرده، بگو كم را خطاب ينان اورشلكهودا و ساي اآلن مردان 11

  .دينكد و راهها و اعمال خود را اصالح ييدام از راه زشت خود بازگشت نماكشما هر
  .ردكم ير خود رفتارخواهي دل شريشكدام موافق سركم نمود و هري خواهيرويار خود را پكه افكرا يست زيد نيام: شان خواهند گفتي اما ا12
  .رده استكار زشت يار بسكل ي اسرائةزيده باشد؟ دوشيزها را شنين چيه مثل اكست يكد ينكال وان امت ها سيدرم: دي گوين مين خداوند چني بنابرا13
   گردد؟ك شود خشي  مي دور جاريه از جاك سرد يا آبهايستد ي باز ا صحراةا برف لبنان از صخري آ14
ه ك ييوره راهها به راههاك لغزانند تا در يم مي قديق هاي از طريعنيشان ي ايشان را از راههاي سوزانند و آنها ايل بخور مي اباطيرده براكه قوم من مرا فراموش كراي ز15

  .ساخته نشده است راه بروند
  .دير شده، سر خود را خواهد جنبانيند متحكه از آن گذر كه هرك ي بگردانند به حدي ابدةيرت و سخري حةيود را مان خي تا زم16
.شان نشان خواهم داد و نه رو رايشان پشت را به ايبت اينده خواهم ساخت و در روز مصكشان را از حضور دشمنان پراي اي من مثل باد شرق17
م يد تا او را به زبان خود بزنييايع نخواهد شد پس بيا ضايالم از انبكمان و يكاهنان و مشورت از حكعت از يه شركرا يم زييرها نمايا تدبيبه ضد ارمد تا ييايب:  آنگاه گفتند18
.ميچ سخنش را گوش ندهيو ه
  ! خداوند مرا گوش بده و آواز دشمنان مرا بشنوي ا19
و گفته، حدت كيشان سخن ني اةستاده بودم تا درباريه چگونه به حضور تو اكاد آور يب. نده اندك جان من ي براي حفره اهكراي ادا خواهد شد زييوكي به عوض نيا بدي آ20

  .شان بگردانميخشم تو را از ا



شان، در يشته شوند و جوانان اك ي سختشان بهيوه گردند و مردان اي اوالد و بيشان، بيم نما و زنان اير تسليشان را به دم شمشيشان را به قحط بسپار و اي پس پسران ا21
  .ر مقتول گردنديجنگ به شمش

  .م پنهان نمودهيهاي پاينده اند و دامها براك يردنم حفره اكرا به جهت گرفتاريده شود زيشان شني اي از خانه هاي نعره اياوريشان ناگهان بي بر اي و چون فوج22
شان به يه اكش محو مساز بليشان را از نظرخويامرز و گناه ايشان را ميان ايپس عص. ي دانين به قصد جان من نموده اند مشايه اك را يي مشورتهاي خداوند تمامي اما تو ا23

.شان عمل نمايش، با اين غضب خويده شوند و در حيحضور تو لغزان
  

19ارميا باب 
  .هنه را همراه خود برداركخ يو مشاخ قوم ي از مشايوزه گر بخر و بعضكن از ي سفالةوزكبرو و «: ن گفتيخداوند چن 1
  .نكه به تو خواهم گفت در آنجا ندا ك را ي سخنان رون رفته،يوزه گران است بك ة دروازةه نزد دهنك ابن هنّوم ي و به واد2
ه گوش هر ك خواهم آورد ييان چنان بالكن مير ا بكنيا: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي! ديالم خداوند را بشنوكم ي اورشلةنكهودا و سي پادشاهان يا:  و بگو3
  .ردكه آن را بشود صدا خواهد كس ك
هودا آنها را شناخته بودند يشان و نه پادشاهان يشان و نه پدران ايه نه خود اكر يان غي خدايان را خوار شمردند و بخور در آن براكن ميردند و اك كه مرا ترك زانرو 4

  . گناهان مملّو ساختنديخون بان را از كن ميدند و ايسوزان
  .ه من آن امر نفرموده و نگفته و در دلم نگذشته بودك بعل بسوزانند ي براي سوختني هاي قربانيردند تا پسران خود را به جاك بعل بنا ي بلند برايانهاك و م5
  . قتليه به وادكده نخواهد شد بليگر ناميوم د ابن هنّيا به واديان به توفت كن ميه اكد ي آي ميĤمي اكنيا: دي گوين خداوند مي بنابرا6
 يشان دارند خواهم انداخت و الشهايه قصد جان اك يشان و به دست آنانيشان را از حضور دشمنان ايد و ايان باطل خواهم گردانكن ميم را در ايهودا و اورشلي و مشورت 7
  .ن خواهم ساختيوانات زمي مرغان هوا و حكشان را خورايا

  .ه خواهد نموديش سخريايع بالير شده، به سبب جميند متحكه از آن عبور كه هر ك يد به حديه خواهم گردانيرت و سخري حةيهر را مان شي و ا8
س ك هر ،شان خواهند آورديشان بر ايندگان جان ايه دشمنان و جوك يد و در محاصره و تنگيشان خواهم خورانيشان را به ايشان و گوشت دختران اي و گوشت پسران ا9

  .  خود را خواهد خوردةيگوشت همسا
  .نك روند بشيه همراه تو مك يوزه را به نظر آنانك آنگاه 10
ن شهر را خواهم ين قوم و ايرد همچنان اكگر اصالح نتوان يند و آن را دك شيوزه گر را مك ةوزك يسكه ك يبه نوع: دي گوين ميوت چنيهوه صباي: شان را بگوي و  ا11
. نمانديردن باقك دفن ي براييرد تا جاك را در توقف دفن خواهند شانيست و اكش

  .ن شهر را مثل توفت خواهم ساختين عمل خواهم نمود و اينانش چنكان و به ساكبه م: دي گوي خداوند م12
دند و ير آسمان سوزانك لشي تمامي آنها بخور برايامهاه بر بك يي خانه هاة هميعنيان توفت نجس خواهد شد كهودا مثل مي پادشاهان يم و خانه هاي اورشلي و خانه ها13
.ختندير ريان غي خداي برايختني ريايهدا
  : قوم گفتي به تمام ستاده،ي خداوند اةردن به آنجا فرستاده بود باز آمد و در صحن خانكه خداوند او را به جهت نبوت كا از توفت ي پس ارم14
ه گردن خود را كرا يه درباره اش گفته ام وارد خواهم آورد زكا را ي باليش، تماميه هاي قرةن شهر و بر همي من بر اكنيا: ديو گين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي 15

.دنديالم مرا نشنك  ده،يسخت گردان


20ارميا باب 
1 وت ميه به اك را يا نبي خداوند بود، ارمةه ناظر اول خانكاهن كر يو فشحور بن امدي شنردك ين امور نب.  
  . خداوند بود گذاشتةه نزد خانكن يامي بني عال ةه نزد دروازك ينده اك را زده، او را در ي نبياي پس فشحور ارم2
  .ب خوانده استيه ماجور مساك خداوند اسم تو را نه فحشور بل : را گفتيا ويرون آورد و ارمينده بكا را از ي آن روز فشحور ارمي و در فردا3
د و ير دشمنان خود خواهند افتاد و چشمانت خواهد ديشان به شمشي گردانم و ايع دوستانت مي من تو را مورث ترس خودت و جمكني ا :دي گوين ميند چنه خداوكرا ي ز4

  .دير به قتل خواهد رسانيشان را به شمشي برده، ايريشان را به بابل به اسيه او اكرد كم خواهم يهودا را به دست پادشاه بابل تسلي يتمام
ه كشان خواهم سپرد يهودا را به دست دشمنان اي پادشاهان ي خزانه هاةرد و همكم خواهم يس آن را تسليع نفاي مشقّت آن را و جمين شهر و تمامي دولت اي و در تمام5
  .رده و گرفتار نموده، به بابل خواهند بردكشان را غارت يا

.د شديد مرد و در آنجا دفن خواهي، به بابل داخل شده، در آن جا خواهيردكدروغ نبوت شان به يه نزد اكع دوستانت ي فشحور با جمي و تو ا6
  .ندك يس مرا استهزا مكه شدم و هرك روز مضحيتمام. ي و غالب شدياز من زور آور تر بود. فته شدمي پس فريفتي خداوند مرا فري ا7
.ده استي من موجب عار و استهزا گردي روز برايالم خداوند تمامكرا يم زي نمايارت ندا منم و به ظلم و غك يم ناله ميلّم نماك خواهم تيرا هرگاه مي ز8
 خسته يد و از خودداريم بسته گرديگر به اسم او سخن نخواهم گفت، آنگاه در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوانهاير نخواهم نمود و بار دكه او را ذك پس گفتم 9

  .ادستيشده، باز نتوانستم ا
 ي باشند و ميدن من ميم نمود و مراقب لغزيت خواهياكد و ما شينكت ياك من گفتند بر او شيع اصدقايدم و از هر جانب خوف بود و جمي مذمت شنياريه از بسكرا ي ز10
  .ميشك انتقام خود را از او ب  غالب آمده،يفته خواهد شد تا بر ويد او فريه شاكند يگو
ه فراموش ك ي ابدييه به فطانت رفتارننمودند به رسواكد و غالب نخواهند آمد و چونياران من خواهند لغزكن جهت ستميثل جبĤر قاهر است از ان خداوند با من مكي ل11

  .  ديت خجل خواهند گردي نهاينخواهند شد ب
  .شف نمودمكش را نزد تو ي خويه دعوكرا ينم زيشان ببيانتقام تو را از اه ك، بشود ينك ي و گرده ها و دلها را مشاهده ميي آزمايه عادالن را مكوت يهوه صباي ي اما ا12
.  داده استييران رهاينان را از دست شريكه جان مسكرايد زيح بخوانيد و خداوند را تسبيي خداوند بسراي برا13
  .دييه مادرم مرا زاك ي مباد روزكه در آن مولود شدم و مبارك ي ملعون باد روز14
  .ديار شادمان گردانيده شده است و او را بسيي زاينه اي تو ولد نريه براك پدر مرا مژده داد و گفت يسك  ملعون باد15
  . در وقت ظهر بشنودي در صبح و نعره اياديه خداوند آنها را شفقت ننموده، واژگون ساخت بشود و فرك ييس مثل شهرهاك و آن16
  .شه آبستن مانديشد و رحم او همشت تا مادرم قبر من باكه مرا از رحم نكرا ي ز17
م در خجالت تلف شود؟ يم و روزهايرون آمدم تا مشقّت و غم را مشاهده نماي چرا از رحم ب18




21ارميا باب 

    :فت فرستاده، گياهن را نزد وك يا ابن معسايا و صفنيكا پادشاه فحشور بن ملْيه صدقك يا از جانب خداوند نازل شده وقتيه به ارمك يالمك 1
  .د تا او ازما برگردديب خود را با ما عمل نماي عجيارهاكه خداوند موافق كد يند شاك يدرصر پادشاه بابل با ما جنگ مكه نبوكرا ي ما از خداوند مسألت نما زي برا2
        :ديين بگويا چنيبه صدق«: شان گفتيا به اي و ارم3
وارها محاصره نموده اند يرون ديه شما را از بك يهايلدانك جنگ را به دست شماست و شما با آنها با پادشاه بابل و ةاسلح من كنيا: دي فرماين ميل چني اسرائيهوه خداي 4

  .ردكن شهر جمع خواهم يشان را در اندرون اي گردانم و ايد و برمينك يجنگ م
  .اهم نمودم با شما مقاتله خوي و به غضب و حدت و خشم عظي قوي و من به دست دراز و بازو5
  . سخت خواهند مرديه به وباكم خواهم زد ين شهر را هم از انسان و هم از بهاينان اك و سا6
درصر ك مانده باشند به دست نبوين شهر باقير و قحط در ايه از وبا و شمشك ي آنانيعنين قوم يهودا و بندگانش و ايا پادشاه يه بعد از آن صدقّكد ي گوي و خداوند م7

شان رأفت و شفقت و ترحم نخواهد يشد و او بر اكر بيشان را به دم شمشيم خواهم نمود تا ايشان تسليندگان جان ايشان و به دست جويل و به دست دشمنان اپادشاه باب
  .نمود

   گذارم؛يش شما ميق موت را پي من طركنيا: دي فرماين ميه خداوند چنكن قوم بگو ي  و به ا8
 ي زنده خواهد ماند و جانش برا فتد،يه شما را محاصره نموده اند بك يانيلدانكرون رود و به دست يه بكر و قحط و وبا خواهد مرد، اما هريشمشن شهر بماند از يه در اك هر 9

  .مت خواهد شدياو غن
.دي آن را به آتش خواهد سوزان م شده،يدم و به دست پادشاه بابل تسلي برگدرانييوكي و نه به نين شهر به بدي خود را بر ايمن رو: دي گويرا خداوند مي ز10
  :الم خداوند را بشنودكهودا بگو ي خاندان پادشاه  ة و دربار11
 اعمال شما مثل يد مبادا حدت خشم من به سبب بديد و مغضوبان را از دست ظالمان برهانيي نمايبامدادان به انصاف داور: دي فرماين مي خاندان داود خداوند چني ا12

  . نباشديننده اكدد و مشتعل شده، خاموش آتش صادر گر
  . من به ضّد تو هستمكني ما داخل شود اينهاكه به مسكست يكد و يه به ضّد ما فرود آكست يكد يي گويه مك هامون ة صخري و اي وادةنك سايا: دي گوي خداوند م13
.دي آن را خواهد سوزاني حواليه تمامكن شهر خواهم افروخت ي در جنگل ايد و آتشي اعمال شما به شما عقوبت خواهم رسانةد برحسب ثمري گوي و خداوند م14


22ارميا باب 
  .لّم شوك و در آنجا متيهودا فرود آي پادشاه ةبه خان  « :ن گفتيخداوند چن 1
  :ديالم خداوند را بشنوكد ي شوين دروازه ها داخل ميه به اك، تو و بندگانت و قومت ي داود نشسته ايرسكه بر كهودا ي پادشاه يا:  و بگو2
 گناهان را در يد و خون بييوه زنان ستم و جور منمايمان و بيتيد و بر غربا و يمغضوبان را از دست ظالمان برهان د ويانصاف و عدالت را اجرا دار: دي گوين مي خداوند چن3
  .ديزيان مركن ميا

 با بندگان و قوم خود بر ارابه ها و اسبان كين خانه داخل خواهند شد و هري اينند، از دروازه هايداود بنش يرسكه بر ك يد همانا پادشاهانيار را بجا آوركن يرا اگر اي ز4
  .ديسوار خواهند گرد

  .   ن خانه را خراب خواهد شديه اك خوردم يه به ذات خود قسم مكد ي گويد خداوند مي اما اگر سخنان را نشنو5
ون مبدل خواهم كر مسي غيابان و شهرهاين من تو را به بكي لي باشي اگر چه تو نزد من جلعاد و قلّه لبنان  م :دي گوين ميهودا چني خاندان پادشاه  ةرا خداوند درباري ز6

  .ساخت
  .ندك آزاد تو را قطع نموده، به آتش خواهند افين سروهايشان بهترينم و اك ين مي با آالتش باشد معكيه هر كنندگان ك و بر تو خراب 7
8رده استكن يم چرا چنين شهر عظيه خداوند به اكگر خواهند گفت يدكيند به ين شهر عبور نمايار چون از اي بسيت ها و ام.  
. ر را سجده و عبادت  نمودنديان غيردند و خداك ك خود را تريهوه خدايه عهد كن سبب ي و جواب خواهند داد از ا9

  .ديش را نخواهد دين مولد خويرد و زمكگر مراجعت نخواهد يه دكرا ي رود زيه مك او يد براييزار زار بگر. ديري او ماتم مگيد و براييه منماي مرده گري برا10
  .نجا برنخواهد گشتيگر به ايه دكد ي گوين ميرون رفته است چنيان بكن ميا پادشاه شد و از ايوشي پدر خود يه بجاكهودا يا پادشاه يوشّي شلّوم بن  ةرا خداوند درباري ز11
.دين را باز نخواهد دين زميخواهد مرد و ا  برده انديريه او را به اسك يانكه در مك بل12
  . دهديرد و مزدش را به او نمي گي خود مجاّناً خدمت م ةيه از همساكند ك يش را به ناحقّ بنا  مي خويهاكوشك و ي انصافي خود را به بةه خانك يسك بر آن ي وا13
  .ندك ي پوشاند و با شنجرف رنگ ميافد و سقف آن را از سرو آزاد مك شيشتن مي خوينم و پنجره ها براك ي خود بنا مي مرَوح برايو اطاقهاع ي وس ةد خاني گويه مك 14
ش ي آنگاه برا رد، آوي نمود و انصاف و عدالت را بجا نميل و شرب نمكا پدرت ايرد؟ آك ي،  سلطنت خواهيي نمايارمت مك آزاد ميه با سروهاكن جهت يا ازا ي آ15

   بود؟ي ميسعادتمند
   :دي گويست؟ خداوند مين نيمگر شناختن من ا.  شدي مي آنگاه سعادتمند  نمود،ي مين را دادرسيكر و مسي فق16
  .ي ظلم و ستم تا آنها را بجا آوري گناهان و برايختن خون بي ري حرص خودت و برايست جز براي اما چشمان و دل تو ن17
 خواهر و نوحه نخواهند يا آه اي برادر من ي آه ا :ش ماتم نخواهند گرفت و نخواهند گفتيه براك  :دي گوين ميهودا چنيا پادشاه يوشيم بن ياقيهوي ةداوند دربارن خي بنابرا18
  .ي جالل ويا آه اي آقا ي آه ا :رد و نخواهند گفتك

. ديده به دفن االغ مدفون گرد دور انداخته شيم بجاي اورشليرون از دروازه هايده شده و بيشك 19
  .ع دوستانت تلف شده انديه جمكراين زكاد يم فريو از عبار. نكاد برآور و آواز خود را به باشان بلند يبه فراز لبنان برآمده، فر 20
  .يآواز من گوش ندهه به كت عادت تو بوده است ين از طفوليهم.  گوش نخواهم گرفتي تو به تو سخن گفتم، اما نگفتين سعادتمندي در ح21
  . شدي شرارتت خجل و رسوا خواهيپس در آن وقت به سبب تمام.  خواهند رفتيريد و دوستانت به اسي شبانانت را خواهد چراني باد تمام22
رد چه قدر بر تو افسوس ي گيرا فرو مد تو ي زايه مك يه اَلمها و درد مثل زنك ي هنگام !ي سازي آزاد ميش را در سروهاي خو ةاني و آشين هستكه در لبنان ساك ي ا23

   رد؟كخواهند 
  .ندمك ينه تو را از آنجا مي بود هر آيهودا خاتم بر دست راست من ميم پادشاه ياقيهوياهو ابن ينكه اگر چه كات من قسم يبه ح: دي گويهوه مي 24



  . نموديم خواهيان تسليلدانكدرصر پادشاه بابل و به دست ك و به دست نبويرسانشان تيه از اك يه قصد جان تو را دارند و به دست آنانك ي  و تو را به دست آنان25
  .د مرديه درآنجا خواهكد خواهم انداخت يافتيه در آن تولّد نك يبين غري به زم ده،ييه تو را زاك و تو و مادر تو را 26
».د نموده به آن برگردند مراجعت نخواهنكار آرزو دارند يشان بسيه اك يني اما به زم27
نده شده اند؟ك شناسند انداخته و افيه آن را نمك ينيده است؟ چرا او با اوالودش به زمي ناپسنديا ظرفي باشد و يسته مك خوار شياهو ظرفينكن مرد يا اي آ28
  !الم خداوند را بشنوكن، ي زمين اي زمين اي زمي ا29
اب نخواهد شد و بر يامك يت ويس از ذركچيه هكرا يس، زياب نخواهند شد بنويامكه در روزگار خود ك يسك اوالد و ين شخص را بيا«: دي فرماين مي خداوند چن30
.هودا سلطنت نخواهد نموديگر در ي داود نخواهد نشست، و بار ديرسك


23ارميا باب 
  . سازندينده  مك و پراك مرتع مرا هالةه گلك ي بر شبانانيوا«: دي گوي خداوند م1
 يپس خداوند م. ديد و به آنها توجه ننموده اينده ساخته و رانده اك مرا پراةشما گل: دي گوين مي چرانند چنيه قوم مرا مك ي شبانانةل درباري اسرائي خداهوهين، ي بنابرا2
  .دي اعمال شما را بر شما خواهم رساني من عقوبت بدكنيد ايگو
  .ار خواهند شديه بارور و بسكشان باز خواهم آورد ي ايشان را به آغلهايرد و اكها رانده ام جمع خواهم شان را به آنيه اك يينهاي زمةش را از همي خوة گلةي و من بق3
.ن استيقول خداوند ا» .ديگر ترسان و مشوش نخواهند شد و مفقود نخواهند گرديه بار دكشان را بچرانند برپا خواهم نمود يه اك يشان شباناني اي و برا4
ن يرد و انصاف و عدالت را در زمك سلطنت نموده، به فطانت رفتارخواهد ينم و پادشاهك ي داود برپا مي عادل برايه شاخه اكد ي آي ميامي اكنيا«: دي گوي خداوند م5

  .مجرا خواهد داشت
  .»هوه عدالت ماي«نو يهوه صدقي: ن استي شود ايده ميه به آن نامك ين خواهد شد و اسمكت سايل با امنّيافت و اسرائيهودا نجات خواهد ي يام وي در ا6
  .ن مصر برآورديل را از زمي اسرائيه بنكهوه يات يگر نخواهند گفت قسم به حيه دكد ي آي ميامي اكنيا: دي گوين خداوند مي بنابرا7
ن خود ي نموده است و در زميرون آورده، رهبريودم بشان را به آنها رانده بيه اك يينهاي زمةن شمال و از هميل را از زميت خاندان اسرائيه ذركهوه يات يه قسم به حك بل8
.ن خواهند شدكسا
الم مقدس او ك شده است، مثل شخص مست و مانند مرد مغلوب شراب از جهت خداوند و از جهت يم مسترخي استخوانهاةسته و همكا دل من در اندرونم شي به سبب انب9

  .  ده اميگرد
  .شان باطل استي اييشان بد و توانايق ايه طركراي شده است زكابان خشي بيند و مرتع هاك ين ماتم مي به سبب لعنت زماران است وكن پر از زنايه زمكرا ي ز10
  . افته امي خود ةشان را هم در خانيشرارت ا: دي گوياهنان منافق اند و خداوند مكا و هم يه هم انبك چون11
  .ديشان عارض خواهم گردانيه اكشان خواهد بود ي ايظ براي غليكي لغزنده در تاريهايشان مثل جايق اين طري بنابرا12
  .ده انديل را گمراه گردانيرده، قوم من اسرائك بعل نبوت يه براكده ام ي دي سامره حماقتياي و در انب13
 من مثل سدوم و يشان برايع ايو جم. دي بازگشت نماشيران خوي شريند و دستهاي نماي مكب زنا شده، به دروغ سلوكمرت. دمي دكز هولنايز چيم ني اورشلياي و در انب14
. ده اندينان آن مانند عموره گردكسا
م نفاق ي اورشليايه از انبكرا يد زيشان خواهم نوشانيد و آب تلخ به اين خواهم خورانيشان افسنتي من به اكنيا«: دي گوين ميا چني آن انبةوت درباريهوه صباين ي بنابرا15

  .شر شده استن منتي زميدر تمام
نند ك يان مي دل خود را بيايو دهند و ريم ميرا شما را به بطالت تعليد زينند گوش مدهك ي شما نبوت ميه براك يياين انبيبه سخنان ا: دي گوين ميوت چنيهوه صباي 16

  .و نه از دهان خداوند
 يند مي نماي مك دل خود سلويشكه به سرك ي خواهد بود و به آناني شما سالمتيه براكد ي فرمايخداوند م: ندي گويوسته مي شمارند پير ميه مرا حقك ي و به آنان17
  .ديه بال به شما نخواهد رسكند يگو
  .الم او گوش فرا داشته، استماع نموده باشدكه به كست يكالم او را بشنود و كند و يه به مشورت خداوند واقف شده باشد تا ببكست يكه كراي ز18
  .ران فرود خواهد آمدي زند و بر سر شري دور ميدِ غضبِ خداوند صادر شده و گردبادي بادِ شدكني ا19
  .ديد فهميو خواهكين را نيام آخرايدر ا. اورد و به انجام نرساند برنخواهد گشتي غضب خداوند تا مقاصد دل او را بجا ن20
  .ن نبوت نمودندشايشان سخن نگفتم اما ايبه ا. دندين دوكيا را نفرستادم لين انبي من ا21
  .دندي گردانيشان برمير ايشان را از راه بد و از اعمال شريردند و اك يان ميالم مرا به قوم من بك ماندند، يم مي اما اگر در مشورت من قا22
  ؟ي دور ني هستم و خداكي نزديا من خدايآ: دي گويهوه مي 23
  .ن استيالم خداوند اك سازم؟ ين را مملّو نمينم مگر من آسمان و زميه من او را نبكهان توان نمود  پني مخفيشتن را در جاي خويسكا يآ: دي گوي و خداوند م24
  .دميدم خواب ديه گفتند خواب دكدم يردند شنكاذبانه نبوت كه به اسم من كا را ي سخنان انب25
   باشند،يب دل خودشان مي فريايه انبكنند خواهد بود ك ياذبانه نبوت مكه ك يياي در دل انبيكن تا به ي ا26
 بعل فراموش يشان اسم مرا برايه پدران اكاد قوم من ببرند، چنانيه اسم مرا ازكال دارند يند خي گوي خود باز مةيشان به همسايدام از اكه هركش ي خويه به خوابهاك 27
  .ردندك

اراست؟كاه را با گندم چه كد ي گويخداوند م. ديان نماي بي مرا براستالمكالم مرا دارد كه كند و آن كان يده است خواب را بيه خواب دك ي اي آن نب28
  ند؟ك يه صخره را خرد مك يشكست و مانند چيالم من مثل آتش نكا يآ: دي گوي و خداوند م29
  . دزدند هستميگرميدكيالم مرا از كه ك يياين انبي من به ضد اكنيا«: دي گوي لهذا خداوند م30
  .او گفته است: ندي گويار برده، مكش را بيه زبان خوكا هستم ين انبي من به ضد اكنيا: دي گوي و خداوند م31
 يو من م. ندي نماي خود گمراه ميالهايرده، قوم مرا به دروغها و خكان ينند و آنها را بك ي دروغ نبوت ميه به خوابهاكنان هستم ي من به ضد اكنيا: دي گوي و خداوند م32
  .ديچ نفع نخواهند رساني هن قوميه به اكد يگو
  . خواهم نمودكه شما را تركن است ي؟ قول خداوند ايدام وحك: شان بگويست؟ پس به اي خداوند چيه وحكند يال نموده، گوو از تو سياهنكا ي يا نبين قوم ي و چون ا33
  .ديخواهم رسانهوه، همانا بر آن مرد و بر خانه اش عقوبت ي يند وحيه گوك يا قومياهن كا ي ي و آن نب34
  ه خداوند چه جواب داده است و خداوند چه گفته است؟ كد يين گويدام به برادر خود چنكش و هري خوةيدام از شما به همساك و هر35



  .ديته ا ما را منحرف ساخيوت خدايهوه صباي يعني ي حيالم خداكه ك او خواهد بود چونيس وحكالم هركرا يد زيير منماكگر ذيهوه را دي ين وحكي ل36
  ه خداوند به تو چه جواب داده و خداوند به تو چه گفته است؟كن بگو ي چني و به نب37
ه نزد كد با آنيهوه را گفتي يه وحكه نزد شما فرستاده، فرمودم كد با آنيهوه را گفتي ي وحيعنين سخن يه اكد چوني فرماين ميهوه چنيهوه، پس ي يوح: ديي گوي و اگر م38

  د، ييهوه را مگوي يه وحكودم شما فرستاده، فرم
  .ه به شما و به پدران داده بودم از حضور خود دور خواهم انداختك يرد و شما را با آن شهركل فراموش خواهم ك من شما را بالكني لهذا ا39
».ديه فراموش نخواهد شد بر شما عارض خواهم گردانك را ي جاودانيي و رسواي و عار ابد40


24ارميا باب 
ر را ير نموده، به بابل برد، خداوند دو سبد انجيم اسيهودا و صنعتگران و آهنگران از اورشلي يساوهودا با ريم پادشاه ياقيهويا ابن ينكيدرصر پادشاه بابل كه نّبوكعد از آن و ب1
  ش داديه پك
  . شود خورديه نمكه چنان زشت بود كد ار بد بوير بسيگر انجير نوبر بود و در سبد ديو مثل انجكيار نير بسيه در سبد اول، انجك 2
. توان خوردي آن را نميه از بدكار بد است ي بد بسيرهايواست و انجكيار نيو، بسكي نيرهاياما انج. ريانج: گفتم ؟يني بيا چه مي ارميا:  و خداوند مرا گفت3
  :    الم خداوند به من نازل شده، گفتك و 4
 فرستادم منظور خواهم ييوكي نيان برايلدانكن ينجا به زميشان را از ايه اكهودا را يران ي خوب همچنان اسيرهاين انجيمثل ا: دي گوين ميل چني اسرائيهوه خداي 5

  .داشت
شان را ي اةشي، ررده، منهدم نخواهم ساخت و غرس نمودهكشان را بنا ين بازخواهم آورد و اين زميشان را به اي خواهم انداخت و اييوكيشان به ني و چشمان خود را بر ا6

  .ندكنخواهم 
 من بازگشت ي دل بسويه به تمامكرا يشان خواهم بود، زي ايشان قوم من خواهند بود و من خدايهوه هستم و ايه من كد تا مرا بشناسند يشان خواهم بخشي به اي و دل7

.خواهند نمود
 ين باقين زميه در اكم را ي اورشلةي او و بقيساوهودا و ريا پادشاه يورد، البته همچنان صِدِق توان خيه نمكه چنان بد است ك بد يرهايمثل انج: دي گوين مي خداوند چن8

  .م خواهم نمودين اند تسلكه در مصر ساك را يمانده اند و آنان
  .مسخره و لعنت خواهم ساختشان را رانده ام عار و ضرب المثل و يه اك ييان هاك ميش و بال و در تمامي تشوةين ماي زمك مماليشان را در تمامي و ا9

.شان داده ام نابود شونديشان و به پدران ايه به اك ينير و قحط و وبا خواهم فرستاد تا از زميشان شمشيان اي و درم10


25ارميا باب 
  .هودا نازل شدي قوم ي تمامةرا دربايدرصر پادشاه بابل بود بر ارمكه سال اول نَبوكهودا يا، پادشاه يوشيم بن ياقيهويه در سال چهارم ك يالمك 1
  :رده، گفتكم را به آن خطاب ي اورشلةنكع سيهودا و جمي قوم ي تمامي نبياي و ارم2
 گفتم و صبح زود برخاسته، ي شد و من به شما سخن ميالم خداوند بر من نازل مكست و سه سال باشد، يه بكهودا تا امروز يا ابن آمون پادشاه يوشيزدهم ي از سال س3
  .دي دادي نمودم اما شما گوش نميم ملّكتَ

  .دييد تا استماع نمايد و گوش خود را فرا نگرفتيديشان را ارسال نمود اما نشنيا را نزد شما فرستاد و صبح زود برخاسته، ايع بندگان خود انبي و خداوند جم4
  .دين باشكده است سايه خداوند به شما و به پدران شما از ازل تا به ابد بخشك ينيمد و در زييش بازگشت نماير خوي از شما از راه بد خود و اعمال شركيهر:  و گفتند5
  د مبادا بر شما بال برسانمياوريجان مي خود غضب مرا به هيد و به اعمال دستهاييد و آنها را عبادت و سجده منماير نرويان غي و از عقب خدا6
.ديجان آوردي خود به هي باليش براي خوي مرا به عمال دستهاه خشمكد بليمرا اطاعت ننمود: دي گوي اما خداوند م7
  د، يديالم مرا نشنكه كچون: دي گوين ميوت چنيهوه صباين ي بنابرا8
ه به ك يي امت هاةنانش و بر همكن و بر ساين زميشان را بر ايدرصر پادشاه بابل گرفته، اك خود نبوةل شمال را با بندي قباي من فرستاده، تمامكنيا: دي گوي خداوند م9

  . خواهم ساختي ابديرده، دهشت و مسخره و خرابك كل هالك باشند خواهم آورد و آنها را بالياطراف آن م
  .دي چراغ را نابود خواهم گردانييا و روشناي آسي عروس و صداي داماد و صداي و صداي و آواز خوشيشان آواز شادمانيان اي و از م10
  . خواهند نمودين قوم ها هفتاد سال پادشاه بابل را بندگيران خواهد شد و ايو ون خراب ين زمي اي و تمام11
 مبدل ي ابديد و آن را به خرابيشان را خواهم رسانيان عقوبت گناه ايلدانكن ي هفتاد سال من بر پادشاه بابل و بر آن امت و بر زميبعد از انقضا«ه كد ي گوي و خداوند م12

  .خواهم ساخت
  .رده است خواهم آوردكع امت ها نبوت ي جمةا آن را درباريه ارمكتوب است كتاب مكن ي هر چه در ايعنيه به ضد آن گفته ام ك سخنان خود را ين تمامي زمني و بر ا13
.ديافات خواهم رسانكشان مي اي دستهاشان و موافقِ اعماليشان را موافق افعال اي خود خواهند ساخت و اةشان را بنديم ايار و پادشاهان عظي بسيه امت هاكرا ي ز14
  .  فرستم بنوشانيه تو را نزد آنها مك ييع امت هاير و آن را به جمين غضب را از دست من بگي شراب اةاسكه كن گفت يل به من چني اسرائيهوه خدايه ك زانرو 15
.نه گردندواي فرستم نوان شوند و ديشان ميان ايه من درمك يرياشامند و به سبب شمشي تا ب16
  .دميه خداوند مرا نزد آنها فرستاد نوشانك ييع امت هاياسه را از دست خداوند گرفتم و به جمك پس 17
  . ه امروز شده است گردانمكه و لعنت چناني و دهشت و سخريهودا و پادشاهانش و سرورانش تا آنها را خرابي يم و شهرهاي به اورشليعني 18
  . قومشيبندگانش و سرورانش و تمام و به فرعون پادشاه مصر و 19
  . اَشدودةي اَشقَلُون و غَزَّه و عقرون و بقيعنيان ينين فلسطي پادشاهان زمةن عوص و به هميع پادشاهان زمي مختلف و به جميع امت هاي و به جم20
  . عموني و به اَدوم و موآب و بن21
  . باشنديا ميه به آن طرف درك يري به پادشاهان جزادون وي پادشاهان صِةع پادشاهان صور و همي و به جم22
  . تراشندي خود را مي مويه گوشه هاك يما و بوز و به همگاني و به ددان و ت23
  .نندكابان سايه در بك مختلف ي پادشاهان عرب و به پادشاهان امت هاة و به هم24
  .يشاهان ماد پادةالم و همي پادشاهان عة و هميع پادشاهان زِمري و به جم25



.ديشان خواهد آشامي بعد از اكشيو پادشاه شِ. نندي زميه بر روك جهان ك ممالي با مجاور خود و به تمامكيد هريب و خواه بعيع پادشاهان شمال خواه قري و به جم26
  .ديزيفتد و برنخي فرستم بيان شما ميه من درمك يريد تا از شمشينك يد و قيد و مست شويبنوش: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي: شان بگوي و به ا27
  .ديد نوشيالبته خواه: دي گوين ميوت چنيهوه صباي: شان بگويند آنگاه به ايدنش ابا نماياسه از دست تو و نوشك و اگر از گرفتن 28
وت يهوه صبايرا ي ماند زي عقوبت نخواهيد ماند؟ بي عقوبت خواهيل بكا بالي است شروع خواهم نمود و آيه به اسم مسمك ين شهريدن بال بر اي من به رسانكنيرا اي ز29
  .نمك ينان جهان مأمور مكع ساي بر جميريه من شمشكد ي گويم

و به ضّد مرتع  دهد يش آواز خود را  ميان قدس خوكد و از مي نماين غرّس ميي علّيخداوند از اعل: شان بگويرده، به اكشان نبوت ين سخنان بر اي اي پس تو به تمام30
   زند،ينان جهان نعره مك ساي افشرند، بر تماميه انگور را مك يد و مثل آناني نمايش به شدت غرّش ميخو
ول ق. ردكم خواهد ير تسليران را به شمشي خواهد نمود و شري جسد داوري است و او بر هر ذي دعويرا خداوند را با امت هايد زين خواهد رسي زميرانهاك و صدا به 31

.ن است يخداوند ا
  .خته خواهد شدين برانگي زميرانهاك از يميد عظيند و باد شدك يت مي بال از امت به امت سراكنيا: ن گفتيوت چنيهوه صباي 32
ه بر كرد و دفن نخواهند نمود بلك شان را جمع نخواهنديشان ماتم نخواهند گرفت و اي ايبرا. گرش خواهند بوديران دكن تا يران زمكشتگان خداوند از ك و در آن روز 33 
  .ن خواهند بودين سرگي زميرو

نده خواهم ساخت و مثل ظرف مرغوب كده است و من شما را پرايشته شدن شما رسكام يه اكرايد زي گله بغلطيساو ريو ا. دياد برآوريد و فريي شبانان ولوله نماي ا34
  .د افتاديخواه

  .      گله نخواهد بوديساو ري شبانان و مفّر براي و ملجا برا35
  . ران ساخته استيشان را وي ايرا خداوند مرتعهايز!  گلهيساو رةاد شبانان و نعرين فري ه36
  . به سبب حدت خشم خداوند خراب شده استي سالمتي و مرتعها37
. ران شده استيت غضبش وننده و به سبب حدك كشان به سبب خشم هالين ايه زمكرايرده است زك ك خود را تر ةشير بي مثل ش38


26ارميا باب 
  :الم از جانب خداوند نازل شده، گفتكن يهودا ايا پادشاه يوشيم بن ياقيهوي سلطنت ي در ابتدا1
ه به كو را امر فرمودم ه تك را ي سخنانةند همي آي عبادت مي خداوند براةه به خانكهودا ي ي شهرهايست و به ضّد تمامي خداوند باةدر صحن خان: دي گوين ميخداوند چن 2
  .نكم مك ي بگو و سختييشان بگويا

  .مان گردميشان برسانم پشيشان را به ايه به سبب اعمال بد اكه من قصد نموده ام ك ييش برگردد تا از باليس از راه بد خوكد بشنوند و هري شا3
   د،يي ننماكش شما نهاده ام سلويه پكش من يه پك من عتيد و در شرياگر به من گوش نده: دي فرماين ميخداوند چن: شان را بگوي پس ا4
  .     ديشان را ارسال نمودم اما شما گوش نگرفتيه من صبح زود برخاسته، اكد با آنييشان را نزد شما فرستادم اطاعت ننمايه من اكا را يالم بندگانم انبك و اگر 5
».دين لعنت خواهم گرداني زميع امت هاي جمين شهر را برايلوه خواهم ساخت و اين خانه را مثل شي آنگاه ا6
  .دندي خداوند گفت شنةا در خانيه ارمكن سخنان را ي قوم، ايا و تمامياهنان و انبك و 7
  . مرديالبته خواه: ند قوم او را گرفته،گفتيا و تمامياهنان و انبكد فارغ شد، ي قوم بگويه به تمامكا از گفتن هر آنچه خداوند او را مأمور فرموده بود ي و چون ارم8
ا جمع ي خداوند نزد ارمة قوم در خاني پس تمام »د؟يون خواهد گردكر مسين شهر خراب و غيلوه خواهد شد و اين خانه مثل شيه اك يرده، گفتكهوه نبوت ي چرا به اسم 9

.شدند
  . خداوند نشستندةد خاني جدة دروازةبه دهن خداوند برآمده، ة پادشاه به خانةدند از خانيزها را شنين چيهودا اي يساو و چون ر10
.ردكن شهر نبوت يدند به خالف اي خود شنيه به گوشهاكرا چنانين شخص مستوجب قتل است زيا « :رده، گفتندك قوم را خطاب يسا و تماموا رياهنان و انبك پس 11
ن شهر نبوت ين خانه و به ضّد ايد به ضّد ايديه شنك را ي سخنانةتاده است تا همخداوند مرا فرس«:  قوم را مخاطب ساخته، گفتيع سروران و تماميا جمي پس ارم12
  .مينما
  .مان شودي شما فرموده است پشةه دربارك يين باليد تا خداوند از اي خود را بشنويهوه خدايد و قول يي پس اآلن راهها و اعمال خود را اصالح نما13
  .ديد، بعمل آرينچه درنظر شما پسند و صواب آ در دست شما هستم موافق آكني  اما من ا14
قتاً خداوند مرا نزد شما فرستاده يرا حقيز. د آوردينانش وارد خواهكن شهر و سايشتن و بر اي را بر خوي گناهيه خون بكد ين بدانيقيد، ين اگر شما مرا به قتل رسانكي ل15

.ن سخنان را به گوش شما برسانمي اةاست تا هم
  . ما سخن گفته استيهوه خدايرا به اسم يست زين مرد مستوجب قتل نيه اكا گفتند ياهنان و انبك قوم به يو تمامسا و آنگاه ر16
  :رده، گفتندك جماعت قوم را خطاب ين برخاسته، تماميخ زمي از مشاي و بعض17 
ن خانه يوه اكم خراب شده، يرد و اورشلكار خواهند يون را مثل مزرعه شيصهه ك: دي گوين ميوت چنيهوه صباي: لم نموده، گفتكا پادشاه تيام حزقي در اي مورشتياكي م18

  .دي جنگل مبدل خواهد گرديهايبه بلند
. ديمان گرديشان گفته بود پشي اةه دربارك ييد و نزد خداوند استدعا نمود و خداوند از آن باليه از خداوند بترسك بليشتند؟ نكهودا او را ي يهودا و تماميا پادشاه يا حزقي آ19

».م آوردي بر جان خود وارد خواهيمي عظيپس ما بال
  .ردكرد و به ضّد كا نبوت ي سخنان ارمةن موافق همين زمين شهر و ايرد و او را به ضّد اكهوه نبوت يه به نام كم بود يعاريت يا از قريا نام ابن شَمعي اوريز شخصي و ن20
رده، به مصر كد و فرار يد بترسين را شنيĤ ايدند پادشاه قصد جان او را نمود و چون اوري سرورانش سخنان او را شني و تمامع شجاعانشيم پادشاه و جمياقيهوي و چون 21
  .رفت
  بور و چند نفر را با او به مصر فرستادك الناتان بن عنيعنيسان به مصر فرستاد كم پاشاه ياقيهوي و 22
  .شته، بدن او را به قبرستان عوام النّاس انداختكر يدند و او را به شمشيم پادشاه رسانياقيهوي را نزد رون آورده، اويا را از مصر بيشان اوري و ا23
. ه او را به قتل رسانندكا بود تا او را به دست قوم نسپارند يقام بن شافان با ارمين دست اَخكي ل24
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  : ا نازل شده، گفتيالم از جانب خداوند بر ارمكن يدا اهويا پادشاه يوشيم بن ياقيهوي سلطنت يدر ابتدا 1
  . خود بساز و آنها را بر گردن خود بگذاريوغها برايبندها و : ن گفتي خداوند به من چن2
  .هودا خواند آمد بفرستيا پادشاه ي صدقم نزديه به اورشلك يدون به دست رسوالني عمون و پادشاه صور و پادشاه صي و آنها را نزد پادشاه اَدوم و پادشاه موآب و پادشاه بن3
  :ديين مضمون بگويان خود بديبه آقا: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صبايشان امر فرموده، بگو يان اي آقايشان را براي و ا4
  .دميه درنظر من پسند آمد بخشكدم و آن را بهر ي خود آفرة افراشتيم و بازوينند به قوت عظي زميه بر روكوانات را ي من جهان و انسان و ح5
  .ندي نمايدم تا او را بندگيوانات صحرا را به او بخشيز حيد نصر پادشاه بابل دادم و نك خود نبوةنها را به دست بندين زمي اي و اآلن من تمام6
 خود ةم او را بنديار و پادشاهان عظي بسيپس امت ها. د ز برسين او نيه نوبت زمك ي او را و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود تا وقتي امت هاي و تمام7

  .خواهند ساخت
ه آن امت را به ك: دي گويوغ پادشاه بابل نگذارند خداوند مير يش را زيند و گردن خويد نصر پادشاه بابل را خدمت ننماكه نبوك يتك و ممليه هر امتّك و واقع خواهد شد 8

  .رده باشمك كشان را به دست او هالي ار و قحط و وبا سزا خواهم داد تايشمش
  . ديريد گوش مگييند پادشاه بابل را خدمت منماي گوي زنند و ميه به شما حرف مكنندگان و ساحران و جادوگران خود يران و خواب بيا و فالگيو اما شما به انب 9

  .دي شوكنده سازم تا هالكند و من شما را پراينمان شما دور ينند تا شما را از زمك ياذبانه نبوت مك شما يشان برايه اكرا ي ز10
م خواهم ساخت و آن را زرع يشان مقين خود ايه آن امت را در زمكد ي گويند، خداوند ميوغ پادشاه بابل بگذارند و او را خدمت نماير يه گردن خود را زك ي اما آن امت11ّ

.ن خواهند شدكنموده، در آن سا
  .ديد تا زنده بمانييد و او را قوم او را خدمت نمايوغ پادشاه بابل بگذارير ي خود را از زيگردنها«:  گفتم رده،كان ين سخنان را بي اة همهودايا پادشاه ي و به صدق12
  .ند گفته استيه پادشاه بابل را خدمت ننماك ي قومةه خداوند درباركد چنانيرير و قحط و وبا بمي چرا تو و قومت شمش13
  .نندك ياذبانه نبوت مك شما يشان برايه به شما اك ييايبه سخنان انبد و يري و گوش مگ14
ند ي نماي شما نبوت  ميه براك يياينم و شما با انبكنند تا من شما را اخراج ك يشان به اسم من به دروغ نبوت ميه اكشان را نفرستادم بليمن ا: دي گويرا خداوند مي ز15
.دي شوكهال
 ة ظروف خانكنيند اي گويرده، مك شما نبوت يه براك ييايد به سخنان انبيري گوش مگ :دي گوين ميخداوند چن «: رده، گفتمكز خطاب ين قوم نيا ياهنان و تمامك و به 16

  . نندك ي شما نبوت مياذبانه براكشان يه اكرا ي از بابل باز آورده خواهد شد زي مدتكخداوند بعد از اند
  ن شهر خراب شود؟يچرا ا. ديد تا زنده بمانييادشاه بابل را خدمت نماه پكد بليريشان را گوش مگي ا17
 يم باقيهودا و اورشلي پادشاه ة خداوند و در خانةه در خانك ينند تا ظروفكوت استدعا بيهوه صبايشان است پس اآلن يالم خداوند با اك باشند و يا ميشان انبي و اگر ا18

  .است به بابل برده نشود
  . مانده استين شهر باقيه در اك ير ظروفيه ها و ساياچه و پاي ستونها و درةدربار: دي گوين ميوت چنيه صباهويه كرا ي ز19
  . م به بابل برد نگرفتيم را از اورشليهودا و اورشليع شرفا يهودا و جميم پادشاه  ياقيهويا ابن ينكيه ك ينيدنصر پادشاه بابل آنها را حك و نبو20
  :دي گوين مي مانده است چنيم باقيهودا و اورشلي پادشاه ة خداوند و در خانةه در خانك ين ظروفي اةل درباري اسرائيوت خداي صباهوهيه ك ي به درست21
.ان باز خواهم آوردكن ميرون آورده، به ايم در آنجاخواهم ماند و بعد از آن آنها را بيشان تقّفد نمايه از اك يد تا روزي گويه آنها به بابل برده خواهد شد و خداوند مك 22
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 خداوند در حضور ةه از جبعون بود مرا در خانك يا ابن عزُور نبيه حننكهودا در ماه پنجم از سال چهارم واقع شد يا پادشاه ي سلطنت صدقّيو در همان سال در ابتدا 1
  :رده، گفتك قوم خطاب ياهنان و تمامك
  .سته امكوغ پادشاه بابل را شيلّم نموده و گفته است من ك مضمون تنيل بدي اسرائيوت خدايهوه صباي 2
  .نجا باز خواهم آورديان گرفته، به بابل برد به اكن ميدنصر پادشاه بابل از اكه نبوك خداوند را ة خاني ظرف هاة دو سال من همي بعد از انقضا3
.ستكوغ پادشاه بابل را خواهم شيه كرا يه بابل رفته اند باز خواهم آورد زكران را ي اسعيهودا و جميم پادشاه ياقيهويا ابن ينكيمن : دي گويو خداوند م 4
  : خداوند حاضر بودند گفتةه در خانك ي قومياهنان و تمامك در حضور يا نبي به حننيا نبي آنگاه ارم5
  .اوردينجا باز بيران بابل را به ايع اسي خداوند و جمةد و ظروف خاني استوار نمايردكه به آنها نبوت كند و خداوند سخنانت را كن بين خداوند چنيآم:  گفتيا نبي پس ارم6
  :م بشنوي گوي قوم ميه من به گوش تو و به سمع تمامكالم را كن ين اكي ل7
  .رده اندكبوت م به جنگ و بال و وبا ني عظكار و ممالي بسينهاي زمةم قبل از من و قبل از تو بوده اند درباريه از زمان قدك يياي انب8
.قه او را فرستاده استي الحقيه خداوند فك معروف خواهد شد ي آنگاه آن نب  واقع گردد،يالم آن نبكند، اگر ك نبوت يه بسالمتك ي اي اما آن نب9

  .ستك گرفته، آن را شيا نبيوغ را از گردن ارمي يا نبي پس حنَن10َ
ع امت ها ي دو سال از گردن جميدنصر پادشاه بابل را بعد از انقضاكوغ نَبوين طور يبهم: دي گوين ميخداوند چن  « :رده، گفتك قوم خطاب يا به حضور تمامي و حنن11َ

. به راه خود رفتيا نبيو ارم» .ستكخواهم ش
  :ا نازل شده، گفتيالم خداوند بر ارمكسته بود، ك شيا نبيوغ را از گردن ارمي يا نبيه حننك و بعد از آن12
  . ساختين راخواهي آهنيوغهاي آنها ي اما بجايستك را شي چوبيوغهاي  :دي گوين مي خداوند چن : را بگويا نبيحنن برو و 13
پس او را خدمت . نديد نصر پادشاه بابل را خدمت نماكع امت ها نهادم تا نبوين بر گردن جمي آهنيوغيمن : دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صبايه كرا ي ز14

. وانات صحرا را به او دادميز حينمود و نخواهند 
  .      نديل نماكه به دروغ توك يدارين قوم را و اميه تو اك خداوند تو را نفرستاده است بل !ا بشنوي حننيا :  گفتيا نبي به حننيا نبي آنگاه ارم15
  .يز به ضّد خداوند گفتيه سخنان فتنه انگكرا ي مرد زيو تو امسال خواه اندازم ين دور مين زمي اي من تو را از روكنيا: دي گوين مين خداوند چني بنابرا16
. ا مردي پس در ماه هفتم همانسال حنن17
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     برده بود فرستاد،يريم به بابل به اسيدنصر از اورشلكه نبوك قوم يا و تمامياهنان و انبكران و يخ اسي مشا ةيم نزد بقي از اورشليا نبيه ارمك ين است سخنان رساله ايا 1
  .رون رفته بودنديم بيم و صنعتگران و آهنگران از اورشليهودا و اورشليان و سروران يه و خواجه سراكا پادشاه و ملينكيه ك بعد از آن2



:بابل به بابل فرستاده، گفتد نصر پادشاه كشان را نزد نبويهودا ايا پادشاه يه صدقكا يا ابن حِلقي پس آن را به دست اَلعاسه بن شافان و جمر3
  :دي گوين مي فرستادم، چنيريم به بابل به اسيشان را از اورشليه من اك يراني اسيل به تمامي اسرائيوت خدايهوه صباي 4
  .دي آنها را بخورةويد و باغها غرس نموده، مين شوك خانه ها ساخته در آنها سا5
د تا پسران و يد تا پسران و دختران خود را به شوهر بدهيد و دختران خود را به شوهر بدهيري پسران خود بگينان براد و زي زنان گرفته، پسران و دختران به هم رسان6

  .ديم نگردكد و ياد شويند و در آنجا زيدختران بزا
  . خواهد بودي آن شما را سالمتي در سالمتهكرا يد زييش نزد خداوند مسألت نمايد و براي فرستاده ام بطلبيريه شما را به آن به اسك آن شهر را ي و سالمت7
شان را وا يه شما اك ييب دهند و به خوابهايران شما شما را فريان شما اند و فالگيه درمك شما يايه انبكد يمگذار: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صبايه كرا ي ز8
  .ديرينند، گوش مگيه آنها را ببكد ي داريم
  .شان را نفرستاده امينند و من اك ياذبانه نبوت مك شما به اسم من يشان برايه اكد ي گويرا خداوند مي ز9

ن يه شما را به اكني شما گفتم انجام خواهم داد؛ به ايه براكو را كي شود من از شما تفقّد خواهم نمود و سخنان نيچون مدت هفتاد سال بابل سپر: دي گوي و خداوند م10
  .ان باز خواهم آوردكم

  .د بخشمي تا شما را در آخرت امي باشد و نه بدي مي سالمتيرهاكه فك دانم ي شما دارم ميه براك را ييرهاكف: دي گويا خداوند مري ز11
  .رد و من شما را اجابت خواهم نمودكد يد خواند و آمده، نزد من تضرّع خواهيو مرا خواه12
  . افتيد يد، مرا خواهييا دل خود جستجو نميد و چون مرا به تماميد طلبي و مرا خواه13
ه ك ييه شما را از جاك ييان هاك مةع امت ها و از هميران شما را باز جميافت و اسيو خداوند . ران شما را باز خواهم آورديافت و اسيد يه مرا خواهكد ي گوي و خداوند م14

  . فرستاده ام، باز خواهم آورديريبه اس
. ا مبعوث نموده استير بابل انب ما ديد خداوند برايه گفتك از آن رو 15
 ين مي نرفته اند، چنيريه همراه شما به اسك برادران شما يعنينند، كن شهر سايه در اك ي قومي داود نشسته است و به تماميرسكه بر ك ي پس خداوند به پادشاه16
  :ديگو
  . نتوان خورد، خواهم ساختيه آنها را از بدك بد يرهايشان را مثل انجياهم فرستاد و اشان خوير و قحط و وبا را بر اي من شمشكنيا: دي گوين ميوت چنيهوه صباي ي بل17
 ة همي جهان مشوش خواهم ساخت تا براك ممالي جهان مشوش خواهم ساخت تا براكع مماليان جمير و قحط و وبا تعاقب خواهم نمود و درميشان را به شمشي و ا18

  .رانده ام، لعنت و دهشت و مسخره و عار باشندان آنها يشان را درميه اك ييامت ها
ه شما كد ي گويه صبح زود برخاسته، آن را فرستادم اما خداوند مكدند با آنيشان فرستادم نشنيا نزد اي بندگان خود انبةه به واسطكالم مرا ك: دي گويه خداوند مك چون19
  .ديدينشن
  .ديالم خداوند را بشنوكستادم م به بابل فريه از اورشلك يرانيع اسي جمي و شما ا20
شان را به ي من اكنيا: دي گوين مينند، چنك ياذبانه نبوت مك شما به اسم من يه براكا يا ابن معسِي صدقةا و درباري اَخĤب بن قوالةل درباري اسرائيوت خدايهوه صباي 21

  .شتكخواهد شان را در حضور شما يرد و او اكم خواهم يد نصر پادشاه بابل تسلكدست نبو
د، يشان را در آتش سوزانيه پادشاه بابل اكا و اخĤب يه خداوند تو را مثل صدقك باشند لعنت گرفته، خواهند گفت يه در بابل مكهودا يران ي اسي تماميشان براي و از ا22

  .بگرداند
ه كد ي گوياذبانه گفتند و خداوند مكشان امر نفرموده بودم يه به اك را يالمكن ردند و به اسم مكگان خود زنا يل حماقت نمودند و با زنان همسايشان در اسرائيه اك چون23

.من عارف و شاهد هستم
  :  رده، بگوك را خطاب ي نَخَالمياي و شَمع24
اهن و نزد كا يا ابن معسِيند و نزد صفَنم ايه در اورشلك قوم يل به اسم خود نزد تماميه تو رساك يياز آنجا: دي گوين ميلّم نموده، چنكل تي اسرائيوت خدايهوه صباي 25
  :ياهنان فرستاده، گفتكع يجم
نده كد تا او را در ي نماي ميشتن را نبيه خوك هر شخص مجنون يبرا. ديال باشك خداوند وةهانت نصب نموده است تا بر خانكاهن به كاداع يهوي يه خداوند تو را به جاك 26

  .يرها ببنديها و زنج
  ؟ينك يخ نميد توبي نماي مي شما نبيه خود را براك را يا عناتوتيرا ارم پس اآلن چ27
.دي آنها را بخورةويد و باغها غرس نموده، مين  شوكرده، ساكد پس خانه ها بنا ي بطول خواهد انجاميرين اسيه اكه او نزد ما به بابل فرستاده، گفت كرا ي ز28
  . خوانديا نبين رساله را به گوش ارمياهن اك ياي و صفَن29
  :ا نازل شده، گفتيالم خداوند بر ارمك پس 30
 يند و من او را نفرستاده ام و او شما را وا مك ي شما نبوت ميا برايه شَمعكچون: دي گوين مي چني نَحالمياي شَمعةه خداوند درباركران فرستاده، بگو يع اسي نزد جم31

  د،ييه به دروغ اعتماد نماكدارد 
ن باشد، نخواهد ماند و خداوند كن قوم سايان ايه درمك يسكش يد و براي عقوبت خواهم رسانيت وي و ذري نَحالمياي من بر شَمعكنيا: دي گوين مي خداوند چنني بنابرا32
.ز گفته استي خداوند سخنان فتنه انگةه درباركرا يد، زينم نخواهد دك ي قوم خود ميه من براك را يد او آن احساني گويم

30ميا باب ار
    :ا نازل شده، گفتيه از جانب خداوند بر ارمك يالمك 1
  .سي بنويه من به تو گفته ام، در طومارك را ي سخنانيتمام: دي گوين ميلّم نموده، چنكل تي اسرائيهوه خداي 2
شان داده ام، يه به پدران اك ينيشان را به زميا: دي گويد و خداوند مهودا را باز خواهم آوريل و يران قوم خود اسرائيه اسكد ي آي ميĤمي اكني ا :دي گويرا خداوند مي ز3

. د تا آن را به تصرف آورنديبازخواهم رسان
  .هودا گفته استيل و ي اسرائ ةه خداوند دربارك يالمكن است ي  و ا4
  .ي نيخوف است و سالمت. ميدي ارتعاش شنيصدا: دي  گوين ميرا خداوند چني ز5
 ي چهره ها به زردةمرش نهاده و همكد دست خود را بر ي زايه مك يه مثل زنكنم ي بيد؟ پس چرا هر مرد را مي زايور اوالد مكا ذيه آكد ييحظه نماد و مالينكال و س6

مبدل شده است؟ 



.افتيعقوب است اما از آن نجات خواهد ي يست و آن زمان تنگي نيگريم است و مثل آن دي عظ ه آن روز،كرا ي برما زي وا7
  . خود نخواهند ساخت ةگر او را بنديبان بار ديو غر. ختي تو را خواهم گسيست و بندهاكوغ او را از گردنت خواهم شينه در آن روز يهر آ« : دي گويوت ميهوه صباي و 8
  .ردكزانم خدمت خواهند ي انگيشان برمي ايه براكش داود را يهوه و پادشاه خوي خود يشان خداي و ا9

و . ديشان خواهم رهاني ايرين اسيت تو را از زمي دور و ذري من تو را از جاكنيه اكرايل هراسان مباش زي اسرائيعقوب مترس و اي من  ة بنديه اكد ي گوي م پس خداوند10
  .دي او را نخواهد ترسانيسكت خواهد بود و يت و امنيعقوب مراجعت نموده، در رفاهي

ب خواهم يه تو را به انصاف تأدك تلف خواهم نمود، بل نده ساختم،كان آنها پرايه تو را درمكع امت ها را يا تو را نجات بخشم و جممن با تو هستم ت: دي گويرا خداوند مي ز11
  . سزا نخواهم گذاشتيرد و تو را بك

  . باشدي مكر و ضربت تو مهليجراحت تو عالج ناپذ: دي گوين ميرا خداوند چني ز12
  .ستي ني شفا بخشنده ايت دواهاي و برايابيام يصل دهد تا التي تو را فيه دعوكست ي نيسك 13
 گناهانت يادتيانت و زيثرت عصك به سبب يرحميب بي دشمن و به تأدةه تو را به صدمكرا يند زي نماي نمي تو احوال پرس ة دربار رده،كع دوستانت تو را فراموش ي جم14

  .مبتال ساخته ام
.رده امكارها را به تو كن يثرت گناهانت اكانت و ي عصيادتير است به سبب زي؟ درد تو عالج ناپذيينما ياد مي جراحت خود فرة چرا دربار15
نند، تاراج خواهند ك يه تو را تاراج مك يو آنان.  خواهند رفتيريعاً به اسي آورند، جميه تو را به تنگ مك يده خواهند شد و آناني بلع  بلعند،يه تو را مك ين آناني بنابرا16

.ردكم خواهم ينندگانت را به غارت تسلك غارت  ةشد و هم
ه كون است ين صهيه اكند ي گوي نامند و مي مكه تو را شهر متروكن جهت يد و جراحات تو را شفا خواهم داد، از ايت خواهم رسانيبه تو عاف: دي گويرا خداوند مي ز17
  .ندك ي نمي آن احوالپرسة دربارياحد
ش ترّحم خواهم نمود و شهر بر تلّش بنا شده، قصرش برحسب عادت خود ينهاكعقوب را باز خواهم آورد و به مسي يري اسيمه هاي خكنيا: دي گوين مي خداوند چن18
  .ون خواهد شدكمس
  .ديست نخواهند گردشان را معزّز خواهم ساخت و پيم نخواهند شد و اكشان را خواهم افزود و يرون خواهد آمد و ايح و آواز مطربان از آنها بي و تسب19
  .ديع ستمگرانش عقوبت خواهم رسانين شده، جماعتش در حضور من برقرار خواهند ماند و بر جميشيĤم پي و پسرانش مانند ا20
ه جرأت كست يك: دي گويند مرا خداويد زياي من بكي گردانم تا نزديرون خواهد آمد و او را مقّرب ميشان بيان ايشان از ميشان بوده، سلطان ايشان از خود ايم اك و حا21
  د؟يند نزد من آك

  .        شما خواهم بوديد بود و من خداي و شما قوم من خواه22
  .ران هجوم آورديه بر سر شركد ي آيرون مي سخت بيد خداوند با حدت غضب و گردبادهاي باد شدكني ا23
.ديد فهمين را خواهيĤم آخر ايدر ا. ت خشم او نخواهد برگشت حد د،ياورد و استوار نفرمايرات دل خود را بجا ني تا خداوند تدب24


31ارميا باب 
.شان قوم من خواهند بوديل خواهم بود و ايل اسرائي قباي تماميدر آن زمان من خدا: دي گويخداوند م 1
.نمكدا ي پيل آرامگاهي اسرائيه من رفتم تا براك يافتند، هنگاميض يابان فير رستند در بيه از شمشك يقوم: دي گوين مي خداوند چن2
.ن جهت تو را به رحمت جذب نمودمي از ا  تو را دوست داشتم،يبا محبت ازل:  دور به من ظاهر شد و گفتي خداوند از جا3
. آمديرون خواهي مطربان بيرقصها آراست و در يشتن را خواهي خود خويگر با دفهĤي شد و بار ديرد و تو بنا خواهكگر بنا خواهم يل تو را بار ديره اسرائك باي ا4
. آنها را خواهند خوردةوينندگان غرس نموده، مك نمود و غرس ي سامره غرس خواهيوههاكستانها بر كگر تاي بار د5
.مييون برآي خود به صهيهوه خدايزند و نزد يه برخكرد كم ندا خواهند يوهستان افراكده بانان بر يه دك خواهد بود يرا روزي ز6
 خداوند قوم يا: دييد و بگويح بخوانيد و تسبيياعالم نما. دي دهيد و به جهت سر امت ها آواز شاديي ترنّم نمايعقوب به شادمانيبه جهت «: دي گوين ميا خداوند چنري ز7

!ل را نجات بدهي اسرائةيخود بق
 به يميند با هم گروه عظي زايه مك يوران و لنگان و آبستنان و زنانكشان يد و با ان جمع خواهم نموي زميرانه هاكن شمال خواهم آورد و از يشان را از زمي من اكني ا8
.نجا باز خواهند آمديا

ل يه من پدراسرائكراي خواهم نمود زيد رهبريه در آن نخواهند لغزكشان را به راه صاف ي آب اينزد نهرها. شان را با تضرّعات خواهم آورديه خواهند آمد و من اي با گر9
. من استةم نخست زادي و افراهستم

 خود را ةه شبان گلكشان را جمع خواهد نمود و چنانينده ساخت اكل را پرايه اسرائكد آنييد و بگوييده اخبار نماير بعيان جزايد و درميالم خداوند را بشنوك امت ها ي ا10
.شان را محافظت خواهد نمودينگاه دارد ا

.ده استي تر بود رهانيه از او قوك يسك و او را از دست ه دادهيعقوب را فديرا خداوند ي ز11
رآب يشان مثل باغ سيره و روغن و نتاج گله و رمه روان خواهند شد و جان اي نزد غلّه و شيعنيد و نزد احسان خداوند ييون خواهند سراي صهيشان آمده، بر بلندي و ا12

.ن نخواهند گشتيگر هرگز غمگيخواهد شد و بار د
 يده اند تسليشكه ك يشان را از اَلَميرد و اك مبدل خواهم يشان را به شادمانيه من ماتم اكرايز. گريدكيران با يرد و جوانان و پك خواهند يره ها به رقص شادك با آنگاه13

.دي خواهم گردانكداده، فرحنا
.رخواهند شديسان من سه تر و تازه خواهم ساخت و قوم من از احياهنان را از پكجان : دي گوي و خداوند م14
ه كرا يرد زي پذي نمي فرزندان خود تسليند و براك يه مي فرزندان خود گريل برايه راحكار تلخ ي بسةيده شد ماتم و گري در رامه شنيآواز: دي گوين مي خداوند چن15

.ستندين
ن يشان از زمي گرفت و اي اعمال خود اجرت خواهيه براكد ي فرمايرا خداوند ميز.  باز داركش را از اشيه و چشمان خويآواز خود را از گر: دي گوين مي خداوند چن16

.دشمنان مراجعت خواهند نمود
.ش خواهند برگشتيد هست و فرزندانت به حدود خويه به جهت عاقبت تو امكد ي گوي و خداوند م17
18ه شدم مثل گوساله ايده نمويمرا تنب:  گفتي خود ماتم گرفته، ميه براكدم يم را شنيق افرايبه تحقده شوم يمرا برگردان تا برگردان. ار آزموده نشده باشدكه ك ي و متنب
.ي من هستيهوه خدايه تو كرايز



را ش ي خويه عار جوانكدم چونيشك هم ييخجل شدم و رسوا. افتم و ران خود زدميم يه تعلكمان گشتم و بعد از آنيده شدم پشيه برگردانكه بعد از آنك ي به درست19
.دميمتحمل گرد

20لَد اِبتِهاج من است؟ زيز من يم پسر عزيا افرايآاو سخن ميا و او به ي من برايه احشاكد ي گوين خداوند ميبنابرا.  آورمياد ميم او را تا بحال به ي گويرا هرگاه به ضد 
.نه بر او ترحم خواهم نموديد و هر آي آيت مكحر
ن يل برگرد و به ايره اسرائك بايا.  متوجه سازيه رفته اك ي شاه راه به راهين و دل خود را بسوكشتن برپا ي عالمت ها به جهت خو خود نصب نما وي نشانه ها برا21

. خود مراجعت نمايشهرها
.ردكه زن مرد را احاطه خواهد ك در جهان ابداع نموده است يرا خداوند امر تازه اي نمود؟ زينطرف و به آنطرف گردش خواهي به ايك دختر مرتد تا به ي ا22
ن ك مسيه اكش خواهند گفت يهودا و شهرهاين يالم را در زمكن ي گردانم، ايشان را برميران ايه اسك يگر هنگاميبار د: دي گويمنيل چني اسرائيوت خدايهوه صباي 23

.    سازدكت، خداوند تو را مباريوه قدوسك يعدالت و ا
.ن خواهند شدكنند، در آن ساك يه با گله ها گردش مك يبا هم و فَالّحان و آنانش ي شهرهايهودا و تمامي و 24
.رده امكر ي محزونان را سةه جان خستگان را تازه ساخته ام و جان همكراي ز25
.ن بوديري من شيستم و خوابم برايدار شدم و نگرين حال بي در ا26
.اشتكوان خواهم يهودا را به بذرانسان و بذر حيل و خاندان يسرائه خاندان اكد ي آي مياميا«: دي گوي خداوند مكني ا27
 بنا يشان برايد بر اي گوينطورخداوند ميدن مراقبت نمودم، به هميردن و بال رسانك كندن و خراب نمودن و منهدم ساختن و هالك يشان برايه بر اك و واقع شد چنان28

.ردن مراقب خواهم شدكنمودن و غرس 
.ديند گردكه پدران انگور ترش خوردند و دندان پسران كگر نخواهند گفت يام بار دي و در آن ا29
.ند خواهد شدك يه انگور ترش خورد دندان وكس به گناه خود خواهد مرد و هركه هرك بل30
. خواهم بستيهودا عهد تازه ايل و خاندان يه با خاندان اسرائكد ي آي ميامي اكنيا: دي گوي خداوند م31
د ي گويه خداوند مكستند، با آنكشان عهد مرا شيه اكرايرون آورم زين مصر بي نمودم تا از زميريشان را دستگيه اك يشان بستم در روزيه با پدران اك ي مثل آن عهد نه32

.شان بودميمن شوهر ا
شان خواهم نوشت و يشان خواهم نهاد و آن را بر دل ايخود را در باطن اعت يشر. ل خواهم بستيام با خاندان اسرائين ايه بعد از اك ينست عهديا: دي گوي اما خداوند م33

.شان قوم من خواهند بوديشان خواهم بود و اي ايمن خدا
د نخواهم ايگر به يشان را ديع ايجم: دي گويرا خداوند ميز. م نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناسي به برادرش تعليه اش و شخصي به همسايسكگر ي و بار د34
.آورد
ند و اسم ي آورد تا امواجش خروش نمايت مكا را به حري شب قرار داده است و دريي روشناي ماه و ستارگان را براي روز و قانونهاييه آفتاب را به جهت روشناك خداوند 35
.دي گوين مي باشد، چنيوت ميهوه صباياو 
. نباشنديميل خواهند شد تا به حضور من قوم دايز زايل نيت اسرائيرداشته شود، آنگاه ذرن قانونها از حضور من بياگر ا: دي گوي پس خداوند م36
ل را به سبب آنچه عمل نمودند يت اسرائي ذريز تمامي را تفحص توان نمود، آنگاه من نين سفْليموده شوند و اساس زمي پي عِلْوياگر آسمانها: دي گوين مي خداوند چن37
.ن استيداوند االم خك. ردك خواهم كتر

.ه بنا خواهد شدي زاوةل تا دروازين شهر از برج حنَنْئيه اكد ي آي ميامي اكنيا«: دي گويهوه مي 38
. جوعت دور خواهد زديرون خواهد رفت و بسويم تا تلّ جارب بيار به خط مستقكسمان ي و ر39
نده و كگر تا ابداآلباد ي خداوند مقدس خواهد شد و بار دي اسبان، براة دروازةيون و به طرف مشرق تا زاو قِدرينها تا وادي زميستر و تمامك الشها و خاي وادي و تمام40

.ديمنهدم نخواهد گرد


32ارميا باب 
.ا نازل شديدرصر باشد از جانب خداوند بر ارمكه سال هجدهم نبوكهودا يا پادشاه يه در سال دهم صدقك يالمك 1
.هودا بود محبوس بودي پادشاه ةه در خانك يا در صحن زندانيرده بودند و ارمكم را محاصره يشاه بابل اورشلر پادك و در آن وقت لش2
م ين شهر را به دست پادشاه بابل تسلي من اكنيا. دي فرماين ميه خداوند چنك يي گوي و مينك يچرا نبوت م:  گفت هودا او را به زندان انداخته،يا پادشاه يرا صدقي ز3

.رخواهد نموديرد و آن را تسخكم خواه
 را خواهد يلّم خواهد نمود و چشمش چشم وك تيم شده، دهانش با دهان ويه البته به دست پادشاه بابل تسلكان نخواهد رست بليلدانكهودا از دست يا پادشاه ي و صدق4
.ديد
د ياب نخواهيامكرد، اما كد يان جنگ خواهيلدانكه شما با كرا يز. م خواهد ماندي از او تفقّد نماهك ينيا را به بابل خواهد برد و او در آنجا تا حيه صدقكد ي گوي و خداوند م5

.شد
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك: ا گفتي و ارم6
.يه آن را بخرك از آن تو است كاكرا حقّ انفي خود بخر زيه در عناتوت است براك مرا ة تو شَلُّوم نزد تو آمده، خواهد گفت مزرعيل پسر عموي حنَمئكني ا7
ه حقّ كراي زين است بخريامين بنيه در عناتوت در زمك مرا ةه مزرعكنيتمنا ا«: الم خداوند نزد من در صحن زندان آمده، مرا گفتك من بر وفق يل پسر عموي پس حنَمئ8
.الم از جانب خداوند استكن يه اكآنگاه دانستم » . خود بخريش از آن تو است پس آن را براكاكت و حقّ انفيارث
. وزن نمودمي ويدم و وجه آن را هفده مثقال نقره براي خود خريل پسر عمويه در عناتوت بود از حنَمئك را ي پس مزرعه ا9

.زان وزن نمودميردم و شاهدان گرفته، نقره را در مك و قباله را نوشته، مهر 10
.ه باز بود گرفتمكضه مختوم بود و هم آن را يعت و فريب شره برحسكد را هم آن را ي خري پس قباله ها11
ه در ك يانيهودي ةرده بودند و به حضور همكد را امضا ي خرةه قبالك يل و به حضورشهودي خود حنَمئيا به حضور پسر عمويا ابن محسِيري بن نكد را به باروي خرة و قبال12

. صحن زندان نشسته بودند، سپردم
:رده، گفتمكت يشان وصيا به حضور ا رك و بارو13



14ن ير و آنها را در ظرف سفاليه باز است، بگكه مختوم است و هم آن را كد را، هم آن را ين خري اة قباليعنين قباله ها يا: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي
.ار بماندي بسيبگذارتا روزها

.ده خواهد شدين خرين زميستانها در اكگر باره خانه ها و مزرعه ها و تايد: ديو گين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صبايرا ي ز15
:ا داده بودم، نزد خداوند تضرّع نموده، گفتيري بن نكد را به باروي خرةه قبالك و بعد از آن16
17ت عظي تو آسمان و زمكنيهوه اي خداوند يآه است يل نك تو مشي برايزي و چيدي بلند خود آفريم و بازوين را به قو
. باشديوت ميهوه صبايه اسم تو كم جبار ي عظيخدا! ي رسانيشان مي و عقوبت گناه پدران را به آغوش پسرانش بعد از ايي نمايه به هزاران احسان  مك 18
.ي اعمالش جزا دهةوفق ثمرش و بر يس برحسب راههاك آدم مفتوح است تا به هري بني راههايه چشمانت بر تمامك العمل يم المشورت و قوي عظ19
.يدا نمودي پي خود مثل امروز اسمي و از برايان مردمان تا امروز قرار داديل و درمين مصر و در اسرائيات و عالمات در زميه آك 20
.يرون آوردين مصر بيم از زميبت عظي بلند و هي و بازويات و عالمات و به دست قويل را به آيو قوم خود اسرائ21
. استير و شهد جاريه به شك ينيزم. يشان دادي به ايشان بدهيه به اك يشان قسم خوردي پدران ايه براكن را ين زمي و ا22
ه نند عمل ننمودند و به آنچكه بك يشان را امر فرمودي ننمودند و به آنچه اكعت تو سلويدند و به شريالم تو را نشنكشان چون داخل شده، آن را به تصرّف آوردند ي و ا23

.يشان وارد آوردين بال را به اين تو تمام ايبنابرا. نند عمل ننمودندكه بك يشان را امر فرموديا
 ي شود و آنچه گفته بوديم مير و قحط و وبا تسلينند به شمشك يه با آن جنگ مك يانيلدانكند و شهربه دست ير نمايده است تا آن را تسخي سنگرها به شهر رسكني ا24

.يني بي تو آن را مكني اواقع شده است  و
.م شده استيان تسليلدانكه شهر به دست كر و حال آني خود به نقره بخر و شاهدان بگين مزرعه را برايه اك يهوه به من گفتي خداوند ي و تو ا25
: ا نازل شده، گفتيالم خداوند به ارمك پس 26
27باشد؟ يل مكش من ميچ امر برايا هيآ.  بشر هستمي تماميهوه خداي من كنيا 
.نم و او آن را خواهد گرفتك يم ميد رصر پادشاه بابل تسلكان و به دست نبويلدانكن شهر را به دست ي من اكنيا: دي گوين مين خداوند چني بنابرا28
.دي بعل بخور سوزانيآنها برا يه بر بامهاك يين شهر را آتش خواهند زد و آن را با خانه هاينند آمده، اك ين شهر جنگ ميه با اك يانيلدانك و 29
.جان آوردنديماً به هي خود خشم مرا دايل به اعمال دستهاي اسرائيه بنكد ي گويدند و خداوند ميوسته شرارت ورزيت خود پيهودا از طفولي يل و بني اسرائيه بنكراي ز30
.من بوده است تا آن را از حضور خود دور اندازمجان خشم و غضب يردند تا امروز باعث هكه آن را بنا ك ين شهر از روزيه اكراي ز31
جان يرده، خشم مرا به هكم ينان اورشلكهودا و سايشان و مردان ي اياياهنان و انبكشان و پادشاهان و سروران و يهودا، اي يل و بني اسرائيه بنك ي به سبب تمام شرارت32

.آورده اند
ب ين گوش نگرفتند و تأدكيم دادم ليه صبح زود برخاسته، تعلكم دادم بليه صبح زود برخاسته، تعلكم دادم بلي را تعلشاني و پشت به من داده اند و نه رو، و هرچند ا33
.رفتندينپذ
.رده، آن را نجس ساختندك است برپا يه به اسم من مسمك يه رجاسات خود را در خانه اك بل34
شان را امر نفرمودم و به خاطرم يه اك يعمل.  از آتش بگذرانندك مولَيردند تا پسران و دختران خود را براكا  ابن هِنوم است بنيه در وادك بلند بعل را يان هاك و م35

.ب گناه گردانندكهودا را مرتين رجاسات را بجا آورده، يه چنكخطور ننمود 
 ين ميم شده است، چنير و قحط و وبا تسليه دست پادشاه بابل به شمشه بكد يي گويه شما درباره اش مكن شهر يل در حقّ اي اسرائيهوه خداين سبب ي پس اآلن از ا36
:ديفرما
37ت و غضب عظيه اك يينهاي زمةشان را از همي من اكنيان كنان سايان باز آورده، به اطمكن ميشان را به ايرد و اكم خود رانده ام جمع خواهم يشان را در خشم و حد

.ديخواهم گردان
.شان خواهم بودي ايهند بود و من خداشان قوم من خواي و ا38
. اوقات از من بترسندةشيشان خواهند بود هميه بعد از اكش يش و پسران خويت خويريق خواهم داد تا به جهت خي طركي دل و كيشان را ي و ا39
. نورزنديشان خواهم نهاد تا از من دوري در دل اشان خواهم برنخواهم گشت و ترس خود رايه از احسان نمودن به اكشان خواهم بست ي با اي و عهد جاودان40
.ن غرس خواهم نمودين زمي دل و جان خود در اي و به تماميشان را براستيشان مسرور خواهم شد و اي و از احسان نمودن به ا41
.ديشان خواهم رسانيشان وعده داده ام به ايه به اك را ياحسن يدم، همچنان تمامين قوم رسانيم را به اي عظين بالي ايه تمامك يبه نوع: دي گوين ميرا خداوند چني ز42
.ده خواهد شديده است، مزرعه ها خريم گرديان تسليلدانك شده و به دست يم خاليران و از انسان و بهايه وكد يي گوين درباره اش مين زمي و در ا43
 يهودا و در شهرهاي يم و شهرهاي اورشلين و حواليامين بنيمود و شاهدان خواهند گرفت، در زمده، قباله ها خواهند نوشت و مختوم خواهند ني و مزرعه ها و نقره خر44
.شان را باز خواهم آورديران ايد اسي گويرا خداوند مي جنوب زي و شهرهاي همواريوهستان و شهرهاك


33ارميا باب 
: او نازل شده، گفتگر بريالم خداوند بار دكا در صحن زندان محبوس بود يه ارمك ي و هنگام1
:دي گوين ميهوه است چني سازد و اسم او يم مكه آن را مصور ساخته، مستحكند و خداوند ك يار را مكن يه اك خداوند 2
. مخبر خواهم ساختيه آنها را ندانسته اك يم و مخفي عظيزهاي مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چ3
قها منهدم شده است،يه در مقابل سنگرها و منجنكهودا ي پادشاهان ي خانه هاةن شهر و درباري اي خانه هاةل درباريئ اسرايهوه خدايه كراي ز4
 ن شهر به سببي خود را از ايه روكرايز. نندك يشتم برمكشان را يه من در خشم و غضب خود اك يسانك يند و آنها را به الشهايان مقاتله نمايلدانكند تا با ي آي و م5

.    شان مستور ساخته امي شرارت ايتمام
.ديشان خواهم رساني و امانت را به اي سالمتيد و فراوانيشان را شفا خواهم بخشيت و عالج باز خواهم داد و اين شهر عافي به اكني ا6
.شان را مثل اول بنا خواهم نموديل را بازآورده، ايران اسرائيهودا و اسيران ي و اس7
.ديرده اند، خواهم آمرزكده و از من تجاوز يه بدانها بر من گناه ورزكشان را ي ايرهاي تقصيده اند، طاهر خواهم ساخت و تماميه به من ورزك ي گناهانيز تمامشان را اي و ا8



و . ديشان نموده باشم بشنوند خواهند ترسيه اه بك را ي احسان ةه چون آنها همكن ي زميع امت هايح و جالل خواهد بود نزد جمي و تسبي من اسم شادمانين شهر براي و ا9
.ديده باشم، خواهند لرزيشان رسانيه من به اك ي سالمتين احسان و تماميبه سبب تمام ا

ه كم ي اورشلياوچه هكهودا و ي ي در شهرهايعنيم است ي از انسان و بهايران و خاليه آن وكد يي گويه شما درباره اش مكان كن ميه در اكد ي گوين  مي خداوند چن10
 م است،ينان و بهاك از انسان و سايران و خاليو

و است و رحمت او تا ابداآلباد كيرا خداوند نيد  زيح بخوانيوت را تسبيهوه صبايند ي گويه مك يسانك و آواز سرور و آواز داماد و آواز عروس و آواز ي در آنها آواز شادمان11
.ن را مثل سابق باز خواهم آوردين زميران ايد اسي گويرا خداوند ميز.  آورندي خداوند مةر به خانك تشيايه هداك يانده خواهد شد و آواز آنيگر شنياست، بارد

.بود خوابانند خواهد يه گله ها را مك ين شبانانكگر مسيش بار دي شهرهاة است و در هميم خاليران و از انسان و بهايه وك يينجايدر ا: دي گوين ميوت  چنيهوه صباي 12
.  ردست شمارندگان خواهند گذشتيگر از زيهودا گوسفندان بار دي يم و شهرهاي اورشلين و در حواليامين بني جنوب و در زميه در شهرهاكد ي گوي و خداوند م13
.هم نمودهودا دادم وفا خوايل و خاندان ي خاندان اسرائةه درباركو را كي نةه آن وعدكد ي آي مياميا: دي گوي خداوند مكني ا14
. خواهد ساختين جاريد و او انصاف و عدالت را در زمياني داود خواهم روي عدالت براةام و در آن زمان شاخي در آن ا15
.نُويهوه صِدقي: ن استي شود ايده ميه به آن نامك يون خواهد شد و اسمكت مسيم به امنيافت و اورشليهودا نجات خواهد يام ي در آن ا16
.م نخواهد شدكند يل بنشي خاندان اسرائيرسكه بر ك يسكه از داود كد ي گوين ميد چنرا خداوني ز17
.م نخواهد شدكد از حضور من يشه ذبح نمايح همي بسوزاند و ذباي آردياي بگذراند و هداي سوختني هايه قربانك يسكهنه كان ي و از الو18
:ا نازل شده، گفتيالم خداوند بر ارمك و 19
20ه روز و شب در وقت خود نشود،كرد كد ياگر عهد مرا با روز و عهد مرا با شب باطل توان: دي گوين مينخداوند چ
. باشنديه خادم من مكهنه كان يد نباشد و با الوي او سلطنت نمايرسكه بر ك يش پسري من داود باطل خواهد شد تا براة آنگاه عهد من با بند21
.دياده خواهم گردانيند زي نمايه مرا خدمت مكان را ي خود داود و الوةت بنديرد، همچنان ذركاس نتوان يا را قيگ دريرد و رر آسمان  را نتوان شمكه لشك چنان22
:   ا نازل شده، گفتيالم خداوند برارمك و23
شان يه در نظر اك شمارند يپس قوم مرا خوار م. وده است نمكده بود تريه برگزكه خداوند آن دو خاندان را كند ي گوي زنند؟ مين قوم چه حرف ميه اك يني بيا نمي آ24
. نباشنديگر قوميد

 دادم،ين را قرار نمي آسمان و زمي بود و قانون هاياگر عهد من با روز و شب نم: دي گوين مي خداوند چن25
شان را باز خواهم يران ايه اسكرايز.  گرفتميمان نمكعقوب حاي و اسحاق و ميت او بر اوالد ابراهي نمودم و از ذري مك خود داود را ترةنسل بندعقوب ويت يز ذري آنگاه ن26

.شان ترحم خواهم نموديآورد و بر ا


34ارميا باب 
 يامم و تميع قومها با اورشليم او بودند و جمكر حيه زك جهان كع مماليرش و جمك لشيد نصر پادشاه بابل و تمامكه نبوك ينيه از جانب خداوند در حك يالمك 1

:ا نازل شده، گفتي نمودند بر ارميش جنگ ميشهرها
2يم مين شهر را به دست پادشاه بابل تسلي من اكنيا: دي فرماين مي را بگو خداوند چنيرده، وكهودا را خطاب يا پادشاه يبرو و صدق: دي گوين ميل چني اسرائيهوه خداي 
.دينم و او آن را به آتش خواهد سوزانك
د و دهانش با دهان تو گفتگو خواهد يد و چشمان تو چشمان پادشاه بابل را خواهد دي گرديم خواهيه البته گرفتارشده، به دست او تسلكبل.  رستيخواه و تو از دستش ن3
. رفتيرد و به بابل خواهك
مرد، ير نخواهيبه شمش: دي گوين مي تو چنةخداوند دربار. الم خداوند را بشنوكهودا يا پادشاه ي صدقين اكي ل4
 تو ماتم يد و براي تو خواهند سوزانيدند، همچنان برايسوزان) اتيعطر(ه قبل از تو بودند كن يشي پادشاهان پيعني پدرانت يه براك مرد و چناني خواهيه بسالمتك بل5

».ن سخن را گفتميمن ا: دي گويرا خداوند ميز.  آقايآه ا: گرفته، خواهند گفت
م گفت،يهودا در اورشليا پادشاه ين را به صدقن سخناي اي تماميا نبي پس ارم6
 با يعنيهودا ي حصاردار ين دو شهر از شهرهايه اكرا يز.  نمودنديقَه جنگ ميش و عزِيك با اليعنيهودا ي ي باقي شهرهاةم و با همير پادشاه بابل با اورشلكه لشك ي هنگام7 
. مانده بوديهودا فقط باقي حصاردار يشهرهان دو شهر از يه اكرا يز.  نمودنديقَه جنگ ميش و عزِيكال
ند،ي ندا نمايشان به آزاديه اكم بودند عهد بست يه در اورشلك ي قوميا پادشاه با تماميه صدقكا نازل شد بعد از آنيه از جانب خداوند بر ارمك يالمك 8
.ش را غالم خود نسازديهود خويس برادر كچيند و هك رها يش را به آزادي خوةيز عبرانينكس ك خود و هريس غالم عبرانك تا هر9

 يگر به غالميشان را ديردند و اك رها يش را به آزاديز خوينكدام كدام غالم خود را و هركن عهد شدند اطاعت نموده، هريه داخل اك ي قوميع سروران و تمامي پس جم10
. دادندييشان را رهايه اطاعت نموده، اكنگاه نداشتند بل

. خود گرفتنديزينك و يشان را به عنف به غالميرده بودند، باز آوردند و اك رها يه به آزادكزان خود را ينكشان برگشته، غالمان و يآن ان بعد از ك ل11
:ا از جانب خداوند نازل شده، گفتيالم خداوند بر ارمك و 12
13رون آوردم عهد بسته، گفتم ي بي بندگةن مصر از خاني زمشان را ازيه اك يمن با پدران شما در روز: دي گوين ميل چني اسرائيهوه خداي
رده باشد، او را از نزد خود به ك يد و چون تو را شش سال بندگينكشتن را به تو فروخته باشد رها يه خوك خود را يدام از شما برادر عبرانكه در آخر هر هفت سال هرك 14
. گوش خود را به من فرانداشتنداما پدران شما مرا اطاعت ننمودند و. ي دهيي رهايآزاد
ده شده يه به اسم من نامك ي ندا نموده، در خانه اي خود به آزادةي همسايس براكو هر. ديد و آنچه درنظر من پسند است بجا آورين زمان بازگشت نمودي و شما در ا15

. دياست عهد بست
د، باز يرده بودك رها يشان به آزاديل ايشان را برحسب ميه اكش را يز خوينكس كالم خود را و هردام از شما غكد و هريردك عصمت ي اما از آن رو تافته اسم مرا ب16
.دي خود گرفتيزينك و يشان را به عنف به غالميد و ايآورد
: دي گوي خداوند مكنيد، ايردك ندا نيادش به آزي خوةي همسايدام براك برادر خود و هريس براكد و هريه شما مرا اطاعت ننمودكچون: دي گوين مين خداوند چني بنابرا17

.دي جهان مشوش خواهم گردانك مماليان تمامينم و شما را درمك ير و وبا و قحط ندا مي را به شمشي شما آزاديمن برا



ش يان پاره هايرده، درمكگوساله را دو پاره ه ك ينيه به حضور من بستند، حك يالم عهدكه از عهد من تجاوز نمودند و وفا ننمودند به ك را يسانكرد كم خواهم ي و تسل18
.   گذاشتند

. گوساله گذر نمودنديان پاره هايه درمكن را ي قوم زمياهنان و تمامكان و يم و خواجه سرايهودا و سروران اورشلي سروران يعني 19
. ن خواهد شديوانات زمي مرغان هوا و حكشان خوراي ايالشهاشان دارند، خواهم سپرد و يه قصد جان اك يشان و به دست آنانيشان را دست دشمنان اي و ا20
م يه از نزد شما رفته اند تسلكر پادشاه بابل كشان دارند و به دست لشيه قصد جان اك يشان و به دست آنانيهودا و سرورانش را به دست دشمنان ايا پادشاه ي و صدق21

. ردكخواهم 
هودا را ي يد و شهرهاي خواهند سوزانيرده، آن را خواهند گرفت و به آتشكن شهر بازخواهم آورد و با آن جنگ يشان را به اي و امي فرمايد من امر مي گوي خداوند مكني ا22
.ون خواهم ساختكرمسيران و غيو


35ارميا باب 
:ا نازل شده، گفتيهودا بر ارميا پادشاه يوشيم بن ياقيهويام يه از جانب خداوند در اك يالمك 1
2شان شراب بنوشانياور و به اي خداوند بة خاني از حجره هايكيشان را به يشان سخن گفته، ايان برو و به ايابك رِةانبه خ.«
ان را برداشتم،يابك خاندان ريع پسرانش و تماميا و برادرانش و جميا ابن حبصِنْيا ابن ارميازنْي پس 3
.ا ابن شَلُّوم، مستحفظ آستانه بود آوردمي معسِة حجري سروران و باالة حجريه به پهلوكا مرد خدا يجدلِيبن  پسران حانان ة خداوند به حجرةشان را به خاني و ا4
».ديشراب بنوش«: شان گفتميان نهاده، به ايابكش رياله ها پي پر از شراب و پيوزه هاك و 5
.ديه شما و پسران شما ابداً شراب ننوشكت نموده، گفت ي وصاب ما راكوناداب بن رِيه پدر ما كرايم زي نوشيشراب نم: شان گفتندي ا6
 يني زميار به روي بسيد تا روزهاين شوكمه ها ساي خود را در خي روزهايه تمامكد بليد و آنها را نداشته باشينكستانها غرس مكد و تاييشت منماكد و ينك و خانه ها بنا م7
.ديد زنده بمانيب هستيه شما در آن غرك
.م، نه ما و نه زنان ما و نه پسران ما و نه دختران مايدي عمر خود شراب ننوشياب و بهر چه او به ما امر فرمود اطاعت نموده، در تمامكوناداب بن ريه سخن پدرخود  و ما ب8
.مي خود نگرفتي و مزرعه ها براكستانها و امالكم و تايردكونت خود بنا نك سي و خانه ها برا9

.ميوناداب ما را امر فرمود عمل نموديم و به آنچه پدر ما ين شده، اطاعت نمودكمه ها ساي و در خ10
.مين شدكم سايم پس در اورشليم داخل شويان به اورشلير ارامكان و لشيلدانكر كد از ترس لشييايب: مين برآمد گفتيدرصر پادشاه بابل به زمكه نبوك ين وقتكي ل11
: ده، گفتا نازل شيالم خداوند بر ارمك پس 12
13د؟يري گيالم من گوش نمكد و به يري پذيب نميا تأديآ: دي گويه خداوند مكم بگو ينان اورشلكهودا و سايبرو و به مردان : دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي
ند؛ اما ي نمايت پدرخود را اطاعت مي نوشند و وصي شراب نمده است و تا امروزيد استوار گرديه شراب ننوشكت نمود يه به پسران خود وصكاب كوناداب بن ري سخنان 14

.ديردكلّم نمودم و مرا اطاعت نكمن به شما سخن گفتم و صبح زود برخاسته، ت
ان يد و خداينكود را اصالح د و اعمال خييدام از راه بد خود بازگشت نماكشان را ارسال نموده، گفتم هريا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخاسته، اي و بندگان خود انب15
.ديد و مرا اطاعت ننمودياما شما گوش نگرفت. دين شوكه به شما و به پدران شما داده ام ساك ينيد تا در زمينكد و آنها را عبادت ميي منمايروير را پيغ

نند،ك ين قوم مرا اطاعت نمي اند وي نمايشان فرموده است اطاعت ميه به اكش را يت پدرخوياب وصكوناداب بن ريه پسران ك پس چون16
را يشان گفته ام وارد خواهم آورد زي اةه دربارك آن بال را يم تمامي اورشلةنكع سيهودا و برجمي من بر كنيا: دي گوين ميل چني اسرائيوت خداي صبايهوه خداين ي بنابرا17
.شان را خواندم و اجابت ننمودنديدند و ايشان سخن گفتم و نشنيه به اك

ع اوامر او را نگاه داشته، بهر يد و جميوناداب را اطاعت نموديت پدر خود يه شما وصكچون: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي«: ان گفتيابكا به خاندان ري ارم و18
د،يآنچه او به شما امر فرمود عمل نمود

.م نخواهد شدكستد يماً به حضور من بايه داك يسكاب كوناداب بن رياز : دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباين ي بنابرا19


36ارميا باب 
:ا نازل شده، گفتيالم از جانب خداوند بر ارمكن يه اكهودا واقع شد يا پادشاه يوشيم بن ياقيهوي و در سال چهارم 1
2ت ها ةهودا و هميل و ي اسرائةه من دربارك را ي سخناني خود گرفته، تمامي برايطومارا تا امروز در آن يوشيام ي از ايعنيلّم نمودم كه به تو تك يبه تو گفتم از روز ام

.سيبنو
شان را يان و گناهان ايند و من عصيشان از راه بد خود بازگشت نمايدام از اكرند تا هرياورم گوش بگيشان وارد بي خواهم بر ايه من مك بال را يهودا تماميه خاندان كد ي شا3
».امرزميب

.ه به او گفته بود در آن طومارنوشتكالم خداوند را ك يا تمامي از دهان ارمكا را خواند و بارويري بن نَكا بارويرم پس ا4
. خداوند داخل شومة توانم به خانيمن محبوس هستم و نم«:  را امر فرموده، گفتكا باروي و ارم5
 خود يه از شهرهاكهودا ي يز آنها را در گوش تمامي خداوند در گوش قوم بخوان و نةدر روز صوم در خان يه از دهان من نوشتك ي پس تو برو و سخنان خداوند را از طومار6
.ند بخواني آيم
. باشديم مين قوم فرموده است عظي اةه خداوند دربارك يه خشم و غضبكرا ينند زكشان از راه بد خود بازگشت يدام از اكند و هريه به حضور خداوند استغاثه نماكد ي شا7
. خداوند از آن طومار خواندةالم خداوند را در خانك او را امر فرموده بود عمل نمود و يا نبيا به هرآنچه ارميري بن نك پس بارو8
 روزه به حضور ي آمدند، برايم ميهودا به اورشلي يه از شهرهاك يسانك ة هميم و براي اهل اورشلي تماميهودا، برايا پادشاه يوشيم بن ياقيهوي و در ماه نهم از سال پنجم 9

.ردندكخداوند ندا 
. قوم خواندي خداوند به گوش تمامةد خاني جدة دروازة نزد دهنياتب در صحن فوقانكا ابن شافان ي حمرة خداوند در حجرةا را از آن طومار در خاني سخنان ارمك و بارو10
د،يوند را از آن طومارشن سخنان خدايا ابن شافان تماميا ابن جمرياكي و چون م11



ا يا ابن شافان و صِدِقيبور و جمركا و اَلنْاتان بن عيا ابن شَمعياتب و دالكشاماع ي اَلِيعنيع سروران در آنجا نشسته بودند ي جمكنياتب آمد و اك ة پادشاه به حجرة به خان12
.ر سروانيا و سايابن حنَنْ

.شان باز گفتي ايد براي خواند شنيه آنها را به گوش خلق از طومار مك ي وقتكاروه از بك را ي سخنانيا تمامياكي پس م13
پس » .اي به دست خود گرفته، بيه به گوش قوم خواندك را يآن طومار: دي فرستادند تا بگوك را نزد بارويوشكا ابن شَلَمبا ابن ي ابن نَتَنْيهودي سروران ي آنگاه تمام14
.شان آمديبه دست خود گرفته، نزد اا طومار را يري بن نَكبارو
.شان خواندي به گوش اكو بارو» . ما بخوانين و آن را به گوشهايبنش«:  را گفتنديشان وي و ا15
.ردكم يان خواهين سخنان را به پادشاه بي ايالبته تمام«:  گفتندكندند و به باروكگر نظر افيدكيدند با ترس به ين سخنان را شني ايشان تمامي و واقع شده چون ا16
.ين سخنان را چگونه از دهان او نوشتي ايه تمامكما را خبر بده «: رده، گفتندكال و سك و از بارو17
. نوشتميب در طومار مك خواند و من با مري من مين سخنان را از دهان خود براي اياو تمام«: شان گفتي به اك بارو18
.دي باشيجا مكه ك نداند يسكد تا ينكشتن را پنهان يه، خوا رفتيتو و ارم«:  گفتندك سروران به بارو19
.ن سخنان را به گوش پادشاه باز گفتندي اي پادشاه رفتند و تمامياتب گذاشته، به سراكشاماع ي اَلِة پس طومار را در حجر20
ه به حضور پادشاه حاضر بودند ك ي سرورانيه، درگوش پادشاه و در گوش تماماتب آوردكشاماع ي الة آن را از حجريهودياورد و ي را فرستاد تا طومار را بيهودي و پادشاه 21

.خواند
. بر منقل افروخته بوديش وي نشسته و آتش پي زمستانة و پادشاه در ماه نهم در خان22
ه در منقل بود ك طومار در آتش ي بود انداخت تا تمامه بر منقلك يرده، در آتشك سه جهار ورق خوانده بود، پادشاه آن را با قلمتراش قطع يهوديه چون ك و واقع شد 23

.سوخته شد
. زدندك خود را چاةدند و نه جاميدند، نه ترسين سخنان را شني ايه تمامك بندگانش ة و پادشاه و هم24
.شان گوش نگرفتيه طومار را نسوزاند اما به اكردند كا از پادشاه التماس يا و جمرين اَلناتان ودالكي ل25
.  داشتيشان را مخفياما خداوند ا. رندي را بگيا نبياتب و ارمك كه باروكل را امر فرمود يا ابن عبدِئيل و شَلَميا ابن عزَرئيل شاهزاده و سرايئيرَحمِيه پادشاه ك بل26
:ا نازل شده، گفتيوند بر ارمالم خداكد، يا نوشته بود سوزاني از دهان ارمكه باروك را يه پادشاه طومار و سخنانك و بعد از آن27
28سيد بر آن بنويهودا آن را سوزانيم پادشاه ياقيهويه كن يه در طومار نخستكن را ي سخنان اولةر و همي خود باز گيگر براي ديطومار.
ن را خراب ين زميه پادشاه بابل البته خواهد آمد و اك ي چرا در آن نوشتي و گفتيدين طومار را سوزانيتو ا: دي فرماين ميهودا بگو خداوند چنيم پادشاه ياقيهوي و به 29
.   وان را از آن نابود خواهد ساختيرده، انسان و حك

رون يند و الش او روز در گرما و شب در سرما بي داود بنشيرسكه بر ك نخواهد بود يسكش يه براكد ي فرماين ميهودا چنيم پادشاه ياقيهوي ةن خداوند درباري بنابرا30
.ه خواهد شدندكاف

شان گفته ام خواهم ي اةه دربارك آن بال را يهودا تماميم و مردان ي اورشلةنكشان و بر سيشان را خواهم آورد و بر ايتّش و بر بندگانش عقوبت گناه اي و بر او و بر ذر31
.دنديه مرا نشنكرا يد زيرسان
ا در آن يده بود از دهان ارميهودا به آتش سوزانيم پادشاه ياقيهويه ك را ي سخنان طوماريو او تماماتب سپرد ك يايري بن نكگر گرفته، به باروي ديا طوماري پس ارم32

.ز مثل آنها بر آن افزوده شدي نيارينوشت و سخنان بس


37ارميا باب 
.رده بود، سلطنت نمودك نصب يه پادشاههودا بين يدرصر پادشاه بابل او را بر زمكه نبوكم ياقيهوياهو ابن ينك يا پادشاه به جايوشيا ابن ي و صدق1
.  گفته بود گوش ندادنديا نبي ارمةه به واسطكالم خداوند كن به ي و او و بندگانش و اهل زم2
.هت ما استغاثه نما ما به جيهوه خداينزد «: نديه بگوكه فرستاد ك فرستاد ي نبياياهن را نزد ارمكا يا ابن معسِيا و صفَنيل بن شَلَمكهويا پادشاه، ي و صدق3
.نداخته بودنديه او را هنوز در زندان نكراي نمود زيان قوم آمد و شد ميا درمي و ارم4
.م رفتنديش اورشليدند، از پيشان را شنيرده بودند، خبر اكم را محاصره يه اورشلك يانيلدانكرون آمدند و چون يرفرعون از مصر بك و لش5
: نازل شده، گفتيا نبيالم خداوند بر ارمك آنگاه 6
7رون يه به جهت اعانت شما بكر فرعون ك لشكنيا: ديين بگويد چنييه شما را نزد من فرستاد تا از من مسألت نماكهودا يبه پادشاه : دي فرماين ميل چني اسرائيهوه خداي

.ت خود به مصر مراجعت خواهند نموديآمده اند، به وال
.دير نموده، به آتش خواهند سوزانيرد و آن را تسخكهرجنگ خواهند ن شيان خواهند برگشت و با ايلدانك و 8
.ه نخواهند رفتكرايان از نزد ما البته خواهند رفت، زيلدانكه كد ييد و مگويب ندهيشتن را فريه خوكد ي گوين مي و خداوند چن9

 ةميشان از خيدام از اك ماند، باز هري نميسكر از مجروح شدگان يشان غيه از اك دي داديست مكند چنان شي نمايه با شما جنگ مك را يانيلدانكر ك لشيه اگر تمامك بل10
.دندي سوزانين شهر را به آتش ميخود برخاسته، ا

رده بودند، واقع شد    كوچ كم ير فرعون از اورشلكان از ترس لشيلدانكر كه لشك و بعد از آن11
.رديب خود را بگيان قوم نصين برود و در آنجا از ميامين بني رفت تا به زميرون ميم بيا از اورشليه ارمك 12
؟ي رويان ميلدانكنزد :  را گرفته، گفتي نبيايا در آنجا بود و او ارميا ابن حضنَنْيا ابن شَلَميرْئِي به يان مسميچكيشكس يد، رئين رسيامي بنة و چون به درواز13
.ا را گرفته او را نزد سروران آوردي گوش نداد و ارميا به ويرْئِين كيل» . روميان نميلدانكدروغ است، نزد : ا گفتي ارم14
.را آن را زندان ساخته بودندياتب به زندان انداختند زكوناتان يا خشم نموده، او را زدند و او را در خانه ي و سروران بر ارم15
ار در آنجا مانده بود،ي بسيا روزهاي از حجره ها داخل شده بود و ارميكياهچال به يا در سي و چون ارم16
هست و گفت به دست : ا گفتي از جانب خداوند هست؟ ارميالمكا يه آكال نموده، گفت و از او سةي خود خفةا پادشاه فرستاده، او را آورد و پادشاه در خاني آنگاه صدق17

. شديم خواهيپادشاه بابل تسل
د؟يه مرا به زندان انداخته اكرده ام كن قوم چه گناه يو او به تو و بندگانت : ا پادشاه گفتيا به صدقي و ارم18



 باشند؟يجا مكن نخواهد آمد ين زميه پادشاه بابل بر شما و بر اكرده، گفتند ك شما نبوت يه براك شما ياي و انب19
.رمي مبادا در آنجا بمياتب پس نفرستكتاب وناي ةه مرا به خانكرفته شود ي من نزد تو پذيه استدعاكنيتمنّا ا: م پادشاه بشنوي آقاي پس اآلن ا20
ا در صحن زندان يپس ارم.  نان از شهر تمام شدة خبازان به او دادند تا همةوچك از يو هر روز قرص نان. ا را در صحن زندان بگذارنديه ارمكا پادشاه امر فرمود ي پس صدق21
.ماند


38ارميا باب 
: قوم را بدانها مخاطب ساخته، گفتيه تمامكدند يا را شنيا سخنان ارميلكا و فَشْحور بن ملْيل بن شَلَمكويفَشْحور و ا ابن يا ابن متّان و جدلْي و شَفَطْ

ده، زنده مت شي او غنيست و جانش برايرون رود خواهد زيان بيلدانكه نزد كر و قحط و وبا خواهد مرد، اما هرين شهر بماند از شمشيه در اكهر: دي گوين مي خداوند چن2
.خواهد ماند

. ر خواهد نموديم شده، آن را تسخير پادشاه بابل تسلكن شهر البته به دست لشيا: دي گوين مي خداوند چن3
 قوم را ي تمامي مانده اند و دستهاين شهر باقيه در اك را ي مردان جنگين منوال دستهايه بدكرا يشته شود زكن مرد يه اكنيتمنّا ا«:  پس آن سروران به پادشاه گفتند4

.شان رايه ضرر اك طلبد بلين قوم را  نمي اين مرد سالمتيه اكرا يز. دي گويشان مين سخنان به ايه مثل اكند چونك يسست م
.ردك تواند ي نمياركرا پادشاه به خالف شما ي او در دست شما است زكنيا: ا پادشاه گفتي صدق5
ا ين گِل بود و ارمكياه چال آب نبود ليسمانها فرو هشتند و در آن سيا را به ريه در صحن زندان بود انداختند و ارمك كا ابن ملِيكاه چال ملْيا را گرفته او را در سي پس ارم6

.به گِل فرو رفت
ن نشسته بود،يامي بنةاه چال انداختند و به دروازيا را به سيه ارمكد ي پادشاه بود شنةان و در خاني از خواجه سرايكيه ك ي حبشك و چون عبدمل7َ
رده، گفت كرون آمد و به پادشاه عرض ي پادشاه بة از خانك آنگاه عبدمل8
9را ي خواهد مرد، زيه هست از گرسنگك ييرانه عمل نموده اند و او در جاياه چال انداخته اند، شريرده و او را به سك ي نبياين مردان در آنچه به ارميم پادشاه، اي آقايه اك
.ستي نيچ نان باقيهر هه  در شك

.  اه چال برآوريرد از سيه بمك را قبل از آني نبياينجا همراه خود بردار و ارمي نفر از ايس:  امر فرموده، گفتي حبشك پس پادشاه به عبدمل10
سمانها به يده گرفته، آنها را با ري پوسيرس و رقعه ها مندير خزانه داخل شد و از آنجا پارچه هاي پادشاه از زةسان را همراه خود برداشته، به خانك آن ك پس عبدمل11
.ا فروهشتياه چال نزد ارميس

.ردكن يا چنيو ارم. سمانها بگذارير رير بغل خود در زيده را زي پوسي مندرس و رقعه هاين پارچه هايا«: ا گفتي به ارمي حبشك و عبدمل12
.ن شدكا در صحن زندان سايبرآوردند و ارماه چال يده، او را از سيشكسمانها يا را با ري پس ارم13
 ي مخفيزي پرسم، از من چي   ميمن از تو مطلب: ا گفتي خداوند بود نزد خود آورد و پادشاه به ارمةه در خانك ي را به مدخل سوميا نبيا پادشاه فرستاده، ارمي و صدق14
.مدار
د؟ي شنيشت و اگر تو را پند دهم مرا نخواهك ينخواهنه مرا يا هر آياگر تو را خبر دهم آ«: ا گفتيا به صدقي ارم15
ه قصد ك يسانكن يشت و تو را به دست اكه تو را نخواهم كد قسم ي ما آفرين جان را برايه اكهوه يات يبه ح«: ه قسم خورده، گفتيا خفي ارميا پادشاه براي آنگاه صدق16

.ردكم نخواهم يجان تو دارند تسل
ن شهر به ي، جان  تو زنده خواهد ماند و ايرون رويقتاً نزد سروان پادشاه بابل بياگر حق: دي گوين ميل چني اسرائيوت خداي صبايهوه خداي«: تا گفيا به صدقي پس ارم17

.د مانديه تو و اهل خانه ات زنده خواهكآتش سوخته نخواهد شد بل
. رستيشان نخواهيد و تو از دست ايم خواهد شد و آن را به آتش خواهند سوزانيان تسليلدانكن شهر به دست ي، ايرون نروي اما اگر نزد سروران پادشاه بابل ب18
.نديح نمايشان مرا تفضيم نموده، ايشان تسلي ترسم، مبادا مرا به دست ايان شده اند ميلدانكه بطرف ك يانيهوديمن از «: ا گفتيا پادشاه به ارمي اما صدق19
.ت شود و جان تو زنده بمانديري تا تو را خييم اطاعت نماي گويه به تو مكالم خداوند را كه ك آنيمستدع. ردك نخواهند ميتو را تسل: ا در جواب گفتي ارم20
:ن استيشف نموده اكه خداوند بر من ك يالمك ييرون رفتن ابا نماي اما اگر از ب21
 تو تو را اغوا نموده، بر تو ياَصدِقا: شان خواهند گفتيرون برده خواهند شد و اين پادشاه بابل ب مانده اند، نزد سرورايهودا باقي پادشاه ةه در خانك ي زنانيه تمامكني ا22

.شان به عقب برگشته اندي تو در لجن فرو رفته است ايهايه پاكغالب آمدند و اآلن چون
ن شهر را به آتش ي شد و ايه به دست پادشاه بابل گرفتار خواهكرست، بل يشان نخواهيرون خواهند برد و تو از دست ايان بيلدانكع زنانت و فرزندانت را نزد ي و جم23

.دي سوزانيخواه
. مرديابد و نخواهين سخنان اطالع ني از ايسكزنهار : ا گفتيا به ارمي آنگاه صدق24
 و آن را از ما ي و آنچه پادشاه به تو گفت اطالع دهي به پادشاه گفته ما را از آنچهكنيند تمنّا ايرده ام و نزد تو آمده، تو را گوكه با تو گفتگو ك و اگر سروران بشنوند 25
م،ي تا تو را به قتل نرساني نداريمخف
.رميوناتان باز نفرستد تا درآنجا نمي ةدم تا مرا به خانيمن عرض خود را به حضور پادشاه رسان: شان بگوي آنگاه به ا26
ستادند يپس از سخن گفتن با او باز ا. شان گفتيه پادشاه به او امر فرموده بود به اك ين سخناني اة نمودند و او موافق همالوا آمده، از او سيع سروران نزد ارمي پس جم27
.ده نشديه مطلب فهمكچون
.م گرفته شد، در آنجا بوديه اورشلك يم ماند؛ و هنگاميا در صحن زندان تا روز فتح شدن اورشلي و ارم28


39ارميا باب 
. م آمده، آن را محاصره نمودندير خود بر اورشلك لشيدرصر پادشاه بابل با تمامكهودا، نبويا پادشاه يهم از سال نهم صدق در ماه د1
.ردندكا در شهر رخنه يازدهم صدقي و در روز نهم ماه چهارم از سال 2
ر يان و سايس مجوسيان و نَرْجل شَرأصرْ رئيس خواجه سرايم رئيكرْ و سمجرْنَبو و سرس نَرْجلْ شَرأصيعني نشستند ي وسطة و تمام سروران پادشاه بابل داخل شده در درواز3

.سرداران پادشاه بابل



و پادشاه رون رفتند يان دو حصار بود در وقت شب از شهر بيه درمك يرده، به راه باغ شاه از دروازه اكدند، فرار ين را دي اي مردان جنگيهودا و تماميا پادشاه ي چون صدق4
.به راه عرَبه رفت

 ي فتواين حمات آوردند و او بر ويدرصر پادشاه بابل به رِبلَه در زمكرده، نزد نبوكدند و او را گرفتار يا رسيحا به صدقي اَرةشان را تعاقب نموده، در عرَبيان ايلدانكرك و لش5
.داد
.شتكهودا را ي ي شُرفايد و پادشاه بابل تماميه قتل رسانش در رِبلَه بيش رويا را پي و پادشاه بابل پسران صدق6
.رها بسته، به بابل برديرد و او را به زنجكور كا را ي و چشمان صدق7
.م را منهدم ساختندي اورشليدند و حصارهاي قوم را به آتش سوزاني پادشاه و خانه هاةان خانيلدانك و 8
. برديريه مانده بودند به بابل به اسك قوم را ةيه بطرف او شده بودند و بقكن را ي مانده بودند و خارجيه در شهر باقك  قوم راةيس جالّدان، بقي و نَبوزردان رئ9

.شان داديستانها و مزرعه ها در آن روز به اكهودا واگذاشت و تاين ي نداشتند در زميزيه چكران قوم را يس جالّدان فقين نَبوزردان رئكي ل10
:س جالّدان امر فرموده، گفتيا به نبوزردان رئي ارمةصر پادشاه بابل درباردرك و نبو11
12ش بعمل آوريد برايه هرچه به تو بگوك مرسان بلي به ويتيچ اذي متوجه شده، هكير و به او نياو را بگ.
ر سروران پادشاه بابل فرستادنديان و سايس مجوسيان و نَرْجل شَرأصر رئيس خواجه سرايس جالّدان و نَبوشَزْبان رئي پس نبوزردان رئ13
.ن شدكان قوم سايپس درم.  خود ببردةقام بن شافان سپردند تا او را به خانيا ابن اَخيا را از صحن زندان برداشتند و او را به جدلْي و ارسال نموده، ارم14
:، گفت نازل شدهيالم خداوند بر وكا هنوز در صحن زندان محبوس بود، ي و چون ارم15
16َلمدبو در آن روز ين شهر به بال وارد خواهم آورد و نه بخوبيالم خود را بر اك كنيا: دي فرماين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي: رده، بگوك را خطاب ي حبشكبرو و ع 

.درنظر تو واقع خواهد شد
. شديم نخواهي تسلي ترسيشان ميه از اك يسانكت من تو را در آن روز نجات خواهم داد و به دس: دي گوين خداوند مكي ل17
.مت خواهد شديت غني جان تو برايل نمودكه بر من توكن جهت يه از اك افتاد، بلير نخواهي خواهم داد و به شمشييه تو را البته رهاكد ي گويرا خداوند مي ز18


40ارميا باب 
 وطن يه به بابل جالكهودا يم و يران اورشلي اسيان تمامي را از مي داد و وييس جالّدان او را از رامه رهايزردان رئه نبوكا نازل شد بعد از آنيه از خداوند بر ارمك يالمك 1
.رها بسته شده بود برگرفتيشان به زنجيان اي شدند و او درميم
.استان فرموده كن مي اةن بال را درباريت ايهوه خداي«:  را گفتيا را گرفته، ويس جالّدان ارمي و رئ2
.ده استين واقعه به شما رسيد پس ايده و سخن او را گوش نگرفته ايه به خداوند گناه ورزكرا يز. ن را به وقوع آورده، عمل نموده استيالم خود اك و خداوند برحسب 3
و متوجه خواهم شد و اگر كيا و تو را ني بييايا من به بابل به بكد يپس اگر درنظرت پسند آ. نمك ي تو است رها ميه بر دستهاك ييرهاي من امروز تو را از زنجكني و حال ا4

. به آنجا برويه بروكد يه درنظرت خوش و پسند آك ييش تو است هر جاين پي زميه تمامكا و بدان ي، پس مييه همراه من به بابل آكد يايدرنظرت پسند ن
ن شو كان قوم سايرده است برگرد و نزد او درمكهودا نصب ي يه پادشاه بابل او را بر شهرهاكم بن شافان قايا ابن اخينزد جدل:  را گفتيه او هنوز برنگشته بود وك ي و وقت5
.ه داد و او را رها نمودي راه و هدةس جالّدان او را نوشتيپس رئ. ، بروي بروي خواهيه مك ييا هر جاي
.ن شدك مانده بودند، ساين باقيه در زمك يان قوميقام به مِصفَه آمده، نزد او درميا ابن اخيا نزد جدلي و ارم6
ن را يران زميرده و مردان و زنان و اطفال و فقكن نصب يقام را بر زميا ابن اخيه پادشاه بابل جدلكدند يشان شنيه در صحرا بودند و مردان اكر ك سرداران لشي و چون تمام7
ه به بابل برده نشده بودند، به او سپرده است،ك
شان و ي اياتكا پسرمعيزَنْي و ي نَطُوفاتيفايا ابن تَنْحومت و پسران عيح و سرايوناتان پسران قاريوحانان و يا و يل بن نَتَنْي اسماعيعنيا به مصفه آمدند ي نزد جدلشاني آنگاه ا8

.شانيمردان ا
د يي نمايد و پادشاه بابل را بندگين شوكن سايدر زم. ديان مترسيلدانك به از خدمت نمودن«: شان قسم خورده، گفتيسان اكشان و ي ايقام بن شافان برايا ابن اخي و جدل9

.و خواهد شدكي شما نيو برا
د و در يرده، در ظروف خود بگذاركوه جات و روغن جمع يند حاضر شوم و شما شراب و ميه نزد ما آك يانيلدانكن خواهم شد تا به حضور ك در مصفه ساكني و اما من ا10

.دين باشكد ساي خود گرفته اياه برك ييشهرها
قام يا ابن اخيهودا را واگذاشته و جدلي از يه ايه پادشاه بابل، بقكدند يات بودند شنير والي عمون و در ادوم و سايان بنيه در موآب و درمك يانيهودي يز چون تمامي و ن11

شان گماشته است،يبن شافان را بر ا
. ار و فراوان جمع نمودنديوه جات بسيا به مصفه آمدند و شراب و ميهودا نزد جدلين يردند و به زمكنده شده بودند مراجعت ك پراهك ييان از هرجايهوديع ي آنگاه جم12
ا به مصفه آمدند،يابان بودند نزد جدليه در بك يرك سرداران لشةح و هميوحانان بن قاري و 13
.ردكشان را باور نيقام ايا ابن اخيشد؟ اما جدلكا را فرستاده است تا تو را بيل بن نَتَنْي عمون اسماعي بنس پادشاهيه بعلِك ي دانيچ ميا هيآ:  و او را گفتند14
ع يشد و جمكچرا او تو را ب.  آگاه نخواهد شديسكشم و كا را بيل بن نَتَنْيه بروم و اسماعكاذن بده «: رده، گفتكه خطاب يا را در مصفه خفيح جدليوحانان بن قاري پس 15
ان تلف گردند؟يهودي ةينده شوند و بقكه نزد تو فراهم آمده اند پراك يانيهودي

.يي گويل دروغ مي اسماعةه درباركرا ين زكاررا مكن يا«: ح گفتيوحانان بن قاريقام به يا ابن اخي اما جدل16


41ارميا باب 
قام به مصفه آمدند و يا ابن اخي پادشاه و ده نفر همراهش نزد جدليساو از ري نسل پادشاهان بود، با بعضه ازكشاماع يا ابن اليل بن نَتَنْيه اسماعك و در ماه هفتم واقع شد 1

.آنجا در مصفه با هم نان خورند
.شتكرده بود كن نصب يومت زمكه پادشاه بابل به حكر زدند و او را يقام بن شافان را به شمشيا ابن اخيه همراهش بودند برخاسته، جدلكا و آن ده نفريل بن نَتَنْي و اسماع2
. شتك را يافت شدند و مردان جنگيه درآنجا ك را يانيلدانكا در مصفه بودند و ي با جدليعنيه همراه او ك را يانيهودي يل تمامي و اسماع3
افته بود،ي از آن اطالع نيسكشته بود و كا را يه جدلك و در روز دوم بعد از آن4



. خداوند ببرندةلوه و سامره آمدند تا به خانيم و شيكا و بخور با خود آورده، از شيده هدايده و بدن خراشيبان دري و گردهيش تراشي هشتاد نفر با ر5
.دييايقام بيا ابن اخينزد جدل«: د گفتيشان رسيرد و چون به اك يه ميرون آمد و در رفتن گريشان از مصفه بيا به استقبال ايل بن نَتَنْي و اسماع6
.شته، در حفره انداختندكشان را يه همراهش بودند، اك يسانكا و يل بن نَتَنْيدند، اسماعيان شهر رسيشان به ميه اك يم و هنگا7
 واگذاشته، شان رايپس ا» . باشدي از گندم و جو و روغن و عسل در صحرا ميره ايه ما را ذخكرايش زكما را م«: ل گفتنديه به اسماعكدا شدند يشان ده نفر پيان اي اما درم8

.شتكشان نيان برادران ايدرم
ل ساخته بود و يه آسا پادشاه به سبب بعشا پادشاه اسرائكشته، در آن انداخته بود، همان است كا يه به سبب جدلك را يسانك ة هميل بدنهايه اسماعك ي و حفره ا9

.ردكشتگان پر كا آن را از يل بن نَتَنْياسماع
قام يا ابن اخيس جالّدان به جدليه نبوزردان رئك مانده بودند يه در مصفه باقك يسانكع يه در مصفه بودند با دختران پادشاه و جمكوم را  قةي بقيل تمامي پس اسماع10

. عمون بگذردي رفت تا نزد بنير ساخته، ميشان را اسيا ايل بن نَتَنْير ساخت و اسماعيسپرده بود، اس
افتند، يرده بود خبر كا يل بن نَتَنْيه اسماعك ي فتنه ايه همراهش بودند از تمامك يرك سرداران لشيح و تماميوحانان بن قاري اما چون 11
.افتنديه در جبعون است ك بزرگ ةاچيا روانه شده، او را نزد دريل بن نَتَنْيسان خود را برداشتند و به قصد مقاتله با اسماعكع ي آنگاه جم12
.دند خوشحال شدنديه همراهش بودند دكر را ك سرداران لشيح و تماميوحانان بن قاريل بودند يه با اسماعك يسانكع ي و چون جم13
.ح آمدنديوحانان بن قاري برد روتافته، برگشتند و نزد ي ميريل از مصفه به اسيه اسماعك يسانك ي و تمام14
.مون رفت عيرد و نزد بنكوحانان فرار يا با هشت نفر از دست يل بن نَتَنْي اما اسماع15
 يقام خالصيا ابن اخيشته شدن جدلكا از مصفه بعد از يل بن نَتَنْيه از دست اسماعك را ي قومةي بقي تمام ه همراهش بودند،كرك سرداران لشةح با هميوحانان بن قاري و 16

   داده بود؛يخالصعون يشان را در جيه اكان را ي و زنان و اطفال و خواجه سراير جنگي مردان دليعنيداده بود بگرفت، 
ت لحم است منزل گرفتند تا بروند و به مصر داخل شوند،يه نزد بكمهام كشان رفته، در جبرُوت ي و ا17
.  بودشتهكن قرارداده بود يم زمكه پادشاه بابل او را حاكقام را يا ابن اخيا جدليل بن نَتَنْيه اسماعك چون دند،ي ترسيشان ميه از اكرا يان زيلدانك به سبب 18
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 ش آمدند،ي خلق از خرد و بزرگ پيا و تماميا ابن هوشَعيزَنْيح و يوحانان بن قارير و ك سرداران لشي پس تمام1
 ير باقيثك از يليه ما قلكراي زيي خود مسألت نمايهوه خدايه نزد ين بقي ايرفته شود و به جهت ما و به جهت تماميه التماس ما نزد تو پذكنيتمنّا ا«:  گفتنديا نبي و به ارم2

.ندي بيه چشمانت ما را مكم چنانيمانده ا
».ديم اعالم نماينكد بيه باك ياركم و به يد برويه باك يت ما را به راهيهوه خداي تا 3
د به شما يود و هرچه خداوند در جواب شما بگو شما مسألت خواهم نميهوه خدايد، نزد ي من برحسب آنچه به من گفته اكنيا. دميشن«: شان گفتي به ايا نبي پس ارم4

». از شما باز نخواهم داشتيزياطالع خواهم داد و چ
.م نمودي تو نزد ما بفرستد عمل خواهةت به واسطيهوه خدايه ك يالمك يه برحسب تمامكن باشد يان ما شاهد راست و اميخداوند درم«: ا گفتنديشان به ارمي ا5
  ي ما سعادتمندي خود را اطاعت نموده، برايهوه خدايه قول كم نمود تا آنيم اطاعت خواهي فرستيه تو را نزد او مك خود را يهوه خدايالم كبد، و باشد و خواه كي خواه ن6

».بشود
.ا نازل شديالم خداوند بر ارمكه ك و بعد از ده روز واقع شد 7
رده،ك و بزرگ خطاب كوچك قوم را از يتمامه همراهش بودند و كر ك سرداران لشةح و هميوحانان بن قاري پس 8
:دي فرمايمني شما را به حضور او برسانم چنيد تا دعاي فرستاديه شما مرا نزد وكل ي اسرائيهوه خداي«: شان گفتي به ا9

.مان شدميدم پشيه به شما رسانك ييرا از باليند، زكرده، نخواهم ك منهدم نخواهم ساخت و غرس  د، آنگاه شما را بنا نموده،ين بمانين زميقه در اي الحقي اگر ف10
 ييه من با شما هستم تا شما را نجات بخشم و شما را از دست او رهاكرايد زيد از او ترسان مباشي گوي خداوند ميبل. ديد ترسان مباشيم داريه از او بك از پادشاه بابل 11
.دهم
.ن خودتان پس بفرستديد و شما را به زمي و من بر شما رحمت خواهم فرمود تا او بر شما لطف نما12
د،يري خود را گوش نگيهوه خدايم ماند و اگر سخن ين نخواهين زميه در اكد يي اما اگر گو13
م شد،ين خواهكآنجا سام شد و در ي نان گرسنه نخواهيد و برايم شنيرِنّا نخواهكد و آواز يم ديه در آنجا جنگ نخواهكرا يم رفت زين مصر خواهيه به زمك بليد نييو بگو14
ن ك سا د و اگر در آنجا رفته،ي باشياگر به رفتن به مصر جازم م: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي: ديالم خداوند را بشنوكهودا ي ةي بقين اي پس حال بنابرا15
د،يشو
د يافت و در آنجا خواهيد، آنجا در مصر شما را خواهد دريه از آن هراسان هستك يطد و قحيد البته آنجا در مصر به شما خواهد رسي ترسيه از آن  مك يري آنگاه شمش16
. مرد
 رسانم يشان ميه من بر اك ييشان از آن بالي از اير و قحط و وبا خواهند مرد و اَحدي از شمش ونت در آنجا جازم شده اند،ك رفتن به مصر و سيه براك يسانكع ي و جم17
.افتي نخواهد يص نخواهد ماند و خاليباق

خته شد، همچنان غضب من به مجرّد ورود شما به مصر بر شما يم رينان اورشلكه خشم و غضب من بر ساكچنان: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صبايه كراي ز18
.ديد ديگر نخواهيان را دكن ميد شد و اين و دهشت و لعنت و عار خواهيخته خواهد شد و شما مورد نفرير

.د نمودميه من امروز شما را تهدكد ين بدانيقيد، يد به مصر مروي گويهودا خداوند به شما  مي ةي بقيا 19
د، مخبر ي ما بگويهوه خداي ما مسألت نما و ما را موافق هرآنچه يهوه خداي ما نزد يه براكد ي خود فرستاده، گفتيهوه خدايه مرا نزد كد چونيب داديشتن را فريرا خوي ز20

.م آوردي آن را بعمل خواهساز و
.دي من نزد شما فرستاد گوش گرفتةه به واسطك يزيچ چي خود و نه به هيهوه خداي پس امروز شما را مخبر ساختم اما شما نه به قول 21
.د مردير و قحط و وبا خواهيد از شمشين شوكد و در آن سايد بروي خواهيه مك يانكه شما در مكد ين بدانيقي پس اآلن 22


43ارميا باب 



ن سخنان يع اي جميعنيشان فرستاده بود، ي او نزد اةشان آن را به واسطي ايهوه خدايه كشان را ي ايهوه خدايالم ك ي قوم، تماميا فارغ شد از گفتن به تمامي و چون ارم1
را،
 به مصر يي ما تو را نفرستاده است تا بگويهوه خداي، يي گويدروغ م: رده، گفتندكا را خطاب يبر، ارمكع مردان متيح و جميوحانان بن قاريا و يا ابن هوشَعي آنگاه عزَر2

.دييونت منماكد و در آنجا سيمرو
. ببرنديريشند و به بابل به اسكشان ما را بيم نموده، ايان تسليلدانكخته است تا ما را به دست يا تو را بر ما برانگيري بن نكه باروك بل3
.هودا بمانند، اطاعت ننمودندين يه در زمك قوم فرمان خداوند را ير و تمامك سرداران لشةح و هميوحانان بن قاري و 4
ن شده بودند كهودا ساين ينده شده بودند برگشته، در زمكان آنها پرايه درمك يي امت هايان تماميه از مكهودا را ي ةير، بقك سرداران لشةح و هميوحانان بن قاريه ك بل5

گرفتند،
.ا رايري بن نك و باروي نبيايقام بن شافان سپرده بود و ارميا ابن اخيس جالّدان، به جدليه نبوزردان رئك را يسانك  ة مردان و زنان و اطفال و دختران پادشاه و همينعي 6
. س آمدنديه قول خداوند را گوش نگرفتند و به تَحفَنْحِكرا ين مصر رفتند زي و به زم7
:ا نازل شده، گفتي تَحفَنْحِس بر ارمالم خداوند درك پس 8
.س است با گچ بپوشاني فرعون در تحفنحة خانةه نزد دروازك يهودا در سِعه اير و آنها را در نظر مردان ي بزرگ به دست خود بگي سنگها9

ه ك يين سنگهاي او را بر ايرسكر پادشاه بابل را خواهم گرفت و درصك من فرستاده، بنده خود نبوكنيا: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صبايه كشان بگو ي و به ا10
. بان خود را بر آنها خواهد برافراشتيدم خواهم نهاد و او سايپوشان

ر يند به شمشريه مستوجب شمشك را ي و آنانيري اند و اسيريه مستوجب اسك را يه مستوجب موت اند به موت و آنانك را ين مصر را خواهد زد و آناني و آمده، زم11
. خواهد سپرد

ه ك ين مصر ملبس خواهد ساخت مثل شبانيشتن را به زمي خواهد برد و خويريد و به اسيان مصر خواهم افروخت و آنها را خواهد سوزاني خداي در خانه هاي و آتش12
.رون خواهد رفتي بي خود ملبس سازد و از آنجا به سالمتةشتن را به جاميخو
».ديان مصر را به آتش خواهد سوزاني خدايست و خانه هاكن مصر است خواهد شيه در زمكت شمس را ي بي و تمثالها13


44ارميا باب 
:ا نازل شده، گفتيونت داشتند، به ارمكن فَتْرُوس سيس و نوف و زمين بودند و در مجدل و تَحفَنْحِكن مصر سايه در زمكهود ي ي تمامةه دربارك يالمك 1
2امروز خراب شده است و كنيه اكد يديهودا وارد آوردم دي ي شهرهايم و تماميه من بر اورشلك را يي باليشما تمام: دي فرماين ميل چني اسرائيت خداويهوه صباي 
ست،ي در آنها نينكسا
د يشان و نه شما و نه پدران شما آنها را شناخته بوديه اه نكر را يان غيو خدا. دنديه رفته، بخور سوزانكنيجان آوردند از ايردند و خشم مرا به هكه ك ي به سبب شرارت3

.عبادت نمودند
.دياوريه من از آن نفرت دارم بعمل نكن رجاست را يشان را ارسال نموده، گفتم ايا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخاسته، ايع بندگان خود انبي و من جم4
.ر بخور نسوزاننديان غي خدايند و برايا از شرارت خواد بازگشت نمادند و گوش خود را فرا نداشتند تيشان نشني اما ا5
.ده استيران گرديه آنها مثل امروز خراب و وكد يم افروخته گردي اورشليوچه هاكهودا و ي يخته و بر شهرهاين خشم و غضب من ري بنابرا6
رخواره از يشتن را از مرد و زن و طفل و شيد تا خوي آوريم را بر جان خود وارد ميت عظن شراريشما چرا ا: دي گوين ميل چني اسرائيوت خداي صبايهوه خداي پس حال 7
د؟  ي نگذاريه اي خود بقيد و از برايهودا منقطع سازيان يم
د تا من شما را منقطع سازم ي آوري مجاني خود به هيده، خشم مرا به اعمال دستهاير بخور سوزانيان غي خدايد برايونت رفته اك سيه به آنجا براكن مصر يه در زمكرا ي ز8

.دين مورد لعنت و عار بشوي زمي امت هايان تماميو شما درم
د، يم بعمل آوردي اورشليوچه هاكهودا و ين يه در زمكش را يشان و شرارت خود و شرارت زنان خويهودا و شرارت زنان ايا شرارت پدران خود و شرارت پادشاهان ي آ9

د؟يرده اكفراموش 
.ده اندي نگردكه به حضور شما و به حضور پدران شما گذاشته ام، سالكض من يعت و فرايو تا امروز متواضع نشده  و ترسان نگشته اند و به شر 10
.نمك كهودا را هالي ي گردانم تا تمامي خود را بر شما به بال  مي من روكنيا: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباين ي بنابرا11
ر و قحط خواهند يشان به شمشيو ا.  شوندكن مصر هاليشان در زميع اين شدن در آنجا را جزم نموده اند، خواهم گرفت تا جمكه رفتن به مصر و ساكهودا را ي ةيبق و 12

.دين و دهشت و لعنت و عار خواهند گردير و قحط تلف شده، خواهند مرد و مورد نفريافتاد و از خُرد و بزرگ به شمش
.دميم عقوبت رسانيه به اورشلكچنان. دير و قحط و وبا عقوبت خواهم رسانين شوند به شمشكن مصر سايه در زمك ي آنان و به13
ن كشان مشتاق برگشتن و سايه اكهودا ين ي نخواهد ماند تا به زميافت و باقي نخواهد ي خالصيرند احديونت پذكن مصر رفته، در آنجا سيه به زمكهودا ي ةي و از بق14
».ردكان مراجعت نخواهد ير از ناجيشان غي از ايرا احديز. ديدن در آنجا خواهند شد، مراجعت نماش

ن مصر يه در زمك يسانك يم و تمامي عظيه حاضر بودند با گروهك يع زناني سوزانند و جمير بخور ميان غي خدايشان برايه زنان اكه آگاه بودند ك ي مرداني آنگاه تمام15
:ا گفتندين بودند، در جواب ارمكدر فَتْرُوس سا

16م گرفتي گوش نخواهيه به اسم خداوند به ما گفتك يالمكن يما تو را در ا.
ه خود ما و پدران كخت چنانيم ري به جهت او خواهيختني رةيده، هدي آسمان بخور سوزانةك مليم نمود و برايه از دهان ما صادر شود البته عمل خواهك يزيه به هرچك بل17
.ميديم ديم و بال را ني بودير شده، سعادتمند ميه در آن زمان از نان سكرا يز. ميردك يم مي اورشليوچه هاكهودا و ي يو پادشاهان و سروران ما در شهرهاما 
.ميدي گردكر و قحط هاليم و به شمشيز شديم، محتاج همه چي نمودك را به جهت او تريختني ريايختن هداي آسمان و رةك مليدن را برايه بخور سوزانك ي اما از زمان18
 به يختني رةيم و هدي پختيه او ميش قرصها به شبي اطالع شوهران خويا بيم، آيختي ري او مي برايختني رةيم و هديدي سوزاني آسمان بخور مةك و چون به جهت مل19

م؟يختي ريجهت او م
:رده، گفتكن جواب را بدو داده بودند خطاب يه اك يسانك ة قوم را از مردان و زنان و هميا تمامي پس ارم20



21لك را يا خداوند بخوريآا به خاطر او خطور ياورده و آياد نيدند، بيم سوزاني اورشليوچه هاكهودا و ي ي در شهرهاكه شما و پدران شما و پادشاهان و سروران شما و اهل م
رده است؟كن

ون كرمسيران و مورد دهشت و لعنت و غين شما ويلهذا زم. ديگر نتوانست تحمل نمايد، ديه بعمل آورده بودك ياته خداوند به سبب شرارت اعمال شما و رجاسك چنان22
.ه امروز شده استكده، چنانيگرد
ن بال مثل امروز بر شما وارد ين ايد، بنابراي ننمودكض و شهادات او سلويعت و فرايد و به شريده، به قول خداوند گوش نداديد و به خداوند گناه ورزيديه بخور سوزانك چون23

».شده است
!ديالم خداوند را بشنوكد ين مصر هستيه در زمكهودا ي ي تماميا«: ع زنان گفتي قوم و به جميا به تمامي و ارم24
م يردكه ك را ييد نذرهايي گويد و مي آوريا م خود بجيد و هم با دستهايي نمايلّم مكشما و زنان شما هم با دهان خود ت: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي 25

 خود را وفا يرد و نذرهاكد ي خود را استوار خواهيپس نذرها. ختيم ري او خواهي برايختني ريايد و هدايم سوزاني آسمان خواهةك مليم نمود و بخور برايالبته وفا خواه
.د نموديخواه

گر به يه اسم من باردكم خود قسم خوردم يمن به اسم عظ: دي گوي خداوند مكنيا. ديالم خداوند را بشنوكد، يتن هسكن مصر سايه در زمكهودا ي ي تمامين اي بنابرا26
.    هوه قسميات خداوند يبه ح: ن مصر آورده نخواهد شد و نخواهند گفتي زميهود در تماميدام از كچيدهان ه

. شده، تمام شوندكر و قحط هالي باشند به شمشين مصر ميه در زمكهودا يع مردان يتا جم ييوكي مراقب خواهم بود و نه به نيشان به بدي من بر اكني ا27
ن مصر رفته اند، يونت آنجا در زمكه به جهت سكهودا ي ةي بقيهودا مراجعت خواهند نمود و تمامين ين مصر به زميافته، از زمي يير رهاي از شمشيلين عدد قلكي ل28

.شان استوار خواهد شدياز من و ا كيدام كالم كه كخواهند دانست 
. استوارخواهد شدي شما البته به بدةالم من درباركه كد يد تا بدانينجا به شما عقوبت خواهم رسانيه من در اك شما ين است عالمت برايا: دي گوي و خداوند م29
ا پادشاه يه صدقكچنان. ردكم خواهم يه قصد جان او دارند تسلك يه دست آنان من فرعون حفْرَع پادشاه مصر را به دست دشمنانش و بكنيا: دي گوين مي خداوند چن30
.م نمودمي داشت، تسليه قصد جان او مكدرصر پادشاه بابل كهودا را به دست دشمنش نبوي


45ارميا باب 
:هودا در طومارنوشتيا پادشاه يوشيم بن ياقيهوير سال چهارم ا دين سخنان را از دهان ارميه اك يرده، گفت، هنگامكا خطاب يري بن نك به بارويا نبيه ارمك يالمك 1
2دي فرماين ميل به تو چني اسرائيهوه خداي، ك بارويا:
.ابمي يدن خسته شده ام و استراحت نميشكاز ناله . را خداوند بر درد من غم افزوده استي بر من زي واي تو گفته ا3
.ندكشه خواهم ين را، از رين زمي اي تماميعنيرده ام، منهدم خواهم ساخت و آنچه غرس نموده ام كآنچه بنا : دي فرماين مين بگو، خداوند چني او را چن4
 جانت را به يه بروك يياما در هرجا. دي بشر بال خواهم رساني من بر تمامكنيا: دي گويرا خداوند مي؟ آنها را طلب منما زي طلبيشتن مي خوي بزرگ برايزهايا تو چي و آ5

.ديمت خواهم بخشيه غنتو ب


46ارميا باب 
ا نازل شد؛يه به ارمك امت ها ةالم خداوند دربارك 1
:    ست دادكهودا شيا پادشاه يوشيم بن ياقيهوهيشان را در سال چهارم يدرصر پادشاه بابل اكش بودند و نبويمكركه نزد نهر فرات در كو كر فرعون نِك مصر و لشة دربار2
.ديي آكي جنگ نزديد و براينكحاضر  مجن و سپر را 3
.ديد و زره ها را بپوشيقل دهيزه ها را صين. ديستي خود بايد و با خُودهايد و سوار شويياراي سواران اسبان را بي ا4
ه خوف از كرا ي نگرند، زيند و به عقب نم شويلّ منهزم مكشان خرد شده، بالي گردند و شجاعان ايه هراسان شده، به عقب برمكنم ي بيشان را ميچرا ا: دي گوي خداوند م5

. باشديهر طرف م
. افتندي لغزند و مينار نهر فرات مكبطرف شمال به . ابندي نيينند و زور آوران رهاكزروان فرار ني ت6
 گردد؟يش متالطم مي او مثل نهرهايرده است و آبهاكالن يل سيه مانند رود نكست يكن ي ا7
 خواهم كنانش را هالكد و شهر و ساين را خواهم پوشانيرده، زمكالن يمن س: دي گويش مثل نهرها متالطم گشته، ميرده است و آبهاك النيل سي مصر مانند رود ن8

.ساخت
.ديشك يد و آن را ميري گيمان را مكه كان ي لُوديد و ايه سپرداران هستك اهل حبش و فُوت يا. رون برونديد و شجاعان بي ارابه ها تند برويد و ايي اسبان، برآي ا9

را يز.  گردديشان مست مي شود و از خون اير ميرده، سك كر هاليپس شمش. رديه از دشمنان خود انتقام بگك باشد يوت ميهوه صبايه آن روز روز انتقام خداند كراي ز10
. داردين شمال نزد نهر فرات ذبحيوت در زميهوه صبايخداوند 

.ستي تو عالج نيبرا. ي بريار مكاد را عبث به ي زيدرمانها. ري و بلسان بگيآره دختر مصر به جلعاد برك باي ا11
. افتنديشان با هم مي لغزد و هردو ايه شجاع بر شجاع مكرا ي تو پر شده است زة شنوند و جهان از نالي تو را ميي امت ها رسوا12
: گفتيا نبين مصر به ارميختن زمدرصر پادشاه بابل و مغلوب ساك آمدن نبوةه خداوند دربارك يالمك 13
14ل اعالم نمايبه مصر خبر دهدجفَنْحِييد و به مرده ك كر مجاورانت را هاليه شمشكرايد زيشتن را آماده سازيد و خويد برپا شوييبگو. ديس اطالع دهيد و به نُوف و تَح

.است
.نده ساخته استكشان را پرايرا خداوند ايستاد؟ زي توانند اي شوند و نمينده مكر افي زورآورانت چرا به ز15
.ميش برگردين مولد خوير برّان نزد قوم خود و به زميد و از شمشيزيبرخ: ندي گوي افتند، و ميگرميدكيشان بر يده است و اي را لغزانياري بس16
. نامند و فرصت را از دست داده استي مك در آنجا فرعون، پادشاه مصر را هال17
.ا خواهد آمديرْمل، نزد دركوهها و مانند كان يه او مثل تابور، درمكات خودم قسم يد به حي گوي باشد، ميوت ميهوه صبايام او ه نك پادشاه 18
.ده استيون گردكرمسيران و سوخته و غيه نوف وكرا يا ساز زي خود مهي وطن را براي، اسباب جالين هستكت سايه در امنك دختر مصر ي ا19
.دي آيد و مي آيت از طرف شمال مكومنظر است اما هالكيار نيس بة مصر گوسال20



شان و وقت يت اكه روز هالكچون. ستندي اينند و نمك يز روتافته، با هم فرارميشان نيه اكرا يز.  باشندي مي پرواريانش مثل گوساله هاي او درمةان به مزد گرفتي سپاه21
.ده استيشان رسيشان بر ايعقوبت ا

.ندي آي خرامند و با تبرها مثل چوب بران بر او ميه آنها با قوت مكراي رود زيثل مار م آن مة آواز22
.اده و از حد شماره افزوننديشان از ملخها زيه اكرا يز.  باشدي ميحصيه جنگل او را قطع خواهند نمود اگرچه الكد ي گوي خداوند م23
.ده استيم گردي تسلي دختر مصر خجل شده، به دست قوم شمال24
ل دارند، عقوبت خواهم ك تويه بر وك ي بر فرعون و آنانيعنيانش و پادشاهانش ي من بر آمون نُو و فرعون و مصر و خداكنيا: دي گويل مي اسرائيوت خدايهوه صباي 25
.ديرسان
.ون خواهد شدكام سابق مسيد و بعد از آن، مثل اركم خواهم يدرصر پادشاه بابل و به دست بندگانش تسلكشان را به دست نبويه اكد ي گوي و خداوند م26
عقوب برگشته، در يشان نجات خواهم داد و ي ايرين اسيت تو را از زمي دور و ذري من تو را از جاكنيرا ايل هراسان مشو زي اسرائيعقوب مترس و اي من ة بندي اما تو ا27
.دي او را نخواهد ترسانيسكت و استراحت خواهد بود و يامن
ن تو را كي سازم لكل هالكنده ساخته ام بالكان آنها پرايه تو را درمكه من با تو هستم و اگرچه تمام امت ها را كرايعقوب مترس زي من ة بنديا: دي گوي خداوند م و28
». سزا نخواهم گذاشتيب خواهم نمود و تو را هرگز بيه تو را به انصاف تأدكبل.  نخواهم ساختكل هالكبال


47ارميا باب 
.ه فرعون غَزّه را مغلوب بسازدك نازل شد قبل از آنيا نبيه بر ارمكان يني فلسطةالم خداوند دربارك 1
 ياد برميو مردمان فر. ردي گينانش را درمكن را با آنچه در آن است و شهر و سايند و زمك يالن مي سيد و مثل نهري آي آبها از شمال برمكنيا«: دي گوين مي خداوند چن2

ندي نماين وِلوِلَه مي زمةنكع سي و جمآورند
.نندك يش اعتنا نمي خود به فرزندان خوي دستهايو پدران به سبب سست. شيش و شورش چرخهاي ارابه هاي اسبان زورآورش و از غوغاي سمهاي از صدا3
ان ينيرا خداوند فلسطيز. دون منقطع خواهد ساختي از صور و ص ماندي ميه باقك را يننده اكه هر نصرت كد ي آيان مينيع فلسطيت جمك هاليه براك ي به سبب روز4
. خواهد ساختكفْتور را هالك ةري جزةي بقيعني

د؟ي خراشي بدن خود را خواهيكتا به .  شده استكشان هالي اي وادةيده مو گشته اند و اَشْقَلون و بقي اهل غَزَّه بر5
.ح و آرام شويبه غالف خود برگشته، مستر گرفت؟ ي آرام نخواهيكر خداوند تا به ي شمشي آه ا6
»ن نموده است؟ييا مأمور فرموده و تو را به آنجا تعيه خداوند تو را بر اَشْقَلون و بر ساحل درك، با آنيري آرام بگي تواني چگونه م7


48ارميا باب 
و مِسجاب رسوا و منهدم گشته . ده استيم خجل و گرفتار گرديه تايقر.  شده استه خرابكراي بر نَبو زيوا«: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباي موآب، ة دربار1

.است
ر تو را تعاقب ي شد و شمشيت خواهكن ساي مدمِيز ايتو ن. گر قوم نباشديم تا ديد و او را منقطع سازييايب. ردندك بد يرهاي تقدي ويل شده، در حِشْبون براي فخر موآب زا2

. خواهد نمود
.مي عظيستگكت و شكهال.  شوديم مسموع ميناله از حورونا آواز 3
. آورندياد برمي او فريرهايسته است و صغك موآب بهم ش4
. شوديده ميافتن از دشمنان شنيست ك شيم صداي حورونايريند و از سرازي آي سخت برمةيت با گريه به فراز لُوحِكراي ز5
.ديابان باشيرخت عرْعرْ در بد و مثل دي خود را برهانيد و جانهايزي بگر6
. خواهند رفتيرياهنان و سرورانش با هم به اسكموش با كو .  شديز گرفتارخواهي تو نيل نمودكش توي خويه به اعمال و گنجهاكن جهت يرا از اي ز7
 ي تلف خواهند شد و اهل همواري فرمان خداوند اهل وادافت و برحسبي نخواهد يچ شهر خالصيچ شهر خواهد آمد و هي شهرها خواهد آمد و هةننده به همك و غارت 8

.دي خواهند گردكهال
.   ون خواهد شدكرمسيش خراب و غيزد و شهرهايد تا پرواز نموده، بگري بالها به موآب بده9

.رخود را از خون بازدارديه شمشك يسكد و ملعون باد يار خداوند را با غلفت عمل نماكه ك يسك ملعون باد 10
ن سبب طعمش در او مانده است و ياز ا.  نرفته استيريخته نشده و به اسي خود نشسته است و از ظرف به ظرف ريح بوده و بر ذُردهايت خود مستريوآب از طفول م11

. افته استير نيي او تغييخوشبو
.ش را پاره خواهند نموديهاكرده، مشك يو ظروف او را خالزند يه او را برك فرستم يزندگان ميه من ركد ي آيروزها م: دي گوي خداوند مكنين اي بنابرا12
.شان بود، شرمنده شده انديه اعتماد اكل يت ئيل از بيه خاندان اسرائكموش شرمنده خواهد شد چنانك و موآب از 13
م؟ي باشي جنگ مي برايه ما شجاعان و مردان قوكد يي گوي چگونه م14
:دي گوين را مي باشد ايوت ميهوه صبايه نام او كند پادشاه ي آيده اش به قتل فرود مي شود و جوانان برگزيمش متصاعد ي موآب خراب شده، دود شهرها15
.دي آي هرچه تمام تر مي او بزودي است و بالكيت موآب نزدكدن هالي رس16
!   سته شده استك چگونه شييباي زيو چوبدست قوت يد عصاييبگو. دير دي ماتم گي ويد براي دانيه نام او را مك يع مجاورانش و همگاني جمي ا17
 ي تو را منهدم مي آورد و قلعه اي موآب بر تو هجوم مةنندكه غارت كراين زي بنشك و در جان خشي از جالن خود فرود آين هستكت سايه در امنكبون ي دختر دي ا18

.سازد
ه چه شده است؟كان بپرس و بگو يان و ناجيز فرارن و اكست و نگاه ي به سر راه باين هستكر سايه در عضروعك تو ي ا19
. گشته استكه موآب هالكد ييدر اَرنون اخبار نما. دياد برآوريافته است پس ولوله و فريست كه شكراي موآب خجل شده، ز20
فاعت،يضهصه و ميبر حولُونْ و . ده استي رسينِ همواري بر زمي و داور21
م،يت دِبلَتايبون و نَبو و بي و بر د22
ت معونْ،يت جامول  و بيم و بيه تاي و بر قر23



. ن موآبيبِ زميد و قري بعي شهرهايوت و بصرَه و بر تمامي و بر قَر24ْ
25سته شده استكش شيده و بازويه شاخ موآب بركد ي گويخداوند م.
.ه خواهد شدكز مضحي خورد و او ني خود غوطه مي قو موآب در. دي نمايبر مكرا به ضد خداوند تيد زي او را مست ساز26
؟يدي جنباني سر خود را مي گفتي او سخن مةه درباركه هر وقت ك يافت شده به حديان دزدان يا او درميه نبود؟ و آك تو مضحيل برايا اسرائي آ27
. سازدي مغاره مةنار دهنك خود را در ةاني آشهكد ي باشيد و مثل فاخته اين شوكرده، در صخره ساك كنان موآب شهرها را ترك ساي ا28
.ميدي دل او را شنيبر و بلندكال و يبر او را و عظمت و خُك تياري غرور موآب و بس29
.دي آيچ برنميه از آنها هك او را يچ است و فخرهايه هك دانم يخشم او را م: دي گوي خداوند م30
.س حارس ماتم گرفته خواهد شدي مردان قيرد و براكاد برخواهم ي موآب فريه جهت تمامرد و بك موآب آب ولوله خواهم ين براي بنابرا31
.   ننده هجوم آورده استكت غارت يوه ها و انگورهايده، بر مير رسيعزي ةاچيا گذشته بود و به دري تو از دريشاخه ها. ستير خواهم گريعزيه ي موِ سبمه به گري تو اي برا32
.ستي ني شادمانيصدا.  به پا نخواهد فشردي شادماني آنها را به صدايسكل ساختم و ين موآب برداشته شد و شراب را از چرخشتها زايج از بستانها و زم و ابتهاي شاد33
.ز خرابه شده استينم ي نمريه آبهاكرا يا، زيشيم عِجلت شَليردند و از صوغر تا حورناكاهص بلند ياد حشبون آواز خود را با اَلْعاله و ي به فر34
.دي سوزانند از موآب نابود خواهم گردانيان خود بخور مي خداي گذرانند و براي مي بلند قربانيان هاكه مك را يد من آناني گوي و خداوند م35
.ل نمودند تلف شده استيه تحصك يه دولتكند، چونك ي مي صداير حارس مثل نايند و دل من به جهت مردان قك ي صدا مي لهذا دل من به جهت موآب مثل نا36
.مر پالس استكده و بر هر ي دستها خراشةده شده است و هميش تراشي مو گشته و هر ري و هر سر ب37
.سته امكد موآب را مثل ظرف ناپسند شي گويرا خداوند  ميش ماتم است زيوچه هاكع ي موآب و در جمي پشت بامهاة بر هم38
. ه و باعث ترس شده استكع مجاوران خود مضحي جمي پشت داده است؟ پس موآب برايينند؟ و موآب چگونه به رسواك يگونه ولوله مشان چي چگونه منهدم شده و ا39
.   ش را بر موآب پهن خواهد نمودي خويرد و بالهاكاو مثل عقاب پرواز خواهد : دي گوين ميرا خداوند چني ز40
.ه درد زه داشته باشد خواهد شدك يو دل شجاعان موآب در آن روز مثل دل زنر شده، يش تسخيش گرفتار و قلعه هاي شهرها41
.بر نموده استكه به ضّد خداوند تكگر قوم نخواهد بود چوني و موآب خراب شده د42
. تو استيش روين موآب خوف و حفره و دام پك سايا: دي گوي خداوند م43
 بر موآب خواهم يعنيشان يشان را بر ايه سال عقوبت اكرا خداوند فرموده است يد گرفتار دام خواهد شد، زيه از حفره برآكزد در حفره خواهد افتاد و آنيه از ترس بگرك آن44
.آورد
.دي خواهد سوزانزان رايرون آمده، حدود موآب و فرق سر فتنه انگيحون بيان سيه آتش از حشْبون و نار از مكرايستاده اند زي حشبون اةي تاب شده، در سايان   بي فرار45
.   ده اندي وطن گرفتار گردي و دخترانت به جاليريه پسرانت به اسكراي شده اند زكموش هالكقوم !  موآبي بر تو اي وا46
.نجاستي موآب تا اةم درباركح. ران موآب را باز خواهم آوردي اس ام آخر،يه در اكد ي گوين خداوند مكي ل47


49ارميا باب 
ن شده اند؟كش سايم جاد را به تصرّف آورده و قوم او در شهرهاكست؟ پس چرا ملْي نيا او را وارثيل پسران ندارد و آيا اسرائيآ: دي گوين مي خداوند چن ون، عمي بنةدربار 1
و دهانش به آتش سوخته خواهد شد و خداوند ران خواهد گشت يد و تلّ وي عمون خواهم شنواني بنة جنگ را در ربةه نعركد ي آي ميĤميا: دي گوي خداوند مكني لهذا ا2
.ش را به تصرّف خواهد آورديل متصرفان خويه اسرائكد ي گويم
اهنان و كم با كه ملْكرايز. دييش گردش نمايد و بر حصارهايري ماتم گ ده،يد و پالس پوشياد برآوري دهات ربه فريا.  خراب شده استيه عاكراين، زك حبشون ولوله ي ا3

. روندي ميري خود با هم به اسسروران
ه نزد من تواند آمد؟كست يك) يي گويمو (يي نمايلّ مكن خود تويه به خزاك تو ي؟ ايي نماي برومند خود فخر ميهاي واديعنيها ي دختر مرتّد چرا از وادي ا4
ه ك نخواهد بود يسكنده خواهد شد و ك خود پرايش روي از شما پيكيع مجاورانت خوف بر تو خواهم آورد و هر يمن از جم «: دي گويوت ميهوه صباي خداوند كني ا5
.ديندگان را جمع نماكپرا
» . عمون را باز خواهم آورديران بنين اسيبعد از ا: دي گوين خداوند مكي ل6
ده است؟يشان نابود گرديمت اكاست و حل شده يمان زايا مشورت از فهيست؟ و آيمان نيمت در تكگر حيا ديآ«: دي گوين ميوت چنيهوه صباي ادوم ة دربار7
. را بر او خواهم آورديسو و زمان عقوبت وي عيه بالكرايد زين شوكق ساي عميهايد و روتافته در جايزينان ددان بگرك ساي ا8
ند؟ي نماي غارت نمتيفاكا به قدر يآ) نديآ( و اگر دزدان در شب   گذارند؟ي خوشه ها را نميا بعضي آ ند،ينان نزد تو آي اگر انگور چ9

 شده اند و خودش كگانش هاليت او و برادران و همسايذر. ردكشتن را نتواند پنهان يه خوكده ام يشوف گردانك او را مي مخفيهايسو را برهنه ساخته و جاي اما من ع10
.ده استينابود گرد

.نديل بنماك بر من تووه زنانتيشان را زنده نگاه خواهم داشت و بين و من اك كمان خود را تريتي 11
 يه خواهك ماند بلي سزا نخواهي ماند؟ بي سزا خواهيا تو بيد و آين جام را بنوشند، البته خواهند نوشيه اكشان نبود يه رسم اك ي آنانكني ا :دي گوين ميرا خداوند چني ز12
.دينوش
 خواهد گشت ي ابدةش خرابيع شهرهاي و لعنت خواهد شد و جميعار و خرابه بصرَه مورد دهشت و ك خورم يد به ذات خودم قسم مي گويرا خداوند مي ز13
!ديزي جنگ برخيد و براي جنگ آوريد و برايد و بر او هجوم آوريجمع شو: دي گوي م  نزد امت ها فرستاده شده،يه رسولكدم ي شني و از جانب خداوند خبر14
. ديخوار خواهم گردانان مردم ين امت و درميتركوچكه هان من تو را كراي ز15
 ي، خداوند مي خود را بلند بسازةانياگرچه مثل عقاب آش. ب داده استيبر دلت تو را فركبت تو و تي ه ،ي تلّها را گرفته اي و بلندين هستك صخره سايافهاكه در شك ي ا16
.ه من تو را از آنجا فرود خواهم آوردكد يگو
. ر خواهد زدي صدماتش صفةر شده، به سبب هميد متحيه از آن عبور نماكه هرك ي و ادوم محل تعجب خواهد گشت به حد17
 آدم در آن مأوا نخواهد ي از بنين نخواهد شد و احدك در آنجا سايسك همچنان   مجاور آنها واژگون شده است،يه سدوم و عموره و شهرهاكچنان: دي گوي خداوند م18
.ديگز



ده يست آن برگزيكه مثل من باشد و كست يكو .  از آنجا خواهم راندي را در لحظه ايه من وكرا ي ز ن منبع برخواهد آمد،ك به آن مسان اردنير از طغي او مثل شكني ا19
» ستاد؟يه به حضور من تواند اك يست آن شبانيكاورد و يمه بكه مرا به محاكست يكه مثل من باشد و كست يكرا يه او را بر آن بگمارم؟ زك يا

نه يران گله را خواهد ربود و هر آيشان صغيالبته ا. ديمان فرموده است بشنوينان تك سا ةه دربارك او را يرهاي ادوم نموده است و تقدةه درباركن مشورت خداوند را ي بنابرا20
.شان خراب خواهد ساختين اكمس
.سموع  شدشان تا به بحر قلزم مياد ايد و آواز فرين متزلزل گرديشان زمي افتادن اي از صدا21
.ه درد زه داشته باشد خواهد شدك يد و دل شجاعان ادوم در آن روز مثل دل زني نمايش را بر بصره پهن مي خويند و بالهاك ي او مثل عقاب برآمده، پرواز مكني ا22
. تواند آرام شودي اضطراب است و نمايبر در. ده، گداخته      شده انديه خبر بد شنكرا يده اند زيحمات و اَرفاد خجل  گرد«:  دمشقة دربار23
.د گرفته استي زايه مك يآالم و درد ها او را مثل زن. ف شده، رو به فرار نهاده و لرزه او را درگرفته استي دمشق ضع24
     نشده است؟ك ابتهاج من متروةي چگونه شهر نامور و قر25
. خواهند شدك او در آن روز هالي مردان جنگةهند افتاد و همش خوايوچه هاكجوانان او در : دي گويوت ميهوه صباي لهذا 26
» .د ي بِنهدد را خواهد سوزاني دمشق خواهم افروخت و قصرهاي و من آتش در حصارها27
.ديي مشرق را تاراج نمايد و بنيوم آوردار هجيد و بر قيزيبرخ « :دي گوين ميخداوند چن. دنصرْ پادشاه بابل آنها را مغلوب ساختكه نَبوك حاصور كدار و ممالي قة دربار28
!ه خوف از هر طرفكشان ندا خواهند داد ي اسباب و شتران ايپرده ها و تمام. شان را خواهند گرفتي ايمه ها وگله هاي خ29
رده ك يد نصر پادشاه بابل به ضّد شما مشورتكنبو: دي گويرا خداوند ميد زين شوكق ساي عميهاينان حاصور در جاك سايد ايي هر چه تمامتر فرار نمايد و به زوديزي بگر30

. نموده استيريو به خالف شما تدب
.         باشندين مك ساييشان را به دروازه ها و نه پشت بندها است و به تنهايا. دين اند هجوم آوركت سايه در امنكد و بر امت مطمئن يزيه برخك خداوند فرموده است 31
نده خواهم ساخت و ك هر باد پراي تراشند بسوي خود را مي مويه گوشه هاك را يشان غارت خواهد شد و آناني ايثرت مواشكشان تاراج و يتران اه شكد ي گوي خداوند م32
.شان را از هر طرف خواهم آوردي اكهال
.دي آدم در آن مأوا گزي بن ازيد و احدين نخواهد گردك در آن سايسكه ك ي خواهد شد به حدي ابدةرانين شغالها و وك و حاصور مس33
:هودا نازل شده، گفتيا پادشاه ي سلطنت صدقي در ابتدايا نبيه بر ارمكالم ي ع ةالم خداوند دربارك 34
.ستكشان را خواهم شي قوت اةيالم و مايمان عك من كني ا :دي گوين ميوت چنيهوه صباي 35
الم را يندگان عكه پراك نباشد يچ امتيه هك ينده خواهم ساخت به حدكن بادها پراي اة هميشان را بسويد و ايانالم خواهم وزي و چهار باد را از چهار سمت آسمان بر ع36

.ندياينزد آنها ن
 خشم  حدتيعنيشان بال يه بر اكد ي گويو خداوند م. شان دارند مشوش خواهم ساختيه قصد جان اك يشان و به حضور آنانيالم را به حضور دشمنان اي و اهل ع37
. سازمكل هالكشان را بالّيشان خواهم فرستاد تا اير را در عقب ايش را وارد خواهم آورد و شمشيخو
.الم برپا خواهم نمود و پادشاه و سروران را از آنجا نابود خواهم ساختي خود را در عيرسك من  :دي گوي و خداوند م38
. باز خواهم آوردالم رايران عيĤم آخر اسيدر ا: دي گوين خداوند مكي ل39


50ارميا باب 
   : گفتيا نبي ارمةان به واسطيلدانكن ي بابل وزم ةه خداوند دربارك يالمك 1
 اَصنام او  خرد شده وكمرُود. ده استيل خجل گردي ب ه بابل گرفتار شده،كد ييبگو. دي مداريد و مخفيي برافراشته، اعالم نمايعلَم د، ييان امت ها اخبار و اعالم نماي درم2

.ده استيسته گردكش شيرسوا و بتها
 خواهند  رده،كم فرار ين نخواهد شد و هم انسان و هم بهاك در آن سايسكه ك يران خواهد ساخت به حدينش را ويد و زمي آي از هر طرف شمال بر او ميه امتكرا ي ز3

.    رفت
.دي خود را خواهند طلبيهوه خداينان خواهند آمد و كه يشان گريا. هودا با هم خواهند آمدي ي بنل وي اسرائيĤم و در آن زمان بنيه در آن اكد ي گوي خداوند م4
.  ميه فراموش نشود به خداوند ملصق شوك يد و به عهد ابديابيد و خواهند گفت بي راه آن را خواهند پرس ون نهاده،ي صهي خود را بسويهاي و رو5
.ردندكوه به تّل رفته، آرامگاه خود را فراموش كاز . وهها آواره ساختندك بر  رده،كشان را گمراه يشان ايانان ا قوم من گوسفندان گم شده بودند و شب6
ه شان بود گنايد پدران ايه امكهوه ين عدالت است و به كه مسكهوه يه به كرايم زيه گناه ندارك گفتند يشان مي خورد و دشمنان ايشان را ميافت اي يشان را ميه اك هر 7

.دنديورز
.دي گله راه رويش روي نر پيد و مانند بزهاييرون آيان بيلدنكن يد و از زمينكان بابل فرار ي از م8
واهد  خواهند نمود و در آنوقت گرفتار خييشان در برابر آن صف آراي آورم و ايشان را بر بابل ميزانم و اي انگين شمال برميم را از زمي عظيت امت هاي من جمعكنيرا اي ز9

. برنگردد خواهد بودي از آنها خاليكيه كننده ك ك جبĤر هاليرهايشان مثل تي ايرهايشد ت
.ر خواهد گشتيد سيشان را  غارت نمايه اكان تاراج خواهند شد و هريلدانكه كد ي گوي خداوند م10
.ديهه زديد و مانند اسبان زورآور شيز نموديند، جست و خكمال ي را پاه خرمنك يد و مانند گوساله ايردك و وجد يراث من شادينندگان مك غارت يرا شما اي ز11
. و عرَبه خواهد شدكن خشيابان و زميخر امت ها و بوهان او م. دي شما رسوا خواهد گردةار خجل خواهد شد و والدي ما در شما بس12
.ر خواهد زديش صفياير شده، به جهت تمام باليد متحيه از بابل عبور نماكو هر. ران خواهد گشتيلّ وكه بالكون نخواهد شد بلك به سبب خشم خداوند مس13
.ده استيرا به خداوند گناه ورزيد زييغ منمايد و دريندازيرها بر او بيت. ديي نماييمان داران در برابر بابل از هر طرف صف آراكع ي جمي ا14
پس از او انتقام . ن انتقام خداوند استيه اكرا يش منهدم شده است زيوارهايش افتاده و ديحصارها. ستم نموده ايشتن را تسليه خوكد چوني از هرطرف بر او نعره زن15
.دييه او عمل نموده است همچنان با او عمل نماك يد و بطوريريبگ

ش ين خويس به زمكد و هري قوم خود توجه نمايس بسوكرر برنده هيو از ترس شمش. دي برند منقطع سازيار مكه داس را در زمان درو بك را ي و از بابل، برزگران و آنان16
.زديبگر
17ر پادشاه بابل استخوانهاكن نبوياول پادشاه آشور او را خورد و آخرا. ردندكران او را تعاقب يش. دينده گردكل مثل گوسفند، پراياسرائردك او را خرد يدرص.
.دميه بر پادشاه آشور عقوبت رسانكد چنانين او عقوبت خواهم رساني من بر پادشاه بابل و بر زمكنيا«: دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صباين ي بنابرا18
.ر خواهد شديم و جلعاد جان او سيوهستان افراكد و بر يرمل و باشان خواهد چركل را به مرتع خودش بازخواهم آورد و در ي و اسرائ19



 گذارم خواهم ي ميه باقك را يرا آنانيدا نخواهد شد، زيهودا را اما پيل را خواهند جست و نخواهد بود و گناه يان اسرائي عصام و در آن زمانيه در آن اكد ي گوي خداوند م20
.ديآمرز
21دك بر آن و بر سايعني يم برآين مِراتايبر زمم عمل نمايتو را امر فرمان و موافق هرآنچه من ك كلّ هالكشان را تعاقب نموده، بايش و اكب: دي گويخداوند م. نان فَقُو.
.ن استيم در زميست عظك آواز جنگ و ش22
.ده استيران گرديان امت ها چگونه ويسته شده و بابل درمكده و شيوپال تمام جهان چگونه برك 23
.يد مخاصمه نموده با خداونك چونير گشته ايافت شده، تسخي. يز گرفتارشده، اطالع نداري تو دام گستردم و تو ني بابل از براي ا24
. داردياركان يلدانكن يوت با زميهوه صبايرا خداوند يز. رون آورده استيش را بي خشم خوة خود را گشوده، اسلحة خداوند اسلحه خان25
. نماند ي از او باقيزيد و چي سازكلّ هالك انباشته باليد، او را مثل توده هايي او را بگشايد و انبارهايياي اطراف بة بر او از هم26
.ده استيشان رسيشان و زمان عقوبت ايوم ايه كرايز! شاني بر ايوا. ديشك گاوانش را به سالّخ خانه فرود آورده، بة هم27
.ندي نمايون اخبارميل او در صهكي ما و انتقام هيهوه خدايه از انتقام ك شود ين بابل مسموع ميافتگان از زميان و نجات ي آواز فرار28
د و يابد و بر وفق اعمالش او را جزا دهي نيي رهايد تا احديد، در برابر او از هر طرف اردو زنينك يمان را زه مكه ك ي همگانيا. دينكن را به ضد بابل جمع راندازاي ت29

.بر نموده استكل تيه به ضد خداوند و به ضد قدوس اسرائكرا يز. دييرده است به او عمل نماكمطابق هرآنچه 
. خواهند شدك اش در آن روز هاليع مردان جنگيش خواهند افتاد و جميوچه هاكه جوانانش در كد ي گويداوند م لهذا خ30
31تو هستمك متيا: دي گويوت ميهوه صباي خداوند كنيا رْ من بر ضدده استيه به تو عقوبت برسانم رسك يوم تو و زمانيه كرايز. ب.
.دي آنها را خواهد سوزاني حواليه تمامكش خواهم افروخت يد و آتش در شهرهايزاني او را نخواهد برخيسك و بر لغزش خورد، خواهد افتادك و آن مت32
شان ابا يردند اك دارند و از رها يم نگاه مكشان را محيردند اكريشان را اسيه اك ي آنانةهودا با هم مظلوم شدند و همي يل و بني اسرائيبن: دي گوين ميوت چنيهوه صباي 33
.ندي نمايم

 آرام خواهد ينان بابل را  بكد و ساي خواهد بخشين را آراميشان را البته انجام خواهد داد و زمي اي باشد زورآور است و دعويوت ميهوه صبايه اسم او كشان ي اي اما ول34ّ
. ساخت

.مانشيكنان بابل و سرورانش و حكان است و بر سايلدانك بر يريشمش: دي گوي خداوند م35
. بر جباران است و مشوش خواهند شديريشمش. دياذبان است و احمق خواهند گردك بر يري شمش36
ش است و غارت خواهد ي بر خزانه هايريشمش. انش هستند و مثل زنان خواهند شديه درمك مخلوق مختلف ي باشد و بر تمامي بر اسبانش و بر ارابه هاش ميري شمش37
.شد
.وانه شده اندين بتها است و بر اصنام ديه آن زمكراي خواهد شد زكاشد و خش بيش مي بر آبهايسالك خش38
ون نخواهد شد و نسالً بعد نسل معمور نخواهد كونت خواهد داشت و بعد از آن تا به ابد مسكن خواهند شد و شترمرغ در آن سكن وحوش صحرا با گرگان ساي بنابرا39
.ديگرد
.دين گزك آنجا سايسك مجاور آنها را واژگون ساخت، همچنان يم و عموره و شهرهاه خدا سدوكچنان«: دي گوي خداوند م40
.خته خواهند شدي جهان برانگيرانه هاكار از يم و پادشاهان بسي عظيند و امتي آي از طرف شمال مي قومكني ا41
 دختر بابل يا است و بر اسبان سوارشده، در برابر تو ايشان مثل شورش درياآواز . شه هستند و ترحم نخواهند نموديشان ستم پيا. زه خواهند گرفتيمان و نكشان ي ا42

.      خواهند نموديي صف آرايمثل مردان جنگ
.د درگرفته استي زايه مك يو اَلَم و درد او را مثل زن. ديش سست گرديد و دستهايشان را شني اة پادشاه بابل آواز43
ه او را بر آن بگمارم؟ ك يده ايست آن برگزيكو .  از آنجا خواهم رانديشان را در لحظه ايه من اكرا يع برخواهد آمد زين منكن مسان اردن به آير از طغي او مثل شكني ا44
ستاد؟يه به حضور من تواند اك يست آن شبانيكاورد و يمه بكه مرا به محاكست يكه مثل من باشد و كست يكرا يز

نه يران گله را خواهند ربود و هر آيشان صغيالبته ا. ديان فرموده است بشنويلدانكن ي زمةه دربارك او را يرهاي بابل نموده است و تقدةه درباركن مشورت خداوند را ي بنابرا45
.شان خراب خواهد ساختي ايشان را براين اكمس
.ديان امت ها مسموع گردين متزلزل شد و آواز آن درمير بابل زمي تسخي از صدا46


51ارميا باب 
.زانمي انگي برمك مهلينندگانم بادكنان وسط مقاومت ك من بر بابل و بر ساكنيا«: دي گوين مي خداوند چن1
شان در روز بال يه اكرا ي خواهند ساخت زيشان در روز خاليه اكراي خواهند ساخت زين آن را خاليد و زميوبكوبان خواهم فرستاد و آن را خواهند ك و من بر بابل خرمن 2

.ردك هر طرف احاطه خواهند آن را از
.دي سازكلّ هالكر آن را بالكه تمام لشكد بلييو بر جوانان آن ترحم منما. ندازدير خود را بي باشد، تيش مفتخر مي خوةه به زركرانداز و بر آنيرانداز بر تي ت3
.ش مجروح خواهند افتاديوچه هاكان مقتول و در يلدانكن يشان بر زمي و ا4
. ده اند پر شده استيل ورزيه به قدوس اسرائك يشان از گناهين اي نخواهند شد، اگرچه زمكوت مترويهوه صبايش ي خويهودا از خدايل و يائه اسركرا ي ز5
.ديخواهد رسانافات به آن كن زمان انتقام خداوند است و او ميه اكرا يز. دي شوكس جان خود را برهاند مبادا در گناه آن هالكد و هريزيان بابل بگري از م6
.ده انديوانه گردين جهت امت ها ديده، و از ايامت ها از شرابش نوش.  سازديه تمام جهان را مست مك است يي بابل در دست خداوند جام طال7
   .   ابديد شفا يه شاكد يريبلَسان به جهت جراحت آن بگ. ديي آن ولوله نمايسته شده است براك بابل به ناگهان افتاده و ش8
. بلند شده استكده و به افالي آن به آسمانها رسيه داوركرا يم زين خود برويدام از ما به زمكد و هرينك كپس آن را تر. رفتيم اما شفا نپذي بابل را معالجه نمود9

.مييون اخبار نمايش را در صهي خويهوه خدايد و اعمال ييايپس ب. شوف خواهد ساختك خداوند عدالت ما را م10
ن انتقام يه اكرا يز.  سازدكر او به ضد بابل است تا آن را هالكخته است و فيان را برانگيرا خداوند روح پادشاهان ماديد زيريد و سپرها را به دست گينكز يرها را تي ت11

. باشديل او مكيخداوند و انتقام ه
نان بابل ك ساةه درباركرا خداوند قصد نموده و هم آنچه را يز. دين بگذاريمكد و يان قرار دهيچكيشكو حراست نموده، كيد و آن را ني بابل، علَمها برافرازي بر حصارها12

.گفته به عمل آورده است



!ده استيت طمع تو رسيعاقبت تو و نها! ي باشي و از گنجها معمور مينكار ساي بسيه بر آبهاك ي ا13
. ز مردمان مثل ملخ پر خواهم ساخت و بر تو گلبانگ خواهند زده من تو را اكوت به ذات خود قسم خورده است يهوه صباي 14
.ديو آسمانها را به عقل خود گستران. ش استوار نموديمت خوكون را به حكن را به قوت خود ساخت و ربع مسي او زم15
. آورديرون مي خود بي سازد و باد را از خزانه هاي باران ميا آورد و برقها برين برمي زميابرها از اقصا. دي آيد مي آبها در آسمان پدي دهد غوغاي چون آواز م16
.ستيچ نفس ني او دروغ است و در آن هةخته شديه بت ركرا يز.  سازد خجل خواهد شدي ميه تمثالك اند و معرفت ندارند و هر يع مردمان وحشي جم17
.خواهند شدند تلف ي آيمه مكه به محاك يدر روز.  باشديار مسخره مك آنها باطل و 18
.  باشديوت ميهوه صباي است و اسم او يراث وي ميعصا) لياسرائ( موجودات است و ة همةه او سازندكرا يز.  باشديعقوب است مثل آنها نميب يه نصك او 19
. خواهم نمودك را هالكپس از تو امت ها را خرد خواهم ساخت و از تو ممال. ي جنگ هستةوپال و اسلحك من يتو برا «20
. و از تو اسب و سوارش را خرد خواهم ساخت و از تو ارابه و سوارش را خرد خواهم ساخت21
.زه را خرد خواهم ساختير و طفل را خرد خواهم ساخت و از تو جوان و دوشي و از تو مرد و زن را خرد خواهم ساخت و از تو پ22
. و گاوانش را خرد خواهم ساختشرانيو از تو خ.  و از تو شبان و گله اش را خرد خواهم ساخت23
.ديرده اند، درنظر شما خواهم رسانكون يشان به صهيه اك را ي بدي تماميان جزايلدانكن ي زمةنكع سيبه بابل و جم: دي گوي و خداوند م24
د ي صخره ها خواهم غلطانيرده، تو را از روكتو بلند و دست خود را بر !  من به ضد تو هستمي سازي جهان را خراب ميه تمامكوه مخرّب ك يا: دي گوي خداوند مكني ا25

! وه سوخته شده خواهم ساختكو تو را 
.  شدي خواهي ابديه تو خرابكد ي گويه خداوند مكاد نخواهند گرفت، بلي به جهت بنيا سنگيه ي به جهت سر زاوي و از تو سنگ26
 نصب يسرداران به ضد و. دينك جمع يناز را بر وك و اَشْي آرارات و منكد و مماليامت ها را به ضد او حاضرساز. ديزان امت ها بنوايرِنّا درمكد و ين برافرازي علَمها در زم27
.ديد و اسبان را مثل ملخ مودار برآوريينما
.ن سلطنت او راي اهل زميانش و تماميع و اليمانش و جمكان و حايپادشاهان ماد. ديا سازي مهي امت ها را به ضد و28
.ون گرداندكرمسيران و غين بابل را وي ماند تا زمي خداوند به ضد بابل ثابت ميرهاكه فكرا يز.  خواهد شدك و جهان متزلزل و دردنا29
ش يبندهاش سوخته و پشت ينهاكل شده، مثل زن گشته اند و مسيشان زاينند و جبروت اي نشيش مي خوي دارند و در مالذهاي و شجاعان بابل از جنگ دست برم30
.سته شده استكش

.ه شهرش از هر طرف گرفته شدكد تا پادشاه بابل را خبر دهد ي خواهد دوكي برابر پكي قاصد برابر قاصد و پ31
.دندي مضطرب گردي ها را به آتش سوختند و مردان جنگي معبرها گرفتار شد و ن32
33دي وقت درو بدو خواهد رسي زمانكدنش شده است و بعد از انديوبكمثل خرمن در وقت دختر بابل : دي گوين ميل چني اسرائيوت خدايهوه صبايه كرا يز.
.رده و مرا مطرود نموده استكس من پر يم خود را از نفاكده، شي ساخته مثل اژدها مرا بلعيرده است و مرا ظرف خالكدرصر پادشاه بابل مرا خورده و تلف ك نبو34
. ديان وارد آيلدانكن ينان زمكخون من بر سا: م خواهد گفتيو اورشل. ه بر من و بر جسد من شده بر بابل فرود شودك يون خواهد گفت ظلمي صهةنك و سا35
.ديانك چشمه اش را خواهم خش  ساخته،كد و نهر او را خشيشكد و انتقام تو را خواهم ين رسانين خداوند چني بنابرا36
.ن نخواهد شدك در آن سايو مسخره مبدل شده، احدن شغالها و محل دهشت ك و بابل به تلّها و مس37
.ربچگان نعره خواهند زديرد و مانند شكران با هم غرّش خواهند ي مثل ش38
.نشونددار يه از آن بك بخوابند يميشان را مست خواهم ساخت تا وجد نموده، به خواب دايرده، اك برپا يشان بزمي ايه گرم شوند براك يهنگام: دي گوي و خداوند م39
.  نر به مسلخ فرود خواهم آورديشان را مثل بره ها و قوچها و بزهاي و ا40
!ان امت ها محل دهشت گشته استيچگونه بابل درم! ده استير گردي جهان تسخي گرفتار شده و افتخار تمامكشي چگونه ش41
.ده استيثرت امواجش مستور گردكا بر بابل برآمده و آن به ي در42
.ندك آدم از آن گذر ني از بنين نشود و احدك در آن سايه انسانك ينيزم. ابان مبدل گشتهي و بكن خشي خراب شده، به زمشي شهرها43
.هد افتادارت آن نخواهند رفت و حصار بابل خوايگر به زيو امت ها بار د. رون خواهم آورديده است از دهانش بيه بلعكل را در بابل سزا خواهم داد و آنچه را ي و من ب44
.ديدام جان خود را از حدت خشم خداوند برهانكد و هرييرون آيانش بي قوم من از مي ا45
ن ظلم يو در زم. گري ديده خواهد شد و در سال بعد از آن آوازه اي شنيه در آن سال آوازه اكرا يز. دين مسموع شود مترسيه در زمك يند و از آوازه اك و دل شما ضعف ن46

.م خواهد برآمدكم به ضد حاكخواهد شد حا
.انش خواهند افتاديع مقتوالنش درمينش خجل خواهد شد و جمي زميد و تمامي بابل عقوبت خواهم رسانيه به بتهاكد ي آي ميامي اكنين اي بنابرا47
.نندگان از طرف شمال بر او خواهند آمدكه غارت كد ي گويرا خداوند ميز. ن و هرچه در آنها باشد بر بابل ترنّم خواهند نمودي اما آسمانها و زم48
. جهان در بابل خواهند افتادين مقتوالن تماميل شده است، همچنيه بابل باعث افتادن مقتوالن اسرائك چنان49
.دي آورم را به خاطرخوديد و اورشلير شوك دور متذيد و خداوند را از جاييد و توقّف منمايد بروير رستگار شده ايه از شمشك يسانك ي ا50
  .       خداوند داخل شده اندة خانيبان به مقدسهايه غركرا يز. ده استي ما را پوشانة چهرييم و رسوايديه عار را شنكم زانرو ي ما خجل گشته ا51
.ردكهند نش مجروحان ناله خواي زميد و در تماميش عقوبت خواهم رسانيه به بتهاكد ي آي ميامي اكنيا«: دي گوين خداوند مي بنابرا52
.نندگان از جانب من بر او خواهند آمدكغارت : دي گوين خداوند مكيد، لين نمايش را حصي قوت خويشتن را برافرازد و اگرچه بلندي اگرچه بابل تا به آسمان خو53
. انيلدانكن ي از زميميست عظكد و آواز شي آي غوغا از بابل مي صدا54
. شوديده ميشان شني آواز ايد و صداي نمايار شورش مي بسيشان مثل آبهايند و امواج اك يان آن نابود ميم را از مي عظيد و صداي نمايرا خداوند بابل را تاراج مي ز55
فات خواهد اك مجازات است و البته ميهوه خدايه كچون.  شوديسته مكشان شي ايمانهاكد و جبارانش گرفتار شده، ي آيننده برمك بر بابل غارت يعنيه بر آن كراي ز56
.ديرسان
ه از آن ك يميان و جبارانش را مست خواهم ساخت و به خواب دايمان و والكمان و حايكه من سروران و حكد ي گويوت است ميهوه صبايه اسم او ك و پادشاه 57

.ديدارنشوند، خواهند خوابيب
د و امت ها به جهت بطالت مشقّت ي بلندش به آتش سوخته خواهد گردي و دروازه هالّ سرنگون خواهد شدكع بابل بالي وسيه حصارهاكد ي گوين ميوت چنيهوه صباي 58

».ردكشتن را خسته خواهند يل به جهت آتش خويد و قبايشكخواهند 
.س دستگاه بوديا رئيو سرا.  رفتيبل م به بايهودا در سال چهارم سلطنت ويا پادشاه يه او با صدقك يا مرا فرمود هنگاميا ابن محسيريا ابن ني به سرايا نبيه ارمك يالمك 59



.توب استك بابل مةه دربارك را ين سخناني اي تماميعني نوشت يد در طوماريايست بي بايه بر بابل مكا تمام بال را ي و ارم60
.ن سخنان را بخواني اين و تمامي، آنگاه ببيچون به بابل داخل شو«: ا گفتيا به سراي و ارم61
.  خواهد شدي ابدةه خرابكن نشود بلكم در آن سايا از بهاي از انسان يه احدك ي ساخت به حدي خواهكه آن را هالك يان فرموده اكن مي اةد تو دربار خداونيا:  و بگو62
.ندازيان فرات بي به آن ببند و آن را به مي، سنگين طومار فارغ شدي چون از خواندن ا63
.شان خسته خواهند شديگر برپا نخواهد شد و ايد و دي آورم، غرق خواهد گردين بر او وارد مه مك يين بابل به سبب بالي و بگو همچن64
.ا استينجا سخنان ارميتا ا


52ارميا باب 
.ا از لِبنَه بوديطل دختر ارميرد و اسم مادرش حمِك يم پادشاهيازده سال در اورشليه آغاز سلطنت نمود و كساله بود كيست و يا بي صدق1
.رده بود، بعمل آوردكم ياقيهوينچه درنظرخداوند ناپسند بود موافق هرآنچه  و آ2
. گشتيا بر پادشاه بابل عاصيه صدقكه آنها را از نظر خود انداخت، واقع شد ك يهودا داشت، به حديم و يه خداوند بر اورشلك يرا به سبب غضبي ز3
 گرداگردش بنا يم برآمد و در مقابل آن اردو زده، سنگريش بر اورشليود در روز دهم ماه دهم سال نهم سلطنت خور خك لشيدرصر پادشاه بابل با تمامكه نبوك و واقع شد 4

.نمودند
.ا پادشاه در محاصره بوديازدهم صدقي و شهر تا سال 5
.ن نان نبودي اهل زميه براك در شهر چنان سخت شد ي و در روز نهم ماه چهارم قحط6
و . ان شهر را احاطه نموده بودنديلدانكو . ردندكان دو حصار نزد باغ پادشاه بود فرار يه درمك ي در شب از راه دروازه اياختند و تمام مردان جنگ سي پس در شهر رخنه ا7
.شان به راه عرَبه رفتنديا

.نده شدندكرارش از او پك لشيدند و تماميا رسيحا به صدقيابان اريان پادشاه را تعاقب نموده، در بيلدانكر ك و لش8
. دادي فتوين حمات آوردند و او بر وي پس پادشاه را گرفته، او را نزد پادشاه بابل به ربله در زم9

.شتكز در ربله يهودا را نيع سروران يد و جميش به قتل رسانيش رويا را پي و پادشاه بابل پسران صدق10
. را تا روز وفاتش در زندان انداختيدشاه بابل او را به بابل برده، وو پا. ر بستيرده، او را بدو زنجكور كا را ي و چشمان صدق11
.م آمديستاد به اورشلي ايه به حضور پادشاه بابل مكس جالدان ي پادشاه بابل، نبوزردان رئكدرصر ملك و در روز دهم ماه پنجم از سال نوزدهم سلطنت نبو12
.دي بزرگ را به آتش سوزانةم و هر خاني اورشليخانه ها ةد و همي پادشاه را سوزانة خداوند و خانة و خان13
.م را به هر طرف منهدم ساختندي اورشلي حصارهايس جالدان بودند، تماميه همراه رئكان يلدانكر ك لشي و تمام14
 يريت را به اسي جمعةيرف پادشاه بابل شده بودند و بقه بطكن را ي مانده بودند و خارجيه در شهر باقك قوم را ةيران خلق و بقي از فقيس جالدان بعضي و نبوزردان رئ15
.برد
. واگذاشتي و فالّحي باغبانين را براينان زميك از مسيس جالدان بعضي اما نبوزردان رئ16
.نج آنها را به بابل بردند بريستند و تمامكه در خانه خداوند بود، شك يني برنجةاچيه ها و دري خداوند بود و پاةه درخانك يني برنجيان ستونهايلدانك و 17
.ردند بردندك يه به آنها خدمت مك را يني اسباب برنجياسه ها و قاشقها و تمامكرها و يندازها و گلگكگها و خاي و د18
.ه از نقره بود بردك آنچه را ةه از طال بود و نقرك آنچه را ي طاليعنيگها و شمعدانها و قاشقها و لگنها را ياسه ها و دكاله ها و مجمرها و يس جالدان پي و رئ19
. اندازه بودين اسباب بي اة خداوند ساخته بود، برنج همة خانيمان پادشاه آنها را برايه ها بود و سلير پايه زك را ينياچه و دوازده گاو برنجي دركي اما دو ستون و 20
. بودي احاطه داشت و حجم آن چهار انگشت بود و ته آنها رايسمان دوازده ذراعي ستون هجده ذراع و ركي ي و اما ستونها، بلند21
.نها و انارها داشتيو ستون دوم مثل ا. ه و انارها گرداگرد تاج همه از برنج بودكو شب.  تاج پنج ذراع بودكي ين بر سرش و بلندي و تاج برنج22
.صد بودكيه كو تمام انارها به اطراف شب.  و به هر طرف نود و شش اناربود23
.اهن دوم و سه مستحفظ در را گرفتك يايهنه، و صفَنكس يا رئيس جالدان، سرايرئ و 24
ت را يه اهل والكر را كاتب سردار لشك شدند و يافت ميدند و در شهر ي دي پادشاه را ميه روك را ي گماشته شده بود و هفت نفر از آنانيه بر مردان جنگك را ي و سردار25

.افت شدند، از شهر گرفتيه در شهر كن را يزمد و شصت نفر از اهل ي ديسان م
. نزد پادشاه بابل به ربله برد شان را برداشته،يس جالدان اي و نبوزردان رئ26
. رفتنديريت خود به اسيهودا از واليپس . دين حمات زده، به قتل رسانيشان را در ربله در زمي و پادشاه بابل ا27
.هودايست و سه نفر از يدر سال هفتم سه هزار و ب.  برديرياسدرصر به كه نبوك ين است گروهي و ا28
. برديريم به اسي و دو نفر از اورشليدرصر  هشتصد و سك و در سال هجدهم نبو29
. و ششصد نفر بودندسان چهار هزارك ةپس جمل.  برديريهودا را به اسيس جالدان هفتصد و چهل و پنج نفر از يدرصر نبوزردان رئكست و  سوم نبوي و در سال ب30
م ياقيهوي پادشاه بابل در سال اول سلطنت خود سر كل مروديه اَوكهودا، واقع شد يم پادشاه ياقيهوي يري و هفتم اسيست و پنجم ماه دوازدهم از سال سي و در روز ب31

.هودا را از زندان برافراشتيپادشاه 
.ه با او در بابل بودند گذاشتك ير پادشاهاني ساياهيرسك او باالتر از يرسكز گفت و ي و با اوسخنان دالو32
. خوردي نان ميشه نزد وي عمرش همي روزهايل نمود و او در تمامي او را تبدي و لباس زندان33
. شد يĤم عمرش تا روز وفاتش از جانب پادشاه بابل به او داده مي اي قسمت هر روز در روزش در تماميعني ي دائمةفيشت او وظي معي و برا34

 




  اي ارميتاب مراثك



********************


1مراثي باب 
ه بود خراجگذار كشورها ملكان يه درمك چگونه آن !وه زن شده استيان امت ها بزرگ بود مثل بيه درمكچگونه آن! ه پر از مخلوق بود منفرد نشسته استك يچگونه شهر 1

! ده استيگرد
ده دشمن او شده يانت ورزي دوستانش بدو خةهم. ستي ني دهنده اي تسلّي ويع محبانش براياز جم.  باشديش ميش بر رخسازهايهاكشند و اك يه مي شبانگاه زار زار گر2
. اند
ده يو در رس تنگ به ايهايان جاينندگانش درمكع تعاقب يابد و جمي يان امت ها نشسته راحت نميو درم.  وطن شده استي جال ،ي بندگيبت و سختيهودا به سبب مصي 3
. اند
 باشند و خودش يزگانش در مرارت ميدوش. شندك ياهنانش آه مك  ش خراب شده،ي دروازه هاةهم. دي آي او نميدهاي به عيسكه كرند، چوني گيون ماتم مي صهي راهها4

. يدر تلخ
.  رفته انديري دشمن به اسيش روياطفالش پ. ل ساخته استيل او را ذ انش،يثرت عصكهوه به سبب يه كرا يده، زيروز گردي خصمانش سر شده اند و دشمنانش ف5
.  روندي قّوت ميننده بكده، از حضور تعاقب ينند گردك يدا نمي پيه مرتعك يل شده، سرورانش مثل غزالهايون از او زاي دختر صهييباي زي و تمام6
 يننده اك مدد ي ويه قوم او به دست دشمن افتاده اند و براكرا يز.  آوردياد مي به  اشته بود،ام سابق ديه در اك يسيش تمام نفاي مذلّت و شقاوت خويم در روزهاي اورشل7
.دنديش خنديهاي بر خراب ده،يدشمنانش او را د. ستين

و خودش . ده اندي او را ديه برهنگكچون شمارند ي داشتند، او را خوار ميه او را محترم مك يع آنانيجم. ده استيروه گردكن سبب ميده و از ايم به شّدت گناه ورزي اورشل8
. شد و به عقب برگشته استك يز آه مين

ه دشمن كرا ين زيهوه مذلّت مرا ببي يا. ستي ني دهنده اي تسلّي وي برا ده،يب پست گردي آورد و بطور عجياد نميش را به ي باشد و آخرت خوي نجاست او در دامنش م9
.دي نمايبر مكت

.ندي آيه به مقدس او درمكده است يه به جماعت تو داخل نشوند دك يه امر فرمودك را ييرا امت هايرده است  زكس او دراز ي نفاة بر همش راي دشمن دست خو10
. ه من خوار شده امكرا ين و مالحظه فرما زييهوه بي ينند اك داده اند تا جان خود را تازه كس خود را به جهت خورايند تمام نفاي جوينان م. دهيشك تمام قوم او آه 11
ش يهوه در  روز حدت خشم خويده و يه برمن عارض گردك مثل غم من بوده است يا غميند آيد و ببينكچ است؟ مالحظه ين درنظر شما هيا ايان آيع راه گذري جمي ا12

مرا به آن مبتال ساخته است؟ 
ن ساخته يران و در تمام روز غمگيده، و مرا وي مرا به عقب برگردان ده،يم گسترانيهاي پاي ساخته است دام برا آنها را زبون  من فرستاده،ين به استخوانهايي علي آتش از اعل13

. است
مت شان مقاويه با اك يسانكل ساخته و مرا به دست يخداوند قوت مرا زا. ده و بر گردن من برآمده استيچي آنها به هم پ   م بسته شده،ك محيان من به دست ويوغ عصي 14

. رده استكم ينتوانم نمود تسل
هودا را در چرخشت ي دختر يعنيزه يسر سازند و خداوند آن دوشك بر من خوانده است تا جوانان مرا منيجماعت. انم تلف ساخته استيع شجاعان مرا درمي خداوند جم15
. رده استكمال يپا

ه دشمن، كرا ي شده اند زكپسرانم هال.  جانم از من دور است ةنندك دهنده و تاره يرا تسلّيزد زير ي از چشم من آب م نم از چشم من،ك يه ميزها گرين چي به سبب ا16
. غالب آمده است

 ان آنهايم درمي پس اورشل ه مجاورانش دشمن او بشوند،كعقوب امر فرموده است ي  ةهوه درباري. ستي ني دهنده ايش تسلّيند اما براك ي خود را دراز ميون دستهاي صه17
. ده استيروه گردكم

.  رفته انديريزگان و جوانان من به اسيدوش! دييد و غم مرا مشاهده نمايع امت ها بشنوي جميا. ده اميان ورزيه من از فرمان او عصكرا يهوه عادل است زي 18
. در شهر جان دادند نند،كش را تازه يا جان خو جستند تي مكه خوراكخ من ياهنان و مشاكب دادند يشان مرا فريش را خوانده ام اما اي محبان خو19
ند ك ي مكر هاليرون شمشيدر ب. ده اميان ورزيه به شدت عصك جوشد و دلم در اندرون من منقلب شده است چونيم مياحشا. هستم يه در تنگكرا ين زكهوه نظر ي ي ا20

. و در خانه ها مثل موت است
 يه اعالن نموده اك را ياما تو روز. يرده اكن را يه تو اك مسرور شدند  دند،ي مرا شنيدشمنانم چون بال. ستي ني دهنده ايم تسلّيشم اما براك يه آه مك شنوند ي م21

.شان مثل من خواهند شدي آورد و ايخواه
 تاب شده يار است و دلم بي من بسيه ناله هاكرا ي ز.ز عمل نمايشان ني، به ايبتم عمل نمودي مصيه با من به سبب تمامكد و چنانيايشان به نظر تو بي شرارت اي تمام22

. است


2مراثي باب 
اورده ياد نيش را در روز خشم خود به يو قدمگاه خو. نده استكن افيل را از آسمان به زميده و جالل اسرائيون را به ظلمت پوشانيچگونه خداوند از غضب خود دختر صه 1

.است
ن انداخته، ي و سلطنت و سراورانش را به زم هودا را در غضب خود منهدم ساخته،ي دختر يقلعه ها. رده و شفقت ننموده استك كهالعقوب را ي ين هاك مسي خداوند تمام2
.  عصمت ساخته استيب

ه از هر طرف كش مشتعل عقوب را مثل آتيو . ده استي دشمن برگردانيش رويل را منقطع ساخته، دست راست خود را از پي اسرائي شاخهاي در حدت خشم خود تمام3
. ده استي بلعد سوزانيم
 غضب  ده،يومنظر بودند به قتل رسانكيون ني دختر صهةميه در خك را ي آنان ةو هم. ستاده استي با دست راست خود مثل عدو برپا ا رده،كمان خود را مثل دشمن زه ك 4

. خته استيش را مثل آتش ريخو
.هودا ماتم و ناله را افزوده استي دختر يش را خراب نموده است و برايقلعه هاش را منهدم ساخته وي قصرهايرده و تمامك كرا هالل ي اسرائ  خداوند مثل دشمن شده،5



و در حدت . ست داده ايون به فراموشيدها و سبت را در صهيهوه عي  ش را منهدم ساخته است،يان اجتماع خوك م رده،ك در بوستان خراب يپركان خود را مثل ي و ساب6
. اهنان را خوار نموده استكش پادشاهان و يخشم خو

دها صدا يام عيهوه مثل اي ةشان در خانيرده است و اكم يش را به دست دشمنان تسلي قصرهايوارهايش را خوار نموده و ديروه داشته و مقدس خوك خداوند مذبح خود را م7
.  زننديم
ه خندق و حصار را به ماتم درآورده است ك باز نداشته، بلكده، دست خود را از هاليشكار كسمانيپس ر. ون را منهدم سازدير صه دختيه حصارهاكهوه قصد نموده است ي 8
.نندك يه با هم نوحه  مك
ا يوز ري او نيايست و انبي نيعتيرچ شي باشند و هيان امت ها ميش را خراب و خرد ساخته است پادشاه و سراورانش درمين فرورفته است پشت بندهايش به زمي دروازه ها9

.نندي بيهوه نمياز جانب 
.نندك افين   مي زميم سر خود را بسويزگان اورشلي پوشند و دوشي برسر افشانده، پالس مك باشند و خاين نشسته خاموش ميون بر زميخ دختر صهيمشا10
 يوچه هاكرخوارگان در يه اطفال و شكچون. خته شده استين ري دختر قوم من بر زميخرابم  به جوش آمده و جگرم به سبب يده شد و احشاياهكها كچشمان من از اش11

. نندك يشهر ضعف م
 يش را به آغوش مادران خود مي خوي گردند، و جانهايهوش مي شهر بيوچه هاكه مثل مجروحان در كرا يجا است؟ زك گندم و شراب  :ندي گويش مي و به مادران خو12
.زندير

را يز!  دهميون تسلّيزه   دختر صهي دوشي تو را ا ز را به تو مقابله نموده،يو چه چ! مي دختر اورشليه توانم نمود ايز تشبي چه شهادت توانم آورد و تو را به چه چ توي برا13
.ه تو را شفا تواند دادكست يكم است و يا عظي تو مثل دريستگكه شك

. ده اندي تو دي برايندگكاذب و اسباب پراك يه وحك برگردانند، بليريرده اند تا تو را از اسكشف نك اند و گناهانت را دهيت دي دروغ و باطل براياهايو تو رياي انب14
بتهاج  و اييبايمال زكه آن را ك ين است شهريا ايآ: ندي گوي جنبانند و ميم مي خود را بر دختر اورشلي سرها ه نموده،ي زنند و سخري مكع رهگذران بر تو دستي جم15

   خواندند؟ين ميتمام زم
ه انتظار آن ك است ين روزيالبتّه ا. مي ساختكه آن را هالكند ي گوي خود را به هم افشرده، ميند و دندانهاي نماي استهزا م ع دشمنانت، دهان خود را بر تو گشوده،ي جم16
. ميرده اكدا نموده و مشاهده يم، حال آن را پيديشك يرا م
و دشمنت را بر تو مسرور . رده و شفقت ننموده استك كده، آن را هاليم فرموده بود به انجام رسانيام قديه در اك را يالمكه قصد نموه است بجا آورده و ك هوه آنچه راي 17

.  شاخ خصمانت را برافراشته است ده،يگردان
!ندي چشمت راحت نبك مده و مردميز و خود را آرامي بركروز مثل رود اش شبانه  ون،يوار دختر صهي ديا: دي گوياد برآورده، ميشان نزد خداوند فريدل ا18
وچه ك به سر هر يه از گرسنگك خود را به خاطر جان اطفالت يز، و دستهاي خداوند بريش روياد برآور و دل خود را مثل آب پي فر  پاسها برخاسته،يشبانگاه در ابتدا19

 نزد او برافراز،  گردند،يهوش ميب
 يا ميه به نازپرورده بودند بخورند؟ و آك را ي رحم خود و اطفالةويه زنان مك شود يا ميآ! يس نموده اكن عمل را به چه يه چنكهوه بنگر و مالحظه فرما ي يا:  و بگو20

شته شوند؟ كا در مقدس خداوند ياهنان و انبكه كشود 
.ي و شفقت ننموديشتكده، يشان را به قتل رسانيدر روز غضب خود ا. ر افتاده انديانان من به شمشزگان و جويدوش.  خوابندين ميوچه ها بر زمكران در ي جوانان و پ21
ت نموده بودم دشمن من يه به نازپرورده و تربك را يو آنان.  مانديا باقيابد يهوه نجات يه در روز غضب ك نبود يسك و يد خواندي مرا از هر طرف مثل روز عي ترسها22

.ده استشان را تلف نمويا


3مراثي باب 
.ده امي مذلّت دي غضب ويه از عصاك من آن مرد هستم 1
.يي درآورده است و نه به روشنايكي نموده، به تاري او مرا رهبر2
.ده استي روز به ضد من بارها برگردانيش را تماميه دست خوك ي به درست3
. استرده كم را خرد ي گوشت و پوست مرا مندرس ساخته و استخوانها4
.رده استك و مشقّت احاطه ي به ضد من بنا نموده، مرا به تلخ5
.ده استي نشانيكيم مرده اند در تاريه از قدك ي مرا مثل آنان6
.ن ساخته استير مرا سنگيرون آمد و زنجيه نتوانم بكده يشك گرد من حصار 7
.ندك ي مرا منع ميم دعاي نماياد و استغاثه ميز چون فري و ن8
.ج نموده استكم را يقهايرده است و طركده سد ي تراشي مرا با سنگهايها راه9
.  باشدي خود مةشيه در بك يرين نشسته و شيمك است در ي من خرسي او برا10 

. ده استيده است و مرا مبهوت گرداني راه مرا منحرف ساخته، مرا در11
.ه استش، هدف ساختي خويرهاي تيرده، مرا براكمان خود را زه ك 12
. من فرو برده استيش خود را به گُردِه هاك تريرهاي و ت13
.شان شده امي روز سرود ايه و تمامك قوم خود مضحي من به جهت تمام14
.ده استين مست گردانيرده و مرا به اَفسنْتكر يها سي مرا به تلخ15
.ده استيستر پوشانكسته و مرا به خاكزها شيم را به سنگ ري دندانها16
ردم،ك را فراموش ي و من سعادتمندي دور انداختي تو جان مرا از سالمت17
.هوه تلف شده استيد من از يه قوت و امك و گفتم 18
.اد آوري به ين و تلخي مذلّت و شقاوت مرا افسنت19
. شده استيه جان من در من منحنكرا ي آورد زياد خواهي تو البتّه به 20
.دوار خواهم بودين سبب اميد و از اياهم گذران و من آن را در دل خود خو21
. زوال استي او بيه رحمت هاكرا يم زيه تلف نشدك خداوند است ي از رأفت ها22



.ار استي شود و امانت تو بسي آنها هر صبح تازه م23
.دوارمين بر او اميب من است، بنابرايه خداوند نصكد ي گوي و جان من م24
. و استكي طلبند نيه او را مك ي آنانيل دارند و براكه بر او توك يسانك خداوند به جهت 25
.شدكوت انتظار نجات خداوند را بكدوار باشد و با سيه انسان امك خوب است 26
. خود بردارديوغ را در جوانيه كو است كي انسان ني برا27
. نهاده استيه او آن را بر وكرا يت باشد زكند و ساي بنشيي به تنها28
.د باشديد اميه شاك بگذارد كدهان خود را بر خا 29
.ر شودي رخسار خود را به زنندگان بسپارد و از خجالت س30
. نخواهد نمودكرا خداوند تا به ابد او را تري ز31
. ثرت رأفت خود رحمت خواهد فرمودكن برحسب كي را محزون سازد ليسكرا اگرچه ي ز32
. سازدي رنجاند و محزون نمي آدم را از دل خود نميه بنك چون33
ردن،كمال ير پا پاين را زيران زمي اسي تمام34
،ي و منحرف ساختن حقّ انسان به حضور حضرت اعل35
.ستيش منظور خداوند ني در دعوي و منقلب نمودن آدم36
.د و واقع شود اگر خداوند امر نفرموده باشديه بگوكست يك 37
 شود؟ي صادر نمييوكيو هم ن ي هم بديا از فرمان حضرت اعلي آ38
ند؟كت ياكش شي گناهان خوي به سبب سزاي پس چرا انسان تا زنده است و آدم39
.مينك خداوند بازگشت يم و بسويي خود را تجسس و تفحص بنماي راهها40
م،يه در آسمان است برافرازك يي خدايش را بسوي خوي دلها و دستها41
.يم و تو عفو نفرموديديان ورزيم و عصيردكما گناه : ميي و بگو42
.يده، شفقت نفرمودي و به قتل رسانيده، ما را تعاقب نموديشتن را به غضب پوشاني خو43
. ما نگذردي، تا دعايظ مستور ساختيشتن را به ابر غلي خو44
».يديروبه گردانكان امت ها فضله و خاي ما را درم45
. ندي گشاي دشمنان ما بر دهان خود را مي تمام46
. زدي ري آب از چشمانم ميت دختر قوم من، نهرهاك به سبب هال47
. ده استي بر ما عارض گرديت و خرابك خوف و دام و هال48
. ستدي اي است و باز نميچشم من بال انقطاع جار49
.نديد و ببي تا خداوند از آسمان مالحظه نما50
. نجاند ريع دختران شهرم، جان مرا مي چشمانم به جهت جم51
.ندي نماي سبب دشمن منند، مرا مثل مرغ بشدت تعاقب ميه بك ي آنان52
. اه چال منقطع ساختند و سنگها بر من انداختندي جان مرا در س53
. منقطع شدم:  آبها از سر من گذشت پس گفتم54
.اه چال اسم تو را خواندمي سي از عمق ها  خداوند،ي آنگاه ا55
!پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان  ،يدي آواز مرا شن56
. ه نترس ك ي فرمود  شده،كيه تو راخواندم نزدك ي در روز57
 !يه نموده ايات مرا فدي جان مرا انجام داده وحي خداوند دعوي ا58
!            فرمايپس مرا دادرس. يده ايه به من نموده اند دك را ي خداوند ظلمي ا59
. يده ايردند دكه به ضّد من ك را ييرهاي تدب ةشان و همي اةنيك ي تمام60
 !يده ايردند شنكه به ضّد من ك را ييرهاي تدبةشان را و همي خداوند مذّمت اي ا61
 ي روز به ضّد من دارند دانسته ايه تمامك را ييرهاكنندگانم را و فك سخنان مقاومت 62
.شان شده اميه من سرود اكرا يشان را مالحظه فرما زي نشستن و برخاستن ا63
. شان برسانيافات به اكشان مي اي خداوند موافق اعمال دستهاي ا64
! شان باديشان بده و لعنت تو بر اي قلب به اة غشاو65
.نك ك خداوند هالير آسمانهايشان را به غضب تعاقب نموده، از زي ا66


4مراثي باب 
. خته شده استيوچه رك قدس به سر هر يده است؟ سنگهايچگونه طال زنگ گرفته و زر خالص منقلب گرد 1
وزه گر باشد شمرده شده اند؟ كه عمل دست كن ي بودند، مثل ظروف سفاليه به زرناب برابر مكون ي صهي چگونه پسران گرانبها2
. ده استيرحم گردي ب ،يترمرغ برّاما دختر قوم من مانند ش.  دهنديرميش را شي خويرون آورده، بچه هاي خود را بيز پستانهاي شغالها ت3
.  دهديشان نمي به ايسك خواهند و يان نان مكودك و   چسبد،يشان ميام اك به يره خواره از تشنگي زبان اطفال ش4
. گشند يافته اند مزبله ها را در آغوش ميت يه در لباس قرمز تربك يآنان. نوا گشته انديوچه ها بك خورند، در يذ مي لذكه خوراك ي آنان5
.  دست بر او ننهاديسك واژگون شد و يه لحظه اك  اده است،يان دختر قوم من از گناه سدوم زيه عصكرا ي ز6
.بود بودكاقوت يشان مثل ي اةشان از لعل سرختر و جلويبدن ا. د تر بودندي سف ر،ي صاف تر و از ش رگان او از برف،ي نذ7
. ده استي مثل چوب گرد  شده،كده و خشيشان چسبيشان به استخوانهايپوست ا.  شونديوچه ها شناخته نمكه در ك اهتر شده استي سياهيشان از سي اما صورت ا8



. گردنديده مياهك  ن مجروح شده،ينان از عدم محصول زميه اكرا يز.  بهترنديشتگان گرسنگكر از يشتگان شمشك 9
.شان هستندي ايت دختر قوم من غذاك آنها در هالو. شي خوي پزند به دستهاي اوالد خود را م  زنان مهربان،10
. ده استيه اساس آن را سوزانكون افروخته ي در صهيخته است، و آتشيش را ري حدت خشم خو ده،ي خداوند غضب خود را به اتمام رسان11
.م داخل شودي اورشليه عدو و دشمن به دروازه هاكردند ك يون باور نمك ربع مسةنكع سي پادشاهان جهان و جم12
.ختنديه خون عادالن را در اندرونش ركاهنانش، كا و گناه ي به سبب گناه انب13
.ردك توانند يشان را لمس  نميه لباس اك شوند و از خون نجس شده اند، يوچه ها نوان مكوران در ك مثل 14
گر ينجا ديه در اك گفتند يان امت ها مي شدند و درميردند نوان مك يچون فرار م! ديي و لمس منما د،يدور شو! دي نجس هست د،يه دور شوكنند ك يشان ندا مي و به ا15

. ردكتوقف نخواهند 
.  رأفت ندارند خ،ينند و بر مشاك يشان اعتنا نمياهنان اكبه . گر منظور نخواهد داشتيشان را دينده ساخته و اكشان را پراي خشم خداوند ا16
. توانند داديه نجات نمك ي امتيم،  برايديشك خود انتظار يده بانگاههايبر د.  شوديده مياهكعانت باطل ما  چشمان ما تا حال در انتظار ا17
.ده استيه اجل ما رسكرا ي ما تمام شده زي است و روزهاكيآخرت ما نزد. م رفتي تواني خود راه نميوچه هاكه در ك ي ما را تعاقب نمودند به حدي قدمها18
.  گذارندين ميمك ما در صحرا ينند و براك يوهها تعاقب مكما را بر . زروتر اندي هوا تيان ما از عقابهانندگك تعاقب 19
.م نموديست خواهيان امت ها، زي او درمةير ساي گفتم زي او م ةه درباركشان گرفتار شد، ي اي بود در حفره هاي ما ميني بةه نفحكح خداوند ي مس20
. شديان خواهي عر د و مست شده،ين جام خواهد رسيز ايبر تو ن! ين هستكن عوص سايه در زمك دختر ادوم يان ك ي مسرور باش و شاد21
شف خواهد كد و گناهان تو را ي عقوبت گناه تو را به تو خواهد رسان  دختر ادوم،يا.  وطن نخواهد ساختيگر جالي گناه تو تمام شد و تو را ديون سزاي دختر صهي ا22

.نمود


5ي باب مراث
.نياد آور و مالحظه فرموده، عار ما را ببيهوه آنچه بر ما واقع شد به ي يا 1
. ده استيان گردي ما از آن اجنبيبان وخانه هايراث ما از آن غري م2
.ده انديوه ها گرديم و مادران ما مثل بي پدر شده ايم و بيتي ما 3
. شوديخته مزم ما به ما فرويم و هي نوشي آب خود را به نقره م4
. ميده اند و خسته شده، راحت ندارينندگان ما به گردن ما رسك تعاقب 5
.مير شويم تا از نان سي با اهل مصر و آشور دست داد6
.ميده ايشان گرديان ايده، نابود شده اند و ما متحمل عصي پدران ما گناه ورز7
. دهدييشان رهايه از دست اكست ي نيسكنند و ك ي ميمرانك غالمان بر ما ح8
.ميابي يش ميابان، نان خود را بخطر جان خوير اهل بي از ترس شمش9

.  پوست ما به سبب سموم قحط مثل تنور سوخته است10
.هوداي يزگان را در شهرهايردند و دوشك عصمت يون بي زنان را در صه11
.خ اعتنا ننمودنديده شده و به مشايشكشان به دار ي سروران از دست ا12
. افتنديزم ميرا بار هيان زكودك دارند و يا را برمي آسي جوانان سنگها13
.شي خوييخ از دروازه ها نابود شدند و جوانان از نغمه سراي مشا14
.ديست شد و رقص ما به ماتم مبدل گردي دل ما ني شاد15
.ميردكه گناه كرا ي بر ما زيوا  تاج از سرما افتاد، 16
.ده استيزها چشمان ما تار گردين چي تاب شده است و به سبب ايبن جهت دل ما ي از ا17
.نندك يران شد و روباهان در آن گردش ميه وكون يوه صهك به  خاطر يعني 18
.ع دهرها خواهد بودي تو تا جميرسك و يي فرمايهوه تا ابداالباد جلوس مي ي اما تو ا19
. ي نموده اك تريديرا مدت مدرده و ما ك چه ما را تا به ابد فراموش ي پس برا20
.نكĤم ما را مثل زمان سلف تازه يرد و اكم ي خود برگردان و بازگشت خواهيهوه ما را بسوي ي ا21
.ي شده اكت غضبناي نهاي و بر سر ما بيل رد نموده اك واالّ ما را بال22ّ
  

  يال نبيتاب حزقك
*********************

  
1حزقيال باب 

  .دمي خدا را دياهايود و ريه آسمان گشوده گردكران نزد نهر خابور بودم، واقع شد يان اسي ام، چون من درميم ماه چهارم سال سو در روز پنج 1
  ن پادشاه بود، يكايهوي يريه سال پنجم اسك در پنجم آن ماه 2
.ند در آنجا بر او بودان نازل شد و دست خداويلدانكن ياهن نزد نهرخابور در زمك يال بن بوزيهوه بر حزقيالم ك 3
ان آتش، مثل منظر برنج ي از ميعنيانش ي گرداگردش و از مي اي و آتش جهنده و درخشندگيميد و ابر عظي آي از طرف شمال برميدي باد شدكنيستم و اي پس نگر4

  . تابان بود
  .ه انسان بودنديه شبكن بود يشان ايش ايد آمد و نمايوان پديه چهار حيانش شبي و از م5
. از آنها چهار بال داشتكي از آنها چهار رو داشت و هركي و هر 6
  . درخشان بوديقلي گوساله بود و مثل منظر برنج صيف پاك آنها مانند يف پاكم و ي مستقيهاي آنها پايهاي و پا7



  .دن داشتني خود را چنيها و بالهاي انسان بود وآن چهارروي آنها از چهار طرف آنها دستهاير بالهاي وز8
  . رفتنديوسته بود و چون ميگر پيدكي آنها به ي و بالها9

 عقاب ي گاو بطرف چپ داشتند و آن چهار روير بطرف راست داشتند و آن چهار روي شي انسان داشتند و آن چهار رويه آنها روكن بود ي آنها ايهاي و اما شباهت رو10
  .داشتند

  . دي پوشانيگر بدن آنها را ميوسته و دو بال ديگر پي به همدكيگرجدا بود و دوبال هريدكي آنها از طرف باال از يها و بالهاي و رو11
. تافتندين رفتن رو نمي رفتند و در حي رفت آنها ميه روح مك يي رفتند و به هرجايم مي از آنها به راه مستقكي و هر12
  .دي جهيان برق ميو آن آتش درم.  آتش افروخته شده، مثل صورت مشعلها بوديرها اخگيه صورت آنها مانند شعله هاكن بود يوانات اين حي و اما شباهت ا13
  . گشتنديدند و برمي دويوانات مثل صورت برق مي و آن ح14
  .ن بوديآن چهار بر زم) دام ازكهر (ي هررويوانات براي آن حي چرخ به پهلوكي كنيردم، اك يوانات را مالحظه مي و چون ح15
  .ان چرخ بودينعت آنها مثل چرخ درم و صورت چرخها و ص16
  .ردندك يل نميچ طرف مين رفتن به هي رفتند و در حي رفتند، بر چهار جانب خود مي و چون آنها  م17
  . آن چهار از هر طرف از چشمها پر بوديه هاكب بود و فلي آنها بلند و مهيه هاك و فل18
  . شدي شدند، چرخها بلند مين بلند ميوانات از زمي رفت و چون حي آنها مي رفتند، چرخها در پهلويوانات مي و چون آن ح19
  .وانات در چرخها بوديه روح حكرا ي شد، زي آنها بلند ميش رويرد و چرخها پك ير  ميه روح سك رفتند، به هر جا ي رفت آنها ميه روح مك يي و هرجا20
.وانات در چرخها بوديرا روح حي شد، زين بلند مي آنها از زميش روينها چرخها پي استادند،ي اي رفت و چون آنها مينها مي رفتند، ايآنها م  و چون21
  . سر آنها پهن شده بوديب بود و بااليوانات بود مثل منظر بلّورِ مهي سر حيه باالك يك و شباهت فل22
  .دي پوشاني آنها را مي از آن طرف بدنهاكي دو بال هرد وي پوشانين طرف مي از اكيم بود و دو بال هريگر مستقيدكي ي بسوكر فلي آنها زي و بالها23
ستادند ي ايه چون مكرا يدم؛ زي فوج شني هنگامه را مثل صداي و صدايار، مثل آواز حضرت اعلي بسي آبهاي آنها را مانند صداي بالهاي رفتند، من صداي و چون م24
  . هشتنديش را فرو مي خويبالها
  . شدي سر آنها بود مسموع ميه باالك يك از فليي هشتند، صدايود را فرو م خيستان بالهاين اي و چون در ح25
  . مثل صورت انسان  بر فوق آن بوديبود بود و بر آن شباهتِ تخت، شباهتكاقوت ي مثل صورت يه بر سر آنها بود شباهتِ تختك يك فلي و باال26
ه از هر ك يش آتشين مثل نماييمر او به طرف پاكو از منظر . دميش آتش در  اندرون آن و گرداگردش ديامر او بطرف باال  مثل منظر برنج تابان، مانند نمك و از منظر 27

  . دميطرف درخشان بود د
 خود يرودم، به يهوه بود و چون آن را دين منظرِ شباهتِ جالل يا . گرداگرد آن بودين آن درخشندگي باشد، همچنيه در روز باران در ابرمكقوس قزح  شي مانند نما28

دم،ي را شنيدرافتادم و آواز قائل
  

2حزقيال باب 
  .ميست تا با تو سخن گوي خود بايهاي پسر انسان بر پايا: ه مرا گفتك 1
  دم يلّم نمود شنكه با من تكو او را . م برپا نموديهاين را به من گفت، روح داخل من شده، مرا بر پاي و چون ا2
ان يشان تا به امروز بر من عصيشان و پدران ايا. خته انديه به من فتنه انگك يزي نزد امت فتنه انگيعني فرستم، يل مي اسرائي را نزد بن پسر انسان من تويا: ه مرا گفتك 3

  .ده انديورز
   .دي فرماين ميهوه چنيخداوند : ييشان بگوي فرستم تا به ايشان مي القلب هستند و من تو را نزد ايشان سخت رو و قسي و پسران ا4
  .  شان هستيان اي درمي ايه نبك باشند، خواهند دانست يزميرا خاندان فتنه انگيشان خواه بشنوند و خواه نشنوند، زي و ا5
 يهايو از روشان مترس ي، اما از سخنان اين باشكان عقربها سايها با تو باشد و درمكن اگرچه خارها و شوكم ميشان بيشان مترس و از سخنان اي پسر انسان از اي و تو ا6
  . باشنديز ميشان خاندان فتنه انگيه اكرا يشان هراسان مشو، زيا

  .زهستنديه فتنه انگكشان بگو، خواه بشنوند و خواه نشنوند، چونيالم مرا به اك پس 7
. دهم بخوريه من به تو مك گشوده، آنچه را ه دهان خود راك مشو بليز عاصين خاندان فتنه انگيم بشنو و مثل اي گويه من به تو مك پسر انسان آنچه را ي و تو ا8
  . بودي من دراز شد و در آن طوماري بسوي دستكنيستم و اي پس نگر9

.توب بودك بر آن ميه رو و پشتش هر دو نوشته بود و نوحه و ماتم و واكش من بگشود ي و آن را پ10


3حزقيال باب 
  .لّم شوكل متين طومار را بخور و رفته، با خاندان اسرائيا.  بخوريابي يه مك پسر انسان آنچه را يا:  پس مرا گفت1
  .دي آنگاه دهان خود را گشودم و او آن طومار را به من خوران2
.بودن يريپس آن را خوردم و در دهانم مثل عسل ش. نك دهم پر يه من به تو  مك ين طوماريش را از اي خويم خود را بخوران و احشاك پسر انسان شيا:  و مرا گفت3
  .نكان يشان بي ايالم مرا براكل رفته، يا و نزد خاندان اسرائي پسر انسان بيا:  و مرا گفت4
  .ليه نزد خاندان اسرائك، بليل لِسان فرستاده نشديه نزد امت غامض زبان و ثقكرا ي ز5
  . گرفتندي فرستادم به تو گوش مياگر تو را نزد آنها مناً يقي. دي فهميشان را نتوانيه سخنان اكل لِسان يارغامض زبان و ثقي بسي نه نزد قوم ها6
  . القلب هستندي و قسيشانيل سخت پي خاندان اسرائيه تمامكچون.  خواهند مرا بشنونديه نمكرا ي خواهند تو را بشنوند زيل    نمي اما خاندان اسرائ7
  .ديشان سخت خواهم گرداني ايشانيدر مقابل پ تو را يشانيشان سخت خواهم ساخت و پي اي تو را در مقابل روي هان من رو8
. باشنديز ميه خاندان فتنه انگكرا يشان هراسان مباش، زي ايهايشان مترس و از رويپس از ا. مي تو را مثل الماس از سنگ خارا سخت ترگردانيشانيه پك بل9

  . خود استماع نماي و به گوشهام در دل خود جا بدهي گويه به تو مكالم مرا ك پسر انسان تمام يا:  و مرا گفت10
  .دي فرماين ميهوه چنيخداوند : شان بگويبه ا. ن و خواه بشنوند و خواه نشنوندكشان را خطاب ي باشند رفته، ايه از پسران قوم تو مك يرانيا و نزد اسي و ب11
  . بادكم او متبارهوه از مقايجالل «ه كدم ي شنيمي گلبانگ عظي آنگاه روح، مرا برداشت و از عقب خود صدا12
  .دمي را شنيمي گُلبانگ عظي آنها بود و صدايش رويه پك چرخها را ي خوردند و صدايگر برميه به همدكوانات را ي آن حي بالهاي و صدا13



  . بودين مي در حرارت روح خود رفتم و دست خداوند بر من سنگي آنگاه روح مرا برداشت و برد و با تلخ14
.ر نشستميشان هفت روز متحيان ايشان نشسته بودند، در آنجا به ميه اك يانكدم و در مين بودند، رسكه نزد نهر خابور ساك يرانيب نزد اسي پس به تَلَّ اَب15ِ
  :الم خداوند بر من نازل شده، گفتكه ك هفت روزه واقع شد ي و بعد از انقضا16
  .نكد يشان را از جانب من تهديالم را از دهان من بشنو و اكس ده بان ساختم، پيل دي خاندان اسرائي پسر انسان تو را برايا 17
، يد نموده، او را زنده سازيق زشت او تهدير را از طري تا آن شريي و سخن نگوينكد ني مرد، اگر تو او را تهديه البتّه خواهكر گفته باشم يه من به مرد شرك يني و ح18

  .ديو را از دست تو خواهم طلبر در گناهش خواهد مرد، اما خون ايآنگاه آن شر
  .يند، او در گناه خود خواهد مرد، اما تو جان خود را نجات داده اكش باز گشت نيق بد خوي و او از شرارت خود و طرينكد ير را تهدين اگر تو مرد شركي ل19
ه ك ي، او در گناه خود خواهد مرد و عدالتيد ننموديه تو او را تهدكد، چونري بنهم تا بميش وي مصادم پي و اگر مرد عادل از عدالت خود برگردد و گناه ورزد و من سنگ20

  . دين خون او را از دست تو خواهم طلبكيل. اد آورده نخواهد شديبعمل آورده بود به 
.يرفته است و تو جان خد را نجات داده اي پذديه تهدكند و او خطا نورزد البتّه زنده خواهد ماند، چونكه آن مرد عادل گناه نك ينكد ي و اگر تو مرد عادل را تهد21
  .ه در آنجا با تو سخن خواهم گفتكرون شو يز و به هامون بيبرخ«:  ودست خداوند در آنجا بر من نهاده شد و او مرا گفت22
  . خود درافتادميا شد و من به روده بودم، در آنجا برپيه نزد نهر خابور دك ي جالل خداوند مثل جاللكنيرون رفتم و اي پس برخاسته، به هامون ب23
  . خود ببندةشتن را در خانيبرو و خو«: رده، گفتكم برپا داشت و او مرا خطاب يهاي و روح داخل من شده، مرا بر پا24
  .رون مرويشان بيان اي بندها بر تو خواهند نهاد و تو را به آنها خواهند بست اما درمكني پسر انسان اي و اما تو ا25
  . باشنديز ميشان خاندان فتنه انگيه اكرا يز. يشان ناصح نباشي ايد تا گنگ شده، برايامت خواهم چسبانك زبان تو را به  و من26
د ابا يه ابا نماكآنه شنوا باشد بشنود و كآنگاه آن. دي فرماين ميهوه چنيخداوند :  گفتيشان خواهيم، آنگاه دهان تو را خواهم گشود و به ايلّم نماكه من با تو تك ي اما وقت27
. باشنديز ميشان خاندان فتنه انگيه اكرا يز. ندك


4حزقيال باب 
.م را بر آن نقش نماي خود بگذار و شهر اورشليش روير و آن را پي بگي پسر انسان آجريز ايو تو ن 1
.نك آن برپا يقها به هر سويدو زده، منجن در مقابلش برپا نما و به اطرافش ارين و در برابرش برجها ساخته، سنگرك و آن را محاصره 2
 به جهت يتين تا آك خود را برآن بدارو محاصره خواهد شد و تو آن را محاصره ين بگذارو روي آهنيواريان خود و شهر، دي خود گرفته، آن را درمين براي آهنة و تاب3

. ل بشوديخاندان اسرائ
. شديشان را متحمل خواهي، گناه ايه بر آن بخوابك يي روزهاةموافق شمار. ل را بر آن بگذاريرائ چپ خود بخواب و گناه خاندان اسي پس تو بر پهلو4
. شديهودا خواهيپس متحمل گناه خاندان . صد و نود روز بر تو نهاده امي سيعني روزها ةشان را مطابق شماري  گناه اي و من سالها5
. تو قرار داده امي براي را به جهت ساليهر روز.  شديهودا خواهي راست خود بخواب و چهل روز متحمل گناه خاندان يه پهلو، باز بيده باشينها را به انجام رساني و چون ا6
.نكم بدار و به ضد آن نبوت ي اورشلة به محاصريرده، روك خود را برهنه ي و بازو7
.دي غلطيگرت نخواهي دي از پهلو به پهلويده باشيان محاصره ات را به اتمام نرسي نهم و تا روزهاي بندها بر تو مكني و ا8
، ي خوابي خود ميه به پهلوك يي روزهاي خود بپز و تمامي از آنها برايكز و خوراي ظرف بركي خود گرفته، آنها را در ي پس گندم و جو و باقال و عدس و ارزن و جلبان برا9
. خورديصد و نود روز آن را خواهي سيعني

. خورديوقت به وقت آن را خواه.  هر روزيست مثقال براي بيعني به وزن خواهد بود، ي خوريمه ك يي و غذا10
.دي نوشيآن را وقت به وقت خواه. دي نوشين خواهي هكي سدسِ يعنيش يماي و آب را به پ11
. پختيشان خواهين انسان در نظر اي، آنها را بر سرگي خوريه مك نان جو ي و قرصها12
. سازم خواهند خوردينده مكان آنها پرايشان را به ميه من اك ييان امت هايل نان نجس در مي اسرائين منوال بنيفرمود به هم و خداوند 13
. نجس به دهانم نرفته استكده شده را نخورده ام و خورايته تا دريت خود تا به حال مي جان من نجس نشده و از طفولكنيهوه اي خداوند يآه ا«:  پس گفتم14
. پختين انسان به تو دادم، پس نان خود را بر آن خواهين گاو را به عوض سرگيه سرگكبدان «:  آنگاه به من گفت15
.ديرت خواهند نوشيش و حيمايست و نان را به وزن و عسرت خواهند خورد و آب را به پكم خواهم شي نان را در اورشلي من عصاكني پسر انسان ايا«:  و مرا گفت16
.گر نظر خواهند انداخت و به سبب گناهان خود گداخته خواهند شديدكيرت بر يه محتاج نان و آب خواهند شد و به حك راي ز17


5حزقيال باب 
.نكم يها را تقسيمو گرفته، ييش خود بگذران و ترازويار برده، آن را بر سر و رك حجام به جهت خود بةر و آن را مثل اُستريز بگي تيغي خود تي پسر انسان برايو تو ا 1
گر را به بادها بپاش و يغ بزن و ثلث دي ثلث را گرفته، اطراف آن را با تكيان شهر به آتش بسوزان و ي ثلث را درمكي، يده باشي محاصره را به اتمام رساني و چون روزها2

. خواهم فرستاديريمن در عقب آنها شمش
.ببند از آن را گرفته، آنها را در دامن خود يك و اند3
.رون خواهد آمديل از آن بي تمام خاندان اسرائي برايان آتش انداخته، آنها را به آتش بسوزان و آتشير و آنها را در مي از آنها را بگي و باز قدر4
. شورها را بهر طرف آنكان امت ها قرار دادم و يم را در مين اورشليمن ا«: د ي گوين ميهوه چني خداوند 5
ض من ي به فرا رده،ك كام مرا تركه اهل او احكرا يده است زيان ورزي عص  باشد،يه گرداگرد او مك ييشورهاكض من بدتر از يم من بدتر از امت ها و از فرااك و او از اح6

. ننموده اندكسلو
  د،ياورديام مرا بعمل نك اح رده،ك نكض من سلويد و به فراينمود باشند غوغا يه گرداگرد شما مك يياده از امت هايه شما زكچون  « :دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا7
 د،يز عمل ننمودي باشند نيه گرداگرد شما مك ييام امت هاكه موافق احكبل
.ها خواهم نموديان تو به نظر امت ها داوري من به ضّد تو هستم و در مكني من ا :دي گوين ميهوه چني لهذا خداوند 8
.ردكگر نخواهم يرده باشم و مثل آنها هم دكن نيه قبل از اكرد كارها خواهم كع رجاساتت ي و با تو به سبب جم9

.نده خواهم ساختك هر باد پرايت تو را بسوي بقّي تمام ها نموده،يش را خواهند خورد و بر تو داوريان تو پسران را خواهند خورد و پسران پدران خوين پدران درمي بنابرا10



ز البتّه تو را منقطع خواهم ي من ن ،يش نجس ساختيروهات خوكع مي رجاسات و جميه تو مقدس مرا بتمامكات خودم قسم چونيبه ح«: دي گويوه مهي لهذا خداوند 11
.ز رحمت نخواهم فرموديساخت و چشم من شفقت نخواهد نمود و من ن

ر ي شمش نده ساخته،ك هر باد پرايگر را بسوير خواهند افتاد و ثلث ديث به اطرافت به شمش ثلكيو .  تلف خواهند شديانت از وبا خواهند مرد از گرسنگي ثلث تو درمكي 12
.شان خواهم فرستاديرا در عقب ا

شان به اتمام يش را بر ايمان خواهم شد و چون حدت خشم خوي آنگاه پش خته باشم،يشان ريش را بر ايده باشد و حدت خشم خوي پس چون غضب من به اتمام رس13
.ش گفته امين را در عبرت خويهوه ايه من ك آنگاه خواهند دانست  ده باشم،ينرسا
. م خواهم نمودي تسليي و رسواي باشند،  به خرابيه به اطراف تو مك ييان امت هايان درمي رهگذر ة و تو را در نظر هم14
 باشند خواهد يه به اطراف تو مك يي امت هايد عار و مذمت و عبرت و دهشت بران موجي آنگاه ا رده باشم،ك ي سخت داوري و چون بر تو به خشم و غضب و سرزنشها15
.ن را گفتميهوه هستم ايه كمن . بود
 آنگاه قحط را بر شما سختتر خواهم  ان شما انداخته  باشم،ي فرستم در مي شما مي باشد و من آنها را به جهت خرابيت مك هاليه براك را ي بد قحطيرهاي و چون ت16
.   ستك نان شما را خواهم شيد و عصايدانگر
هوه يه ك بر تو وارد خواهم آورد من يريرد و شمشكان تو عبور خواهد ي اوالد گردانند و وبا و خون از ميان تو خواهم فرستاد تا تو را بيوانات درنده در مي و قحط و ح17

.ن را گفتميهستم ا


6حزقيال باب 
:   ، گفتالم خداوند بر من نازل شدهكو  1
.نك آنها نبوت ةل بدوز و درباري اسرائيوههاك پسر انسان نظر خود را بر ي ا2
ان ك آورم و مي بر شما ميري من شمشكني ا :دي فرماين ميها و دره ها چنيوهها و تلّها و وادكهوه به يخداوند !  ديهوه را بشنويالم خداوند كل ي اسرائيوههاك يا:  و بگو3
.ردك خراب خواهم  بلند شما رايها
شان ي ايش بتهايل را پي اسرائي بنيو الشها.  شما خواهم انداختيش بتهايشتگان شما را پكسته خواهد شد و ك شما شي شمسي شما را منهدم و تمثالهاي و مذبح ها4

.دي شما خواهم پاشي شما را گرداگرد مذبح هايخواهم گذاشت و استخوانها
 يسته و نابود گردد و تمثالهاك شما شيران شود و بتهاي شما خراب و ويه مذبح هاكران خواهد شد تا آني بلند ويان هاكخراب و من شما شهرها كع مساي و در جم5

. شما منهدم و اعمال شما محو شوديشمس
.هوه هستميه من ك دانست يفتند، آنگاه خواهيان شما بيشتگان شما درمك و چون 6
.ن خواهند شدكان شما امت ها سايه درمكون نگاه خواهم داشت و چيتي اما بق7
ست و كه از من دور شده است خواهم شكشان را يار اكه دل زناكچون. اد خواهند داشتي برده اند مرا يريشان را به اسيه اك ييان امت ها جايافتگان شما درمي و نجات 8

.  روه خواهند داشتك رجاسات خود نموده اند مةه در همك يبه سبب اعمال زشتشتن را ي پس خو-رده است كشان زنا ي ايه در عقب بتهاكشان را يچشمان ا
» .شان وارد خواهم آوردين بال را بر ايه اكهوه هستم و عبث نگفتم يه من ك و خواهند دانست 9

ر و قحط ي به شمشيه بر تمامكرا يل زير خاندان اسرائيشر رجاسات ي بر تماميوا: وب و بگوكن بي خود را بر زميبه دست خود بزن و پا « :دي گوين ميهوه چني خداوند 10
. و وبا خواهد افتاد

 خواهد مرد و من حدت خشم خود را بر ي مانده و در محاصره باشد از گرسنگيه باقكر خواهد افتاد و آني است به شمشكيه نزدكه دور باشد به وبا خواهد مرد و آنك آن11
.ديشان به اتمام خواهم رسانيا

ر هر درخت يوهها و زك تمام يشان، بر هر تّل بلند و بر قلّه هايشان به اطراف مذبح اي ايان بتهايشان درميشتگان اكه ك يهوه هستم، هنگاميه من كد دانست ي خواه و12
.افت خواهند شديدند ي گذراني خود مي بتهاة همي خوشبو برايايه هداك يي در جا شَن،كر هر بلوط يسبز و ز

.هوه هستميه من كپس خواهند دانست . ابان دِبله خواهم ساختيرانتر از بيشان خرابتر و وي اين هاكن را در تمام مسيرده، زمكشان دراز يد را بر ا و دست خو13


7حزقيال باب 
:  الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
.ده استين انتها رسي زمة بر چهار گوشيينتهاا: دي گوين ميل چنين اسرائيهوه به زميخداوند :  پسر انسان بگوي و تو ا2
. رجاسات را بر تو خواهم نهادي تمام  نموده،يت ترا داوريده است و من خشم خود را بر تو وارد آورده ام و بر وفق راههاي اآلن انتها بر تو رس3
هوه يه من ك دانست يانت خواهد بود پس خواهيهم نهاد و رجاسات تو درم تو را بر تو خوايه راههاكرد و رحمت نخواهم فرمود بلك و چشم من بر تو شفقت نخواهد 4

.هستم
!دي آي واحد مي بال هان بال :دي گوين ميهوه چني خداوند 5
.دي آيهان م. دار شده استيد و به ضّد تو بي آي مييد، انتهاي آي ميي انتها6
.   وههاك بر يروز هنگامه خواهد شد و نه روز آواز شادمان.  استكيز نزدد و آن روي آين ميوقت مع. دي آين اجل تو بر تو مين زمك ساي ا7
.ع رجاسات ترا بر توخواهم نهادي خواهم نمود و جميت داوريده، تو را موافق راههايب غضب خود را بر تو به اتمام رساني اآلن عنقر8
 تو من ةه زنندكد دانست يانت خواهد بود و خواهيد و رجاسات تو درميت را به تو خواهم رسانيافات راههاكه مك بل رد و رحمت نخواهم فرمود،ك و چشم من شفقت نخواهد 9
.هوه هستمي

.رده استك گل  بر،كوفه آورده و تكرون آمده و عصا شياجل تو ب! دي آي آنروز هان مكني ا10
. نمانده استيشان حشمتيان ايست و در مي نيباق يزيشان چيشان و از ازدحام ايت ايشان و از جمعي شرارت گشته است از اي ظلم عصا11
.شان قرار گرفته استيت اي جمعيه خشم بر تمامكرا يرد، زيند و فروشنده ماتم نگك ني شاديپس مشتر.  استكيد و آنروز نزدي آي وقت م12
شان نخواهند يشان قرار گرفته است ايت اي جمعيه غضب بر تمامك، چون به آنچه فروخته باشند نخواهند برگشت ان زندگان زنده مانند،يه فروشندگان اگرچه در مكرا ي ز13

.ت نخواهد دادي خود را تقويش زندگيس به گناه خوكچيبرگشت و ه



. شان قرار گرفته استيت اي جمعيه غضب من بر تمامكرا ي رود زي به جنگ نميسكا ساخته اند، اما يز را مهيرِنّا را نواخته و همه چك 14
. سازدي مكه در شهر است قحط و وبا او را هالكرد و آني مير ميه در صحرا است به شمشكآن. رون است و وبا و قحط در اندروني بر دري شمش15
.نندك يشان به سبب گناه خود ناله ميدام از اك باسند و هريوهها مك دره ها بر ينند و مثل فاخته هاك يشان فرار مي و رستگاران ا16
.ده استي تاب گرديع زانوها مثل آب بي شده و جم دستها سستة هم17
. باشدي ميع سرها گري چهره ها خجلت و بر جمة پوشاند و بر هميشان را مينند و وحشت اك ي و پالس دربر م18
 ير نمي خود را سيجانها. دي نتواند رهانشان رايشان در روز غضب خداوند اي اي باشد نقره و طاليز نجس ميشان مثل چي ايزند و طالي ريوچه ها مك خود را در ة نقر19
. شان سنگ مصادم آنها شده استيرا گناه اي سازند زيش را پر نمي خوينند و بطنهاك

نجس خواهم ز يشان مثل چي اين آن را برايبنابرا. ش را در آن ساختنديروهات و رجاسات خوك ميشان بتهاي قرار داده بود، اما اييايبركنت خود را در ي زييباي و او ز20
.ديگردان

. عصمت خواهند ساختيران جهان به غارت خواهم داد و آن را بيبان به تاراج و به شري و آن را به دست غر21
. عصمت خواهند ساختي عصمت خواهند نمود و ظالمان داخل آن شده، آن را بيان مستور مرا بكد و ميشان خواهم برگرداني خود را از اي و رو22
. پر است و شهر از ظلم مملّويزي خونرين از جرمهايه زمكرا يبساز، زر را ي زنج23
 عصمت خواهند يشان را بي مقدس ايان هاكل خواهم ساخت و آنها ميبر زورآوران را زاكشان تصرّف خواهند نمود و تي اي و اشرار امت ها را خواهم آورد و در خانه ها24

.       نمود
.افت نخواهد شديد، اما يا خواهند طلب ريد و سالمتي آيت مك هال25
.خ نابود شده استياهنان و مشورت از مشاكعت از ي طلبند، اما شري ميا از نبيور.  شوديد و آوازه بر آوازه مسموع مي آيبت ميبت بر مصي مص26
شان يشان عمل خواهم نمود و بر وفق استحقاق ايشان با اي ايههاو موافق را.  لرزدين مي اهل زمي شود و دستهايرت ملبس ميس به حيرد و رئي گي پادشاه ماتم م27

هوه هستم؟يه من كپس خواهند دانست .  خواهم نموديشان را داوريا


8حزقيال باب 
. در آنجا بر من فرود آمدهوهيش من نشسته بودند، آنگاه دست خداوند يهودا پيخ ي خود نشسته بودم و مشاة و در سال ششم در روز پنجم از ماه ششم، چون من در خان1
.    مانند صورت برنج المع ظاهر شديمر او تا باال مثل منظر درخشندگكن آتش و از ييمر او تا پاكش ي از نمايعني مثل صورت آتش بود يهي شبكنيه اكدم ي و د2
ه بطرف ك ي صحن اندرونة دروازةم نزد دهني خدا به اورشلياهايومرا در رن و آسمان برداشت و يان زمي مرا بگرفت و روح، مرا درميشاني پيرده، موك دراز يه دستي و شب3

. باشديز ميرت انگيرتِ غيمنِ تمثالِ غيه در آنجا نشكشمال متوجه است برد 
.ده بودم ظاهر شديه در هامون دك ييايول مانند آن ري اسرائي جالل خداكني و ا4
ن تمثالِ ي مذبح اة دروازي بطرف شمالكني راه شمال برافراشتم، ايو چون چشمان خود را بسو!  راه شمال برافرازيو پسر انسان چشمان خود را بسيا:  و او مرا گفت5
.رت در مدخل ظاهر شديغ
 مقْدس خود دور بشوم؟ اما باز نند تا ازك ينجا ميل در ايه خاندان اسرائك يمي رجاسات عظيعني؟ يني بينند مك يشان ميه اكا تو آنچه را ي پسر انسان آيا:  و او مرا گفت6

.دي ديم تر خواهيرجاسات عظ
.واراستي در دي سوراخكنيه اكدم ي صحن آورد و دة پس مرا به درواز7
.د آمدي پدي دروازه اكنينْدم، اكوار را يو چون د. نكوار را بي پسر انسان ديا:  و او مرا گفت8
.نند مالحظه نماك ينجا ميشان در ايه اك را يعيداخل شو و رجاسات شَن:  و او مرا گفت9

.وار از هر طرف نقش شده بوديل بر دي خاندان اسرائيع بتهايوانات نجس و جميه هرگونه حشرات و حكدم ي پس چون داخل شدم، د10
 ابر بخور باال ي در دست خود داشت و بويس مجمره اكد و هرستاده بويشان ايان ايا ابن شافان درميازنيستاده بودند و ياش آنهايل پيخ خاندان اسرائي و هفتاد نفر از مشا11
. رفتيم

ه خداوند ما را كند ي گويرا مي؟ زيدينند دك يش مي خوي بتهايس در حجره هاك و هريكيل در تاريخ خاندان اسرائيه مشاكا آنچه را ي پسر انسان آيا:  و او مرا گفت12
.رده استك كن را ترين زميند و خداوند اي بينم

.دي دينند خواهك ينان ميه اك يينهايم تر از ايه باز رجاسات عظك و به من گفت 13
.ستندي گري تَموز مي زنان نشسته، براي در آنجا بعضكنيو ا. ه بطرف شمال بود آوردك خداوند ة خانة دروازة پس مرا به دهن14
».دي دينها را خواهي تر از امي؟ باز رجاسات عظيدين را ديا اي پسر انسان آيا«:  و او مرا گفت15
ل كي هي خود را بسويه پشتهاكست و پنج مرد بودند يان رواق و مذبح به قدر بيل خداوند در مكي هة نزد دروازكنيو ا.  خداوند آوردة خاني پس مرا به صحن اندرون16

. نمودندي مشرق داشتند و آفتاب را بطرف مشرق سجده ميش را بسوي خويهايخداوند و رو
ن را از ظلم مملّو ساخته يه زمكرا ي آورند سهل است؟ زينجا بجا ميه در اكن رجاسات يهودا بجا آوردن اي خاندان يا براي؟ آيدين را دي پسر انسان ايا:  و به من گفت17

. گذارندي خود ميني گردند و هان شاخه را به بيجان خشم من برمي هياند و برا
شان را اجابت نخواهم يرد و رحمت نخواهم فرمود و اگرچه به آواز بلند به گوش من بخوانند، اكخواهم نمود و چشم من شفقت نخواهد ز در غضب، عمل ين من ني بنابرا18

.نمود


9حزقيال باب 
. خود را در دست خود بداردةنندكس آلت خراب كاور و هري بكي شهر را نزديالكو: رده، گفتك و او به آواز بلند به گوش من ندا 1
تان بود و ك به ة مرد ملبس شدكيشان يان ايو در م. س تبر خود را در دستش داشتكه بطرف شمال متوجه است آمدند و هرك يي باالة شش مرد از راه دروازكني و ا2

.ستادندين ايشان داخل شده، نزد مذبح برنجيو ا. مرشكاتب در كدوات 
.ردكمر داشت خطاب كاتب را در كتان ملبس بود و دوات كه به ك ي خانه برآمد و به آن مردةن بود به آستان آيه باالك يروبك آن يل از روي اسرائي و جالل خدا3
. بگذارينند نشانك ي شود آه و ناله ميرده مكه در آن ك ي رجاساتةه به سبب همك يسانك يشانيم بگذر و بر پيان اورشلي از ميعنيان شهر ياز م:  و خداوند به او گفت4



.دييند و ترحم منماكد و چشمان شما شفقت ني سازكد و هاليه در عقب او از شهر بگذرك آنان به سمع من گفت  و به5
ه ك يريپس از مردان پ. دينكد و از قدس من شروع ي مشوكين نشان را دارد نزديه اك يسكد، اما به هر يران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تماماً به قتل رساني پ6
.ردندكش خانه بودند شروع يپ
.ردندكشتن شروع كرون آمدند و در شهر به يپس ب. دييرون آيشتگان پر ساخته، بكد و صحنها را از يخانه را نجس ساز: شان فرمودي و به ا7
 ةي بقي تماميزي ريم ميا چون غضب خود را بر اورشلي آهوهي خداوند يآه ا:  خود درافتاده، استغاثه نمودم و گفتمي مانده بودم، به رويشتند و من باقك يشان مي و چون ا8

 ساخت؟ي خواهكل را هالياسرائ
رده است و ك كن را تريخداوند زم: ندي گويرا ميز. ن از خون مملّو و شهر از ستم پر استيم است و زميت عظي نهايهودا بيل و يگناه خاندان اسرائ:  او مرا جواب داد9

.ندي بيخداوند نم
.شان خواهم آورديشان را بر سر ايه رفتار اكرد و من رحمت نخواهم فرمود، بلكز شفقت نخواهد يمن ن پس چشم 10
. عمل نمودميه مرا امر فرمودك يبه نَهج: مر داشت، جواب داد و گفتكتان ملبس بود و دوات را در كه به ك ي آن مردكني و ا11


10حزقيال باب 
.ه تخت بر زبر آنها ظاهرشديش شبيبود و مثل نماكاقوت ي مثل سنگ يزيان بود، چيروبك سر يبااله ك يك بر فَلَكنيستم و اي پس نگر1
ن و بر شهر كان است پر يروبكان يه درمك ي آتشي خود را از اخگرهايان برو و دستهايروبكر يان چرخها در زيدرم: رده گفتكتان ملبس بود خطاب كه به ك و آن مرد را 2

.ظرمن داخل شدو او در ن» .بپاش
.ردك را پر يستاده بودند و ابر، صحن اندرونيان بطرف راست خانه ايروبك و چون آن مرد داخل شد، 3
. خانه برآمد و خانه از ابر پر شد و صحن از فروغ جالل خداوند مملّو گشتةان به آستانيروبك ي و جالل خداوند از رو4
.ند، مسموع شدك يلّم مكه تك يني قادر مطلق حيمثل آواز خدا، يرونيان تا به صحن بيروبك ي بالهاي و صدا5
.ستاديآنگاه داخل شده، نزد چرخها ا. ان برداريروبكان يان چرخها از ميه آتش را از مكتان بود امر فرموده، گفت كه ملبس به ك و چون آن مرد را 6
تان، ملبس بود نهاد و او آن را كه به ك يرده، آن را برداشت و به دست آن مردكان بود دراز يروبكان يه درمك يان به آتشيروبكان يان دست خود را از ميروبك از يكي و 7

.رون رفتيگرفته، ب
.شان ظاهر شدي اير بالهايه صورت دست انسان زيان شبيروبك و در 8
ش چرخها مثل صورت سنگ يو نما. گر ظاهر شدي ديروبك يه پهلوگر بي و چرخ ديروبك كي ي چرخ به پهلوكي يعنيان يروبك ي چهارچرخ به پهلوكنيستم و اي و نگر9

.  زبرجد بود
.  ان چرخ باشديا چرخ درميه گوك شباهت بود كيآن چهار را . ن بوديشان چنيش اي و اما نما10
و .  رفتي شد از عقب آن مي مةسر به آن متوجه ك ييه به جاكرد، بلك يل نميچ سو مي رفت به هيه مك يني رفت و حي رفت بر چهار جانب خود مي و چون آنها م11

. ردك يل نميچ سو مي رفت به هيچون م
. ه آن چهار داشتند از هر طرف پر از چشمها بودك يي چرخهايعنيشان و چرخها ي اي بدن و پشتها و دستها و بالهاي و تمام12
! چرخهايه اك و به سمع من به آن چرخها ندا دردادند 13
. عقابير و چهارم روي شي انسان و سوم روي دوم روي بود و رويروبك ي اول رويرو. چهار رو بود را كي و هر 14
.ده بودميه نزد نهر خابور دكوان است ين همان حيا. ردندكان صعود يروبك پس 15
 يشان برنمي ايز از پهلويردند، چرخها نك ين صعود مي، از زم خود را برافراشتهيان بالهايروبك رفت و چون يشان مي اي رفتند، چرخها به پهلويان ميروبك و چون 16

.گشت
.وان در آنها بوديه روح حكرا ي نمود، زيشان صعود مي نمودند، آنها با ايشان صعود ميستاد و چون اي ايستادند آنها مي ايشان مي چون ا17
.رار گرفتان فيروبكرون آمد و بر زبر ي خانه بة آستاني و جالل خداوند از باال18
. ستادندي خداوند ا ة خاني شرق ة دروازةشان بود و نزد دهني ايش روين صعود نمودند و چرخها پي خود را برافراشته، به نظر من از زميرون رفتند، بالهايان بيروبك و چون 19

.شان قرار گرفتيل از طرف باال بر اي اسرائيو جالل خدا
.اننديروبكنان يه اكدم ي پس فهم ده بودم،يل نزد نهر خابور ديرائ اسير خدايه زكوان است ين همان حي ا20
. انسان بوديه دستهايشان شبي ايربالهاي را چهار بال بود و زكي و هري را چهار روكي هر 21
. رفتيم مي به راه مستقكيان چنان بودند و هر شيشان و هم خود ايش ايهم نما. ده بودميه نزد نهر خابور دكها بود يهمان رو. ن بوديشان چني ايهايه روي و اما شب22


11حزقيال باب 
ا ابن عزُّور و يازنْيشان يان ايست و پنج مرد بودند و در مي دروازه بة نزد دهنكنيو ا.  مشرق متوجه است آورديه بسوك خداوند ة خاني شرقةو روح مرا برداشته، به درواز 1

.دمي قوم را ديساوا ريا ابن بنايفَلَط
. دهنديح مي قبين شهر مشورتهاينند و در اك ير فاسد ميه تدابك باشند ي ميسانكنها آن ي پسر انسان ايا«:  و او مرا گفت2
.مي باشيگ است و ما گوشت مين شهر ديه اكم، بلييه خانه ها را بنا نماكست ي نكيند وقت نزدي گوي و م3
.نكوت  پسر انسان نبيا. نكشان نبوت ي اين براي بنابرا4
 ياالت دل شما را ميد و اما من خيي گوينطور سخن ميل شما به اي خاندان اسرائيا: دي فرماين ميه خداوند چنكبگو : مرا فرموده  آنگاه روح خداوند بر من نازل شده، 5

.دانم
.ديرده اكشتگان پر كش را از يوچه هاكد و يشته اكن شهر ي را در اياري بس6
.رون خواهم برديانش بين شما را از مكيگ است لي باشند و شهر ديد، گوشت ميانش گذاشته ايه در مكشتگان شما ك: دي گوين ميهوه چني لذا خداوند 7
.ر را بر شما خواهم آورديد شمشي گويهوه ميد، اما خداوند ي ترسير مي شما از شمش8
.ردك خواهم يم نمود و بر شما داورم خواهيبان تسليرون برده، شما را به دست غريان شهر بي و شما را از م9



.هوه هستميه من كد دانست ي خواهم نمود و خواهيل بر شما داوريد افتاد و در حدود اسرائير خواهي به شمش10
. خواهم نموديل بر شما داوريه در حدود اسرائكد بود، بليگ نخواهد بود و شما در آن گوشت نخواهي شما دين شهر براي ا11
 باشند عمل يه به اطراف شما مك ييام امتهاكه برحسب احك بل د،ياوريام مرا بجا نكد و احي ننمودكض من سلويه در فراكهوه هستم يه من آن كانست د دي و خواه12

.دينمود
 كل را تماماً هالي اسرائةيا تو بقيهوه آي خداوند ي اآه: اد نمودم و گفتمي خود درافتاده به آواز بلند فريپس به رو. ا مرديا ابن بنايفلَطَ ردم، كه چون نبوت ك و واقع شد 13

 ساخت؟ يخواه
:   الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 14
ما از ش: ندي گويشان ميم به اي اورشلةنكه سك باشند ي ميسانكاً يل جمعي خاندان اسرائي باشند و تماميه از اهل خاندان تو مك برادرانت يعني پسر انسان برادران تو ي ا15

.ت داده شده استيكن به ما ملين زميد و ايخداوند دور شو
ه به ك ييشورهاكشان در آن ي اي اما برا نده سازم،كشورها پركان يشان را درمينم و اكان امت ها دور يشان را در مياگر چه ا: دي گوين ميهوه چنيخداوند : ن بگوي بنابرا16

.  بود مقْدس خواهمي زمانكآنها رفته باشند اند
ل ين اسرائيد، فراهم خواهم آورد و زمينده شده اكه در آنها پراك ييشورهاكرد و شما را از كان امت ها جمع خواهم يشما را از م: دي فرماين ميهوه چني پس بگو خداوند 17

.را به شما خواهم داد
.ردكاهند انش دور خويع رجاسات آن را از ميروهات و جمك مي و به آنجا داخل شده، تمام18
.ديشان خواهم بخشي به ايرده، دل گوشتكشان دور ي را از جسد ايشان روح تازه خواهم نهاد و دل سنگيدل خواهم داد و در اندرون اكيشان را ي و ا19
.ان خواهم بودشي ايشان قوم من خواهند بود و من خدايو ا.  آنها را بجا آورند ام مرا نگه داشته،كند و احي نماكض من سلوي تا در فرا20
.شان وارد خواهم آورديشان را بر سر ايمن رفتار ا: دي گويهوه مي رود، پس خداوند يشان ميروهات و رجاسات اكشان از عقب ميه دل اك ي اما آنان21
.ن قرار گرفتشايل از طرف باال بر اي اسرائيشان بود و جالل خداي اي خود را برافراشتند و چرخها به پهلويان بالهايروبك آنگاه 22
.ه بطرف شهر است قرار گرفتك يوهكبر  ان شهر صعود نموده، ي مي و جالل خداوند از باال23
.ده بودم از نظر من مرتفع شديه دك ييايوران برد و آن ريان نزد اسيلدانكن يا مرا به روح خدا به زميو و روح مرا برداشت و در عالم ر24
.ردمكان يران بي اسيمن نشان داده بود، براه به كالم خداوند را ك ي و تمام25


12حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكو  1
. باشنديز ميه خاندان فتنه انگك شنوند، چونيدن هست اما نميشان را گوشها به جهت شنيه اك ي باشين مكز سايان خاندان فتنه انگي پسر انسان تو در مي ا2
د بفهمند، ين، شاكشان نقل يگر به حضور ايان دكان خود به مكن و از مكوچ كشان در وقت روز يĤ ساز و درنظر اي خود مهي وطن را براياسباب جال پسر انسان ي اما تو ا3

. باشنديز مياگرچه خاندان فتنه انگ
.رون شوي روند بيرون مي وطن بي جاليه براك يسانكرون آور و شامگاهان مثل يشان بي وطن در وقت روز به نظر اي و اسباب خود را مثل اسباب جال4
.رون ببريرده، از آن بكشان يوار به حضور اي خود در خود در دي برايافك و ش5
. ر داده امل قراي خاندان اسرائي برايه تو را عالمتكرايز. ينين را نبي خود را بپوشان تا زميرون ببر و روي بيكيشان آن را بر دوش خود بگذار و در تاري و در حضور ا6
ردم كوار يش در دي خود به دست خوي برايافكو شبانگاه ش. رون آوردمي وطن در وقت روز بيه مأمور شدم، عمل نمودم و اسباب خود را مثل اسباب جالك ي پس به نهج7

.    شان بر دوش برداشتميرون برده، به حضور اي بيكيو آن را در تار
: گفت ل شده،الم خداوند بر من نازك و بامدادان 8
؟ينك يه مكار است كن چه ي ا :ز به تو نگفتندين خاندان فتنه انگي ايعنيل يا خاندان اسرائي پسر انسان، آي ا9 

 باشنديان آنها ميشان در ميه اكل ي خاندان اسرائي باشد و به تماميم ميه در اورشلك است يسي اشاره به رئين وحيا: دي گوين ميشان بگو خداوند چني پس به ا10
. خواهند رفتيري وطن شده، به اسيرده خواهد شد و جالكشان يه من عمل نمودم، همچنان به اك يبه نهج.  شما هستمي من عالمت برا : بگو11
 خود را خواهد يو او رو.  ببرندرونيرد تا از آن بكوار خواهند ي در ديافكش. رون خواهد رفتي بر دوش نهاده بيكيدر تارشان است اسباب خود رايان ايه در مك يسيو رئ12

.ندين را به چشمان خود نبيد تا زميپوشان
 آن را نخواهد يان خواهم برد و اگرچه در آنجا خواهد مرد، وليلدانكن يمند من گرفتار خواهد شد و او را به بابل به زمكد و در ي و من دام خود را بر او خواهم گستران13
.ديد

.شان برهنه خواهم ساختي در عقب ايرينده ساخته، شمشك هر باد پراير او را بسوك لشينش و تمامع مجاوران و معاوناي و جم14
.هوه هستميه من كشورها متفرّق نموده باشم، آنگاه خواهند دانست كان يشان را درمينده ساخته و اكان امت ها پرايشان را در مي و چون ا15
پس  خواهند . نديان نماي ب  روند،يه به آنها   مك ييان امت هاي رجاسات خود را درمة خواهم گذاشت تا هميو قحط و وبا باقر يشان از شمشيان اي از ميلين عدد قلكي ل16

. هوه هستميه من كدانست 
:   الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 17
.شش را با لرزه و اضطراب بنوي نان خود را با ارتعاش بخور و آب خو ! پسر انساني ا18
رت خواهند يه نان خود را با اضطراب خواهند خورد و آب خود را با حك: دي فرماين ميل چنين اسرائيم و اهل زمي اورشل ةنك س ةهوه دربارين بگو خداوند ي و به اهل زم19
. خواهد شدينانش از هرچه در آن است تهكع ساين آنها به سبب ظلم جميه زمكرا يز. دينوش
.هوه هستميه من كد دانست يپس خواه. ران خواهد شدين ويشان خراب شده، زميون اك مسي و شهرها20
:  الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 21
. گردديا باطل ميو شود و هر ريل  ميĤم طوي ا :ديي گويد و مي زنيل مين اسرائيه در زمكست ين مثل شما چي پسر انسان اي ا22
 است و كي نزد ام،يا: شان بگويه به اكل نخواهند آورد بليگر در اسرائين مثَل را باطل خواهم ساخت، و آن را بار ديا: دي فرماين مينيه چهويخداوند : شان بگوي لهذا به ا23

.بي قر ا،يوانجام هر ر
.گر نخواهد بوديل بار ديان خاندان اسرائيز در مي تملّق آمييب گوي باطل و غيايوچ ريه هكرا ي ز24



ز ي خاندان فتنه انگي ا :دي گويهوه ميرا خداوند يز. ر نخواهد افتاديگر تأخيم، واقع خواهد شد و بار دي گويه من مك يهوه هستم سخن خواهم گفت و سخنيه كرا من ي ز25
».دي خواهم گفت و آن را به انجام خواهم رسانيĤم شما سخنيدر ا
 : گفت الم خداوند بر من نازل شده،ك و 26
.دي نمايده نبوت مي بعي زمانهايل است و او برايĤم طويند، به جهت اي بيه او مك ييايوند ري گويل ميان خاندان اسرائه!  پسر انساني ا27
.اهد شدم واقع خوي گويه من مك يالمك: دي فرمايهوه ميو خداوند . ر نخواهد افتادين تأخيالم من بعد از اكچ يه هكد ي فرماين ميخداوند چن: شان بگوين به اي بنابرا28


13حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكو  1
2ت مكل ي اسرائياي پسر انسان به ضّد انبيات نما ند،ي نمايه نبووت مكه از افك يو به آنان.  نبوديالم خداوند را بشنوكنند، بگو ك يار خود نب!
.ده انديچ ندي باشند و هيش مي خوه تابع روحكاء احمق ي بر انبيوا: دي گوين ميهوه چني خداوند 3
. تو مانند روباهان در خاربه ها بوده انديايل انبي اسرائي ا4
.ستاديشان در روز خداوند به جنگ بتوانند ايد تا ايردكر نيل تعمي خاندان اسرائيوار را برايد و ديامدي شما به رخنه ها برن5
الم ثابت كه كني سازند به ايدوار ميشان را نفرستاده است و مردمان را اميه خداوند اكد، با آني فرمايخداوند م: ندي گوينند و مي بياذب مك ييب گوي باطل و غيايو ر6

.خواهد شد
»لّم ننمودم؟كه من تكد با آني فرمايد خداوند ميه گفتكد چونيردكر نكاذب را ذك ييب گويد و غيدي باطل نديايوا ري آ7
.د من به ضد شما خواهم بودي فرمايهوه مي خداوند كنيد، ايدياذب دك يايود و ريه سخن باطل گفتكچون«: ديفرما ين ميهوه چنين خداوند ي  بنابرا8
ل ثبت يشان در مجلس قوم من داخل نخواهند شد و در دفترخاندان اسرائيردند، دراز خواهد شد و اكاذب ك ييب گويدند و غي باطل ديايوه رك يياي پس دست من بر انب9

. باشميهوه ميه من خداوند كد دانست يل وارد نخواهند گشت و شما خواهين اسرائيد و به زمي گردنخواهند
.دندين آن را به گِلِ مالط ماليريوار را بنا نمود و سايشان دي از ايكي نبود و يه سالمتك يني است در حيه سالمتكرده، گفتند كه قوم مرا گمراه كن جهت ي و از ا10
.افتكد آن را خواهد شيد آمد و باد شدي سخت خواهي تگرگهايد و شما ايال خواهد باريباران س. ه آن خواهد افتادكند بگو يه گِلِ مالط را مالك ي پس به آنان11
د؟يه به آن اندود گردك يجا است آن اندودك: ا شما را نخواهند گفتيفتد، آيوار بي و هان چون د12
 ساختن آن ي فاني سخت برايد و تگرگهايال در خشم من خواهد باريافت و باران سكد در غضب خود خواهم شي آن را به باد شدمن: دي گوين ميهوه چني لهذا خداوند 13
.ظ من خواهد آمديدر غ
 كانش هالي شما در مفتديو چون آن ب. شف خواهد شدك آن منيسان خواهم ساخت و پكين يد منهدم نموده، به زميردكه شما به گِلِ مالط اندود كوار را ي و آن د14

. هوه هستميه من كد دانست يد شد و خواهيخواه
ه آن را اندود ك يست شده و آنانيوار نيد: ده باشم، آنگاه به شما خواهم گفتيردند به اتمام رسانكه آن را به گِلِ مالط اندود ك يوار و بر آناني پس چون خشم خود را بر د15
.ردند نابود گشته اندك

.ستي نيه سالمتكد ي گويهوه ميه خداوند كنند با آني بي را مي سالمتيايوش ريند و براي نمايم نبوت مي اورشلةه درباركل ي اسرائياي انبيعني 16
شان نبوت نما،يند بدار و بر اي نمايار خود نبوت مكه از افكش ي پسر انسان نظر خود را بر دختران قوم خوي و تو ا17
 يا جانهايآ! نندكد ي سازند تا جانها را صي مي سر هر قامتيلها براي دوزند و مندي ميي مفصل هر بازويه بالشها براك ي بر آنانيوا: دي فرماين ميهوه چني و بگو خداوند 18

د داشت؟ي خود را زنده نگاه خواهيرد و جانهاكد يخواهديقوم مرا ص
ه مستوجب موت ك را ييرند دروغ گفته، جانهاي گيه به دروغ شما گوش مكه به قوم من كد چونينك ي حرمت مي بي و لقمه نانيي مشتِ جويان قوم من براي و مرا درم19

.دي داري باشند زنده نگاه ميات نميه مستحقّ حك را ييد و جانهايشك يستند مين
د و ي شما خواهم دريو آنها را از بازوها. دينك يد ميمرغان ص آنها جانها را مثل ةه به واسطك شما هستم ي من به ضد بالشهاكنيا: دي گوين ميهوه چني لهذا خداوند 20
. خواهم دادييد، رهاينك يد ميشان را مثل مرغان صي ايه جانهاك را يسانك

هوه يه من كانست د ديد پس خواهينكد يشان را صيگر در دست شما نخواهند بود تا ايد و ديد و قوم خود را از دست شما خواهم رهاني شما را خواهم دريلهاي و مند21
.هستم

د و يح خود بازگشت ننمايد تا از رفتار قبيت داده اير را تقوي مرد شريد و دستهايه من محزون نساختم، محزون ساخته اكه شما به دروغِ خود، دل مرد عادل را ك چون22
.    زنده نشود

. باشميهوه ميه من كد دانست ي دهم، آنگاه خواهييون قوم خود را از دست شما رهاو چ. د نمودي نخواهييب گويد و غيد دي باطل نخواهيايوگر ري لهذا بار د23


14حزقيال باب 
.م نشستنديش رويل نزد من آمده، پيخ اسرائي چند از مشايسانكو  1
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك آنگاه 2
3بتهاي پسر انسان، ايا ند؟يشان از من مسألت نمايا ايپس آ.  خود نهادنديش رويش را پيو سنگ مصادم گناه خو دادند ي خود جايش را در دلهاي خوين اشخاص
 دهد و سنگ مصادم گناه يش را در دل خود جاي خويه بتهاكل ي از خاندان اسرائيسكهر : دي فرماين ميهوه چنيخداوند : شان بگوين و به اكشان را خطاب ي لهذا ا4

ش اجابت خواهم نمود، يثرت بتهاكد موافق ي آيه مكهوه هستم آن را يه كد، من ياي بي خود بنهد و نزد نبيش رويش را پيخو
ش از من مرتد شده اندي خويشان به سبب بتهايع ايه جمكارخودشان گرفتارسازم چونكل را در افي تا خاندان اسرائ5
.دي رجاسات خود برگردانةش را از همي خويهايد و رويي خود بازگشت نمايز بتهاد و اينكتوبه : دي فرماين ميهوه چنيل بگو خداوند ين به خاندان اسرائي بنابرا6
 دهد و سنگ مصادم گناه خود يش را در دلش جاي خوي من مرتد شده، بتهايرويه از پكن باشند كل سايه در اسرائك يبانيل و چه از غريس چه از خاندان اسرائكرا هري ز7

.هوه هستم خود او را جواب خواهم داديه كد، من ي او از من مسألت نماةبه واسطد تا ي آيش نهاده، نزد نبيش رويرا پ



ه كد دانست يان قوم خود منقطع خواهم ساخت و خواهي بشود و او را ازمي و ضرب المثلي و منتظرخود را بر آن شخص دوخته، او را مورد دهشت خواهم ساخت تا عالمت8
.هوه هستميمن 

.ل منقطع خواهم ساختيان قوم خود اسرائيرده، او را از مكب داده ام و دست خود را بر او دراز ي را فريهوه هستم آن نبيه كد، من ي گوي، سخنب خوردهي فري و اگر نب9
. خواهد بوديننده مثل گناه آن نبكشان بار گناهان خود را متحمل خواهند شد و گناه مسألت ي و ا10
 يشان قوم من خواهند بود و من خدايا: دي گويهوه ميه خداوند كبل. ش نجس نگردندي خويرهاي تقصي من گمراه نشوند و باز به تماميرويگر از پيل دي تا خاندان اسرائ11

».شان خواهم بوديا
:الم خداوند برمن نازل شده، گفتك و12
13م را از آن ي در آن فرستاده، انسان و بهاينم و قحطك نانش را بشيرده، عصاكرده، به من خطا ورزد و اگر من دست خود را بر آن دراز كانت ي خيني پسر انسان، اگر زميا

منقطع سازم،
.ديش خواهند رهاني خود را به عدالت خويشان فقط جانهايه اكد ي گويهوه ميوب در آن باشند، خداوند يال و اي نوح و دانيعنين سه مرد ي اگر چه ا14
ند،    ك از آن گذر نيسكوانات يه از ترس آن حكران شود ي سازند و چنان ويه آن را از اهل آن خالكم اورين بيوانات درنده به آن زمي و اگر ح15
 خواهند يي رهاييشان به تنهايا.  نخواهند دادييشان پسران و دختران را رهايه اكات خودم قَسم يبه ح: دي گويهوه ميانش باشند، خداوند ين سه مرد در مي اگر چه ا16
.ران خواهد شدين ويم زيافت ولي

م را از آن منقطع سازم،يو اگر انسان و بها. ن بگذرين زمير از اي شمشيا: مين آورم و بگوي به آن زميريا اگر شمشي 17
.افتي خواهند يي رهاييتنهاشان به يه اك نخواهند داد بلييه پسران و دختران را رهاكات خودم قسم يبه ح: دي گويهوه ميانش باشند، خداوند ين سه مرد درمي اگرچه ا18
م را از آن منقطع بسازم،يزم و انسان و بهاين بفرستم و خشم خود را بر آن با خون بريا اگر وبا در آن زمي 19
 خود يشان فقط جانهاي اهك خواهند داد بليي را رهاي و نه دختريه نه پسركات خودم قسم يبه ح: دي گويهوه ميانش باشند خداوند يوب درميال و اي اگر چه نوح و دان20

. ديش خواهند رهانيرا به عدالت خو
م را از يم بفرستم تا انسان و بهايوان درنده و وبا را بر اورشلير و قحط و حي شمشيعنيه چهار عذاب سخت خود ك ينياده حيچه قدر ز: دي گوين ميهوه چني پس خداوند 21

.آن منقطع سازم
شان را يرون خواهند آورد و رفتار و اعمال ايشان را نزد شما بيهان ا.  شوند در آن واگذاشته خواهد شديرون آورده ميه بك يان از پسران و دختريتي بقكنين اكي ل22

.افتيد ي خواهيده باشم، تسلّيم وارد آورده و هرآنچه بر آن رسانيه بر اورشلك ييد و از باليد ديخواه
.اوردمي سبب بجا نيردم بكه هر آنچه به آن كد دانست يشما خواه: دي گويهوه مي خواهند داد و خداوند ي تسلّد شما راينيشان را ببي و چون رفتار و اعمال ا23


15حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
2در ميا وباشد؟يان درختان جنگل چه مي مو در مةست و شاخير درختان چيان ساي پسر انسان درخت م 
رند؟ي گي ميچ ظرفيختن هي آوي از آن برايخيا مي شود؟ ي گرفته مياركچ يردن هك ي آن براا چوب ازي آ3
د است؟ ي مفيارك يا برايپس آ.  شوديم سوخته ميانش ني سوزاند و مي اندازند و آتش هر دو طرفش را ميزم در آتش مي هي هان آن را برا4
. مصرف نخواهد داشتياركچ ي هيگر برايم سوخته باشد، ديده و نيه آتش آن را سوزانك ياده وقتيمرتبه زچند .  مصرف نداشتياركچ ي هي چون تمام بود براكني ا5
.م خواهم نموديم را تسلي اورشلةنكرده ام، همچنان سكم يزم و آتش تسلي هيان درختان جنگل برايه آن را از مكمثل درخت مو «: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا6
ه كد دانست يشان دوخته باشم، خواهيپس چون نظر خود را بر ا. ديشان را خواهد سوزانيگر اي ديند و آتشي آيرون مي آتش بكياز . شان خواهم دوختيخود را بر ا و نظر 7

.هوه هستميمن 
.ران خواهم ساختين را ويده اند زميه ورزك يانتيبه سبب خ: دي گويهوه مي و خداوند 8


16حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
!م را از رجاساتش آگاه سازي پسر انسان اورشليا2
. بودي و مادرت حِتّيپدرت اَمور. نعان استكن ياصل و والدت تو از زم: دي فرماين ميم چنيهوه به اورشلي و بگوخداوند 3
.دنديچيدند و به قنداقه نپي نمالكه آب غسل ندادند و طاهر نساختند و نمدند و تو را بي، نافت را نبريه متولّد شدك يدر روز.  و اما والدت تو4
. صحرا انداختنديه در روز والدتت جان تو را خوار شمرده، تو را بر روكبل.  تو بعمل آورديارها را براكن ي از ايكي بر تو شفقت ننمود و بر تو مرحمت نفرمود تا ي چشم5
!، زنده شويه به خونت آلوده هستك يا: پس تو را گفتم. دميرا درخونت غلطان د و من از نزد تو گذر نمودم و تو 6
.يان بودين برهنه و عركيت بلند شد، ليهايت برخاسته و مويپستانها. يديامل رسك ييباي و به زيرده، بزرگ شدكار افزودم تا نمو ي و تو را مثل نباتاتِ صحرا بس7
8  ت بودكنيتم و اسيردم بر تو نگركو چون از تو گذره با تو كد ي گويهوه مي تو را مستور ساختم و خداوند يانيرده، عركپس دامن خود را بر تو پهن .  زمان تو زمان محب

.يقسم خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شد
.ردمكن ي و تو را به آب غسل داده، تو را از خونت طاهر ساختم و تو را به روغن تده9

. راسته ساختميشم پي آراسته و به ابركتان نازكردم و تو را به كت ين پوست خز به پاي ملبس ساختم و نعلي لباس قالّبدوز و تو را به10
. بر گردنت نهادمينت داده، دستبندها بر دستت و گردن بنديورها زي و تو را به ز11
.دم بر سرت نهايت و تاج جمالي و گوشواره ها درگوشهايني در بي و حلقه ا12
انه ممتاز ك ملوةل شده، به درجيت جمي نهاي و بيده و عسل و روغن خوردي بود و آرد ميشم قالّبدوزي و ابركتان نازك و لباست از يافتيش ي پس با طال و نقره آرا13
.يگشت
.امل شدكه بر تو نهاده بودم كال من  از جمييبايه آن زكد ي گويهوه ميرا خداوند يز. ع شديان امت ها شايت درمييباي تو به سبب زة و آواز14



. و از آن او شديختي ريش را بر هر رهگذري خوي و زنايديار گردكش زناي خوة و به سبب آوازيل نمودك خود توييباي اما بر ز15
. نشده و نخواهد شدارها واقعكن يه مثل اك ي خود ساخته، بر آنها زنا نمودي بلند رنگارنگ برايان هاك و مي خود گرفتي و از لباسها16
.ي مردان را ساخته با آنها زنا نموديه به تو داده بودم، گرفته، تمثالهاكنت خود را از طال و نقره، من ي زيورهاي و ز17
.يش آنها گذاشتي و روغن و بخور مرا پيدي خود را گرفته، به آنها پوشاني و لباس قالّبدوز18
.ن استيهوه ايقول خداوند . ن شدي و چني نهاديي خوشبوةي هديش آنها برايه رزق تو ساخته بودم، پكده و روغن و عسل را يمه به تو داده بودم و آرد ك و نان مرا 19
م بودك تو ياركا زنايآ. ي آنها ذبح نمودكشان را به جهت خوراي گرفته، ايده بوديي من زايه براك و پسران و دخترانت را 20
ده شوند؟ي آنها از آتش گذرانيه براك يم نموديشان را تسلي و ايشتكز يه پسران مرا نك 21
.ياوردياد ني بيدي غلطي و در خون خود ميان و برهنه بوديه عرك يني خود را حيام جواني خود، اي رجاسات و زناي و در تمام22
 شرارت خود،يرا بعد از تماميز!  بر تويوا!  بر تويوا: دي گويهوه مي و خداوند 23
.ي خود ساختيوچه براك و عمارات بلند در هر ي خود بنا نموديا برا خرابانه24
. ي خود را افزوديهاياركش را گشوده، زناي خويهاي پاي هر راهگذري و برايروه ساختك خود را مييباي بلند خود را بنا نموده، زي بسر هر راه عمارتها25
.يجان آوردي خود را افزوده، خشم مرا به هيارك و زنايزنا نمود   باشند،يه بزرگ گوشت مكگان خود پسران مصر ي و با همسا26
م يح تو خجل بودند، تسليه از رفتار قبكان يني دختران فلسطيعني دشمنانت ي تو را قطع نمودم و تو را به آرزوةفيرده، وظك من دست خود را بر تو دراز كني لهذا ا27

.نمودم
.ير نگشتيز زنا نموده، سيشان ني و با اي نمودز زناي آشور ني، با بنير نشديه سك و چون28
».ير نشدين هم سي و از اياد نموديان زيلدانكن ينعان تا زمكن ي خود را از زميهايارك زنا29
.ي باشد، بعمل آورديطه مي سلةيارِ زنِ زانكه كن اعمال را ي ايه تمامكف است يدل تو چه قدر ضع«: دي گويهوه مي خداوند 30
.يه اجرت را خوار شمردك چونيگر نبودي دي و مثل فاحشه هايوچه عمارات بلند خود را ساختك و در هر ي راه خرابات خود را بنا نموده بسر هرك 31
!يري گي شوهر خود ميبان را به جايه غركه ي زن زاني ا32
.نديايت نزد تو بيهاياركه از هر طرف به جهت زناك ي سازير ميجشان را اي و اي دهي عاشقانت اجرت مياما تو به تمام.  دهنديع فاحشه ها اجرت مي به جم33
پس عادت تو  .  دهدي به تو اجرت نميسك و ي دهيد و تو اجرت مي آي از عقب تو نميارك به جهت زنايسكه كچون. ر زنان استيس ساك ات بر عيارك و عادت تو در زنا34
.گران استيس دكبرع
!   د را بشنوالم خداونك! هي زانين اي بنابرا35
شوف ك ميه به آنها دادك رجاساتت و از خون پسرانت ي بتهاة ات با عاشقانت و با هميارك تو از زنا يانيخته شد و عريه نقد تو ركچون: دي گوين ميهوه چني خداوند 36
د،يگرد
شان را از هر يو ا.  جمع خواهم نموديشان نفرت داشتيه از اك يسانك ة با هم،يه دوست داشتك را ي آنانة و هميشان ملتَذّ بوديه به اكع عاشقانت را ي لهذا هان من جم37

.ننديت را ببياني عريشوف خواهم ساخت، تا تمامكشان مي تو را به ايطرف نزد تو فراهم آورده، برهنگ
.تو وارد خواهم آوردرت را بر يو خون غضب و غ.  باشند، خواهم داديز مينند و خونرك يه زنا مك را ي زناني و بر تو فتوا38
 قشنگ تو را خواهند يورهايند و زكو لباست را از تو خواهند .  تو را خراب و عمارات بلند تو را منهدم خواهند ساختيم نموده، خراباتهايشان تسلي و تو را به دست ا39

.ان و برهنه خواهند گذاشتيگرفت و تو را عر
. خود تو را پاره پاره خواهند نموديرهايرد و شمشكسار خواهند  بر تو آورده، تو را به سنگها سنگي و گروه40
. داديگر اجرت نخواهي باز خواهم داشت و بار دياركپس من تو را از زنا. ديار بر تو عقوبت خواهند رسانيده، در نظر زنان بسي تو را به آتش سوزاني و خانه ها41
.گر غضب نخواهم نمودي من از تو خواهد برگشت و آرام گرفته، بار درتيد و غي و حدت خشم خود را برتو فرو خواهم نشان42
ز رفتار تو را بر سرت وارد خواهم آورد و عالوه ي نكنيه اكد ي گويهوه مين جهت خداوند ي، از ايديارها رنجانكن ي اةاورده، مرا به همياد ني خود را به يام جوانيه اك چون43

. شديب نخواهك را مرتحين عمل قبيگر اي رجاساتت ديبر تمام
. باشديه مثَل مادر، مثَل دخترش مكن مثَل را بر تو آورده، خواهد گفت ي آورد ايه مثَل مك هر كني ا44
 بود يا حِتّمادر شم.  دارنديش نفرت ميه از شوهران و پسران خوك يو خواهر خواهران خود هست.  داشتيه از شوهر و پسران خود نفرت مك ي تو دختر مادر خود هست45

.يو پدر شما آمور
. باشدين مكه با دختران خود بطرف راست تو ساك تو سدوم است كوچكو خواهر .  باشدين مكه با دختران خود بطرف چپ تو ساك و خواهر بزرگ تو سامره است 46
.ياده فاسد شديشان زي رفتارخود از اةه تو در همكل بود ن سهيا ايه گوكبل. يشان عمل ننمودي و مثل رجاسات ايردك نكشان سلوي ايق هاي اما تو در طر47
.ه خواهر تو سدوم و دخترانش موافق اعمال تو و دخترانت عمل ننمودندكات خودم قسم يبه ح«: دي گويهوه مي پس خداوند 48
 ننمودند،يرينان را دستگيكران و مسيش بود و فق او و دخترانيت براي رفاهي نان و سعادتمنديبر و فراوانكه تكن بود ي گناه خواهرت سدوم اكني ا49
.ان برداشتميشان را ازميدم ايه صالح دكلهذا چنان. دنديب رجاسات گردك و مغرور شده، در حضور من مرت50
.ي ساختي مبرّيه بعمل آوردكش ي رجاسات خوي و خواهران خود را به تمامياده نموديه تو رجاسات خود را از آنها زكب نشد، بلك و سامره نصف گناهانت را مرت51
لهذا . دنديشان از تو عادل تر گردي ايشان رجاسات نموديشتر از ايه در آنها بكرا به گناهانت يز.  خجالت خود را متحمل بشويم دادكه بر خواهران خود حكز ي پس تو ن52
.ي ساختيه خواهران خود را مبرّك خود را متحمل باش چونييز خجل شو و رسوايتو ن
.ديشان خواهم برگردانيان ايران تو را در مي اسيري سامره و دخترانش و اسيري سدوم و دخترانش و اسيري اسيعنيشان ي ايري و من اس53
.ي داده ايشان را تسلّيه اك چوني شرمنده شويرده اك تا خجالت خود را متحمل شده، از هرچه 54
و تو و دخترانت به حال . ن خود خواهند برگشتيو سامره و دخترانش به حالت نخست. ن خود خواهند برگشتي نخست سدوم و دخترانش به حالتيعني و خواهرانت 55

.د برگشتين خود خواهينخست
.بر تو به زبانت آورده نشدك اما خواهر تو سدوم در روز ت56
 يه تو را از هر طرف خوار مكان يني دختران فلسطيعنيع مجاورانش يردند و جمك يه دختران اَرام مذمت مك يمثل آن زمان. شوف بشودكه شرارت تو مك قبل از آن57

».شمردند
. شديتو قباحت و رجاسات خود را متحمل خواه«ه كد ي فرماي پس خداوند م58



.يستكرده، عهد را شه قَسم را خوار شمكرا ي ز  من با تو عمل خواهم نمود،يه تو عمل نمودك يبه نهج: دي گوين ميهوه چنيرا خداوند ي ز59
. با تو استوار خواهم داشتياد خواهم آورد و عهد جاوداني ات با تو بستم به يام جوانيه در اكن من عهد خود را كي ل60
  تران به تو خواهم داد، دخيشان را به جايو من ا.  شدياد آورده، خجل خواهي خود را به ي، آنگاه راههايرفته باشي خود را پذكوچكه خواهران بزرگ و ك ي و هنگام61
.ن نه از عهد توكيل

.هوه هستميه من ك دانست ي و من عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت و خواه62
. گشوديخواهش دهان خود را ني خوييگر به سبب رسوايده باشم، بار دي تو را آمرزيارهاك ةه چون من همكد ي فرمايهوه ميو خداوند . ياد آورده، خجل شويه به ك تا آن63


17حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
2اياثَلي بيي پسر انسان معمل بزن،ي خاندان اسرائة دربارياور و م
.اد را گرفت رنگارنگ دارد به لبنان آمد و سر سرو آزي دراز پر از پرهايهاي سِترگ و نَيه بالهاك عقاب بزرگ  :دي فرماين مينيهوه چي و بگو خداوند 3
.ن تجارت آورده، در شهر سوداگران گذشتي آن را به زم نده،كش را ي و سر شاخه ها4
. غرس نمود د،ي آن را مثل درخت ب ار گذاشته،ي بسي نهاد و نزد آبهاين بارورين گرفته، آن را در زمي و از تخم آن زم5
.د و نهالها آوردياني شده شاخه ها رويپس مو.  بودي مير ويش در زيشه هايل شد و ري او مايسوش بيه شاخه هاكد يوتاه قّد گردكع ي مو وس رده،ك و آن نمو 6
 بستان خود بطرف او يرْته هاكش را از ي خويد و شاخه هاي او برگرداني خود را بسويشه هاين مو ري اكنيار آمد و اي بسي سترگ و پرهاي با بالهايگري و عقاب بزرگ د7
.ديراب نماي را سيرد تا او وكرون يب

.اورد و مو قشنگ گردديوه بيده، ميانياشته شد تا شاخه ها روكار ي بسيو نزد آبهاكين ني در زم8
  تازه اشي برگهاي شود؟ تمامكد تا خشيوه اش را نخواهد چيند و مكش را نخواهد يشه هايا او رياب خواهد شد؟ آيامكا ي آ پس: دي فرماين ميهوه چنيه خداوند ك بگو 9

.نده خواهد شدكشه ها ي از رياريم و خلق بسي خواهد شد و بدون قّوت عظكخش
.ديد پژمرده خواهد گردييه در آن روك ي خواهد شد و در بوستانكل خشك بر آن بوزد، بالّيه چون باد شرقكاب نخواهد شد بليامك غرس شده است اما كني ا10
:   الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 11
.شان را نزد خود به بابل بردي پادشاه و سرورانش را گرفت و ا م آمده،ي پادشاه بابل به اورشلكنيه اكد؟ بگو ي دانيزها را نمين چي ايا معنيه آكن خاندان متمرد بگو ي ا به12
.ن را برٌدي گرفته، با او عهد بست و او را قسم داد وزورآوران زمكه ملوي و از ذر13
. استوار بماند ند اما عهد او را نگاه داشته،ك سربلند ن ت شده،ت پسكه مملك تا آن14
ا يابد؟ و ي ييا رهاياب شود يامك  رده باشد،كارها را كن يه اك يسكا يآ.  به او بدهندياريان خود را به مصر فرستاد تا اسبان وخلق بسيلچي شده، اي عاصين او از وكي ول15
 افت؟ي خواهد يسته است خالصكه عهد را شك يسك

 ي نزد ويعنيست ك را خوار شمرده، عهد او را شيرد و او را قَسم وك نصب يه او را به پادشاهكان آن پادشاه كه البتّه در مكات خود قَسم يبه ح : دي گويهوه مي خداوند 16
.ان بابل خواهد مرديدر م
ر او را در جنگ اعانت يثكر او را در جنگ يثكم و گروه ير عظك آنگاه فرعون با لش قطع سازند، را منياري بسيند تا جانهاي و چون سنگرها برپا سازند و برجها بنا نما17

.ردكنخواهد 
.          افتي ي نخواهيي پس رها ارها را بعمل آورد،كن ي اةه دست خود را داده بود، همكست و بعد از آنكه قَسم را خوار شمرده عهد را شك چون18
.سته است البته آنها را بر سر او وارد خواهم آوردكه شكه او خوار شمرده و عهد مرا كه سوگند مرا كات خودم قسم ي به ح :دي گوين ميه چنهوين خداوند ي بنابرا19
.مه خواهم نمودكدهاست محايرزه به من وك يانتي خة درباريمند من گرفتار خواهد شد و او را به بابل آورده، در آنجا بروكد و او در ي و دام خود را بر او خواهم گستران20
.ن را گفته امي باشم ايهوه ميه كه من كم دانست ينده خواهند شد و خواهك هر باد پرايشان بسوي اةير خواهند افتاد و بقيع افواجش از شمشيانش با جمي فراري و تمام21
.ع غرس خواهم نموديوه بلند و رفكنده، آن را بر ك تازه ةاشت و از سر اغصانش شاخكمن سرِ بلند سرو آزاد را گرفته، آن را خواهم : دي فرماين ميهوه چني خداوند 22
 ةين شده، در ساكر آن سايه هر قِسم مرغان بالدار زكو سرو آزاد قشنگ خواهد شد . وه خواهد آورديده، ميانياشت و آن شاخه ها روكل خواهم يوه بلند اسرائك آن را بر 23

.فتانه خواهند گريش آشيشاخه ها
 ي را بارور مك و درخت خشك سازم و درخت سبز را خشينم و درخت پست را بلند مك يهوه درخت بلند را پست ميه من ك درختان صحرا خواهند دانست ي و تمام24

.ن را گفته ام و بجا خواهم آورديهوه هستم ايه كمن . سازم


18حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكو  1
2 ثَل را درباريه اكد يارداركچه شماديند گردك پسران يپدران انگور ترش خوردند و دندانها: ديي گويد و مي زنيل مين اسرائي زمةن م.
.د آورديل نخواهين مثل را در اسرائين ايه بعد از اكات خودم قَسم يبه ح«: دي گويهوه مي خداوند 3
.ه گناه ورزد او خواهد مردك يسكهر .  باشنديز، هر دو آنها از آن من مين جان پسر نياست، همچنه جان پدر ك جانها از آن منند چنانة همكني ا4
 عادل باشد و انصاف و عدالت را بعمل آورد،يسك و اگر 5
د،ي ننمايكينزدض يند و به زن حاك عصمت ني خود را بةيفرازد و زن همسايل برني خاندان اسرائي بتهايوهها نخورد و چشمان خود را بسوك و بر 6
ه نان خود را به گرسنگان بدهد و برهنگان را به جامه بپوشاند،ك را به غصب نبرد، بليسكد و مال يند و گرو قرضدار را به او رد نماك ظلم نيسك و بر 7
دارد،ان مردمان اجرا ي را درميقيه دست خود را از ستم براشته، انصاف حقكرد، بلي و نقد را به سود ندهد و ربح نگ8
. ه آن شخص عادل است و البتّه زنده خواهد ماندكد ي فرمايهوه ميد، خداوند ي عمل نمايام مرا نگاه داشته، به راستك نموده و احكض من سلوي و به فرا9

10ا اگر او پسرارها را بعمل آورد،         كن ي از ايكيه كد يد نمايز توليشه و خونري ستم پي ام
 عصمت سازد،ي خود را  بةيز بخورد و زن همسايوهها نكه بر كاورد بليو را بعمل نكياعمال ندام از آن كچي ه11



ب رجاسات بشود،ك بتها برافراشته، مرتيه چشمان خود را بسوكنان ظلم نموده، مال مردم را به غصب ببرد و گِرو را پس ندهد، بليكران و مسي و بر فق12
.ه بجا آورده است خواهد مرد و خونش بر سرش خواهد بودك ي رجاساتةا او زنده خواهد ماند؟ البتّه او زنده نخواهد ماند و به سبب همي آرد،ي و نقد را به سود داده، ربح گ13
 د،يده، بترسد و مثل آنها عمل ننماي آورد ديه پدرش بجا مك گناهان را يه تمامكد يد نماي تولي و اگر پسر14
ند،ك عصمت نيش را بي خوةيفرازد و زن همسايل برني خاندان اسرائي بتهايد را بسووهها نخورد و چشمان خوك و بر 15
ه نان خود را به گرسنگان دهد و برهنگان را به جامه پوشاند،ك را به غصب نبرد بليرد و مال احديند و گرو نگك ظلم نيسك و بر 16
.ه البتّه زنده خواهد ماندكد، او به سبب گناه پدرش نخواهد مرد، بلي نماكض من سلوي بجا آورده، به فراام مراكرد و احيران برداشته، سود و ربح نگي و دست خود را از فق17
. ان قوم خود بعمل آورد او البتّه به سبب گناهانش خواهد مرديع را در ميشان را غصب نمود و اعمال شنيه با برادران خود به شدت ظلم نموده، مال اك و اما پدرش چون18
د، او يض مرا نگاه دارد و به آنها عمل نماي فراي باشد؟ اگر پسر انصاف و عدالت را بجا آورده، تماميا پسر متحمل گناه پدرش نمين است؟ آيد چرا چنيي گوين شما مكيل 19

.البتّه زنده خواهد ماند
.ر بر خودش خواهد بوديبرخودش خواهد بود و شرارت مرد شرعدالت مرد عادل . پسر متحمل گناه پسرش نخواهد بود. ند او خواهد مردكه گناه ك هر20
.ض مرا نگاه داشته، انصاف و عدالت را بجا آورد او البتّه زنده مانده نخواهد مرديع فرايد و جميده باشد بازگشت نمايه ورزك ي گناهانةر از همي و اگر مرد شر21
».رده باشد زنده خواهد ماندكه ك يه در عدالتك نخواهد شد بلاد آوردهيرده باشد به ضد او به كه ك ييرهاي تقصي تمام22
.ه از رفتارخود بازگشت نموده، زنده ماندكنيه از اك بلي باشم؟ نير مسرور ميا من از مردن مرد شريآ: دي فرمايهوه مي خداوند 23
رده است كه ك عدالت او يه تمامك بليا او زنده خواهد ماند؟ نيد آينند عمل نماك يران ميه شرك ي رجاساتة موافق هم  و اگر مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم نموده،24
.ده است خواهد مرديه ورزك يه نموده و در گناهك يانتياد آورده نخواهد شد و در خيبه 
ست؟ ير موزون نيق شما غيا طري است و آر موزونيق من غيا طريآ: ديل بشنوي خاندان اسرائيپس حال ا. ستيق خداوند موزون نيه طركد يي گوي اما شما م25
.رده است خواهد مردكه ك يبه سبب ظلم. ند در آن خواهد مردكه مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم ك چون26
.د و انصاف و عدالت را بجا آورد، جان خود را زنده نگاه خواهد داشتيرده است بازگشت نماكه ك ير را از شرارتي و چون مرد شر27
. رد البتّه زنده خواهد ماند و نخواهد مردكرده بود بازگشت كه ك ييرهاي تقصيه تعقّل نموده، از تمامكون چ28
ست؟ير موزون نيق شما غيا طرير موزون است و آيق من غيا طريل آي خاندان اسرائيا. ستيق خداوند موزون نيه طركد يي گويل مي خاندان اسرائين شما اكي ل29
د تا يي خود بازگشت نمايرهاي تقصةد و از همينكپس توبه .  خواهم نمودي از شما موافق رفتارش داوركيل من برهر ي خاندان اسرائيا«: دي گويهوه ميد ن خداوني بنابرا30

.ت شما نشودكگناه موجب هال
د؟ يري چه بميل براي خاندان اسرائيه اكرا يز. دينكجاد ي خود اي برايد و دل تازه و روح تازه ايد از خود دور اندازيب آنها شده اكه مرتكش را ي خويرهاي تقصي تمام31
.ديپس بازگشت نموده، زنده مان.  باشميرد مسرور نمي ميه مكس كمن از مرگ آن: دي گويهوه ميرا خداوند ي ز32


19حزقيال باب 
ل بخواني سروران اسرائيه را براين مرثيپس تو ا 1
.  پرورديان ميران ژيان شي خود را درميد و بچه هاي خوابير ماده ميران شين شاياو درم. مادر تو چه بود:  و بگو2
.ار آموخته شد و مردمان را خوردكدن شيد و به دريان گردير ژيه شكت نمود ي خود را تربي از بچه هايكي و 3
.ن مصر بردنديد و او را در غُلها به زميشان گرفتار گردي اةدند، در حفري و چون امت ها خبر او را شن4
.ان ساختي ژيري را گرفته، او را شيگريش ديده شد، پس از بچه هايدش بريدن اميشكه بعد از انتظار كد ي و چون مادرش د5
.ار آموخته شده، مردمان را خوردكدن شيد و به دريان گردير ژيرده، شكران گردش يان شي و او درم6
.دي گردين و هرچه در آن بود از آواز غرّش او تهي خراب نمود و زمشان راي ايران و شهرهايشان را وي اي و قصرها7
.شان گرفتار شدي اةه به حفركدند يشورها از هر طرف بر او هجوم آورده، دام خود را بر او گسترانك و امت ها از 8
. ل مسموع نشودي اسرائيوههاكگر بر يدند تا آواز او د نهايده، در قفس گذاشتند و نزد پادشاه بابل بردند و او را در قلعه ايشك و او را در غُلْها 9

10مانند خودت نزد آبها غرس شده، به سبب آبها وار داشتي بسةوه آورد و شاخيار مي بسيمادر تو مثل درخت م.
.ديان گردي اغصانش ارتفاعش نماثرتكه از ك بلند شد ي پر برگ به حديان شاخه هايو قد آن در م. ن داشتي سالطي عصاهاي براي قوي و شاخه ها11
.ديده، آتش آنها را سوزاني گردكسته و خشك اش شي قوي ساخت و شاخه هاكوه اش را خشي ميو باد شرق. ن انداخته شدينده و به زمك اما به غضب 12
. و تشنه مغروس استكن خشيابان در زمي و اآلن در ب13
.ه خواهد بوديه است و مرثين مرثيا. ن نمانده استي سالطي عصاي براي قوة شاخكيه ك يبه نوع. ديه اش را سوزانويرون آمده، ميش بي شاخه هاي و آتش از عصاها14


20حزقيال باب 
.ش من نشستنديدن خداوند آمدند و پيل به جهت طلبيخ اسرائي از مشايو در روز دهم ماه پنجم از سال هفتم بعض 1
:گفتالم خداوند بر من نازل شده، ك آنگاه 2
3م يبه ح: دي گويهوه ميد؟ خداوند يدن من آمدي طلبيا شما برايآ: دي فرماين ميهوه چنيخداوند : شان بگويرده، به اكل را خطاب يخ اسرائي پسر انسان مشاياات خودم قَس
.ده نخواهم شديه از شما طلبك
.شان بفهمانيشان را بديد؟ پس رجاسات پدران ارك يم خواهكشان حيا بر ايرد؟ آك يم خواهكشان حيا بر اي پسر انسان آي ا4
ن مصر يشان در زميعقوب برافراشتم و خود را به ايت خاندان ي ذريدم و دست خود را برايل را برگزيه اسرائك يدر روز: دي فرماين ميهوه چنيشان بگو، خداوند ي و به ا5

 شما هستم، يخداهوه يمن : شان برافراشته، گفتمي ايمعروف ساختم و دست خود را برا
 است و ير و شهد جاريه به شك ينيزم. رون آورميرده بودم بكد يشان بازدي ايه براك ينين مصر به زميشان را از زميه اكشان برافراشتم ي اي در همان روز دست خود را برا6

. باشدينها مي زمةفخر هم
. شما هستميهوه خدايه من كرا ي مصر نجس نسازد، زيشتن را به بتهاي خوند وكس از شما رجاسات چشمان خود را دور كهر: شان گفتمي  و به ا7



ه خشم كآنگاه گفتم .  ننمودك مصر را تريرد و بتهاكشان رجاسات چشمان خود را دور نيس از اكو هر . رنديه به من گوش گك شده، نخواستند يشان از من عاصي اما ا8
.    ديشان به اتمام خواهم رسانين مصر بر ايان زميش را در ميخت و غضب خويشان خواهم رير اش را بيخت و غضب خويشان خواهم ريخود را بر ا

شان ين مصر، به ايشان از زميرون آوردن ايان آنها بودند و در نظر آنها خود را به بيشان در ميه اك يين محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن در نظر امت هاكي ل9
.    ود حرمت نشيدم، بيشناسان

.دميابان رسانيرون آورده، به بين مصر بيشان را از زمي پس ا10
.  م دادميشان تعليد به آنها زنده خواهد ماند، به ايه به آنها عمل نماكه هركام خود را كشان دادم و احيش را به ايض خوي  و فرا11
.مي نمايس ميشان را تقديه اكهوه هستم يه من كشان بشود و بدانند ين و اان مي در ميشان عطا فرمودم تا عالمتي خود را به ايز سبت هاي و ن12
م را يد ازآنها زنده ماند، خوار شمردند و سبت هايه به آنها عمل نماكه هركام مرا ك ننمودند و احكض من سلوي شده، در فرايابان از من عاصيل در بين خاندان اسرائكي ل13
. خواهم ساختكابان هاليشان را در بيخته، ايشان ريه خشم خود را بر اكتم آنگاه گف.  حرمت نمودنديار بيبس
. حرمت نشوديرون آوردم بيشان را به حضور آنها بيه اك يين محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن به نظر امت هاكي ل14
نها ي زمي است و فخر تمامير و شهد جاريه به شك  شان داده بودم، داخل نسازم،يبه اه ك ينيشان را به زميه اكابان برافراشتم يشان در بي ايز دست خود را براي و من ن15
. باشديم

. بوديل مي خود مايشان به بتهايه دل اك حرمت ساختند، چوني مرا بي ننمودند و سبت هاكضم سلويام مرا خوار شمردند و به فراكه احكرا ي ز16
.ابان، نابود ننمودميشان را در بي نساختم و اكشان را هالي ا شان رقّت نموده،ين خشم من بر اكي ل17
.ديشان نجس مسازي ايشتن را به بتهايد و خويشان را نگاه مداريام اكد و احيي منماكض پدران خود سلوي به فرا :ابان گفتميشان در بي و به پسران ا18
.ديرا نگاه داشته، آنها را بجا آورام مكد و احيي نماكض من سلويپس به  فرا.  شما هستميهوه خداي من 19
.  شما هستم يهوه خدايه من كد ي باشد و بدانيان من و شما عالمتيد تا در مييس نماي مرا تقدي و سبت ها20
اه نداشتند و به آنها عمل ننمودند و ه آنها را بجا آورد از آنها زنده خواهد ماند، نگكه هر كام مرا ك ننمودند و احكض من سلوي شده، به فراين پسران از من عاصكي ل21

.ديابان به اتمام خواهم رسانيشان در بيه خشم خود را بر اكآنگاه گفتم .  حرمت ساختندي مرا بيسبت ها
.رمت نشود حيرون آوردم بيشان را به حضور آنها بيه اك يي محض خاطر اسم خود عمل نمودم تا آن به نظر امت ها ده،ين دست خود را برگردانكي ل22
.شورها متفرّق سازمكشان را در يم و اينده نماكان امت ها پرايشان را در ميه اكابان برفراشتم يشان در بي ايز دست خود را براي و من ن23
. بوديشان نگران ميان ا پدري بتهايشان بسوي حرمت ساختند و چشمان اي مرا بيض مرا خوار شمردند و سبت هاياوردند و فرايام مرا بجا نكه احكرا ي ز24
.شان دادميه از آنها زنده نمانند به اك را يامكو نبود و احكيه نك را يضيز فراين من ني بنابرا25
. هوه هستميه من كشان را تباه سازم و بدانند يدند، نجس ساختم تا اي گذراني گشود از آتش ميه رحم را مكس را كه هر كشان ي ايايشان را به هداي و ا26
27دنديفر ورزك به من  رده،كانت يز پدران شما خين دفعه نيدر ا: دي فرماين مينيهوه چيخداوند : شان بگويرده، به اكل را خطاب ي پسر انسان خاندان اسرائين ايبنابرا.
ح خود را يشَن نظر انداختند و ذباكه هر تّل بلند و هر درخت شان بدهم درآوردم، آنگاه بيه آن را به اكه دست خود را برافراشته بودم ك ينيشان را به زميه چون اكراي ز28

.ختندي خود را ريختني رياي خود را آوردند و در آنجا هداي خوشبويايو در آنجا هدا. دنديش را گذرانيز خوي غضب انگي هايدر آنجا دفن نمودند و قربان
.  شوديپس اسم آن تا امروز بامه خوانده مست؟ يد چي رويه شما به آن مكان بلند كن ميا: شان گفتمي و به ا29
 ي نموده، زنا ميرويشان را پيد و رجاسات اي سازيشتن را نجس ميا شما به رفتار پدران خود خوي آ :دي فرماين ميهوه چنيخداوند : ل بگوين به خاندان اسرائي بنابرا30
د؟ ينك

ا من از شما يل آي خاندان اسرائيد؟ پس اي سازي خود تا امروز نجس مي بتهايشتن را از تماميد و خوي گذرانيش را از آتش مي خود را آورده، پسران خوياي و هدا31
.ده نخواهم شديه از شما طلبكات خودم قَسم يد به حي فرمايهوه ميده بشوم؟ خداوند يطلب
. د نمودي چوب و سنگ را عبادت خواهي بتها ده،يشورها گردكل ي مانند قبامثل امت ها. دينك يال ميه خكند، هرگز واقع نخواهد شد ك ي و آنچه به خاطر شما خطور م32
.خته شده بر شما سلطنت خواهم نمودي برافراشته و خشم ري و بازوينه با دست قويه هر آكات خودم قسم يبه ح: دي فرمايهوه ميرا خداوند ي ز33
.د جمع خواهم نمودينده شده اكه در آنها پراك يينهايخته شده از زمي برافراشته و خشم ريو و بازيرون آورده، به دست قّويان امت ها بي و شما را از م34
. خواهم نموديابان امت ها درآورده، در آنجا بر شما روبرو داوري و شما را به ب35
. خواهم نمودياورن بر شما دي نمودم، همچنين مصر داوريابان زميه بر پدران شما در بك چنان :دي گويهوه مي و خداوند 36
.   ده، به بند عهد درخواهم آوردير عصا گذراني و شما را ز37
ل داخل ين اسرائين به زمكيل. رون خواهم آورديشان بين غربت ايشان را از زميان شما جدا خواهم نمود و ايده اند، از مي گرديه متّمرد شده و از من عاصك را ي و آنان38

.هوه هستميه من كد دانست ينخواهند شد و خواه
و اسم . د دادين البته مرا گوش خواهين بعد ازاكيل. دينك آنها را عبادت   خود رفته،يهمه شما نزد بتها : دي گوين ميهوه چنيل خداوند ي خاندان اسرائي اما به شما ا39

.د ساختي عصمت نخواهي خود    بيا و بتهايگر با هدايقدوس مرا د
ح ي شده، ذبايشان راضيرد و در آنجا از اكعاً در آنجا مرا عبادت خواهند يل جميل تمام خاندان اسرائيوه بلند اسرائكوه مقدس من بر كدر : ديرما فيهوه ميرا خداوند ي ز40

.دي موقوفات شما خواهم طلبي شما را با تمامياي هداي شما و نوبرهايدنيجنبان
رد و به نظر امت ك شما را از شما قبول خواهم ي خوشبويايم، آنگاه هدايد جمع نماينده شده اكه در آنها پراك يينهايزمرون آورم و شما را از ي و چون شما را از امت ها ب41

.رده خواهم شدكس يان شما تقديها در م
.هوه هستميه من كد دانست يورم، آنگاه خواهايه آن را به پدران شما بدهم بكه درباره اش دست خود را برافراشتم ك يني به زميعنيل ين اسرائي و چون شما را به زم42
شتن را به نظر يد، خويرده اكه كح ي اعمال قبةو از هم. د آوردياد خواهيد، به يشتن را به آنها نجس ساخته ايه خوكش را ي اعمال خوي خود و تماميق هاي و در آنجا طر43

.د داشتيروه خواهكخود م
ح شما و نه موافق اعمال فاسد شما عمل نموده باشم، ي رفتار قبيه با شما محض خاطر اسم خود و نه به سزاك يهنگام: ديفرما يهوه ميل خداوند ي خاندان اسرائي و ا44

.هوه هستميه من كد دانست يآنگاه خواه
:   الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 45
.نك جنوب نبوت ي نما و بر جنگل صحرالّمك جنوب متوجه ساز و به سمت جنوب تي خود را بسوي پسر انسان روي ا46



 را در تو كه هر درخت سبز و هر درخت خشك افروزم ي در تو    مي من آتشكنيا: دي فرماين ميهوه چنيخداوند . الم خداوند را بشنوك:  و به آن جنگل جنوب بگو47
.از آن سوخته خواهد شدها از جنوب تا شمال ي روةب ملتهب آن خاموش نخواهد شد و هميو له. ديخواهد سوزان

».ردي نپذيهوه آن را افروخته ام تا خاموشيه من كد ي بشر خواهند فهمي و تمام48
» آورد؟يا او مثلها نميآ: ندي گويشان درباره من ميهوه، اي خداوند يآه ا:  و من گفتم49


21حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
نكل نبوت ين اسرائيو به زم. لّم نماك بلند مقدس تيان هاكم بدار و به مي اورشليا بسو خود ري پسر انسان روي ا2
.ان تو منقطع خواهم ساختيران را از ميده، عادالن و شريشكرخود را از غالفش ي من به ضد تو هستم و شمشكنيا: دي فرماين ميخداوند چن: ل بگوين اسرائي و به زم3
.رون خواهد آمدي بشر از جنوب تا شمال از غالفش بير من بر تمامين شمشي سازم، بنابرايان تو منقطع مين را از مرايه عادالن و شرك و چون4
.دم تا باز به آن برنگردديشكرون ير خود را از غالفش بيهوه شمشيه من كد ي بشر خواهند فهمي و تمام5
.شكشان آه بينظر امر و مرارت سخت به ك يستگكبا ش! شك پسر انسان آه بي پس تو ا6
ع زانوها يده و جمياهك جانها ةده و همي دستها سست گردي دلها گداخته و تمامةه همكرا يز. دي آيه مك يبه سبب آوازه ا: ؟ بگويشك يه چرا آه مكند ي و اگر به تو گو7

.وستيد و به وقوع خواهد پي آيهمانا آن م: دي گويهوه ميخداوند . تاب خواهد شديمثل آب ب
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك  و8
9ت ياده استي گرديقليز صيز شده و نيرْ تيه شمشكبگو : دي فرماين ميخداوند چن: رده، بگوك پسر انسان نبو .

.مارد شي درختان را خوار    مة پسر من هميم؟ عصايي نمايا ما شاديپس آ. ده تا برّاق شودي گرديقليد و صيشتار نماكز شده است تا ي ت10
.ده است تا به دست قاتل داده شودي گرديقليز شده و صير تين شمشيو ا. رندي شدن داده شد تا آن را به دست گيقلي صي و آن برا11
لهذا بر ران . عارض شده استر بر قوم من يترسها به سبب شمش. دي آيل وارد ميع سروران اسرائين بر قوم من و بر جميه اكرا ياد برآور و وِلْوِله نما زي پسر انسان فري ا12

.خود دست بزن
:ن استيهوه ايقول خداوند . گر نباشدي شمارد، ديگران را خوار ميه دك ييو چه خواهد بود اگر عصا. ه امتحان استكرا ي ز13
شان را احاطه يه اكم است ير آن مقتول عظي شمش.ر مقتوالن استيشمش. رار بشودك سوم تةر دفعي خود را به هم بزن و شمشين و دستهاك پسر انسان نبوت ي و تو ا14
.ندك يم

.ز شده استيشتار تك يده و براير برّاق گرديآه شمش. اده شوديت ها زكشان قراردادم تا دلها گذاخته شود و هالي اي دروازه هاة به ضد همير برنده اي شمش15
.  باشديت متوجه ميه رخسارهاكبه هر طرف . ه نماده، به جانب چپ توجي جمع شده، به جانب راست برو و آراسته گرد16
.لّم نموده امكه تكهوه هستم يمن . دين خواهم گردانكش را ساي خود را به هم خواهم زد و حدت خشم خويز دستهاي و من ن17
:   الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 18
آن را بر سر راه شهر . نك برپا يو عالمت. دي آيرون مين بي زمكيهر دو آنها از . دياير پادشاه بابل از آنها بين نما تا شمشيي پسر انسان دو راه به جهت خود تعي و تو ا19

.برپا نما
.ديايع بيم منيهودا در اورشلي عمون و به ي بنةر به ربين نما تا شمشيي تعي راه20
. نگرديند و به جگر مك يال موم سيرها را به هم زده، از ترافيت تا تفأّل زند و تستاده اسيه پادشاه بابل بر شاهراه، به سر دو راه اكرا ي ز21
ند و سنگرها كقها بر دروازه ها برپا يد و منجنيد و آواز را به گلبانگ بلند نمايشتار بگشاك يند و دهان را براكقها برپا يم است تا منجني به دست راستش تَفَأُّلِ اورشل22

.ديمابسازد و برجها بنا ن
». آورد تا گرفتارشوندياد ميشان را به يو او گناه ا. دي نماي آنها خورده اند، تفأّل باطل ميه قَسم براكشان ين در نظر اكي ل23
د ير خواهيد دستگي شداد آوردهيد، پس چون به يدياد آوراني خود را يايشف ساخته و خطاكش را مني خويرهايه شما تقصكچون«: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا24
.شد
ده است،ي و اجل تو در زمان عقوبت آخر رسي مجروح شده اكه به زخم مهلكل ير اسرائيس شري رئي و تو ا25
.نكه بلند است پست كه پست است بلند نما و آنچه را كآنچه را . ن نخواهد مانديچن. ن و تاج را برداركعمامه را دور : دي گوين ميهوه چني خداوند 26
. عطا خواهم نموديو من آن را به و.  باشديه حقّ او مكد يايس بكگر واقع نخواهد شد تا آنين ديو ا.  و من آن را سرنگون، سرنگون، سرنگون خواهم ساخت27
ت يده شده است و به غايشكشتار ك ير براير، شمشيه شمشكبگو : دي فرماين ميشان چني عمون و سرزنش اي بنةهوه درباريخداوند : رده، بگوك پسر انسان نبوت ي و تو ا28
.ده تا برّاق بشودي گرديقليص

.ده استيشان در زمان عقوبت آخر رسيه اجل اكر بگذارند ي مقتوالن شري تو تفأّل دروغ زده اند تا تو را بر گردنهايده اند و براي باطل ديايو تو ريه براك چون29
. خواهم نمودي داوريافته ايه تولّد ك يني و در زميده شده ايه آفرك يانكم لهذا آن را به غالفش برگردان و بر تو در 30
.م خواهم نموديند تسلك نمودن چاالك هاليه براك يو تو را به دست مردان وحش. ديظ خود را بر تو خواهم دميخت و آتش غي و خشم خود را بر تو خواهم ر31
».لّم نموده امكهوه هستم تيه كرا من ي شد زياد آورده نخواهيپس به . ن خواهد ماندي شد و خونت در آن زميزم خواهي آتش هي و تو برا32


22حزقيال باب 
: الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
2رجاساتش آگاه سازة نمود؟ پس آن را از همي خواهيز داوريا بر شهر خونري نمود؟ آي خواهيا داوري پسر انسان آيا  .
!يشتن را نجس نموده ايه بتها را به ضد خود ساخته، خوك يا!  تا اجل تو برسديزي ريان خودت ميه خون را در مك ي شهريا: دي فرماين ميوه چنهي و بگو خداوند 3
لهذا . يده اي خود رسي سالهاي آورده، به انتهاكيش را نزديلهذا اجل خو. يده اي نجس گرديه ساخته اك يي و به سبب بتهاي مجرم شده ايخته ايه رك ي به سبب خون4

.ده اميشورها مسخره گردانكع يتو را نزد امت ها عار و نزد جم
.ه خواهند نموديه از تو دورند بر تو سخرك ي و آنانكيه به تو نزدك يآنان!  پر فتنهيو ا! د نامي پلي ا5



.ند بوديان تو مي در ميزيب خونركش مرتيس به قدر قوت خوكل، هري سرورانِ اسرائكني ا6
.ان تو ستم نمودنديوه زنان در ميمان و بيتيان تو مظلوم ساختند و بر يبان را در ميو غر. ان تو اهانت نمودندي پدر و مادر را در م7
.ي عصمت نمودي مرا بي مرا خوار شمرده، سبت هاي و تو مقْدس ها8
. شدنديب قباحت مكان تو مرتي خوردند و در ميان تو غذا ميها در موهك نمودند و بر ي ميختن خون، نماميان تو به جهت ري در مي و بعض9

. نمودندي عصمت ميان تو بيض را درميو زنان حا.  ساختنديشف مكان تو مني و عورت پدران را در م10
.ل ساختي دختر پدر خود را ذليعني،  خواهرشيگريو د. ردك عصمت يش را به جور بي عروس خويگريو د.  خود عمل زشت نمودةيان تو با زن همساي درميكي 11
.ن استيهوه ايقول خداوند . ي و مرا فراموش نموديردك خود را به زور غصب ةيو تو مال همسا. ختن خون رشوه خوردند و سود و ربح گرفتنديان تو به جهت ري و در م12
. زنمي خود را به هم مي، دستهايخته ايودت ران خيه درمك ي و به سبب خونيب آن شده اكه مرتك لهذا هان من به سبب حرص تو 13
.لّم نمودم و بعمل خواهم آوردكهوه هستم تيه كم خواهد بود؟ من كت محي و دستهايا دلت قويافات رسانم آكه من به تو مك يامي پس در ا14
.ابود خواهم ساختانت نيشورها متفرّق ساخته، نجاسات تو را از مكان ينده و در مكان امت ها پراي و تو را در م15
».هوه هستميه من ك دانست ي شد و خواهي عصمت خواهي و به نظر امت ها ب16
:  الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 17
.وره و درد نقره شده اندكان ي و آهن و سرب در ميشان مس و رويع ايل نزد من درد شده اند و جمي پسر انسان خاندان اسرائي ا18
. م جمع خواهم نموديان اورشليد، لهذا من شما را در مي شما درد شده ايه همگكچون: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا19
ش جمع ي دمند تا گداخته شود، همچنان من شما را در غضب و حدت خشم خويرده، آتش بر آنها مكوره جمع كان ي را درميه نقره و مس و آهن و سرب و روك چنان20
.ر آن خواهم نهاد و شما را خواهم گداخترده، دك

.ديانش گداخته شويه در مكد يرده، آتش غضب خود را به شما خواهم دمك و شما را جمع 21
.خته اميش را بر شما ريهوه حدت خشم خويه من كد دانست يد شد و خواهيانش گداخته خواهي شود، همچنان شما درميوره گداخته مكان يه نقره درمك چنان22
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 23
24ديو باران در روز غضب بر تو نخواهد بار.  شديه طاهر نخواهك ي هستينيتو زم:  پسر انسان او را بگويا.
. سازندياد ميانش زيوه زنان را در ميند و ب بريس را ميو گنجها و نفا.  خورندي درد، جانها را ميار را مكه شكر غرّان يشان مثل شيا.  باشديانش مي آن در مياي انبة فتن25
و .  گذارنديان نجس و طاهر فرق نمي دهند و درميز نمير مقدس تميان مقدس و غيو در م.  سازنديده، موقوفات مرا حالل ميعت من مخالفت ورزياهنانش به شرك 26

. ده اميت گرد حرميشان    بيان اي پوشانند و من درمي من ميچشمان خود را از  سبت ها
.ند تا سود ناحقّ ببرندي نماي مكزند و جانها را هالي ري سرورانش مانند گرگان درنده خون م27
م لّكهوه تيه كن گفته است با آنيهوه چنيه خداوند كند ي گويشان تفأّل دروغ زده، مي اينند و براي بي باطل مياهايوشان را به گِلِ مالط اندود نموده، ريش اياي و انب28

.ننموده
. مظلوم ساخته اندي انصافيبان را به بينان جفا نموده، غريكران و مسيو بر فق. رده اندكگر را غصب يدكين به شدت ظلم نموده و مال ي و قوم زم29
.افتمي را نيسكم، اما يماستد تا آن را خراب ننياف باكن به حضور من در شي زميد و برايوار را بنا نمايه دكدم ي را طلبيسكشان يان اي و من درم30
.شان وارد آورده اميشان را بر سر ايق اي ساخته، طركش هاليشان را به آتش غضب خويخته ام و ايشان ريخشم خود را بر ا: دي گويهوه مي پس خداوند 31


23حزقيال باب 
: الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
2مادر بودندكي پسر انسان دو زن دختر يا .
. شان را فشردنديارت اك بيدند و پستانهايشان را مالي اينه هايدر آنجا س. ار شدندك خود زنايرده، در جوانكشان در مصر زنا ي و ا3
.ميبه، اورشليباشد و اُهولِ يشان اُهوله، سامره مي ايو اما نامها. دنديي پسران ودختران زا شان از آن من بوده،يو ا. به بودي بزرگتر اُهوله وخواهر او اُهولي و نامها4
د؛يه مجاور او بودند عاشق گردكان ي بر آشوريعني و اُهوله از من رو تافته، زنا نمود و بر محبان خود 5
. شان جوانان دلپسند و فارسان اسب سوار بودندي اةه همكمان و سرداران ك حا  ملبس بودند؛يه به آسمانجونك يسانك 6
. ساختي بود نجس ميشان عاشق ميه بر اك ي آنانيع بتهاي خود را بذل نمود و خود را از جمي آشور فاحشگيدگان بنيع برگزيجم به يعنيشان ي و به ا7
 ي ميرا بر و خود يارك زنا ارت او را افشرده،ك بي شدند و پستانهاي اش با او همخواب ميام جوانيشان در ايه اكرا يز. ردك نك نمود، تريه در مصر مك خود را ي و فاحشگ8
.ختندير
.م نمودميد، تسلي ورزيشان عشق ميه او بر اك آشور ي به دست بنيعني لهذا من او را به دست عاشقانش 9

.  نمودندي داوريد و بر ويان زنان عبرت گرديه درمكشتند كر يشف ساخته، پسران و دخترانش را گرفتند و او را به شمشكشان عورت او را منيه اك 10
. خواهرش زنا نمودياركشتر از زنايد و بيادتر فاسد گرديش از او زي خويد، در عشق بازين را ديه ايي خواهرش اُهول و چون11
. و فارسان اسب سوار و جوانان دلپسند بودنديمان و سرداران مجاور او بودند و ملبس به آسمانجونكشان حايع ايه جمكد ي آشور عاشق گردي و بر بن12
. بوده استكيشان يق هر دو ايده و طريز نجس گردياو نه كدم ي و د13
.ديده شده بود، ديشكه به شَنْجرف كان را يلدانك يرهاي تصويعنيوارها نقش شده بود يه بر دك مردان يرا صورتهاياد نمود، زي خود را زيارك پس زنا14
ان يلدانكن يشان زميه مولد اكه اهل بابل يع آنها مانند سرداران و به شبيو جم. ده بوديچيشان پي رنگارنگ بر سر ايمر بندها بسته و عمامهاكشان به ي ايمرهاكه ك 15

.است، بودند
.ان فرستاديلدانكن يشان به زميو رسوالن نزد ا. ديشان گردي و چون چشم او بر آنها افتاد، عاشق ا16
.ديشان متنّفر گردي از ايافت، طبع ويشان نجس يپس چون خود را از ا.  نجس ساختند خوديارك درآمده، او را از زناي در بستر عشق بازي و پسران بابل نزد و17
.ه جانم از خواهرش متنفّر شده بودكد، چنانيجان من از او متنفّرگرد. شف ساختكرد و عورت خود را مكار ك خود را آشياركه زناك و چون 18
.اد نمودي خود را زياركاد آورده، باز زنايرده بود به ك ن مصر زنايه در آنها در زمك خود را يام جواني اما او ا19
. باشدي اسبان مةشان چون نطفي اةشان، مثل گوشت االغان و نطفيه گوشت اكد يشان عشق ورزي اي و بر معشوقه ها20



 .ياد آوردي ات افشردند به ي جوانينه هايت را به خاطر سيان پستانهايه مصرك يني خود را حي و قباحت جوان21
شان را از هر طرف بر تو خواهم يده، ايزانيشان متنفّر شده است به ضّد تو برانگيه جانت از اك من عاشقانت را كنيا: دي فرماين ميهوه چنيبه خداوند ي اُهولين اي بنابرا22
.آورد
ان و سرداران و نامداران يمان و والكشان جوانان دلپسند و حايع ايه جمكشان ي پسران آشور را همراه اةو هم. ان را از فَقُود و شُوع و قُوعيلدانك ة پسران بابل و هميعني 23

.شان اسب سوارندي ايهستند و تمام
 سپرد تا تو شان خواهمي تو را به ايو من داور.  بر تو خواهند آمد و با مِجن ها و سپرها و خُودها تو را احاطه خواهند نموديميه و ارابه ها و گروه عظكالسك و با اسلحه و 24

.ندي نمايام خود داوركرا برحسب اح
ر خواهند افتاد و پسران و دخترانت ي تو با شمشةيد و بقيت را خواهند بري و گوشهاينيو ب. نديخت تا با تو به غضب عمل نمايرت خود را به ضّد تو خواهم  برانگي و من غ25

. تو به آتش سوخته خواهند شدةيرا خواهند گرفت و بق
. تو را خواهند بردييباي زيورهاينده، زكباس تو را از تو  و ل26
 ياد نخواهيگر مصر را به ي افراشت و ديشان برنخواهي ايو چشمان خود را بسو. ، از تونابود خواهم ساختين مصر آورده ايه از زمك ات را يارك پس قباحت تو و زنا27
.آورد
.م خواهم نمودي تسل شان متنفّر است،يه جانت از اك ي و به دست آنانيشان نفرت داريه از اك يه دست آنان تو را بكنيا: دي گوين ميهوه چنيرا خداوند ي ز28
 تو ظاهر ي تو و قباحت و فاحشه گريارك زنايه برهنگكتا آن. ان و برهنه خواهم گذاشتي حاصل تو را خواهند گرفت و تو را عري و با تو از راه بغض رفتار نموده، تمام29
.شود
.يشان نجس  ساخته اي ايشتن را از بتهايه در عقب امت ها زنا نموده، خوكن جهت يرد، از اكارها را به تو خواهم كن ي و ا30
. جام او را به دست تو خواهم دادي نمودكق خواهر خود سلويه به طرك و چون31
. شديه متحمل آن نتوانك شد يه و استهزا خواهيد و محل سخري نوشيق و بزرگ خواهر خود را خواهيجام عم: دي فرماين ميهوه چني و خداوند 32
. از جام خواهرت سامرهيعني يرت و خرابياز جام ح.  شدي و حزن پرخواهي و از مست33
.ن را گفته اميه من اكد ي گويمهوه يرا خداوند يند، زك ي خود را خواهيد و پستانهايي خاي آن را خواهيد و خورده هاي آشاميد و تا تَه خواهي نوشي و آن را خواه34
. شدي خود خواهياركز متحمل قباحت و زناي، لهذا تو ني و مرا پشت سر خود انداختيردكه مرا فراموش كچون: دي فرماين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا35
.شان آگاه سازيا از رجاسات اشان ريه اك نمود؟ بلي خواهيبه داوريا بر اهوله و اهوليآ!  پسر انسانيا:  و خداوند مرا گفت36
ده يده بودند، به جهت آنها از آتش گذرانيي من زايه براكز يو پسران خود را ن. ب زنا شده اندكش مرتي خويشان خون آلود است و با بتهايه زنا نموده اند و دست اكرا ي ز37

.اند تا سوخته شوند
. حرمت نموده اندي مرا بيرده، سبت هاك عصمت ي روز مقْدس مرا به در همانكرده اند كن را هم به من ي و عالوه بر آن ا38
 من بجا ةن عمل را در خاني عصمت نمودند و هان ايش ذبح نموده بودند، در همان روز به مقْدس من داخل شده، آن را بي خوي بتهايرا چون پسران خود را براي ز39

.آوردند
 يديشك و سرمه به چشمانت يشان غسل دادي ايشتن را برايدند، خويشان رسيو چون ا.  فرستاده شديشان قاصديه نزد اكد يفرستاده از دور آمدند، ك يه نزد مردانك بل40

.يش داديت آرايورهايو خود را به ز
.يش آن آماده بود نشسته، بخور و روغن مرا به آن نهاديه سفره پك ي و بر بستر فاخر41
. فاخر بر سر هر دو آنها گذاشتنديه دستبندها بر دستها و تاجهاكابان آورده شدند يان از بيم صابيو همراه آن گروه عظ. مسموع  شداشان ي و در آن آوازِ گروه ع42
شان؟يرد و او با اكشان اآلن با او زنا خواهند يا ايآ:  فرسوده شده بود گفتمياركه در زناك ي آن زنة و من دربار43
.     به درآمدندي اُهوله و اُهولِيعنيشه يهمچنان به آن دو زن قباحت پ. ندي آيه نزد فاحشه ها درمك ي و به او درآمدند به نهج44
.شان خون آلود استي باشند و دست ايه ميشان زانيه اكرا يد، زيز را خواهند رسانيار و خونركشان قصاص زنان زناي پس مردان عادل بر ا45
.م خواهم نموديشان را مشوش ساخته، به تاراج تسليو ا. ختيشان خواهم برانگي به ضد ايمن گروه: دي فرماين ميهوه چنيرا خداوند ي ز46
.ديشان را به آتش خواهند سوزاني ايشته، خانه هاكشان را يو پسران و دختران ا. ردك خود پاره خواهند يرهايشان را به سنگها سنگسار نموده، به شمشي و آن گروه ا47
د يد شد و خواهيش خواهي خويو متحمل گناهان بتها. ديب قباحت رسانكه مثل شما مرتكع زنان متنبه خواهند شد يپس جم. ن نابود خواهم ساختي از زم و قباحت را48

. باشميهوه ميه من خداوند كدانست 


24حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و در روز دهم ماه دهم از سال نهم 1
2م هجوم آوردين روز پادشاه بابل بر اورشليه در همكرا ين روز را، زيس، اسم همي خود بنوير انسان اسم امروز را برا پسيا.
.زيز در آن بريآن را بگذار و آب ن. گ را بگذاريد: دي گوين ميهوه چنيخداوند : شان بگوي آورده، به ايز مثَلين خاندان فتنه انگي اي و برا3
.ن استخوانها آن را پر سازين و از بهتركانش جمع يو و ران و دوش را درمكي هر قطعه نيعنيش ي قطعه ها4
.ه در اندورنش هست پخته شودك ييرده، آن را خوب بجوشان تا استخوانهاكرش دسته ير و استخوانها را زين گوسفندان را بگي و بهتر5
رون يش بيآن را به قطعه ها! امده استيانش درنيانش است و زنگش از ميه زنگش درمك يگي بر آن ديوا! زي بر آن شهر خونريوا: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا6

.آور و قرعه بر آن انداخته نشود
.ده شودي پوشانكخت تا از خاين نري صاف نهاد و بر زمةآن را بر صخر.  باشديانش ميخت درميه رك يرا خوني ز7
.شمكخته انتقام بيه حدت خشم را برانگكه پنهان نشود تا آنك صاف نهادم ة من خون او را بر صخر8
.زم را بزرگ خواهم ساختي هةز توديمن ن! زي بر آن شهرخونريوا: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا9

.ز و استخوانها سوخته بشوديه جات در آن بريا ساز و ادويفروز و گوشت را مهياور و آتش بياد بيزم زي ه10
.ده شده مِسش سوخته گردد و نجاستش در آن گداخته شود و زنگش نابود گرددي بگذار تا تابيآن را بر اخگر خال پس 11
.  پس زنگش در آتش بشود. امديرون ني بيارش از ويد، اما زنگ بسي او از مشقّت ها خسته گرد12



. شديگر از نجاست خود طاهر نخواهيلهذا تا غضب خود را بر تو به اتمام نرسانم، د. ياما طاهر نشد. ر نمودميه تو را تطهك در نجاسات تو قباحت است چون13
مان يدست نخواهم برداشت و شفقت نخواهم نمود و پش: دي گويهوه ميپس خداوند . وست و آن را بجا خواهم آوردين را گفته ام و به وقوع خواهد پيهوه هستم ايه ك من 14

.ردك خواهند يوفق اعمالت بر تو داورنخواهم شد و برحسب رفتارت و بر 
:   الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 15
. نشودي از چشمت جاركه منما و اشيماتم و گر.  چشمانت را بغْتَه از تو خواهم گرفتي من آرزوكني پسر انسان اي ا16
.ت را مپوشان و طعام مرده را مخورين و شاربهاكت بيفش به پاكچ و يه عمامه بر سرت بپكبل. ري مرده ماتم بگيش و خاموش شو و براك آه ب17
.ه مأمور شده بودم عمل نمودمك يلّم نمودم و وقت عصر زن من مرد و صبحگاهان به نهجك پس بامدادان با قوم ت18
 به ما چه نسبت دارد؟ينك يه مك ييارهاكن يه اك ي دهيا ما را خبر نميآ:  و قوم به من گفتند19
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكه كان را جواب دادم شي ا20
21س خود را كد ي فرماين ميهوه چنيخداوند : ل بگويبه خاندان اسرائقْدعصمت خواهم ي شما است، بي چشمان شما و لذّت جانهايه فخر جالل شما و آرزوكه هان من م 

.ر خواهند افتاديبه شمشرد، كد ي خواهكشان را تريه اكو پسران و دختران شما . نمود
.د خورديد و طعام مردگان را نخواهيد پوشاني خود را نخواهيشاربها. د نموديه من عمل نمودم، شما عمل خواهك ي و به نهج22
.   ديشكد يگر آه خواهيدكي يده شده، بسوياهكه به سبب گناهان خود كبل. ردكد يه نخواهي شما بوده، ماتم و گريهاي شما در پايفشهاك شما بر سر و ي عمامه ها23
. باشميهوه ميه من خداوند كد دانست ين واقع شود خواهيه اك ينيو ح. د نموديرد، شما عمل خواهك خواهد بود موافق هر آنچه او يتي شما آيال براي و حزق24
ا واقع نخواهد يشان گرفته باشم، آيشان را از اي پسران و دختران ايعنيشان ي اي چشمان و رفعت جانهايه من قوت و سرور فخر و آرزوك يدر روز!  پسر انساني و اما تو ا25
.شد
د؟ين را به سمع تو خواهد رسانيابد نزد تو آمده، اي ييه رهاكه در آن روز هرك 26
». باشميهوه ميه من ك دانست يگر گنگ نخواهيلّم شده، دكافته اند بازخواهد شد و متي ييه رهاك ي آناني پس در آن روز دهانت برا27


25حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، و گفتك و 1
2اي پسر انسان نظر خود را بر بنيا ون بدار و به ضدمت نماي عشان نبو.
ه ك يني ح ل،ين اسرائي زمةصمت شد و دربار عيه بك يني مقْدسِ من حةه درباركچون: دي فرماين ميهوه چنيخداوند ! ديهوه را بشنويالم خداوند ك:  عمون بگوي و به بن3
،ي رفتند هه گفتيريه به اسك ينيهودا، حي خاندان ةد و درباريران گرديو
شان ي او. ش را در تو برپا خواهند نمودي خوين هاكان تو زده، مسي خود را درميمه هايو خ. ندينم تا در تو تصرّف نماك يم مي مشرق تسلين همانا من تو را به بني بنابرا4
.     هوه هستميه من كد دانست يد و خواهي عمون را خوابگاه گله ها خواهم گردانين بنيو ربه را آرامگاه شتران و زم. دير تو را خواهند نوشي تو را خواهند خورد و شةويم
،يي نماي مي دل خود شادةنيك ي و به تماميوبك ين مي و پا بر زمي زني مكل دستين اسرائيه تو بر زمكچون: دي گوين ميهوه چنيرا خداوند ي ز6
و . شورها نابود خواهم ساختكان يان قوم ها منقطع ساخته، از ميو تو را ازم. رد و تو را تاراج امت ها خواهم ساختكن هان من دست خود را بر تو دراز خواهم ي بنابرا7

.مهوه هستيه من ك دانست ي ساخته باشم، آنگاه خواهكچون تو را هال
 باشند،يع امت ها ميل مانند جمي خاندان اسرائكنيه اكرگفته اند يه موآب و سعكچون«: دي گوين ميهوه چني خداوند 8
.م مفتوح خواهم ساختيه تايموت و بعل معون و قريشيت ي بيعني باشد ين ميه فخر زمك حدودش ي از شهرهايعني من حدود موآب را از شهرها كنين اي بنابرا9

.ور نشوندكان امت ها مذيگر در مي عمون ديشان خواهم داد تا بني عمْون مفتوح خواهم ساخت و به تصرّف اي مشرق آن را با بني بني برا10
». باشميهوه ميه من ك خواهم نمود و خواهند دانست ي و بر موآب داور11
ده اند،يم ورزي عظييشان خطايدن از ايشكده اند و در انتقام يشكا انتقام هوديه ادوم از خاندان كن جهت ياز ا«: دي گوين ميهوه چني خداوند 12
مان تا ددان به يرده، از تكران يم را از آن منقطع خواهم ساخت و آن را ويرده، انسان و بهاكدست خود را بر اَدوم دراز : دي فرماين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا13

.رخواهند افتاديشمش
ه انتقام مرا خواهند كد ي گويهوه ميو خداوند . د و موافق خشم و غضب من به اَدوم عمل خواهند نموديشكل انتقام خود را از اَدوم خواهم يخود اسرائ و به دست قوم 14
».ديفهم
ند،ي خراب نمايوت ابددند تا آن را به عدايشك دل خود انتقام سخت ةنيكدند و با يشكان انتقام ينيه فلسطكچون«: دي گوين ميهوه چني خداوند 15
 خواهم كا را هالي ماندگان ساحل دريان را منقطع خواهم ساخت و باقيتيركان دراز نموده، يني من دست خود را بر فلسطكنيا: دي فرماين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا16

.نمود
».هوه هستميه من كده باشم، آنگاه خواهند دانست يشكشان ي اپس چون انتقام خود را از. شان خواهم گرفتيز انتقام سخت از اي و با سرزنش غضب آم17


26حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكه ك ماه واقع شد ةازدهم در غرّي و در سال 1
2دروازي گويم مي اورشلةه صوردربارك پسر انسان چونيا ،هت ها شةد هد من توانگر خواهم شدين او خراب گردده است؛ و چويسته شد و حال به من منتقل گردك ام.
.زاندي انگيا امواج خود را برميه درك يخت به نهجيم بر تو خواهم برانگي عظي باشم و امت هاي صور من به ضد تو ميهان ا: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا3
.ل خواهم نمودي صاف تبدي آن خواهم رفت و آن را به صخره اش را منهدم خواهند ساخت و غبارش را ازيرده، برجهاك و حصار صور را خراب 4
.ديو آن تاراج امت ها خواهد گرد. ن را گفته اميه من اكد ي فرمايهوه ميرا خداوند يا خواهد شد، زيان دريردن دامها درمك و او محل پهن 5
.هوه هستميه من كهند دانست شان خوايپس ا. شته خواهند شدكر ي باشند، به شمشيه در صحرا مك و دخترانش 6



 يميعت و خلق عظيدرصر پادشاه بابل، پادشاه پادشاهان را از طرف شمال بر صور با اسبان و ارابه ها و سواران و جمك من نبوكنيا«: دي فرماين ميهوه چنيرا خداوند ي ز7
.خواهم آورد

.و سنگرها در برابر تو خواهد ساخت و متَرْسها در برابر تو برپا خواهد داشت. د تو بنا خواهد نمودو برجها به ض. شتكر خواهد ي و او دختران تو را در صحرا به شمش8
. خود منهدم خواهم ساختيت را با تبرهايت آورده، برجهاي خود را بر حصارهايقهاي و منجن9

 سواران يت از صدايند، حصارهاي آيه به شهر رخنه دار درمكت داخل شود چنانيوازه هاو چون به در. ديه گَرد آنها تو را خواهد پوشانكاد خواهد بود ي و اسبانش آنقدر ز10
.ديه ها متزلزل خواهد گردكالسكو ارابه ها و 

.  ن خواهد افتادي فخر تو به زميو بناها. شتكر خواهد يرده، اهل تو را به شمشكمال يت را پايوچه هاك ة و به سم اسبان خود هم11
 تو را كو سنگها و چوب و خا.  مرغوب تو را منهدم خواهند نموديت را خراب نموده، خانه هايو حصارها. غما خواهند برديو را تاراج نموده، تجارت تو را به  تي و توانگر12

.ختيدر آب خواهند ر
. گر مسموع نشوديت دي عودهايه صداكد يت خواهم گردانك و آواز نغمات تو را سا13
ن را گفته يهوه هستم ايه كمن : دي فرمايهوه ميرا خداوند يز.  شديگر بنا نخواهي و بار ديردن دامها بشوكد تا محل پهن ي صاف مبدل خواهم گرداني و تو را به صخره ا14
.ام

 شود؟ يميشتار عظكان تو يرمشند و دكه مجروحان ناله ك ي انهدام تو متزلزل نخواهد شد هنگاميره ها از صدايا جزيآ: دي گوين ميهوه به صور چني خداوند 15
نند و ين بنشيو به ترسها ملبس شده، بر زم. نندكش را بي خويرده، رخوت قالّبدوزكرون ي خود را از خود بيو رداها. ندي خود فرود آيهايرسكا از يع سروران دري و جم16

.    ر شوندي تو متحةده، درباريآناًفĤناً لرزان گرد
بت ينان خود هكه با ساك بود يا زورآور ميه در درك يآن شهر نامدار! ي چگونه تباه گشتيا معمور بوديه از درك يا: ، تو را خواهند گفته خواندهي تو مرثي پس برا17
. ساختي ميا مستولي درةنكع سيش را برجميخو
. شوندي باشد، از رحلت تو مدهوش ميا ميه در درك يري لرزند، و جزايره ها مي اآلن در روز انهدام تو جز18
ار مستور سازم،   ي بسيون گردانم و لجه ها را بر تو برآورده، تو را به آبهاكرمسي غيچون تو را شهر مخروب مثل شهرها: دي گوين ميهوه چنيرا خداوند ي ز19
ن خواهم ك روند سايه فرو ميه به هاوك ي با آناني ابديه هان در خرابي زميم فرود آورده، تو را در اسفلهاي روند، نزد قوم قديه فرو ميه به هاوك ي آنگاه تو را با آنان20

. دادي نخواهين زندگان جايگرجالل تو را در زمي و ديون نشوكگر مسيد تا ديگردان
». شديافت نخواهيد اما تا ابداآلباد ي شد و تو را خواهند طلبيه نابود خواهكتو را محلّ وحشت خواهم ساخت : دي گويهوه مي و خداوند 21


27حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
2ا تو اور مرثي پسر انسان برايامه بخواني ص!
 ييبايمال زكه من ك ي صور تو گفته ايا: دي گوين ميهوه چنيخداوند ! ي باشيف ميار تاجر طواي بسيره هاي جزي و براينكا سايه نزد مدخل درك يا:  و به صور بگو3

.  هستم
.امل ساخته اندك تو را ييبايانت زيا است و بنّاي حدود تو در وسط در4
. تو بسازنديلْها براكر ساختند و سرو آزاد لبنان را گرفتند تا ديت را از صنوبر سني تخته هاة هم5
.      ب دادنديد ترته به عاج منبت شده بوكم يتكر يت را از شمشاد جزايمنهاي باشان ساختند و نشيت را از بلوطهاي پاروها6
.شَه بودير اَلي و ارغوان از جزايو شِراع تو از آسمانجون.  بشودي تو علَمي بادبان تو بود تا برايتان مطرّز مصرك 7
.ان تو بودنديه در تو بودند ناخداك صور ي تو ايماكدون و اَرواد پاروزن تو بودند و حي اهل س8
.ندي تو تجارت نمايا و مالّحان آنها در تو بودند تا براي دريهايشتك يتمام. ، قالّفان تو بودندش در تو بودهيماكل و حيخ جبي مشا9

.نت دادنديشان تو را زيرده، اكزان يسپرها و خودها بر تو آو.  تو بودندي فارس و لُود و فُوط در افواجت مردان جنگ10
امل ك تو را ييبايشان زيرده، اكزان يت از هر طرف آوي خود را بر حصارهايو سپرها. ت بودنديان بر برجهايت از هر طرف و جماديانت بر حصارهاي ارواد با سپاهي بن11

.ساختند
.     دادندي و سرب به عوض بضاعت تو مينقره و آهن و رو.  هر قسم اموالْ سوداگران تو بودنديش به فراواني ترش12
. دادندي مردمان و آالت مس به عوض متاع تو  مينهاجا.  سوداگران تو بودندكاوان و توبال و ماشِي 13
. دادندي اهل خاندان تُو جرْمه اسبان و سواران و قاطران به عوض بضاعت تو م14
.ردندك ي عاج و آبنوس را با تو معاوضت ميشاخها. ار بازارگانان دست تو بودندير بسي ددان سوداگران تو و جزاي بن15
. دادندي و مرجان و لعل به عوض بضاعت تو مكتان نازك و ي قالّبدوزيبهرَمان واَرغَوان و پارچه ها. ع تو سوداگران تو بودندي صناي اَرام به فراوان16
. دادنديت و حلوا و عسل و روغن و بلسان به عوض متاع تو ميل سوداگران تو بودند، گندم مِنّين اسرائيهودا و زمي 17
.ردندك يد با تو سودا ميثرت هر قسم اموال با شراب حلْبون و پشم سفكو ع تو ي صناي دمشق به فراوان18
.      تو بوديره از متاعهايخه و قصب الذريآهن مصنوع و سل.  دادنديسمان به عوض بضاعت تو مياوان ري ودان و 19
. سوداگران تو بودنديس به جهت سواري نفين پوشهاي ددان با ز20
.ردندك يبا بره ها و قوچها و بزها با تو داد و ستد م. دار بازارگانانِ دست تو بودندي سروران قة عرب و هم21
. دادنديه جات و هرگونه سنگ گرانبها و طال به عوض بضاعت تو مي ادوةن هميبهتر.  تجارشَبا و رعمه سوداگران تو بودند22
.ان تو بودندلْمد سوداگركنَّه و عدن و تجارشَبا وآشور و ك حرّان و 23
 تو سوداگران تو يسمانها در بازارهاي فاخر ساخته شده از چوب سرو آزاد و بسته شده با ري پر از رختهاي و صندوقهاي و قالّبدوزي آسمانجونيس و رداهاينان با نفاي ا24

.بودند
.يديار مغزّز گرديا توانگر و بسيپس در وسط در.  متاع تو بودنديش قافله هاي ترشيهايشتك 25
.ستكا شيان دري تو را درميم بردند و باد شرقي عظي پاروزنانت تو را به آبها26



ان تو بودند در روز انهدام تو در يه در مك يتي جمعيه در تو بودند، با تمامك يع مردان جنگيان و قالّفان و سوداگران و جمي اموال و بضاعت و متاع و مالّحان و ناخدا27
. ا افتادنديوسط در

.ديانت ساحلها متزلزل گردياد ناخداياز آواز فر 28
.ستندي اين مي خود فرود آمده، در زميهايشتكا از يان دري ناخداةع پاروزنان و مالّحان و همي و جم29
. غلطنديستر مكخته، در خاي بر سر خود ركنند و خاك ي ناله ميرده، به تلخك تو آوازخود را بلند ي و برا30
.نندك يه مي تو گري تلخ براة پوشند و با مرارت جان و نوحينده، پالس مكود را  خي تو موي و برا31
ا خاموش شده است؟يان دريه در مك يست مثل آن شهريكست مثل صور و يك: ندي گوي نموده، ميو بر تو نوحه گر.   خواننديه مي تو مرثي خود براة و در نوح32
.ي ساختي اموال و متاع خود توانگر مي و پادشاهان جهان را به فراوانيدي گردانير مي را سياري بسيد، قومها آميرون  ميا بيه بضاعت تو از درك ي هنگام33
.انت تلف شديت تو درمي جمعي، متاع و تماميسته شدك آبها شيا، در عمق هاي اما چون از در34
.ده انديشان حال گرديت زده و پرشان به شدت دهشير گشته و پادشاهان اير به سبب تو متحينان جزاكع ساي جم35
». بوديگر تا به ابد نخواهيده، دي زنند و تو محل دهشت گردير مي تجار قوم ها بر تو صف36


28حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
2ا نشسته يان در وسط دري خدايسكه من خدا هستم و بر ك يي گوي مه دلت مغرور شده است وكچون: دي فرماين ميهوه چنيخداوند : س صور بگوي پسران انسان به رئيا

.يان ساخته اين دل خود را مانند دل خداكي و نه خدا، ليام، و هرچند انسان هست
ست؟ي ني از تو مخفيچ سرّي و هيم تر هستيكال حي تو از دانكني ا3
.ين خود جمع نموده ايدر خزا خود اندوخته و طال و نقره ي برايش توانگريمت و فطانت خوك و به ح4
.ده استي ات دلت مغرور گردي پس به سبب توانگريش دولت خود را افزوده ايمت و تجارت خوك حي به فراوان5
،يده ايان گردانيه تو دل خود را مثل دل خداكچون: دي فرماين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا6
.ده، جمال تو را ملوث سازنديشكمت تو ك حييباي خود را به ضد زيرهايه شمشك خواهم آورد شان امت ها را بر تويكبان و ستم ي من غركني پس ا7
. مرديشته شوند خواهكا يان دريه درمك يپس به مرگ آنان. ه فرود آورندي و تو را به هاو8
. و نه خدا بوديه در دست قاتالنت انسان خواهك بليه من خدا هستم؟ نك گفت يا به حضور قاتالن خود خواهي آ9

.ن را گفته اميه من اكد ي فرمايهوه ميرا خداوند ي شد، زيشته خواهكبان به مرگ نامختونان ي از دست غر10
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 11
12يامل جمال هستكمت و كمال و مملّو حكتو خاتم : دي فرماين ميهوه چني را بگو خداوند يه بخوان و وي پادشاه صور مرثي پسر انسان، برايا.
و . بود و بهرَمان و زمرّد پوشش تو بودكاقوت يشْب و يد و زبرجد و جزْع و يقِ سفياقوتِ اصفر و عقيقِ احمر و ي و هرگونه سنگ گرانبها از عقي در عدن در باغ خدا بود13

.ا شده بوديه در روز خلقت تو آنها مهكت در تو از طال بود يهايصنعت دفّها و نا
.يدي خرامين مي آتشيان سنگهايو درم. يوه مقدس خدا بوده باشكو تو را نصب نمودم تا بر . يه گستر بودي ساة مسح شديروبك تو 14
. يامل بودكافت شد به رفتار خود ي در تو ي انصافيه  بك ي تا وقتيده شديه آفرك ي از روز15
ن ي آتشيان سنگهايه گستر، از مي سايروبك يو تو را ا. رون انداختميوه خدا بك و من تو را از يديپس خطا ورز.  ات بطن تو را از ظلم پر ساختنديثرت سوداگرك اما از 16

.تلف نمودم
.ر تو بنگرند گذارم تا بي پادشاهان ميش روي اندازم و تو را پين ميلهذا تو را بر زم. يديمت خود را فاسد گردانكد و به سبب جمالت حي ات مغرور گردييباي دل تو از ز17
نندگانت يع بيه تو را بسوزاند و تو را به نظر جمك آورم يرون ميانت بي ازميپس آتش. ي عصمت ساختيش را بي خوي تجارتت، مقْدس هاي انصافيثرت گناهت و بك به 18

.ستر خواهم ساختكن خاي زميبر رو
. بوديگر تا به ابد نخواهي دهشت شده، دو تو محلّ. ر خواهند شديان قوم ها بر تو متحيانت ازمي آشناة و هم19
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 20
21ت نماي پسر انسان نظر خود را بر صياش نبودون بدار و به ضد.
شتن را در يرده و خوك يه بر او داورك ينيو ح. د خواهم نموديان تو تمجيشتن را درميدون من به ضد تو هستم و خوي صي اكنيا: دي فرماين ميهوه چني و بگو خداوند 22
.هوه هستميه من كس نموده باشم، آنگاه خواهند دانست ي تقديو

هوه يه من كپس خواهند دانست . انش خواهند افتاديد درمي آيه از هر طرف بر او مك يريو مجروحان به شمش. ش خواهم فرستادميوچه هاك و وبا در او و خون در 23
.هستم

ه من كپس خواهند دانست .  رنج آورنده نخواهد بودك خلنده و شوي شمارند، خاريشان را خوار ميه اكشان يع مجاوران ايل از جمي خاندان اسرائيبراگر ي و بار د24
. باشميهوه ميخداوند 

نده شده اند جمع كشان پرايشتن را از ايمع نموده، خونده شده اند جكشان پرايان ايه درمك ييل را از قوم هايه خاندان اسرائك يهنگام«: دي گوين ميهوه چني خداوند 25
. ن خواهند شدكعقوب داده ام ساي خود ةه به بندكن خودشان يرده باشم، آنگاه در زمكس يشان به نظر امت ها تقديشتن را از اينموده، خو

رده ك ي شمارند داورير ميشان را حقيه اكشان يع مجاوران اي و چون برجم.ستانها غرس خواهند ساختكن شده، خانه ها بنا خواهند نمود و تاكت ساي و در آن به امن26
. باشميشان مي ايهوه خدايه من كن شده، خواهند دانست كت سايباشم، آنگاه به امن


29حزقيال باب 

:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكو در روز دوازدهم ماه دهم از سال دهم  1



2او و تمام پسر انسان نظر خود را بهيا ت نماي طرف فرعون پادشاه مصر بدار و به ضدمصر نبو .
 فرعون پادشاه مصر ي اكنيا: د ي فرماين ميهوه چنيخداوند : لم شده بگوك و مت3

!     ام نهر من از آن من است و من آن را به جهت خود ساختهيي گوي و ميده ايت خوابيان نهرهايه درمك بزرگ ي اژدهايا. من به ضّد تو هستم
 تو يت به فلسهايان نهرهاي ماهيد و تماميشكرون خواهم يت بيان نهرهايد و تو را ازميت خواهم چسبانيت را به فلسهايان نهرهاي گذارم و ماهي لهذا قالّبها در چانه ات م4

.ديخواهند چسب
. ن و مرغان هوا خواهم ساختيوانات زمي حكو تو را خورا. راهم نخواهند آوردرد و فكگر تو را جمع نخواهند ي صحرا افتاده، بار دي و تو را خواهم ساخت و به رو5
.ن بودندي نثيل عصاي خاندان اسرائيشان برايه اكهوه هستم چونيه من كنان مصر خواهند دانست كع ساي و جم6
.يديشان را لرزان گردانيع اي جميمرهاكو . يسته شدك، شه نمودنديكو چون بر تو ت. ي زدكشان را چايع اي جميتفهاك و ي چون دست تو را گرفتند، خرد شد7
.م را از تو منقطع خواهم ساختيانسان و بها  آورده، يري من بر تو شمشكنيا « :دي فرماين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا8
.ن من است و من آن را ساخته ام نهر از آ : گفتيه مكهوه هستم، چونيه من كپس خواهند دانست . ران و خراب خواهد شدين مصر وي و زم9

.ران خواهم ساختيل خراب و وك تا اَسوان و تا حدود حبشستان بال ن مصر را از مجدلْيت هستم و زمي من به ضّد تو و به ضّد نهرهاكنين اي بنابرا10
.ون نشودكند و مدت چهل سال مسكوان از آن گذر ني حيد و پاي انسان از آن عبور ننمايه پاك 11
نده و كان امت ها پرايان را درميو مصر.  مخروب مدت چهل سال خراب خواهد مانديان شهرهايش درميرانْ خواهم ساخت و شهرهاي وينهايان زمين مصر را در مي و زم12
.شورها متفرّق خواهم ساختكان يدرم
.     جمع خواهم نمود نده شوند،كان آنها پرايه درمك ييوم هاان را از قي چهل سال مصريبعد از انقضا«: دي فرماين ميهوه چنيرا خداوند ي ز13
.  ت پست خواهد بودكد و در آنجا ممليشان راجع خواهم گردانين مولد اي به زميعنين فَتْروس يشان را به زميران مصر را بازآورده، اي و اس14
.ندي ننمايمرانكل خواهم ساخت تا بر امت ها حيشان را قليمود و من   ا نخواهد نيف برتريگر بر طواي خواهد بود و بار  دكن ممالي و آن پست تر15
.هوه هستميه من خداوند كپس خواهند دانست . اد آورنديشان متوجه شده، گناه را به ي ايل محل اعتماد نخواهد بود تا بسوي خاندان اسرائيگر براي و آن بار د16
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكفتم ست و هي و در روز اول ماه اول از سال ب17
18رْ پادشاه بابل از لشك پسر انسان نبوياصرن از صور به كيل. نده شدك همه پوست يد و دوشهاي مو گردي همه بيه سرهاك گرفت يمير خود به ضّد صور خدمت عظكد

. افتنديچ مزد نيرش هكه به ضّد آن نموده بود، خودش و لشك يجهت خدمت
غما و اموالش را به تاراج يمتش را به يرده، غنكت آنرا گرفتار يد و جمعيدرصرْ پادشاه بابل خواهم بخشكن مصر را به نَبوي من زمكنيا: دي فرماين ميهوه چني خداوند  لهذا19

.رش بشودكخواهد برد تا اجرت  لش
. رده اندك من يار را براكن يه اك خواهم داد چونرده است، اجرت اوكه ك ين مصر را به جهت خدمتيزم: دي گويهوه مي و خداوند 20
. هوه هستميه من كشان خواهم گشود، پس خواهند دانست يان ايو دهان تو را درم. ديانيل خواهم روي خاندان اسرائي براي و در آن روز شاخ21


30حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 1
! بر آن روزيد واييد و بگوينكولوله : دي فرماين ميهوه چني خداوند :رده بگوك پسر انسان نبوت ي ا2
! روز ابرها و زمان امت ها خواهد بود ! استكي است و روز خداوند نزدكيه آن روز نزدكرا ي  ز3
ش منهدم يرد و اساسهاكت آنرا گرفتار خواهند يو جمع.  خواهد شدي بر حبش مستوليديفتند، آنگاه درد شديشتگان در مصر بكد و چون ي آي بر مصر فرود ميري و شمش4

.ديخواهد گرد
.ر خواهند افتاديشان به شمشين عهد همراه ايوب و اهل زمك مختلف و ي قومهاي و حبش و فُوط و لُود و تمام5
ن يهوه ايو قول خداوند . ر خواهند افتاديان آن به شمشياَسوان در مو از مجدل تا .  معاونان مصر خواهند افتاد و فخر قوت آن فرود خواهد آمد :دي فرماين مي و خداوند چن6

.است
. مخروب خواهد بوديان شهرهايش درميران خواهند شد و شهرهايرانْ وي وينهايان زمي و درم7
.هوه هستميه من كسته شوند، آنگاه خواهند دانست كع انصارش شي در مصر افروخته باشم و جمي و چون آتش8
 آن كنيرا ايز.  خواهد شدي مثل روز مصر مستوليديشان درد شديو بر ا. ديان مطمئن را خواهند ترسانيرون رفته، حبشيها بيشتك روز قاصدان از حضور من به  و در آن9
.دي آيم

.درصر پادشاه بابل تباه خواهم ساختكت مصر را به دست نبويمن جمع « :دي گوين ميهوه چني و خداوند 10
.شتگان پر خواهند ساختكن را از يده، زميشك خود را بر مصر يرهايو شمش. ران سازندين ويشان امت ها آورده خواهند شد تا آن زمكقوم خود و ستم او با 11
. هوه هستم گفته اميه كن م. ران خواهم ساختيبان وين را با هرچه در آن است، به دست غريو زم. ن را به دست اشرار خواهم فروختيده، زمي گردانك و نهرها را خش12
ن مصر يو خوف بر زم. ن مصر نخواهد برخاستي از زميسيگر رئيو بار د. بتها را نابود ساخته، اصنام را از نُوف تلف خواهم نمود « :دي فرماين ميهوه چني و خداوند 13

. خواهم ساختيمستول
. خواهم نمودي تو داورو بر.  در صوغن خواهم افروختي و فَتّروس را خراب نموده، آتش14
.ت نُو را منقطع خواهم ساختيخته، جمعيه مالذ مصر است ركنْ ي و غضب خود را بر س15ِ
.      ن به درد سخت مبتال و نُو مفتوح خواهد شد و خصمان در وقت روز برنُوف خواهند آمدي در مصر افروخته باش، سِي و چون آتش16
. خواهند رفتيرير خواهند افتاد و اهل آنها به اسيشبست به شمي جوانان آون و ف17ِ
سته باشم و فخر قوتش در آن تلف شده باشد و ابرها آن را خواهند پوشاند و دخترانش به ك مصر را در آنجا شيوغهايه ك يني خواهد شد و حكيس تاري و روز در تَحقَح18ِ
. خواهند رفتيرياس

.هوه هستميه من كگاه خواهند دانست رده باشم، آنك ي پس چون بر مصر داور19
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكازدهم، ي و در روز هفتم ماه اول از سال 20



رباس نخواهند بست تا قادر بر گرفتن ك نخواهد شد و بر آن مرهم نخواهند گذارد و يسته بندك شكنيست و اك فرعون پادشاه مصر را خواهم شي پسر انسان بازوي ا21
.ر بشوديششم
ر را از دستش يرد و شمشكسته را خرد خواهم ك او هم درست و هم شيهان من به ضّد فرعون پادشاه مصر هستم و هر دو بازو: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا22

.خواهم انداخت
.شورها متفرّق خواهم ساختكان ينده و درمكان امت ها پرايان را در مي و مصر23
.ردكشتگان ناله خواهد ك  ة به ناليه به حضور وكست ك فرعون را خواهم شيو بازوها. ر خود را به دست او خواهم داديت نموده، شمشيدشاه بابل را تقو پاي بازوها24
ر خود را به دست پادشاه يو چون شمش فرعون را خواهد افتاد يو بازوها. ت خواهم نمودي پادشاه بابل را تقويت خواهم نمود و بازوهاي پادشاه بابل را تقوي پس بازوها25

.هوه هستميه من كرده باشد، آنگاه خواهم دانست كن مصر دراز يبابل داده باشم و او آن را بر زم
. هوه هستميه من كشان خواهند دانست يشورها متفرّق ساخته باشم، اكشان را در ينده و اكان امت ها پرايان را درمي و چون مصر26


31حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكازدهم، ي و در روز اول ماه سوم از سال 1
؟ي ات به او شابهت داريه در بزرگكست يك: ت او بگوي پسر انسان به فرعون پادشاه مصر و به جمعي ا2
. بوديابرها م بود و سر او به يه گستر و قد بلند مي سايل و برگهاي جمي آشورسرو آزاد لبنان با شاخه هاكني ا3
.   ساختي درختان صحرا روان مةش را بطرف همي خويهاي شد و جوي مي آنها بهر طرف بوستان آن جاريه نهرهاكو لجه او را بلند ساخت .  آبها او را نمو داد4
.ثرت آبها بلند شدك، آنها از د و اغصان خود را نمو دادهياده گرديش زيع درختان صحرا بلندتر شده، شاخه هاين جهت قد او از جمي از ا5
. گرفتندينكه اش سيم در ساي عظيع امت هايو جم. ر اغصانش بچه آوردنديوانات صحرا زي حيو تمام. انه ساختنديش آشي مرغان هوا در شاخه هاة و هم6
.ار بودي بسيشه اش نزد آبهايه ركش خوشنما شد چوني خوي شاخه هاي خود و در درازي پس در بزرگ7
 او مشابه ييبايچ درخت در باغ خدا به زيه هكو چنارها مثل اغصانش نبود بل. ش مشابهت نداشتيو صنوبرها به شاخه ها. ردك آزاد باغ خدا آن را نتوانست پنهان يوها سر8

.نبود
 .ه در باغ خدا بود بر او حسد بردندك درختان عدن ةه همك دادم ييباي زيش به حديثرت شاخه هاك من او را به 9

ده است، يش مغرور گرديان ابرها برافراشته و دلش از بلنديه قد تو بلند شده است، و او سر خود را در مكچون: دي فرماين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا10
رون خواهم يو من او را به سبب شرارتش ب. ردك خواهد يد به وي بايه مكم خواهم نمود و او آنچه را ين پادشاه امت ها تسلي ترين جهت من او را به دست قوي از ا11

.انداخت
ن ي زميهاي وادةع دره ها خواهد افتاد و اغصان او نزد هميوهها و در جمكش بر يو شاخه ها.  خواهند نمودمكشان امت ها او را منقطع ساخته، تريك ستميعنيبان ي و غر12
. خواهند نمودكده، او را تر او فرود آمةير ساين از زي زميع قوم هايو جم. سته خواهد شدكش

.ن خواهند شدكش سايوانات صحرا بر شاخه هاي حيانه گرفته، تمامي او آشة افتادة مرغان هوا بر تنة و هم13
 باشند، در يراب ميه سك ي همگانو زورآوران آنها از. فرازنديان ابرها برني خود را درمينند و سرهاك باشند قد خود را بلند نيه نزد آبها مك يدام از درختانكچيه هك تا آن14
.م شده اندي روند به مرگ تسليه فرود ميه به هاوك يان پسران انسانين درمي زميع آنها در اسفلهايه جمكرا يز. ستندي خود نايبلند
 يو آبها. ش را بازخواهم داشتيده، نهرهاي پوشاني ويبرام و لجه را ي نماي برپا مي رود، من ماتميه او به عالم اموات فرود مك يدر روز: دي گوين ميهوه چني و خداوند 15
. ش ماتم خواهند گرفتيع درختان صحرا برايو جم. ردك سوگوارخواهم ي ويم بازداشته خواهد شد و لبنان را برايعظ
ده ي برگزيعنيع درختان عدن يو جم. هدامش متزلزل خواهم ساخت اني روند به عالم اموات فرود آورم، آنگاه امت ها را از صدايه فرود ميه به هاوك ي و چون او را با آنان16
.افتي خواهند ين تسلّي زمي شوند، در اسفلهايراب ميه سك ين لبنان از همگانيوتركيو ن
.د رفت به عالم اموات فرود خواهني همراه و  بودند،ين مك او ساةير سايان امت ها زيه درمكر و انصارش يز با مقتوالن شمشيشان ني و ا17
ان نامختونان با مقتوالن ين تو را فرود خواهند آورد و درمي زمي؟ اما با درختان عدن به اسفلهاين شباهت داشتي از درختان عدن در جالل و عظمت چنكيدام ك به 18

.ن استي جماعتش ايه فرعون و تمامكد ي گويهوه ميخداوند . دي خوابير خواهيشمش


32حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكه كول ماه دوازدهم از سال دوازدهم واقع شد  و در روز ا1
2ت ها مشابه مير ژيه بخوان و او را بگو تو به شي فرعون پادشاه مصر مرثي پسر انسان براياا مانند اژدها در در ،ي بوديان امو ي جهاني خود ميني و آب را از بيا هستي ام 

.ي سازي آنها را گل آلود ميت داده، نهرهاكد حر خويهايآبها را به پا
.ديشكشان تو را در دام من برخواهند يد و ايم بر تو خواهم گستراني عظي از قوم هاي گروهةدام خود را به واسط«: دي گوين ميهوه چني خداوند 3
.ر خواهم ساختين را از تو سيوانات زميع حيرود آورده، جم مرغان هوا را بر تو فة صحرا خواهم انداخت و همي نموده، بر روكن تري و تو را بر زم4
.ردكوهها نهاده، دره ها را از الش تو پر خواهم ك و گوشت تو را بر 5
.ها از تو پر خواهد شديه وادكنم ك يراب ميوهها سك از خون تو تا به ينك يه در آن شنا مك را يني و زم6
. خود را نخواهد دادييرده، آفتاب را به ابرها مستور خواهم ساخت و ماه روشناك كيد و ستارگانش را تاري را خواهم پوشان گردانم، آسمانيه تو را منطفك ي و هنگام7
.نت خواهم آوردي بر زميكي تار رده،كاه ي تو سي آسمان را براة درخشنديرهاي نيه تمامك د،ي فرمايهوه مي و خداوند 8
.م را محزون خواهم ساختي عظي قوم هاي آورده باشم، آنگاه دلهايه ندانسته اك يينهاير زمان امت ها بيت تو را درمك و چون هال9

و در روز انهدام تو .  خواهند شدكشان به شدت دهشتنايشان جلوه دهم، پادشاهان اي ايش روير خود را پيو چون شمش. رخواهم ساختيم را بر تو متحي عظي و قوم ها10
».دي خواهند لرزيود هر لحظه ا جان خيشان براي از اكيهر 
.ر پادشاه بابل برتو خواهد آمديشمش«: دي گوين ميهوه چنيرا خداوند ي ز11
. خواهند شدكتش هالي جمعي باشند غرور مصر را نابود ساخته، تماميشان امت ها ميكشان از ستميع ايه جمك جباران يرهاي و به شمش12
.م آنها را گل آلود نخواهد ساختيو سم بها. گرآنها را گل آلود نخواهد ساختي انسان ديو پا.  خواهم ساختكم هالي عظيه آبينارهاكم او را از ي بهاي و تمام13



.  خواهم ساختي آنها را مانند روغن جاريده، نهرهايت گردانك آنها را سايآبها: دي گويهوه مي آنگاه خداوند 14
.هوه هستميه من كنم، آنگاه خواهند دانست ك كنانش را هالكع ساي شود و چون جميز هرچه در آن باشد خالن اينم و آن زمكران ين مصر را وي و چون زم15
ه را خواهند ين مرثيتش اي جمعي مصر و تماميبرا. ه را خواهند خواندين مرثيدختران امت ها ا. ن استيشان خواهند خواند هميه اك يه ايمرث: دي گويهوه  مي و خداوند 16

.خواند
:    الم خداوند بر من نازل شده، گفتكه ك و در روز پانزدهم ماه از سال دوازدهم واقع شد 17
.ن فرود آوري زمي روند، به اسفلهايه فرود ميه به هاوك يم را با آناني عظيت مصر وِلوِلَه نما و هم او را و هم دختران امت هاي جمعي پسر انسان براي ا18
.ا و با نامختونان بخوابي؟ فرود بيباتر هستيس زك از چه 19
.ديشكتش را بي جمعيپس او را و تمام. م شده استير تسليمصر به شمش. ر خواهند افتاديان مقتوالن شمشيشان درمي ا20
. دي خواهند خوابشته شده، فرود آمده،كر يشان نامختون به شمشيا. ردكان عالم اموات او را و انصار او را خطاب خواهند ي جباران از مياي اقو21
.ر افتاده انديشته شده از شمشكشان يع ايشان است و جميشان گرداگرد اي ايقبرها. ت او هستندي جمعي درآنجا آشور و تمام22
ر يت بودند، مقتول و از شمشبين زندگان باعث هيه در زمكشان يع ايجم. شان اندي ايشان به اطراف قبرهايت ايه قرارداده شد و جمعي هاويشان به اسفلهاي ايه قبرهاك 23

.افتاده اند
  ن نامختون فرود رفته اند،ي زمير افتاده اند و به اسفلهايشان مقتول و از شمشيع ايشان است و جميشان گرداگرد اي ايقبرها. تش هستندي جمعيالم و تمامي درآنجا ع24
.ش خواهند بودي روند، متحمل خجالت خوي فرود مهيه به هاوك يپس با آنان. بت بوده اندين زندگان باعث هيه در زمكرا يز

ن يه در زمكرا يز. رنديشان نامختون و مقتول شمشيع ايشان است و جميشان گرداگرد اي ايقبرها. ان مقتوالن قرارداده انديتش درمي جمعي او و تمامي براي بستر25
.شتگان قرار داده شدكان يدرم. ش خواهند بوديمل خجالت خو روند، متحيه فرود ميه به هاوك يپس با آنان. بت بودنديزندگان باعث ه

بت ين زندگان باعث هيه در زمكرايز. رنديشان نامختون و مقتول شمشيع ايشان است و جميشان گرداگرد اي ايقبرها. ت آنها هستندي جمعي و توبال تمامك در آنجا ماش26
.بودند

.  خود نهادندير سرهاي خود را زيرهايشان شمشيو ا. دي نخواهند خواب ه فرود فته اند،يش به هاوي جنگ خوةه با اسلحك اند ه افتادهك يشان با جباران و نامختوناني پس ا27
.بت جباران بودندين زندگان باعث هيه در زمكرا يز. شان خواهد بودي ايشان بر استخوانهايو گناه ا

.دي خوابير خواهيشمشسته شده، با مقتوالن كان نامختونان شي و اما تو درم28
 روند يه فرود ميه به هاوك يشان با نامختونان و آنانيو ا. ر قرار داده شدنديه در جبروت خود با مقتوالن شمشكع سرورانش هستند ي در آنجا اَدوم و پادشاهانش و جم29

.ديخواهند خواب
پس با مقتوالن . ش باعث آن بودند، خجل خواهند شديه به جبروت خوك يبتياز ه. فتنده با مقتوالن فرود ركان هستند يدوني صة شمال و هميساوع ري در آنجا جم30

.متحمل خجالت خود خواهند شد.  رونديه فرود ميه به هاوك يد و با آنانيرْ نامختون خواهند خوابيشمش
.   شته خواهند شدكر ير او به شمشك لشي خواهد داد و فرعون و تماميشتن را تسلّيت خود خوي جمعيند درباره تمامين را بيه فرعون چون اكد ي گويهوه مي و خداوند 31
.ديان نامختونان خواهند خوابانير درميت او را با مقتوالن شمشي جمعيپس فرعون و تمام. دميبت گردانين زندگان باعث هيمن او را در زم: دي گويهوه ميرا خداوند ي ز32


33حزقيال باب 
:ازل شده، گفتالم خداوند بر من نك و 1
2ده يان خود گرفته، او را به جهت خود به دي را از ميسكن ي آورم و اهل آن زميني بر زميرياگر من شمش: شان بگويرده، به اك پسر انسان پسران قوم خود را خطاب يا
نند،كن يي تعيبان
به سازد،   رِنّا را نواخته، آن قوم را متنكد و ي آين ميه بر آن زمكند ير را بي و او شمش3
.ر آمده، او را گرفتار خواهد ساخت و خونش بر گردنش خواهد بوديده، متنبه نشود، آنگاه شمشيرِنّا را شنك ي صدايسك و اگر 4
.دي رهاني شد جان خود را ميد، خون او بر خودش خواهد بود و اگر متنبه ميد و متنبه نگرديرِنّا را شنك يه صداك چون5
ده بان يشان گرفتار شده است، اما خون او را از دست ديان اي را از ميسكر آمده، يرِنّا را ننواخته قوم را متنبه نسازد و شمشكد و ي آيه  مكند ير را بيشمشده بان ي و اگر د6

.ديخواهم طلب
.يشان را از جانب من متنبه سازيده، ايالم را از دهانم شنكن نموده ام تا يي تعيده بانيل به دي خاندان اسرائي پسر انسان براي و من تو را ا7
ر ير در گناه آن مرد شري، آنگاه آن مرد شريقش متنبه سازير را از طري تا آن مرد شريياگر تو سخن نگو!  مردير البتّه خواهي مرد شريا: مير گويه من به مرد شرك يني ح8

.ديدر گناه خود خواهد مرد، اما خون او را از دست تو خواهم طلب
 اما تو جان خود را رستگار   آنگاه او در گناه خود خواهد مرد، ند،كق خود بازگشت نيد و او از طري تا از آن بازگشت نمايقش متنبه سازير را از طري اما اگر تو آن مرد شر9

. يساخته ا
م، پس چگونه يده شده اياهكو گناهان ما بر گردن ما است و به سبب آنها ان يه عصكچون: ديي گوين مضمون ميشما بد: ل بگوي پسر انسان به خاندان اسرائي پس تو ا10

م ماند؟يزنده خواه
ق خود بازگشت نموده، زنده ير از طريه شركه خوش هستم كستم بلير خوش نيه من از مردان مرد شركات خودم قسم يبه ح: دي فرمايهوه ميخداوند : شان بگوي به ا11
د؟يريرا چرا بميد زييش بازگشت نماي بد خويق هاياز طر! دييشت نمال بازگي خاندان اسرائيا. ماند
ه او از شرارت خود ك ير در روزيو شرارت مرد شر. ديب گناه شود، او را نخواهد رهانكه مرتك يعدالت مرد عادل در روز:  پسر انسان به پسران قوم خود بگوي و تو ا12

.ه گناه ورزد، به عدالت خود زنده نتواند ماندك ي عادل در روزو مرد.  نخواهد شديت وكد، باعث هاليبازگشت نما
 يانيه در عصكاد آورده نخواهد شد بليان  ورزد، آنگاه عدالتش هرگز به ي عص  ماند، اگر او به عدالت خود اعتماد نموده،يه البتّه زنده خواهكم يه به مرد عادل گوك يني ح13
.ده است خواهد مرديه ورزك

اگر او از گناه خود بازگشت نموده، انصاف و عدالت را بجا آورد،!  مرديالبتّه خواه:  مير گويه به مرد شرك ي و هنگام14
 ي انصافيب بك مرت  نموده،كات سلويض حيد و به فرايده بود رد نماير رهن را پس دهد و آنچه دزدي و اگر آن مرد شر15

 . نشود، او البتّه زنده خواهد ماند و نخواهد مرد



.البته زنده خواهد ماند. ه انصاف و عدالت را بجا آورده استكاد آورده نخواهد شد چونيده بود بر او به يه ورزك ي تمام گناه16
.       ستيه موزون نكشان است يق خود ايه طركست، بليق خداوند موزون نيه طركند ي گوي اما پسران قوم تو م17
.ان ورزد، به سبب آن خواهد مردي برگشته، عصه مرد عادل از عدالت خودك ي هنگام18
.ر از شرارت خود بازگشت نموده، انصاف و عدالت را بجا آورد به سبب آن زنده خواهد ماندي و چون مرد شر19
. ود خواهم نميش داوريق هاي از شما موافق طريكيل من بر ي خاندان اسرائيا. ستي خداوند موزون نيق هايه طركد يي گوي اما شما م20
.ر شده استيه شهر تسخكرده بود نزد من آمده، خبر داد كم فرار يه از اورشلك يسكه ك ما واقع شد يري و در روز پنجم ماه دهم از سال دوازدهم اس21
.گر گنگ نبودميشوده شد و دد، دهانم گيپس چون او دروقت صبح نزد من رس.  دست خداوند بر من آمده، دهان مرا گشوديدن آن فراري و در وقت شام قبل از رس22
: الم خداوند بر من نازل شده، گفتك و 23
ن به ارث به ما داده شده يه زمكم يار هستين شد و ما بسين زميه وارث اك يني نفر بود حكيم ي ابراه :ندي گويل مين اسرائي زمين خرابه هاينان اك پسر انسان ساي ا24

.است
ا شما يپس آ. ديزي ريد و خون مي افرازيش برمي خوي بتهايد و چشمان خود را بسوي خوريگوشت را با خونش م: دي فرماين ميهوه چنيخداوند : شان بگوين به اي بنابرا25

د شد؟ ين خواهيوارث زم
د شد؟يخواهن ين زميا وارث ايپس آ. دي سازيه خود را نجس ميدام از شما زن همساكب رجاسات شده، هركد و مرتينك يه ميك خود تيرهاي بر شمش26
 صحرا اند يه بر روك يو آنان. ر خواهند افتاديه در خرابه ها هستند  به شمشك ي آنان ات خودم قسم البتهيبه ح: دي فرماين ميهوه چنيه خداوند كشان بگو ينطور به اي بد27
.ند از وبا خواهند مرديه در قلعه ها و مغاره هاك يو آنان. وانات خواهم دادي حك خورايبرا

. نباشديه رهگذركران و محل دهشت خواهم ساخت و غرور و قوتش نابود خواهد شد ين را وين زميو ا 28
.هوه هستميه من كران و محل دهشت ساخته باشم، آنگاه خواهند دانست يشان بعمل آورده اند ويه اك ي رجاساتةن را به سبب همين زمي و چون ا29
د ي گويرده، مكس به برادرش خطاب ك و هر يگري به دكيند و هر ي گوي تو سخن مة خانه ها درباريوارها و نزد درهاي ديه پهلو پسر انسان پسران قومت بي امĤ تو ا30

 شود؟يه از جانب خداوند صادر مكالم است ك چه  !ديد و بشنوييايب
شان به دهان خود سخنان يه اكرايز.  آورندي شنوند، اما آنها را بجا نمي را مش تو نشسته، سخنان تويو مانند قوم من پ. ندي آيه قوم من مك يند بطوري آي و نزد تو م31
. روديشان مي حرص ايشان در پين دل اكيل. ندي گوين ميريش

. آورندي شنوند، اما آنها را بجا نميه سخنان تو را مكرا يز. ي نواز هستكين مطرب خوشنوا و نيريشان مثل سرود شي اي تو براكني و ا32
  . شان بوده استيان اي درميه نبك شود و البتّه واقع خواهد شد، آنگاه خواهند دانست ين واقع ميچون ا و 33


34حزقيال باب 
: الم خداوند بر من نازل شده، گفتكو  1
2ت ي پسر انسان به ضّد شبانان اسرائيات نما و نبويشتن را ميه خوكل ي بر شبانان اسرائيوا: دي فرماين ميهوه چنيخداوند :  به شبانان بگويعنيشان يرده، به اكل نبو 

د شبانان گله ها را بچرانند؟ ي بايا نميآ. چرانند
.دي چرانيد، اما گله را نميشك يها را ميد و پرواري پوشيد و پشم را مي خوريه را مي شما پ3
ه كد، بلي طلبيد و گم شدگان را نمي آوريد و رانده شدگان را پس نمينك ي نميته بندسكسته ها را شكد و شيي نمايماران را معالجه نميد و بي دهيت نميفان را تقوي ضع4

. ديي نماي ميمرانكبر آنها با جور و ستم ح
.           گردنديده، آواره ميوانات صحرا گردي حة همك شوند و خوراينده مك پس بدون شبان پرا5
 يشان تفحص نمي اي طلبد و برايشان را نمي ايسكنده گشته، كن پراي زمي تمامي من بر روةو گل. آواره شده اند بلند ي تلّهاةوهها و بر همكع ي گوسفندان من برجم6

.دينما
!ديالم خداوند را بشنوك شبانان ي پس ا7
و شبانان من .  ندارنديده، شبانيا گردوانات صحري حة همك من به تاراج رفته و گوسفندانم خوراةه گلكنه چونيات خودم قسم هر آيبه ح: دي فرمايهوه مي خداوند 8

. ت ننمودندي مرا رعاةدند و گليشتن را چرانيه شبانان خوكبل. دنديگوسفندانم را نطلب
!ديالم خداوند را بشنوك شبانان، ين اي بنابرا9

دن گله معزول خواهم ساخت تا يشان را از چرانيو ا. دي طلبشان خواهمي من به ضّد شبانان هستم و گوسفندان خود را از دست اكني ا :دي فرماين ميهوه چني خداوند 10
.شان نباشندي اكد تا خورايشان خواهم رهانيو گوسفندان خود را از دهان ا. گر نچراننديشتن را ديشبانانْ خو

.ده، آنها تفقّد خواهم نمودي خود را طلبةندكهان من خودم گوسفندان پرا: دي گوين ميهوه چنيرا خداوند ي ز11
ه ك ييشان را از هر جايش را تفقّد نموده، ايد، همچنان من گوسفندان خوي نمايش را تفقّد مي خوة باشد، گلي خود مةندكان گوسفندان پرايه درمك ينيه شبان حك چنان12

.دينده شده بودند خواهم رهانكظ پراي غليكيدر روز ابرها و تار
.ديشان را خواهم چرانين ايع معمورات زميها و جميل و در وادي اسرائيههاوكرون آورده، بر يان قوم ها بيشان را از مي و ا13
ل يوهها اسرائكد و بر ياه خواهند خوابيو و مرتع پر گكيل خواهد بود و آنجا در آرام گاه ني بلند اسرائيوههاكشان را بر يد و آرامگاه ايو خواهم چرانكيشان را بر مرتع ني ا14

.ديخواهند چر
.ديشان را خواهم خوابانيد و من ايه من گوسفندان خود را خواهم چرانكد ي گويه مهوي خداوند 15
 كن فربهان و زور آوران را هالكيل. ماران را قوت خواهم دادي نموده ، بيسته بندكسته ها را شكد و رانده شدگان را باز خواهم آورد و شي گم شدگان را خواهم طلب16

. خواهم نمودتيشان به انصاف رعايساخته، بر ا
. خواهم نمودي نر داوري و بزهايان قوچهايان گوسفندان و گوسفند و درميهان من درم: دي فرماين ميهوه چني گوسفندان من، خداوند ي و اما به شما ا17
ش ي خويهاي مانده را به پايه باقكد بليدي آب زالل را نوشد؟ ويمال ساختيش پاي خويهايز به پاي مرتع خود را نةيه بقكدند، بليو را چرانكيه مرتع نكم بود ك شما يا براي آ18

د؟يگل آلود ساخت
. نوشندي شما گل آلود گشته است، ميه به پاك چرند و آنچه را يمال شده است، مي شما پاي و گوسفندان من آنچه را از پا19
. خواهم نمودين فربه و گوسفندان الغر داوران گوسفندايهان من خودم درم«: دي گوين ميشان چنيهوه به اين خداوند ي بنابرا20



د، ينده ساخته اكرون پرايشان را بيه اكني ايد، حتّي زنيرون مي خود بيفان را به شاخهاي ضعةد، و همي زنيتف خود تنه مكه شما به پهلو و ك چون21
.   خواهم نمودي گوسفند داوران گوسفند ويگر به تاراج برده نشوند و درميه دك خود را نجات خواهم داد ة پس من گل22
.شان خواهد بوديد و او شبان ايت بنمايشان را رعايه اك خود داود را ة بنديعنيشان را بچراند يه اكشان خواهم گماشت ي شبان بر اكي و 23
.هوه هستم گفته اميه كس خواهد بود من يشان رئيان اي من داود درمةشان خواهم بود و بندي ايهوه خداي و من 24
.دين شده، در جنگلها خواهند خوابكت سايابان به امنيشان در بين نابود خواهم ساخت و اي را از زميوانات موذيو ح. شان خواهم بستي را با اي وعهد سالمت25
.ت خواهد بودك بريد و بارشهايو باران را در موسمش خواهم باران. ت خواهم ساختكوه خود را بركشان را و اطراف ي و ا26
شان را يوغ اي يه چوبهاك ينيو ح. ن خواهند شدكت ساين خود به امنيشان در زميو ا. ش را خواهد دادين حاصل خوي خود را خواهند آورد و زمةوي و درختان صحرا م27
.مهوه هستيه من كده باشم، آنگاه خواهند دانست ي خود ساخته بودند رهانكشان را مملويه اك يشان را از دست آنانيسته و اكش

.ن خواهند شدك سايت، بدون ترساننده ايه به امنكشان را نخواهند خورد بليوانات صحرا ايان امت ها به تاراج نخواهد رفت و حيگر درمي و د28
.دين تلف نخواهند گرديگر از قحط در زمي برپا خواهم داشت و ديشان درختستان ناموري اي و برا29
. باشنديشان قوم من ميشان هستم و ايشان با اي ايهوه خدايه من كل خواهند دانست يسرائخاندان ا: دي گويهوه مي و خداوند 30
 ». باشمي شما ميد و من خداي گوسفندان مرتع من، انسان هستي من و اة گليشما ا: دي گويهوه مي وخداوند 31


35حزقيال باب 
:الم خداوند بر من نازل شده، گفتكو  1
2ت نمايوه سعكا بر  پسر انسان نظر خود ريار بدار و به ضد آن نبو!
.ران و محل دهشت خواهم ساختيرده، تو را وكو دست خود را بر تو دراز . ر من به ضّد تو هستميوه سعك ي اكنيا : دي فرماين ميهوه چني و آن را بگو خداوند 3
.هوه هستميه من ك يران شده، بدانيت را خراب خواهم نمود تا وي شهرها4
. يم نمودير تسليشان و هنگام عقوبت آخر به دم شمشيبت ايل را در زمان مصي اسرائي و بني داشتيه عداوت دائمكن چو5
، خونْ تو را تعاقب يچون از خون نفرت نداشت. ديه خون تو را تعاقب نماكم خواهم نمود يه تو را به خون تسلكات خودم قسم يبه ح: دي گوين ميهوه چني لهذا خداوند 6

.هد نمودخوا
.ندگان را از آن منقطع خواهم ساختيران ساخته، روندگان و آير را محل دهشت و ويوه سعك و 7
.فتندي تو بيهاي وادةر بر تلّها و دره ها و هميه مقتوالن شمشكنم ك يشتگانش مملو مكش را از يوههاك و 8
.هوه هستميه من كد يو بدانون نشود كگر مسيت ديه شهرهاك سازم ي مي دائميو تو را خرابه ها 9

. هوه در آنجا استيه كم آورد با آني شود و آن را به  تصرف خواهين از آن من مين دو زمين دو امت و اي ايه گفتك چون10
ه با تو عمل خواهم نمود و ك ياشتشان ديه با اك ينه ايك، از يشان نموديه به اك يه موافق خشم و حدكات خودم قسم يبه ح: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا11

.ديشان معروف خواهم گردانيان ايشتن را بر تو درميرده باشم، خوك يچون بر تو داور
. ما داده شدك خورايد و برايخراب گرد: يه گفتكچون. ده امي، شنيل گفته اي اسرائيوههاكه به ضّد كز را يفرآمك سخنان يهوه تماميه من ك دانست ي و خواه12
.دميد و من آنها را شنيش را بر من افزوديبرنموده، سخنان خوكشما به دهان خود به ضّد من ت و 13
.ران خواهم ساختينند من تو را وك ي جهان شاديه تمامك ينيح: دي گوين ميهوه چني خداوند 14
پس . د شديران  خواهيعاً وير و تمام اَدوم جميوه سعك يهم نمود و تو ا، همچنان با تو عمل خواي نموديران شد شاديه وك ينيل حيراث خاندان اسرائيه بر مك و چنان15

.هوه هستميه من كخواهند دانست 


36حزقيال باب 
 !ديالم خداوند را بشنوكل ي اسرائيوههاك يا: رده، بگوكل نبوت ي اسرائيوههاك پسر انسان به يو تو ا 1
.راث ما شده استينه ميري ديهاين بلندي اة شما گفته اند هةه دشمنان درباركچون: دي گوين ميهوه چني خداوند 2
 حرف يد و بر لبهاي امت ها بشوةيراث بقيده اند تا ميرده و بلعكشان شما را از هر طرف خراب يه اكاز آن جهت : دي فرماين  ميهوه چنيه خداوند كرده، بگو ك لهذا نبوت 3
د،يده ايف گرديران برآمده، مورد مذّمت طوايگ
 ةيه تاراج شده و مورد سخرك يك مترويران و شهرهاي ويها و دره ها و خرابه هايوهها و تلّها و وادكهوه به ي خداوند  !ديهوه را بشنويالم خداوند كل ي اسرائيوههاك ي لهذا ا4
:دي گوين ميده است، چني مجاور گردي امت هاةيبق
 ةنيك تمام دل و ين مرا به شاديشان زميه اكلّم نموده ام ك اَدوم تي امت ها و به ضّد تمامةيرت خود به ضّد بقيبه آتش غنه يهر آ: دي فرماين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا5

. خود ساخته اند تا آن را به تاراج واگذارندكقلب،  مل
د لهذا من در يه شما متحمل سرزنش امت ها شده اك چون :دي فرماين ميه چنهويه خداوند كها و دره ها بگو يوهها و تلّها و وادكل نبوت نما و به ين اسرائي زمةپس دربار 6
» .لّم نمودمكرت و خشم خود تيغ
.ند البته سرزنش خود را متحمل خواهند شديه به اطراف شماك ييه امت هاكمن دست خود را برافراشته ام  : دي فرماين ميهوه چني و خداوند 7
. خواهند آمديشان به زوديه اكرايد آورد زيل خواهي قوم من اسرائي خود را براةويد و ميانيد روي خود را خواهيه هال شاخي اسرائيوههاك ي و شما ا8
.د شدياشته خواهكار شده، ي من بطرف شما هستم و بر شما نظر خواهم داشت و شكنيرا اي ز9

.ون و خرابه ها معمور خواهد شدكاً و شهرها مسعيل را جمي خاندان اسرائي تماميعني و بر شما مردمان را خواهم افزود 10
شتر از اول شما احسان يه بر شما بكبل. م معمور خواهم ساختيĤم قدي بارور خواهند شد و شما را مثل ا شان افزوده شده،يه اكار خواهم آورد يم بسي و بر شما انسان و بها11

.هوه هستميه من كد دانست يخواهم نمود و خواه
. ي اوالد نسازيگر بيشان را دي و ايشان بشويراث ايل را بر شما خرامان خواهم ساخت تا تو را به تصرف آورند و مي قوم خود اسرئيعني  و مردمان12
،ي گرداني اوالد ميش رابي خوي و امت هاي بلعيه مردمان را مكند ي گوي تو مةشان درباريه اكچون «: دي گوين ميهوه چني و خداوند 13
. ساختي اوالد نخواهيگر بيش را دي خويد و امت هاي بلعيگر نخواهيمردمان را د: دي گويهوه ميوند  پس خدا14



 ين را ميهوه ايخداوند . دي لغزانيگر نخواهيش را دي خوي شد و امت هايف نخواهيگر متحمل مذّمت طوايد و ديگر در تو مسموع نخواهم گرداني و سرزنش امت ها را د15
.ديگو
:     م خداوند بر من نازل شده، گفتالك و 16
شان به نظر من مثل نجاست زن يق ايو طر.  بودند آن را به راهها و به اعمال خود نجس نمودندين مكن خود سايل در زميه خاندان اسرائك ي پسر انسان، هنگامي ا17
. بوديض ميحا
.ختميشان ريس ساختند، من خشم خود را بر ا خود نجيختند و آن را به بتهاين ريه بر زمك ي لهذا به سبب خون18
. نمودميشان داوريشان، بر ايو موافق راهها و اعمال ا. شورها متفرّق گشتندكنده ساختم و در كان امت ها پرايشان را درمي و ا19
رون ين او بي باشند و از زميهوه مينان قوم يه اكشان گفتند ي اةررا دربايز.  حرمت ساختنديدند، آنگاه اسم قدوس مرا بيه به طرف آنها رفتند رسك يي و چون به امت ها20

. آمده اند
. حرمت ساختند شفقت نمودمي آنها رفته بودند بيه بسوك ييان  امت هايل آن را درميه خاندان اسرائكن من بر اسم قدوس خود كي ل21
ه ك ييان امت هايه آن را درمكه بخاطر اسم قدوس خود كن را به خاطر شما بليل من اي خاندان اسرائيا: دي فرماين ميهوه چنيخداوند : ل بگوين به خاندان اسرائي بنابرا22

. آورميد بعمل مي حرمت نموده ايبه آنها رفته، ب
ه ك ينيح: دي گويهوه مي خداوند و. س خواهم نموديد، تقدي عصمت ساخته ايان آنها بي حرمت شده است و شما آن را درمييان امت هايه درمكم خود را ي و اسم عظ23

.هوه هستميه من كرده شوم، آنگاه   امت ها خواهند دانست كس يشان در شما تقديبنظر ا
.ن خود درخواهم آوردينم و شما را در زمك يشورها جمع مكع يرم از جمي گيان امت ها مي و شما را از م24
. شما طاهر خواهم ساختي بتهاة نجاسات و از همةو شما را از هم. د شديد و طاهر خواهي بر شما خواهم پاشك و آب پا25
.ن به شما خواهم داديرده، دل گوشتك را از جسد شما دور يو دل سنگ.  و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد26
.ديام مرا نگاه داشته، آنها را بجا آوركد تا احيخواهم گردان كض خود سالي و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرا27
. شما خواهم بوديد بود و من خداين شده، قوم من خواهكه به پدران شما دادم ساك يني و در زم28
.هم فرستادگر قحط بر شما نخوايو غلّه را خوانده، آن را فراوان خواهم ساخت و د.  نجاسات شما نجات خواهم دادة و شما را از هم29
.دي قحط نشويان امت ها متحمل رسوايگر درمين را فراوان خواهم ساخت تا دي درختان و حاصل زمةوي و م30
.د داشتيروه خواهكشتن را در نظر خود ميد، آنگاه به سبب گناهان و رجاسات خود خوياد آوريح و اعمال ناپسند خود را به ي قبي و چون راهها31
  .دي خود خجل و رسوا شويل به سبب راههاي خاندان اسرائيپس ا. رده امكن را به خاطر شما نيه من اكد يبدان: دي گويهوه مي و خداوند 32
.ون خواهم ساخت و خرابه ها معمور خواهد شدك گناهانتان طاهر سازم، شهرها را مسيه شما را از تمامك يدر روز: دي فرماين ميهوه چني خداوند 33
.ار خواهد شدي بود، شيان خراب ميع رهگذري به نظرجمهكران ين وي و زم34
. ون شده استكران و منهدم بود، حصاردار و مسيه خراب و وك ييده است و شهرهايران بود، مثل باغ عدن گرديه وك ينين زمي و خواهند گفت ا35
لّم نموده و بعمل كهوه هستم تيه كمن . رانه ها را غرس نموده اميرده و وكبات را بنا هوه مخرويه من ك مانده باشند، خواهند دانست يه به اطراف شما باقك يي و امت ها36

.آورده ام
ر خواهم يثكشان را با مردمان مثل گله يمن ا. شان بعمل آورمي ايل از من مسألت خواهند نمود تا آن را برايگرخاندان اسرائين بار دي ايبرا: دي گوين ميهوه چني خداوند 37

.ديگردان
.هوه هستميه من كشان خواهند دانست ي مردمان پر خواهم شد و اي مخروب از گله هايش همچنان شهرهايم در موسمهاي اورشلة گليعني ي قرباني مثل گله ها38


37حزقيال باب 
.ود قرار داد و آن از استخوانها پر بيرون برد و در همواري دست خداوند بر من فرود آمده، مرا در روح خداوند ب1
. بودكار خشياده و بسيت زي نهاي بي همواري آنها بر روكنيو ا. دي و مرا به هر طرف آنها گردان2
.ي دانيهوه تو مي خداوند يا: ن استخوانها زنده گردد؟ گفتميه اك شود يا مي پسر انسان آيا:  و او مرا گفت3
!ديالم خداوند را بشنوك ك خشي استخوانهايا: نها بگوين استخوانها نبوت نموده، به ايبر ا:  پس مرا فرمود4
.دي آورم تا زنده شوي من روح به شما درمكنيا: دي گوين مين استخوانها چنيهوه به اي خداوند 5
هوه يه من كد دانست يواهپس خ. يد و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شوديه ها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشاني و پ6

.هستم
 به استخوانش ي هر استخوانيعنيگر يدكي واقع شد و استخوانها به ي تزلزلكنيو ا. دي مسموع گرديو چون نبوت نمودم، آواز. ردمكه مذمور شدم نبوت ك پس من چنان7

. شدكينزد
.ه ها و گوشت به آنها روح نبودي پكنيستم و اي و نگر8
شان زنده يشتگان بدم تا اكن يا و به اي اربع بي روح از بادهايه اكد ي فرماين ميهوه چنيخداوند : رده، بگوك پسر انسان بر روح نبوت يا!  روح نبوت نمابر:  پس او مرا گفت9

.شوند
.ستادندي ايميت عظي نهاير بك خود لشيهايو روح به آنها داخل شد و آنها زنده گشته، بر پا.  نبوت نمودم ه مرا امر فرمود،ك پس چنان10
د و خودمان يع گرديد ما ضاي شد و امك ما خشياستخوانها: ندي گويشان مي اكنيا.  باشنديل مي خاندان اسرائين استخوانها تمامي پسر انسان ايا:  و او مرا گفت11

.ميمنقطع گشت
ل ين اسرائي شما درآورده، به زمي قوم من از قبرهايو شما را ا. مي گشاي شما را مي من قبرهاكنيا: دي فرماين ميهوه چنيخداوند : شان بگوي به ا رده،ك لهذا نبوت 12

.خواهم آورد
.هوه هستميه من كد دانست يرون آورم، آنگاه خواهي شما بيم و شما را از قبرهاي شما را بگشاي قوم من چون قبرهاي و ا13
قول . لّم نموده و بعمل آورده امكهوه تيه من كد دانست يپس خواه. م خواهم ساختين خودتان مقير زمد و شما را دي و روح خود را در شما خواهم نهاد تا زنده شو14

 . ن استيخداوند ا



   : گفت الم خداوند بر من نازل شده،ك و 15
 يوسف عصاي يبرا “س ير و بر آن بنويگر بگي ديپس عصا” .ي ويل رفقاي اسرائي بنيهودا و براي يبرا“س ير و بر آن بنوي خود بگي عصا براكي پسر انسان يو تو ا  16
”ي ويل رفقاي خاندان اسرائيم و تماميافرا

. باشدكي عصا ساز تا در دستت كيگر يدكي خودت با ي و آنها را برا17
 ست؟يارها مقصود تو چكن يه از اك ي دهيا ما را خبر نمي آ :نديرده، گوك و چون ابناء قومت تو را خطاب 18
 اند، خواهم گرفت و آنها را با ي ويه رفقاكل را يم است و اسباط اسرائيه در دست افراكوسف را ي ي من عصاكني ا :دي فرماين ميهوه چنيخداوند : شان بگويه ا آنگاه ب19

. خواهد شدكي عصا خواهم ساخت و در دستم كيوست و آنها را يهودا خواهم پي ي با عصايعني يو
.شان باشدي در دست تو درنظر ايا نوشته بر آنهك پس آن عصاها را 20
شان را يرد و اكشان را از هر طرف جمع خواهم يه به آنها رفته اند گرفته، اك ييان امت هايل را از مي اسرائي من بنكنيا: دي فرماين ميهوه چنيخداوند : شان بگوي و به ا21
.ن خودشان خواهم آورديبه زم

گر به دو يگر دو امت نخواهند بود و ديشان سلطنت خواهد نمود و ديع اي پادشاه بر جمكيو .  امت خواهم ساختكيل ي اسرائيوههاكن بر يشان را در آن زمي و ا22
.م نخواهند شديت تقسكممل
ده اند نجات داده ي گناه ورزه در آنهاكشان ين اكع مسايشان را از جميه اكبل.  خود نجس نخواهند ساختيت هاي معص ةگر به بتها و رجاسات و هميشتن را دي و خو23

.شان خواهم بودي ايشان قوم من خواهند بود و من خدايو ا. شان را طاهر خواهم ساختيا
.ض مرا نگاه داشته، آنها را بجا خواهند آوردي نموده، و فراكام من سلوكشان خواهد بود و به احي من داود،  پادشاه اة و بند24
ونت خواهند نمود و بنده من داود تا كشان تا به ابد در آن سين خواهند شد و اك سا  بودند،ين مكشان در آن سايوب دادم و پدران اعقي خود ةه به بندك يني و در زم25

.شان خواهد بوديس ايابداالباد رئ
شان قرار يان ايش را تا ابداالباد درميد و مقْدس خو خواهم افزو م ساخته،يشان را مقي خواهد بود و ايشان عهد جاوداني ايه براك خواهم بست يشان عهد سالمتي و با ا26

.خواهم داد
.خواهند بودشان قوم منيشان خواهم بود و اي ايشان خواهد بود و من خداين من بر اك و مس27
. مي نمايس ميل را تقديرائه اسكهوه هستم يه من ك، آنگاه امت ها خواهند دانست  شان تابه ابد برقرار بوده باشديان اي پس چون مقْدس من درم28


38حزقيال باب 
 :الم خداوند بر من نازل شده، گفتكو  1
2وش و ماشَين ماجوج و رئيه از زمك پسر انسان نظر خود را بر جوج ياوت نماكس رو توبال است بدار و بر او نب .
.و توبال به ضّد تو هستم كس روش و ماشَي ماجوج رئي من اكنيا: دي فرماين ميهوه چني و بگو خداوند 3
 ييت عظمي جمع  تمام آراسته، ةشان با اسلحيع ايه جمكاسبان وسوراران .  آورميرون ميرت بك لشي گذارم و تو را با تماميده، قالّب خود را به چانه ات مي و تو را بر گردان4

رها به دست گرفته، يشان شمشي ايبا سپرها و مِجنها و همگ
شان با پسر و خُود،يع ايشان و جميوط با اوش و فُك فارس و 5
.ار همراه توي بسي افواجش و فوم هاي افواجش و خاندان تو جرْمه از اطراف شمال با تمامي جومرْ و تمام6
.شان باشيد و تو مستحفظ ايĤ سازيشتن را مهي خو ه نزد تو جمع شده اند،كت ي جمعي پس مستعد شو و تو و تمام7
ه كل ي اسرائيوههاكار بر ي بسيان قوم هايه آن ازمك آمد ير استرداد شده است خواهيه از شمشك يني آخر به زميار از تو تفقّد خواهد شد و در سالهاي بسي بعد از روزها8

. باشندين مكت ساي اهلش به امنيرون آورده شده و تماميان قوم ها بيم شده بود، جمع شده است و آن ازمي تسليمي دا ةبه خراب
. باشنديه همراه تو مكار ي بسيع افواجت و قومهايتو و جم. دي پوشانين را خواهي شد و مانند ابرها زميد داخل آن خواهي برآمد و مثل باد شدي اما تو بر آن خواه9

. نمودي زشت خواهيريرد و تدبكزها در دل تو خطور خواهد يدر آن روز چ : دي فرماين ميهوه چني خداوند 10
. حصارند و پشت بندها و دروازه ها ندارنديشان بيع ايه جمكم ي آينند مكت ساينان و امنيه به اطمك يسانكم بر ي آي حصار برمين بيبه زم:  گفتي و خواه11
.نندك در وسط جهان سا و اموال انداخته اند ويشان مواشيه اك يه معمور شده است و به قومك يي و دست خود را به خرابه هايمت را ببري و غنيي تا تاراج نما12
رده كعت خود را جمع يمت جميا به جهت بردن غني و آ ؟يا به جهت گرفتن غارت آمده اي آ :شان تو را خواهند گفتيان ايران ژيع شيش و جمي شَبا و ددان و تجار تَرْش13

؟ ي ببريمي و غارت عظيي و اموال را برباي و مواشي تا نقره و طال برداريا
14ت نموده، يان يبنابراد؟ي فهميا تو نخواهين باشند آكت سايل به امنيه قوم من اسرائك ينيدر آن روز ح: دي فرماين ميهوه چنيه خداوند كجوج را بگو   پسر انسان نبو
 باشند،ير ميثك يركم و لشي عظيتيشان اسب سوار و جمعيع ايه جمكار همراه تو ي بسي آمد تو و قوم هايش از اطراف شمال خواهيان خوك و از م15
 ينيه امت ها حكن خود خواهم آورد تا آنيه تو را به زمكوست ين به وقوع خواهد پين ايĤم بازپسيدر ا.  برآمدين را پوشاند خواهيه زمك يل مثل ابري و بر قوم من اسرائ16
. رده باشم مرا بشناسندكس يشان تقدي جوج به نظر ايشتن را در تو ايه من خوك

ار نبوت نمودند در خصوص تو ي بسي سالهاةĤم درباريه در آن اكل ي اسرائياي بندگانم انبةĤم سلف به واسطيه در اك يستيس نكا تو آني آ :دي فرماين ميهوه چني خداوند 17
 شان خواهم آورد؟يه تو را بر اكگفتم 

. ام خواهد برآمديني همانا حدت خشم من به ب د،يآ يل برمين اسرائيه جوج به زمك ي در روزيعني در آن روز  :دي گويهوه مي خداوند 18
.ل خواهد شدين اسرائي در زميمينه در آن روز تزلزل عظيه هر آكرت و آتش خشم خود گفته ام يرا در غي ز19
وهها سرنگون كد و ي حضور من خواهند لرز جهانند بهيه بر روك ي مردمانة خزند و همين   ميه بر زمك ي حشراتةوانات صحرا و هميا و مرغان هوا و حيان دري و ماه20

.دين منهدم خواهد گردي زميع حصارهايخواهد شد و صخره ها خواهد افتاد و جم
.س بر برادرش خواهد بودكر هري خود به ضّد او خواهم خواند و شمشيوههاكع ي بر جميري من شمش :دي گويهوه مي و خداوند 21
.دي باشند خواهم باراني ميه با وك ياري بسيال و تگرگ سخت و آتش و گوگرد بر او و بر افواجش و بر قوم هايد و باران سيسان و با وبا و خون بر او عقوبت خواهم ر22
. هوه هستميه من كار معظّم و قدوس و معروف خواهم نمود و خواهند دانست ي بسيشتن را درنظر امت هاي و خو23




39حزقيال باب 

. و توبال من به ضّد تو هستمكس روش و ماشَي جوج رئي اكنيه اك  :دي فرماين ميهوه چنيرده، بگو خداوند ك جوج نبوت ةار پسر انسان دربيپس تو ا 1
. ل خواهم آوردي اسرائيوههاكم و تو را از اطراف شمال برآورده، بر ي نماي مي گردانم و رهبري و تو را برم2
.ندك تو را از دست راستت خواهم افيرهاي ت مان تو را از دست چپت انداخته،ك و 3
. خواهم دادكوانات صحرا به جهت خوراي و به حياركد افتاد و تو را به هر جنس مرغان شيل خواهي اسرائيوههاكه همراه تو هستند بر ك يي افواجت و قومهاة و تو و هم4
.املّم نموده كه من تكرا ي افتاد زي صحرا خواهيه به روكد ي گويهوه مي خداوند 5
.هوه هستميه من كنند خواهم فرستاد تا بدانندكت ساير به امنيه در جزاك يسانك بر ماجوج و بر ي و آتش6
هوه قدوس يه من ك بدانند ي حرمت شود تا امت هايه اسم قدوس من بك گذارم يگر نميل معروف خواهم ساخت و ديش اسرائيان قوم خوي و نام قدوس خود را درم7

.شم  بايل مياسرائ
.لّم نموده امكه درباره اش تكن همان روز است يوست و ايد و به وقوع خواهد پي آيآن   م: دي گويهوه مي خداوند كني ا8
هفت سال آتش و مدت . دي خواهند سوزان زه ها را آتش زده،ي و نيرها و چوب دستيمان و تك مجن و سپر و يعنيرون خواهند آمد و اسلحه يل بي اسرائينان شهرهاك و سا9

.را به آنها زنده نگاه خواهند داشت
نندگان خود را غارت كه غارت كد ي گويهوه ميو خداوند . ديه اسلحه ها را به آتش خواهند سوزانكرا يد زيزم از صحرا نخواهند آورد و چوب جنگلها نخواهند بري و ه10

.خواهند نمود
و در آنجا جوج و . نندگان را مسدود خواهد ساختكو راه عبور . ا به جوج خواهم داديم را بطرف مشرق دري عابرياد ويعنيل ي قبر در اسرائي براي و در آن روز موضع11
.دي هامون جوج خواهند ناميرد و آن را وادكت او را دفن خواهند ي جمعيتمام
.ن را طاهر سازنديرد تا زمكشان را دفن خواهند يل مدت هفت ماه اي و خاندان اسرائ12
.شان خواهد بودي اينامكيد من نيروز تمج: دي گويهوه ميرد و خداوند كشان را دفن خواهند ين اي اهل زميو تمام 13
از بعد . رده، آن را طاهر سازندك مانده باشند دفن ين باقي زميه بر روك را ينندگان آنانكو همراه عبور. ندين گردش نمايوسته در زميه پكرد كن خواهند ي را معيسانك و 14

.دي هفت ماه آنها را خواهند طلبيانقضا
. هامون جوج مدفون سازندينندگان آن را در وادكند تا دفن ك نزد آن برپا يد نشاني ببني استخوان آدميسكرد و اگر كن گردش خواهند ينندگان در زمك و عبور15
. ن را طاهر خواهند ساختيپس زم. ز هامونَه خواهد بودي و اسم شهر ن16
 شما ذبح يه آن را براك من يد و نزد قربانييايد و بيجمع شو: وانات صحرا بگوي حةه بهر جنس مرغان و به همكد ي فرماين ميهوه چنيخداوند !  پسر انسانيما تو ا و ا17
.ديد و خون بنوشيل تا گوشت بخوري اسرائيوههاك بر يمي عظيقربان. دييم، فراهم آي نمايم

. باشندي باشان ميهاي آنها از پروارةه همكاز قوچها و بره ها و بزها و گاوها . ديد نوشي جهان را خواهيساوورد و خون رد خي گوشت جباران را خواه18
.ديد تا مست شويد نوشيد و خون خواهير شويد خورد تا سيه خواهيم، پي نماي شما ذبح ميه براك من ي و از قربان19
.د شدير خواهي سي مردان جنگة اسبان و سوران و جبĤران و هم من ازةه بر سفركد ي گويهوه مي وخداوند 20
شان فرود خواهم آورد، مشاهده خواهند يه بر اكه آن را اجرا خواهم داشت و دست مرا ك مرا يع امت ها داوريان امت ها قرار خواهم داد و جمي و من جالل خود را درم21

. نمود
.شان من هستمي ايهوه خدايه كهند دانست ل از آن روز و بعد خواي و خاندان اسرائ22
شان پوشاندم و ي خود را از ايده اند، من روزيانت ورزيه به من خكرا چونيز. دندي وطن گرديل به سبب گناه خودشان جاليه خاندان اسرائك و امت ها خواهند دانست 23

.تادندر افيشان به شمشيع ايه جمكم نمودم يشان تسلياران اكشان را به دست ستميا
».دميشان پوشانيشان عمل نموده، روز خود را از ايشان به ايرات اي برحسب نجاسات و تقص24
.رت خواهم نموديل رحمت خواهم فرمود و بر اسم  قدوس خود غي خاندان اسرائيعقوب را باز آورده، بر تماميران ياآلن اس: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا25
.ده اند متحمل خواهند شديه به من ورزك را يانتي نباشد، آنگاه خجالت خود را و خي ترساننده ان شوند وكت ساين به امني در زمشانيه اك يني و ح26
.س خواهم شديشان تقديار در اي بسيم، آنگاه درنظر امت هاين دشمنانشان جمع نمايشان را از زميان امت ها برگردانم و ايشان را از مي و چون ا27
گر يردم و بار   دكن خودشان جمع يشان را به زمي وطن ساختم و ايان امت ها جاليشان را در ميه من اك از آن رو  شان هستم،ي ايهوه خدايه من ك و خواهند دانست 28
. نخواهم گذاشتيشان در آنجا باقي را از ايسك

 ».ختيل خواهم ريش را بر خاندان اسرائيه روح خوكرا يد زي پوشانشان نخواهمي خود را از ايگر رويه من بار دكد ي گويهوه مي وخداوند 29


40حزقيال باب 
. ر شهر بوده، در همان روز دست خداوند بر من نازل شده، مرا به آنجا برديه سال چهاردهم بعد از تسخك سال، در دهم ماه ي ما در ابتدايريستم و پنجم اسيدر سال ب 1
. شهر بوديه بطرف جنوب آن مثل بناكار بلند قرار داد يوه بسكل آورد و مرا بر يسرائن اي خدا مرا به زميايو در ر2
.ستاده بوديمودن بود و نزد دروازه اي پي برايتان و نك از يسمانيش برنج بود و در دستش ريش او مثل نمايه نماك ي مردكني و چون مرا به آنجا آورد ا3
ن ينجا آوردم تا ايه تو را در اكرا يش بشنو و دل خود را به هر چه به تو نشان دهم، مشغول ساز زي خوين و به گوشهاين خود بب پسر انسان به چشمايا:  آن مرد مرا گفت4
. آگاه سازيني بيل را از هرچه ميپس خاندان اسرائ. زها را به تو نشان دهميچ
 ي و بلندي نكيپس عرض بنا را .  قبضه بودكي ذراع و كيه هر ذارعش ك بود يذراعش شش يماي پيرون خانه گرداگردش بود و به دست آن مرد ني بي حصاركني و ا5

.مودي پي نكياش را 
. بودي نكيه كگر را ي دة بود و عرض آستاني نكيه عرضش كمود ي دروازه را پةو آستان. ش برآمدي مشرق متوجه بود آمده، به پلّه هايه بسوك ي پس نزد دروازه ا6
. بودي نكي دروازه نزد رواق دروازه از طرف اندرون ةو آستان. ان غرفه ها مسافت پنج ذارعيو م. ي نكي بود و عرضش ي نكي و طول هر غرفه 7
. مودي پي نكي ورواق دروازه را از طرف اندرون 8
.مود و رواق دروازه بطرف اندرون بوديش را دو ذارع پي پس رواق دروازه را هشت ذارع و اِسبرها9



.مانش بودي پكينطرف و آنطرف يمانش واِسبرها را از اي پكيو هر سه را . نطرف و سه از آنطرف بودي، سه از اي دروازه بطرف شرقي ها و حجره10
.موديزده ذارع پي دروازه را ده ذارع و طول دروازه را سة و عرض دهن11
.ن طرف شش ذارع و از آنطرف شش ذارع بودي و حجره ها از ا ذارعكي ازآنطرف ي ذارع و محجركينطرف ي حجره ها از ايش روي پي و محجر12
. و دروازه در مقابل دروازه بود. موديست و پنج ذارع پي بيگري حجره تا سقف دكي و عرض دروازه را از سقف 13
.دي و اِسبرها را شصت ذارع ساخت و رواق گرداگرد دروازه به اِسبرها رس14
. پنجاه ذارع بوديواق اندرونش ري مدخل تا پ ةش دروازي و پ15
. ن رواقها را و پنجره ها بطرف اندرون گرداگرد بود و بر اسبرها نخلها بودي بهر طرف بود و همچنك مشبي آنها را به اندرون دروازه پنجره هاي و حجره ها و اِسبرها16
. اطاق بر آن سنگ فرش بوديس.  طرفش ساخته شده بود صحن از هريه براك ي اطاقها و سنگ فرشكني آورد و ايروني پس مرا به صحن ب17
. طول دروازه ها بودة به اندازيعني به جانب دروازه ها ينيائي سنگ فرش يعني ي و سنگ فرش18
.موديرون صد ذراع به سمت مشرق و سمت شمال پي از طرف بيش صحن اندروني تا پينيي پاة و عرضش را از برابر درواز19
.مودي بود پيرونيش بطرف شمال صحن بيه روك را يروازه ا و طول و عرض د20
.ست و پنج ذراعيطولش پنجاه ذارع و عرضش ب. ش دروازه اول بوديمايش موافق پيش و رواقهاينطرف و سه از آنطرف و اِسبرهايش سه از اي و حجره ها21
. آنها بوديش رويش پي آمدند و رواقهايو به هفت پلّه به آن برم. به سمت مشرق است بودش يه روك يش دروازه ايمايش موافق پيش و نخلهايش و روافهاي و پنجره ها22
. موديو از دروازه تا دروازه صد ذراع پ. گر بطرف شمال و بطرف مشرق بودي دة در مقابل دروازي را دروازه اي و صحن اندرون23
.موديش پيماين پيش را مثل ايش و رواقهايبرها به سمت جنوب و اِسي دروازه اكنيو ا.  پس مرا بطرف جنوب برد24
.ست وپنج ذراع بوديطولش پنجاه ذراع و عرضش ب. ش پنجره ها مثل آن پنجره ها گرداگرد بودي رواقهاي آن و براي و برا25
.ش بوديسبرها از آنطرف بر اِيگرينطرف و دي از ايكيش آنها بود و آن را نخلها يو رواقش پ.  آن هفت پلّه داشتينه هاي و ز26
.مودي داشت و از دروازه تا دروازه به سمت جنوب صد ذراع پي بطرف جنوب دروازه اي و صحن اندرون27
.موديش پيماين پي را مثل اي جنوبةو درواز.  آوردي به صحن اندروني جنوبة و مرا از درواز28
.ست و پنج ذارع بوديش پنجره ها گرداگردش بود و طولش پنجاه ذارع و عرضش بيرواقهاو در آن و در . شها بوديماين پيش موافق ايش واِسبرهاي و حجره ها29
.ست و پنج ذراع وعرضش پنج ذراع بوديه گرداگردش بود بك ي و طول رواق30
. نه اش هشت پلّه داشتيش بود و زيد و نخلها بر اِسبرهاي رسي ميروني و رواقش به صحن ب31
.موديش پيماين پي مشرق آورد و دروازه را مثل ا به سمتي پس مرا به اندرون32
.ست و پنج بوديش پنجره ها به هر طرفش بود طولش پنجاه ذراع و عرضش بيو در آن و در رواقها. شها بوديماين پيش موافق ايش و رواقهايش و اِسبرهاي و حجره ها33
.نه اش هفت پلّه داشتيو آنطرف بود و زن طرف يش از اي و نخلها بر اِسبرهايروني صحن بيش بسوي و رواقها34
.موديشها پيماين پي آورد و آن را مثل اي شمال ة و مرا به درواز35
.ست و پنج ذراع بوديو پنجره ها گرداگردش بود و طولش پنجاه ذراع وعرضش ب. زيش را نيش و رواقهايش و اسبرهاي وحجره ها36
. نه اش هشت پلّه داشتينطرف و از آن طرف بود و زيش از اير اسبرها بود و نخلها بيروني صحن بيش بسوي و اسبرها37
. شستندي را مي سوختني هايه در آن قربانك با دروازه اش بود ي دروازه ها اطاقي و نزد اسبرها38
.ندي جرم را ذبح نماي هاي گناه و قرباني هاي و قرباني سوختني هايز از آن طرف بود تا بر آنها قربانينطرف و دو ميز از اي و در رواق دروازه ها دو م39
.ز بوديه نزد رواق دروازه بود دو مكگر يز بود و به جانب دي دو مي دروازه شمالة دهنةنيرون نزد زي جانب از طرف بكي و به 40
.ردندك يه بر آنها ذبح مكز ي هشت ميعنيزه بود  دروايه از آنطرف به پهلوكز ي هشت ميعني دروازه بود يز از آنطرف به پهلوينطرف و چهار ميز از اي چهار م41
ه به ك را ي ذراع بود و بر آنها آالتكي اش يم و بلندي ذراع و نكيم و عرضش ي ذراع و نكي كيه طول هر كده بود ي از سنگ تراشي سوختني هاي قربانيز براي و چهار م42

. نهادندي نمودند، ميح را ذبح مي و ذباي سوختني هايآنها قربان
. ز بودي ها بر مي قبضه قد در اندرون از هر طرف نصب بود گوشت قربانكي يناره هاك و 43
ش بطرف يه روك ي مشرقة دروازي به پهلويكي آنها به سمت جنوب بود و ي بود و روي شمالة دروازي به پهلويان در صحن اندروني مغني، اطاقهاي اندرونةرون دروازي و ب44

. بود بوديشمال م
. باشدي دارند ميعت خانه را نگاه ميه ودك ياهنانك ي برا ش به سمت جنوب است،يه روك ين اطاقيا«: او مرا گفت و 45
ند تا او را ي آي خداوند مكيه نزدك ي الوينانند پسران صادوق از بنيا.  باشدي دارند ميعت مذبح را نگاه ميه ودك ياهنانك يش به سمت شمال است، برايه روك ي و اطاق46

» .نديخدمت نما
.مود و عرضش را صد ذراع و آن مربع بود و مذبح در برابر خانه بودي و طول صحن را صد ذراع  پ47
.نطرف و سه ذارع از آنطرفي را سه ذارع از ا ةمود و عرض دروازينطرف و پنج ذارع از آن طرف پي رواق را پنج ذارع از ايو اسبرها.  و مرا به رواق خانه آورد48
.  از آنطرف بوديگرينطرف و دي از ايكي آمدند، دو ستون نزد اسبرها يه از آن برمكش ينه هايو نزد ز. ازده ذراعيست ذراع و عرضش ي طول رواق ب و49


41حزقيال باب 
. موديمه بود پيه عرض خكنطرف و عرض آنها را شش ذارع از آنطرف يل آورد و عرض اسبرها را شش ذارع از اكيو مرا به ه 1
.موديست ذراع پينطرف پنج ذارع بود و از آنطرف پنج ذراع بود و طولش را چهل ذراع و عرضش را بي مدخل از اي و عرض مدخل ده ذراع بود و جانبها2
.مودي مدخل را دو ذراع و مدخل را شش ذراع و عرض مدخل را هفت ذراع پي و به اندرون داخل شده، اسبرها3
.ن قدس االقداس استيا «: مود و مرا گفتيل پكي هيش رويست ذراع پيضش را بست ذراع و عري و طولش را ب4
.  بود چهار ذراع بوديه گرداگرد خانه بهر طرف مكو عرض غرفه ها . موديوار خانه را شش ذارع پي و د5
وار خانه ين شود و در دك شد تا در آن متميخانه بود، داخل مه به جهت غرفه ها گرداگرد ك يواري و در دي سيگر سه طبقه بود و در هر رسته اي همدي و غرفه ها رو6

ن نشودكمتم  .
 بود، و يع مي باال وسين جهت خانه بسويرد و از اك يه خانه را باالتر و باالتر گرداگرد خانه احاطه مكرا ي شد، زيعتر ميرده، وسك و غرفه ها خانه را باالتر و باالتر احاطه 7

.  رفتندي باال مي فوقانة تا طبقي وسطة به طبقين از طبقه تحتانيهمچن



. شش ذراع بزرگ بوديعني تمام، ي نكي غرفه ها ي خانه را ازهر طرف مالحظه نمودم، و اساس هاي و بلند8
. خانه بوديان غرفه هاك مانده ميه به جهت غرفه ها بود پنج ذراع بود و فسحت باقك يواريرون عرض دي و بطرف ب9

. گرداگرد خانه بهر طرفش بوديست ذارعي حجره ها، عرض باني و درم10
.ان فسحت پنج ذراع گرداگردك جنوب و عرض ميگر به سوي شمال و در دي در بسوكي فُسحت بود ي غرفه ها بسوي و درها11
. ان پنج ذراع و طولش نود ذراع بودينوار گرداگرد بي سمت مغرب هفتاد ذراع و عرض د ةان منفصل بود در گوشك ميه رو به روك ياني و عرض بن12
. ش را صد ذارعيوارهايان و ديان منفصل و بنكمود و طول مي و طول خانه را صد ذراع پ13
.ان منفصل به سمت مشرق صد ذارع بودك و عرض جلو خانه و م14
. صحنها راي و رواقهايل اندرونكيمود و هيد ذراع پنطرف و آنطرف صيش از ايوانهايه در عقبش بود با اكان منفصل كش ميان را تا پي و طول بن15
.ده بودين تا پنجره ها از هر طرف چوب پوش بود و پنجره ها هم پوشيوانها گرداگرد در سه طبقه مقابل آستانه از زمي و اك مشَبي و آستانه ها و پنجره ها16
.شهايماين پيرون به هميرداگرد از اندرون و بوار گي دي و بر تماميروني و بي اندرونة درها و تا خاني تا باال17
. در رو داشتيروبك نخل بود و هر كي يروبكان هردو يان و نخلها در آن ساخته شده بود و درميروبك و 18
. خانه بهر طرفش ساخته شده بودي نخل از آنطرف بر تمامير بسوي شينطرف و روي نخل از اي انسان بسوي رويعني 19
. نيل همچنكيوارها هيان و نخلها مصور بود و بر ديروبك درها ي باالن تاي و از زم20
.ل مربع بود و منظر جلو قدس مثل منظر آن بودكي هي و باهوها21
ن ي باشد اي مه در حضور خداوندك يزيم: و او مرا گفت. ش از چوب بوديوارهايش و طولش و دي اش سه ذراع و طولش دو ذراع و گوشه هاين بود بلندي و مذبح چوب22

.است
.ل و قدس را دو در بودكي و ه23
.گر را دو لنگهي در را دو لنگه و در دكي.  شدين لنگه تا مي و هر در را دو لنگه بود و ا24
.رون بوديب رواق بطرف يش روين پي چوبةوارها مصور بود و آستانيه بر دك يان و نخلها مصور بود بطوريروبكل كي هي بر درهايعني و بر آنها 25
.  خانه و بر آستانه هاين بر غرفه هاينطرف و به آنطرف بود و همچني به اك مشبي بر جانب رواق پنجره ها26

 
42حزقيال باب 

.ان بطرف شمال بود آوردي بنيان منفَصل و روبروكه مقابل مك يرون برد و مرا به حجره اي بي از راه سمت شماليرونيو مرا به صحن ب 1
. بود و عرضش پنجاه ذراع بودي در شماليطول صد ذراع جلو 2
. در سه طبقه بوديزي دهلي روبرويزي بود دهليرونيه از صحن بك ي بود و مقابل سنگفرشيه از آن صحن اندرونكست ذراع ي مقابل ب3
.ف شمال بود آنها بطري ذراع و درهاكي ي به عرض ده ذراع بود و راهي حجره ها بطرف اندرون خَرَنديش روي و پ4
. گرفتنديان مي بني و وسطي تحتانيشتر از آنچه آنها از حجره هاي گرفتند بيزها از آنها ميه دهلكرا يوتاه بود زك ي فوقاني و حجره ها5
. شدي تنگتر مي و وسطي از طبقات تحتاني فوقانة طبق ن سبب،ي صحن ها نداشت و از ايه سه طبقه بود و ستونها مثل ستونهاك چون6
. حجره ها بود پنجاه ذراع بودي روبرويروني صحن بيرون مقابل حجره ها بسويه بطرف بك يواري و طول د7
.ل صد ذراع بودكي جلو هكني بود پنجاه ذراع بود و ايرونيه در صحن بك ييرا طول حجره هاي ز8
. شدندي م داخليرونيه از آن به آنها از صحن بك بود ي مدخلين حجره ها از طرف شرقير اي و ز9

. ان حجره ها بوديان منفصل و مقابل بنك ميش رويه بطرف مشرق بود پكوار صحن ي و در حجم د10
. آنهاينها مثل رسم آنها و درهاي اي مخْرَج هاي سمت شمال بود، عرض آنها مطابق طول آنها بود و تماميش راه حجره هاي و راه مقابل آنها مثل نما11
.  شدنديه به آنها داخل مك يي بود و جايوار مشرقي ديش رويه راست پك ي بر راهيعني بر سر راه بود ي سمت جنوب دري حجره هاي و مثل درها12
ند قدس ي آي مكيه به خداوند نزدك ياهنانكه ك باشد ي مقّدس مي حجره ها ان منفصل است،ك ميش رويه پك ي جنوبي و حجره هاي شماليحجره ها :  و مرا گفت13

.ان مقّدس استكن ميه اكرا ي گذراند زي جرم را در آنها مي هاي گناه و قرباني هاي و قرباني آردياي خورند و قدس االقداس و هدايما در آنهااالقداس ر
ه آنها كراي گذارند زيا منند در آنهك يه در آنها خدمت مك خود را يه لباسهاكند بلي آيرون نمي بيرونيگر از قدس به صحن بي شوند دياهنان داخل آنها مك و چون 14

. ندي آي مكيده، به آنچه به قوم تعلّق دارد نزديگر پوشي باشد و لباس ديمقّدس م
.موديرون آورد و آن را از هر طرف پيش به سمت مشرق بود بيه روك ي دروازه ايد، مرا بسوي را به اتمام رساني اندرونة خانيشهايماي و چون پ15
موديش آن را از هر طرف پيماي پي به نيعنيمود ي پيش، پانصد نيمايپ ي آن را به ني جانب شرق16
. مودي پيش از هر طرف نيماي پي را به ني و جانب شمال17
.موديش، پانصد پيماي پي را به ني و جانب جنوب18
.مودي پيش پانصد نيماي پي برگشته، آن را به ني جانب غربي پس به سو19
. ر مقّدس فرق گذارديان مقدس و غي بود تا در ميه طولش پانصد و عرضش پانصد نك بود يواريو آن را دمود ي هر چهار جانب آن را پ20


43حزقيال باب 
.ه به سمت مشرق متوجه بودك ي به دروازه ايعني  و مرا نزد دروازه آورد، 1
.دين از جالل او منْور گرديود و زمار بي بسي آبهايل از طرف مشرق آمد و آواز او مثل صداي اسرائي جالل خداكنيو ا 2
ه نزد نهر خابور مشاهده نموده كا بود يوا مثل آن ريوده بودم و ريب شهر دي تخريه در وقت آمدن من، براكا يو مثل آن ريعنيده بودم يه دك بود ييايو و مثل منظر آن ر3

.  خود درافتادميپس به رو. بودم
.ش به سمت مشرق بود به خانه درآمدي روهك ي پس جالل خداوند از راه دروازه ا4
. جالل خداوند خانه را مملّو ساختكني آورد و اي و روح مرا برداشته، به صحن اندرون5



.ستاده بودي من اي پهلويد و مردي نمايلّم مكان خانه به من تيه از مكدم ي را شني و هاتف6
شان و هم يل هم خود اين خواهم شد و خاندان اسرائكل تا به ابد ساي اسرائيان بنيه در آن درمكم يهايف پاك انك من و ميرسكان كن است مي پسر انسان اي ا : و مرا گفت7

. حرمت نخواهند ساختيش نام قدوس مرا بي بلند خويان هاك پادشاهان خود در ميگر به زناها و الشهايشان بار ديپادشاهان ا
 است، پس اسم قدوس مرا به يواريشان فقط ديان من و ايرده اند و درمك من برپا ي باهوهايش را به پهلوي خوي باهوها من وة خود را نزد آستانيه آستانه هاكني از ا8

. شان را تلف نموده امي حرمت ساخته اند، لهذا منبر خشم خود ايه آنها را بعمل آورده اند بكش يرجاسات خو
.ونت خواهم نمودكشان تا به ابد سيان ايند و من درميور بنماش را از من دي پادشاهان خوي خود و الشهاي حال زناها9

.نديماي آن را بپةشان نمونين خانه مطلّع ساز تا گناهان خود را خجل شوند و ايل را از اي پسر انسان خاندان اسرائي و تو ا10
 يش را براي قانونهايع صورتها و تماميض و جمي فراةلها و همك شيخلها و تمام و اگر از هرچه بعمل آورده اند خجل شوند، آنگاه صورت خانه را و نمونه و مخرجها و مد11

.نديضش را نگاه داشته، به آنها عمل نماي فراة صورتش و هميس تا تماميشان بنويشان اعالم نما و به نظر ايا
» .ن استي قانون خانه همكنيا.  اطرافش قدس االقداس باشدةوه از همك حدودش بر سر يه تمامكن است ي و قانون خانه ا12
 وجب و كي باشد يه گرداگرد لبش مك يه اي ذراع و حاشكي ذراع و عرضش كينه اش يس. ن استي قبضه باشد اكي ذراع و كي مذبح به ذراعها هر ذراع يشهايماي و پ13

.  باشدين پشت مذبح ميا
. ذراعكي تا خروج بزرگ چهار ذراع و عرضش كوچكخروج  ذراع و از كي دو ذراع و عرضش ينيين تا خروج پاي زمي روةني و از س14
. 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 به سمت مشرق متوجه ي ذراع وپلّه هاكينه اش ي سةريراع و دام ذيه گرداگردش بود نك يه اي و طول خروج چهارده و عر ضش چهارده بر چهار طرفش بود و حاش17
.بود
 بر آن بگذرانند و خون بر آن ي سوختني هايه آن را بسازند تا قربانك ي مذبح در روزين است قانون هايا : دي فرماين ميهوه چني پسر انسان خداوند يا:  و او مرا گفت18

.بپاشند
 گناه بده،ي گوساله به جهت قربانكيند ي آي مكي باشند و به جهت خدمت من به من نزديت صادوق ميه از ذركهنه كان يه الوه بكد ي فرمايهوه مي و خداوند 19
.نكفّاره كش يه گرداگردش است بپاش و آن را طاهر ساخته، براك يه اي خروج و بر حاشة و از خونش گرفته، بر چهار شاخش و بر چهار گوش20
.رون از مقْدس بسوزانندين خانه بيان معكر و آن را در ميناه را بگ گي قربانة گوسال21
.ه آن را به گوساله طاهر ساختندك گناه بگذران تا مذبح را به آن طاهر سازند چناني قرباني برايبي عي و در روز دوم بز نر ب22
. رانب از گله بگذي عي بيب و قوچي عي بة گوسالي و چون از طاهر ساختن آن فارغ شد23
. خداوند بگذارنندي براي سوختنيده، آنها را به جهت قرباني بر آنها پاشكاهنان نمكاور و ي بكي تو آن را به حضور خداوند نزد24
.ب بگذرانندي عي از گله هر دو بي و قوچيشان گوساله اي گناه بگذران و اي قرباني براي هر روز از هفت روز تو بز نر25
.نندكص ي مذبح نموده، آنرا طاهر سازند و تخصيره برافّاكشان ي هفت روز ا26
 شما را بر مذبح بگذرانند و من شما را قبول خواهم يح سالمتي و ذباي سوختني هاياهنان قربانكدند، پس در روز هشتم و بعد از آن ين روزها را به اتمام رساني و چون ا27
.ن استيهوه ايقول خداوند . ردك


44حزقيال باب 
.ه به سمت مشرق متوجه بود، باز آورد و آن بسته شده بودك يروني مقدس بةرا به راه دروازو م 1
.ل از آن داخل شده، لهذا بسته بماندي اسرائيهوه خدايه كرا يس از آن داخل  نشود زكچ ين دروازه بسته بماند و گشوده نشود و هيا:  و خداوند مرا گفت2
. رون روديند و از راه رواق دروازه داخل شود و از همان راه بيست در آن به جهت خوردن غذا به حضور خداوند بنشس ايه او رئكس، چوني و امĤ رئ3
. خود درافتادمي خداوند را مملّو ساخته بود و بر وة جالل خداوند خانكنيستم و اي خانه آورد و نگريش روي پي پس مرا از راه شمال4
ن و به ي قواعدش مشغول ساز و به چشمان خود ببة خداوند و همة خاني قانون هاي تمامةم درباريسان دل خود را به هر چه تو را گو پسر انيا«:  و خداوند مرا گفت5

. مقدس مشغول سازي مخرج هاةش را به مدخل خانه و به همي خود بشنو و دل خويگوشها
.ديستيش باز اي رجاسات خويل از تمامي خاندان اسرائيا: دي فرماين ميهوه چنيخداوند : ل بگوي به خاندان اسرائيعنين ين متمرد ي و به ا6
د، يديه و خون را گذراني پيعني من يو چون شما غدا.  مرا ملوث سازندة خان د تا در مقدس من بوده،يان نامختون دل و نامختون گوشت را داخل ساختيه شما اجنبكرا ي ز7
.ستندكمرا ش رجاسات شما عهد  ةشان اعالوه بر هميا

. عت مرا در مقْدس من نگاه دارنديد تا ودين نمودييشتن تعيسان به جهت خوكه كد، بليعت اقداس مرا نگاه نداشتي و شما ود8
.واهند شدل باشند، به مقْدس من داخل نخيان اسرائيه درمك يباني غرةب نامختون دل و نامختون گوشت از هميچ شخص غريه: دي فرماين ميهوه چني خداوند 9

   متحمل گناه خود خواهند شد، دند،يش آواره گردي خويده، از عقب بتهاي ورزيل از من دوري اسرائين آواره شدن بنيه در حكز يان نيه آن الوك بل10
 يشان برايند و به حضوراي نماي ذبح مح قوم راي و ذباي سوختني هايشان قرباني خانه و مالزمان خانه هستند و ايرا خادمان مقدس من و مستحفظان دروازه هاي ز11

.ستندي ايشان ميخدمت ا
شان يدست خود را به ضّد ا: دي گويهوه مين يبنابرا. ل سنگ مصادم گناه شدندي خاندان اسرائيشان را خدمت نمودند و برايش اي خويه به حضور بتهاكن جهت ي و از ا12

.ه متحمل خود خواهند شدكبرافراشتم 
.ش و رجاسات خود را بعمل آوردند متحمل خواهند شديه خجالت خوك نخواهند آمد، بلكي و به من نزد13
. عت آن خواهم ساختي شود، مستحفظان وديرده مكه در آن ك يارك هر ي خدمت خانه و برايشان را به جهت تمامين اكي ل14
15نه از بنكان ين الوكيلقْدس مرا نگاه داشتند، خداوند يدند ودل از من آواره شي اسرائيه بنك ينيه درحك صادوق يهه و يستاده پيه به حضور من اكد ي گويهوه ميعت م

.دي من خواهند گذرانيخون را برا
.عت مرا نگاه خواهند داشتي خواهند آمد و ودكيشان به مقْدس منداخل خواهند شد و به جهت خدمت من به خوان من نزدي و ا16



چ لباس ي و در خانه مشغول خدمت باشند، هي صحن اندرونيد و چون در دروازه هاي خواهند پوشيتانك داخل شوند لباس يصحن اندرون يه به دروازه هاك ي و هنگام17
.      ن نپوشنديپشم
.نندكه عرق آورد دربر نك يزيچ چيشان باشد و هي ايمرهاك بر يتانك ةر جاميشان و زي بر سر ايتانك ي عمامه ها18
 مقّدس بگذارنند يرده، آن را در حجره هاكرون ينند بك يه در آن خدمت مكش را يرون روند، آنگاه لباس خوي نزد قوم بيروني به صحن بيعني يروني و چون به صحن ب19

نديس ننمايش تقديگر ملبس شوند و قوم را در لباس خويو به لباس د
.نندي خود را بچ سريه موك بلند نگذارند بليسوهايشان سر خود را نتراشند و گي و ا20
. شراب ننوشدياهن وقت درآمدنش در صحن اندرونك و 21
.رندياهن باشد بگكوه يه بك يوه ايا بيل باشد يت خاندان اسرائيه از ذرك يره اكه باكرد، بلي نگيا مطلّقه را به زنيوه ي و زن ب22
.نديشان اعالم نماير طاهر را به ايطاهر و غان يص ميم دهند و تشخير مقدس را به قوم من تعليان مقّدس و غي و فرق م23
.نديس نماي مرا تقديع مواسم من نگاه دارند و سبت هايض مرا در جميع و فرايند و شراي بنمايام من داوركبرحسب اح ستند، يمه باك و چون در مرافعه ها به جهت محا24
ز ي جا ه شوهر نداشته باشد،ك يا خواهريا برادر يا دختر يا پسر يه به جهت پدر و مادر كني نسازد مگر اشتن را نجسيخو امده، ي نكي نزدي آدمةتيشان به مي از اي و احد25

.شتن را نجس سازديه خوكاست 
. بشمارندي ويه طاهر شود هفت روز براك و بعد از آن26
. گناه خود را بگذرانديد آنگاه قربانيما قدس داخل شود تا در قدس خدمت نيه به صحن اندرونك يد در روزي فرمايهوه مي و خداوند 27
.شان خواهم بودي اكه من ملكرا يد زي ندهكل مليان اسرائيشان را درميشان خواهم بود پس ايب ايمن نص.  خواهد بوديبيشان را نصيو ا  «28
.شان خواهد بودياز آن ال ي موقوفات اسرائ ة جرم را بخورند و همي هاي گناه و قرباني هاي و قرباني آرديايشان هداي و ا29
 خود  ةت بر خانكد تا برياهن بدهكمر اول خود را به ياهنان خواهد بود و خك شما از آن يايع هدايزها از جمي چة از هميه ايز و هر هدي چة همي نوبرهاي و اول تمام30

.ديفرود آور
. م نخورديا بهاي را از مرغ يده شده ايا دريته يچ مياهن هك و 31


45ال باب حزقي
ن يد و اي خداوند بگذراني برايه اي باشد هدي و عرضش ده هزار نيست و پنج هزار نيه طولش بك مقدس را ةحص د، ييت به قرعه تقسم نمايكن را به جهت مليو چون زم 1

. حدودش از هر طرف مقدس خواهد بوديبه تمام
. آن از هر طرفش پنجاه ذارعيواهد بود و نواح قدس خي از هر طرف مربع براين پانصد در پانصد ني و از ا2
. مقدس قدس االقداس باشديمود تا در آن جاي پي خواهيست و پنج هزار و عرض ده هزار نيش طول بيماين پي و از ا3
. مقدس به جهت قدس باشدي تا جان خواهد بودي مقدس از زمةند، حصي آي مكيه خادمان مقْدس باشند و به جهت خدمت خداوند نزدك ياهنانك ين براي و ا4
.ست خانه باشدي بيشان براي اكه خادمان خانه باشند خواهد بود تا ملك ياني به جهت الويست و پنج هزار و عرض ده هزار ني و طول ب5
.ل خواهد بودي خاندان اسرائين از آن تماميد داد و اي مقدس قرار خواهةي آن هدي باشد موازيست و پنج هزار نيه عرضش پنج هزار و طولش بك شهر را ك و مِل6ْ
س ي رئة به سمت مشرق حصي به سمت مغرب و از جانب شرقي شهر از جانب غربك مقدس و مقابل ملةي شهر مقابل هدكه مقدس و مِلْينطرف و از آنطرف هدي و از ا7

. از قسمت ها از حد مغرب تا حد مشرق خواهد بوديكي يخواهد بود و طولش مواز
.شان خواهند داديل برحسب اسباط اين را به خاندان اسرائيشان زميند و ايگر ستم ننماي من بر قوم من ديساو او خواهد بود تا ركل مِلْين در اسرائين در آن زمي و ا8
قول خداوند . دييد و ظلم خود را از قوم من رفع نماي آورد و انصاف و عدالت را بجاينكد و جور و ستم را دور يستيل باز اي سروران اسرائيا: دي گوين ميهوه چنيخداوند  «9
:ن استيهوه اي

. شما باشدي راست و بتِّ راست برايفايزان راست و اي م10
.  مقدار آنها برحسب حومرْ باشد.  باشديفا به عشر حومرْ مساويه بت به عشر حومرْ و اك ي مقدار باشد به نوعكيفا و بتِّ ي و ا11
.ست و پنج مثقال و پانزده مثقال باشديست مثقال و بي شما بيو منّا. رَه باشديست جِي و مثقال ب12
13س اكي: ن استيد ايه بگذرانك يه ايو هددديفا از هر حومر جو بدهي سدس اكيفا از هرحومر گندم و ي س.
. باشدي حومر مكيه ده بت كرا ي ده بت باشد زا حومرِيرك عشرِبت از هر كين روغن برحسب بت روغن ي و قسمت مع14
هوه يقول خداوند . فّاره بشودكشان ي اي بدهند تا برايح سالمتي و ذباي سوختني و قرباني آردةي هديل برايراب اسرائي سيست گوسفند از مرتع هاي گوسفند از دوكي و 15

. ن استيا
.ل بدهندي اسرائس دري رئيه را براين هدين اي قوم زمي و تمام16
 و ي آردةي گناه و هديل بدهد و او قرباني مواسِم خاندان اسرائةدها و هالل ها و سبت ها و همي را در عيختني رياي و هداي آردياي و هداي سوختني هايس قرباني و رئ17
.ل بگذراندي خاندان اسرائيفّاره براك را به جهت يح سالمتي و ذباي سوختنيقربان
. نموديب گرفته، مقْدس را طاهر خواهي عي جوان بي ماه اول، گاوةدر غُرّ«: دي گوين ميهوه چنيد  خداون18
.دي خواهد پاشي صحن اندرونة خروج مذبح و بر چهارچوب دروازة گناه گرفته، آن را بر چهارچوب خانه و بر چهار گوشي از خون قربانياهن قدرك و 19
.د نموديفاّره خواهك خانه يرد و شما براك يا غفلتاً خطا ورزد خواهيه سهواً ك هريان در روز هفتم ماه بري و همچن20
.رخورده شوديه در آنها نان فطكد فِصح خواهد بود ي شما هفت روز عي و در روز چهاردهم ماه اول برا21
.ن بگذراندي اهل زمي تمامي خود و براي گناه را برايس، گاو قرباني و در آن روز رئ22
 گناه ي بز نر به جهت قربانكي خداوند و هر روز ي براي سوختنيب به جهت قرباني عي در هر روز از آن هفت روز، هفت گاو و هفت قوچ بيعنيد، ي و در هفت روز ع23

.بگذارند
.فا بگذراندي هر اين روغن براي هكي هر قوچ و يفا براي اكي هرگاو و يفا براي اكيش را ي آردةي و هد24
.دي و روغن تا هفت روز خواهد گذراني آردةي و هدي سوختني گناه و قرباني موافق قربانيعنينها يد موافق ايز روز پانزدهم ماه هفتم، در وقت ع و ا25




46حزقيال باب 

بت مفتوح شود و در روز اول ماه گشاده ه به سمت مشرق متوجه است در شش روز شغل بسته بماند و در روز سك ي صحن اندرون ةدرواز: دي گوين ميهوه چني خداوند 1
.گردد

د، ي دروازه سجده نماة او را بگذارنند و او بر آستاني سالمتةحي و ذبي سوختنياهنان قربانكستد و ي داخل شود و نزد چهار چوب دروازه بايروني بةس از راه رواق دروازي و رئ2
.رون برود اما دروازه تا شام بسته نشوديپس ب

.ندي آن دروازه به حضور خداوند سجده نماة و هالل ها نزد دهنين در سبت هاي زم و اهل3
.ب خواهد بودي عي قوچ بكيب و ي عي بة خداوند بگذراند، شش بريس در روز سبت برايه رئك ي سوختني و قربان4
.فاي هر اين روغن براي هكيد و يبرآ بره ها هرچه از دستش يه اش براي هر قوچ باشد و هديفا براي اكي اش ي آردةي و هد5
. ب باشدي عيه بك قوچ كيب و شش بره و ي عي گاو جوان بكي ماه ة و در غر6ّ
. فا بگذارندي هر ايد براي هر قوچ و هرچه از دستش برآيفا براي اكي هر گاو و يفا براي اكي اش ي آردةي و هد7
.رون روديد و از همان راه بيآس داخل شود از راه رواق دروازه دريه رئك ي و هنگام8
ه از راه كو هر. رون رودي بي به جهت عبادت داخل شود، از راه دروازه جنوبي شمالةه راه دروازكن در مواسم به حضور خداوند داخل شوند، آنگاه هر يه اهل زمك ي و هنگام9

.رون رودي خود بيش رويه پكبرنگردد بل از آن داخل شده باشد، ه كرون رود، و از آن دروازه ي بي داخل شود، از راه دروازه شماليدروازه جنوب
.رون رونديرون روند با هم بيشان داخل شود و چون بيان ايس درميشان داخل شوند رئي و چون ا10
.فا خواهد بودي هر اين روغن براي هكي و  بره هايد براي هر قوچ و هر چه از دستش برآيفا براي اكي هر گاو و يفا براي اكيد ها و مواسم ي اش در عي آردةي و هد11
ه به سمت مشرق متوجه است ك را ي خداوند بگذراند، آنگاه دروازه اي براي تبرّعةي به جهت هديح سالمتيا ذباي ي سوختني را خواه قرباني تبرّعةيس هدي و چون رئ12

.رون رفت دروازه را ببندنديرون رود و چون بيپس ب.  گذرانديآنها را در روز سبت مه ك ي خود را بگذراند به طوريح سالمتي و ذباي سوختنيند و او قربانيبگشا
 هر صبح آن را بگذران، د،ي گذراني خداوند خواهي براي سوختنيب هر روز به جهت قرباني عي بة سالكي ة بركي و 13
 ي ابدةضي خداوند به فري برايمي داي آردةيه هدكده شود يه بر آرد نرم پاشكن روغن يث ه ثلكيفا و ي سدس اكي يعنيد، ي گذراني آن را خواهي آردةي و هر بامداد هد14

.خواهند بود
. دي خواهند گذرانيمي داي سوختني اش و روغنش را هر صبح به جهت قرباني آردةي پس بره و هد15
.ت خواهد بوديشان به رسم ارثي اكت آن از آن پسرانش خواهد بود و مِلْيارث از پسران خود بدهد، حقّ يكي به يس بخششيچون رئ«: دي گوين ميهوه چني خداوند 16
راث او فقط از آن يس راجع خواهد شد و مي از آن او خواهد بود پس به رئكاك تا سال انف  از بندگان خود بدهد،يكيش به ي موروث خوك از ملين اگر بخششكي ل17

.پسرانش خواهد بود
.نده نشوندكش پراي خوكس از ملكراث دهد تا قوم من هر يش مي خوكه پسران خود را از ملكد بليشان را غصب ننماي اكرد و مِلينگراث قوم يس از مي و رئ18
. بوديانك در آنجا بهر دو طرف به سمت مغرب مكنيو ا. ه به سمت شمال متوجه بود درآوردكاهنان ك مقدس ي دروازه بود به حجره هايه به پهلوك ي پس مرا از مدخل19
س نمودن قوم ي به جهت تقديروني پزند تا آنها را به صحن بي را مي آردةيند و هدي نماي گناه را طبخ مي جرم و قربانياهنان، قربانكه ك يانكن است ميا«:  و مرا گفت20

.اورنديرون نيب
. بودي صحن صحنةيو در هر زاكنيد و اي صحن گردانةي آورد و مرا به چهار زاويروني پس مرا به صحن ب21
. مقدار بودكيه ها بود يه در زاوكن چهار را يا.  ذراع بودي چهل و عرضش سكيه طول هرك بود ي محوطه اي صحن صحنهاة در چهار گوشيعني 22
.ر آن طاقها از هر طرفش ساخته شده بودي و به گرداگرد آنها بطرف آن چهار طاقها بود و مطبخ ها ز23
.ندي نمايح قوم را طبخ ميه خادمان خانه در آنها ذباك باشد ي مطبخ ها مكنيا«:  و مرا گفت24


47حزقيال باب 
ر جانب راست خانه از طرف جنوب ي خانه به سمت مشرق بود و آن آبها از زيه روكرا ي ز  بود،ي مشرق جاري خانه بسوةر آستاني آبها از زكني خانه آورد و اة و مرا نزد درواز1

. بوديمذبح جار
. بودي آبها از جانب راست جاركنيد و ايه به سمت مشرق متوجه است گردانك ي به راهيروني بةرون برده، از راه خارج به دروازي بي شمالة پس مرا از راه درواز2
.دي رسي مك قوزموده، مرا از آب عبور داد و آبها بهي در دست داشت و هزار ذراع پياركسمانيرون رفت، ري مشرق بي و چون آن مرد بسو3
.دي رسيمر مكموده، مرا عبور داد و آب به يد و باز هزار ذراع پي رسيمود و مرا از آبها عبور داد و آب به زانو مي پس هزار ذراع پ4
.ردكاز آن عبور نتوان ه ك يرد، نهرك شود شنا يه در آن مك ياده شده بود، آبيه آب زكرا يرد زكه از آن نتوان عبورك بود يمود و نهري پس هزار ذراع پ5
.دينار نهر برگردانك؟ پس مرا از آنها برده، به يدين را ديا اي پسر انسان آيا:  و مرا گفت6
.ار بوديت بسي نهاينطرف و از آنطرف درختان بينار نهر از اك بر كني و چون برگشتم ا7
.ابدي يش شفا مي شود آبهايا داخل مي رود و چون به دريا مي شده، به در شود و به عرَبه فرودي مي جاريت شرقي والين آنها بسويا:  و مرا گفت8
 ين آبها به آنجا ميرا چون ايدا خواهد شد، زياده پيان از حد زيه آن نهر داخل شود، زنده خواهد گشت و ماهك يي در هر جاياتِ خزنده اي حيه هرذك و واقع خواهد شد 9

. گردديز زنده مي شود، همه چي مينهر جاره ك ييافت و هرجاي آن شفا خواهد  رسد،
 بزرگ يايان دريان آنها به حسب جنسها، مثل ماهيردن دامها خواهد بود و ماهك پهن ي برايم موضعين عجالي تا عين جديستاد و از عينار آن خواهند اكادان بر ي و ص10

.اده خواهند بودياز حد ز
.  م خواهد شدي تسلكه به نمكافت بليش شفا نخواهد ي اما خالبها و تاالبها11
 تازه خواهد ةوينقطع خواهد بود و هر ماه مي آنها اليوه هاي آنها پژمرده نشود و ميه برگهاكد يي خواهد رويكنطرف و آنطرف هر قسم درخت خوراينار نهر به اك و بر 12

. آنها به جهت عالج خواهد بودي و برگهاك خوراي آنها براةوي شود و مي ميه آبش از مقْدس جاركرا يآورد ز
.وسف دو قسمتي يبرا. د نموديم خواهيل به آنها تقسي دوازده سبط اسرائين را برايه زمك ين است حدوديا«: دي گوين ميهوه چني خداوند 13



ت داده يكن به قرعه به شما به ملين زمين شما بدهم پس اه آن را به پدراكه من دست خود را برافراشتم كرا يد آورد زي آن را به تصرّف خواهيگريس مثل دك و شما هر 14
.خواهد شد

. بزرگ بطرف حْتلُون تا مدخل صددياين است بطرف شمال از درين اي و حدود زم15
16مات و براي حر وسطيه درمكم يرُوته و سِبصحمات است و ح دمشق و سرحد ران استك يان سرحدوح ه نزد سرحد.
.ين است جانب شماليو ا. نان نزد سرحد دمشق و بطرف شمال حمات خواهد بوديا حصرعيز در و حد ا17
. باشدي مين حد شرقيل اُردن خواهد بود از اين اسرائيان جِلْعاد و زميان حوران و دمشق و درمي درمي و بطرف شرق18
. به جانب راست خواهد بودين طرف جنوبي بزرگ و ايايمصر و دربوت قادش و نهر ي به جانب راست از تامار تا آب مري و طرف جنوب19
. باشدين جانب غربيه مقابل مدخل حمات است خواهد بود و اك ي بزرگ از حدياي دري و طرف غرب20
.د نموديم خواهيل تقسي خود برحسب اسباط اسرائين را براين زمي پس ا21
ل ي اسرائيشان نزد شما مثل متوطّنان بنيرد و اكد يم خواهيان شما اوالد بهم رسانند به قرعه تقسينند و درمي شما مأوا گزانيه درمك يباني غري خود و براي و آن را برا22

. افتيراث خواهند يل ميان اسباط اسرائيخواهند بود و با شما درم
.افتيود را خواهد  خكن باشد، در همانْ ملكب در آن ساي غريه شخصكدر هر سبط : دي فرمايهوه مي و خداوند 23


48حزقيال باب 
 كي دان يبرا. نان نزد سرحد شمال دمشق تا جانب حمات حد آنها از مشرق تا مغربياز طرف شمال تا جانب حتْلُون و مدخل حمات و حصرع:  اسباطين است نامهايو ا 1

.قسمت
. قسمتكير ي اَشي و نزد حد دان از طرف مشرق تا طرف مغرب برا2
. قسمتكي ي نفتالير از طرف مشرق تا طرف مغرب برايد حد اَش و نز3
. قسمتكي ي منسي از طرف مشرق تا طرف مغرب براي و نزد نفتال4
5نَسم قسمتكيم ي افراي از طرف مشرق تا طرف مغرب براي و نزد حد .
. قسمتكين ي رئوبي از طرف مشرق تا طرف مغرب براي و نزد حد نفتال6
. قسمتكيهودا ي ين از طرف مشرق تا طرف مغرب برايد رئوب و نزد ح7
8 يكي و طولش از جانب مشرق تا جانب مغرب موافق يست و پنج هزار نيه عرضش بكد خواهد بود ي گذرانيه مك يه ايهودا از طرف مشرق تا طرف مغرب هدي و نزد حد 

.انش خواهد بودين قسمت ها باشد و مقدس درمياز ا
. خواهد بودي و عرضش ده هزار نيست و پنج هزار نيد و بي گذراني خداوند ميه براك يه اي هدني و طول ا9

ست و پنج هزار و عرضش بطرف مغرب ده هزار و عرضش بطرف مشرق ده هزار و ي باشد و طولش بطرف شمال بياهنان مك ي برايعنينان ي اي مقدس براةين هدي و ا10
. انش خواهد بودي باشد و مقْدس خداوند درمي مي نست و پنج هزاريطولش بطرف جنوب ب

دند، گمراه يز ظاللت ورزيان نيل گمراه شدند و الوي اسرائيه بنك يشان هنگاميرا ايعت مرا نگاه داشته اند خواهد بود، زيه ودك صادوق ياهنان مقدس از بنك ين براي و ا11
دند،    ينگرد
.ان خواهد بودي سرحد الوي قدس اقداس به پهلوةي هدن،ي زمةيشان از هدي اين براي لهذا ا12
13 ه اك و مقابل حديست و پنج هزار و عرضش ده هزار نيان خواهد بود، پس طول تمامش بي الوي باشد برايست و پنج هزار و عرضش ده هزار نيه طولش بك ياهنان حص 

.خواهد بود
. باشدي خداوند مقدس ميه براكرا يگران نخواهد شد زين صرف دي زميود و نوبرها نخواهند فروخت و مبادله نخواهند نميزي و از آن چ14
.و شهر در وسطش خواهد بود.  شهرين ها و نواحك ماند عاّم خواهد بود، به جهت شهر و مسي مي باقيست و پنج هزار نيه از عرضش مقابل آن بك ي و پنج هزار ن15
هار هزار و پانصد و بطرف جنوب چهار هزار و پانصد و به طرف مشرق چهار هزار و پانصد و به طرف مغرب چهار هزار و پانصد بطرف شمال چ: ن استي آن ايشهايماي و پ16

.ذراع
.ست و پنجاه خواهد بوديست و پنجاه و بطرف مغرب دويست و پنجاه و بطرف مشرق دويست و پنجاه و بطرف جنوب دوي شهر بطرف شمال دوي و نواح17
 ي آنانك مقدس باشد و محصولش خوراةين مقابل هدي خواهد بود و اي ماند بطرف مشرق ده هزار و بطرف مغرب ده هزار ني مي مقدس باقةيز طولش مقابل هد و آنچه ا18
.نند خواهد بودك يار مكه در شهر ك

.ردكشت خواهند كل آن را ي اسباط اسرائةنان شهر از همكارك و 19
.ديد گذراني شهر مربع خواهك مقدس را با مِلةين هدي باشد ايست و پنجهزار نيجهزار در بست و پنيه بي هدي پس تمام20
 هم يه و نزد حد غربي هديست و پنجهزار ني در برابر آن بيس نزد حد شرقي رئةن حصيس خواهد بود؛ و اي شهر از آنِ رئك مقدس و مِلْةي آن بهر دو طرف هدةي و بق21

.انش خواهد بودي مقدس و مقْدسِ خانه درمةيه خواهد بود؛ و هدي هدي نست و پنجهزاريبرابر ب
.س خواهد بودين از آنِ رئياميهودا و حد بنيان حد ي درميس است، حصه اي رئكان مليه درمك شهر كان و از ملي الوك  از مِل22
. قسمتكين يامي بني اسباط از طرف مشرق تا طرف مغرب براةي بقي و اما برا23
. قسمتكي شمعون ين از طرف مشرق تا طرف مغرب برايامي و نزد حد بن24
. قسمتكيار كساي ي و نزد حد شمعون از طرف مشرق تا طرف مغرب برا25
26 قسمتكي زبولون يار از طرف مشرق تا طرف مغرب براكساي و نزد حد .
.ت قسمكي جاد ي و نزد حد زبولون از طرف مشرق تا طرف مغرب برا27
». بزرگ خواهد بوديايبه قادِش و نهر مصر و درين از تامار تا آب مِري و نزد حد جاد بطرف جنوب به جانب راست حد زم28
. باشدين ميشان اي ايرد و قسمت هاكد يم خواهيت تقسيكل به ملي اسباط اسرائيه براك ينين است زميا: دي گويهوه مي خداوند 29
.شيماير بطرف شمال چهار هزار و پانصد پ شهين است مخرج هاي و ا30
.كي ي الوة و دروازكيهودا ي ة و دروازكين ي رئوبةدرواز.  سه دروازه بطرف شماليعنيل باشد ي اسباط اسرائي شهر موافق نامهاي و دروازه ها31
.كي دان ة و دروازكين يامي بنة و دروازكيوسف ي ة دروازيعني و سه دروازه ي و بطرف مشرق چهار هزار و پانصد ن32



.كي زبولون ة و دروازكيار كساي ة و دروازكي شمعون يعني ةش و سه دروازيماي و بطرف جنوب چهار هزار و پانصد پ33
.كي ي نفتالة و دروازكير ي اَشة و دروازكي جاد ة دروازيعني و سه دروازه ي و بطرف مغرب چهار هزار و پانصد ن34
».هوه شَمه خواهد بوديباشد و اسم شهر از آن روز  ي ميطش هجده هزار ني و مح35
 

  يال نبيتاب دانك
********************


1دانيال باب 

.م آمده، آن را محاصره نموديد نَصر پادشاه بابل به اورشلكهودا، نَبويم پادشاه ياقيهوي در سال سوم سلطنت 1
 يت المال خداي خود آورد و ظروف را به بي خداةن شِنعار به خانيم نمود و او آنها را به زمي خدا به دست او تسل ةظروف خان از يهودا را با بعضيم پادشاه ياقيهوي و خداوند 2

.ش گذاشتيخو
.اورديل و از اوالد پادشاهان و از شُرفا را بي اسرائي از بنيه بعضكش را امر فرمود يان خويس خواجه سراي و پادشاه اَشفَناز رئ3
ستادن در قصر پادشاه داشته باشند و ي ايت برايه قابلكم باشند يمت ماهر و به علم دانا و به فنون فهكو منظر و در هرگونه حكي نداشته باشند و نيبيچ عيه هك ي جوانان4

.م دهنديشان تعليان را به ايلدانكعلم و زبان 
 آن مدت در حضور  پادشاه يند و بعد از انقضايت نمايشان را سه سال تربيه اكن نمود و امر فرمود ييد تعي نوشيه او مك ينه از طعام پادشاه و شرابي روزةفي و پادشاه وظ5

.حاضر شوند
.هودا بودندي يا از بنيل و عزْريشائيا و ميال وحنَنْيشان دانيان اي و در م6
.  ساختيا را به عبدنَغٌو مسمي و عزَركشَيل را به ميشائي و مك را به شَدرايال به بلْطَشَصر و حنَنْيشان نهاد، اما دانيان نامها به ايس خواجه سراي و رئ7
شتن را يه خوكان درخواست نمود يس خواجه سرايپس از رئ. د نجس نسازدي نوشيه او مك يشتن را از طعام پادشاه و از شرابيه خوكال در دل خود قصد نمود ي اما دان8

.نجس نسازد
.رّم ساختكان محترم و ميس خواجه سرايد رئال را نزي و خدا دان9

 ير جواناني شما را از سايچرا چهره ها.  ترسمين نموده است ميي و مشروبات شما را تعكه خوراك خود پادشاه يمن از آقا«: ال گفتيان به دانيس خواجه سراي پس رئ10
.د انداختي خطر خواهن سر مرا نزد پادشاه دريند و همچني باشند، زشتتر بي جنس شما ميه ابناك

:ا گماشته بود گفتيل عزَريشائيا و ميال و حنَنْيان او را بر دانيس خواجه سرايه رئكان يس ساقيال به رئي پس دان11
.دني خوردن بدهند و آب به جهت نوشي و به ما بقول براييه بندگان خود را ده روز تجربه نماك آنيمستدع «12
.يد با بندگانت عمل نماي ديه خواهك يند و به نهجي خورند به حضور تو مالحظه نمايه طعام  پادشاه مك را ير جواناني ساي ما و چهره هاي چهره ها13
.ردكشان را تجربه ين امر اجابت نموده، ده روز ايشان را در اي و او ا14
.وتر و فربه تر بودكي خوردند نيطعام پادشاه را مه ك ير جوانانيشان از ساي ايه چهره هاكن ده روز معلوم شد ي اي و بعد از انقضا15
.شان داديد بنوشند برداشت و بقُول به ايه باكشان و شراب را يان طعام ايس ساقي پس رئ16
.ديم گردانيا و خوابها فهيو رةال هميمت عطا فرمود و دانك در هرگونه علم و حكن چهار جوان معرفت و ادراي اما خدا به ا17
.دنَصز آوردكشان را به حضور نَبويان ايس خواجه سراياورند، رئيشان را بيه اكه پادشاه امر فرموده بود ك يي روزهاي انقضا و بعد از18
.ستادنديافت نشدند پس در حضور پادشاه ايا يل و عزَريشائيا و ميال و حنَنْي مثل دانيسكشان يع ايرد و از جمكشان گفتگو ي و پادشاه با ا19
.افتيت او بودند ده مرتبه بهتر كه برتمام مملك يان و جادوگرانيع مجوسيشان را از جمي ا رد،كشان استفسار يه پادشاه از اكمت و فطانت ك حةدر هر مسأل و 20
. ورش پادشاهكال بود تا سال اول ي و دان21


2دانيال باب 
. دور شدي خواب از و  و روحش مضطرب شده،دي ديدنَصر خوابكدنصر، نَبوك و در سال دوم سلطنت نَبو1
. ستادنديشان آمده،  به حضور پادشاه ايند و اير نماي او تعبيان را بخوانند تا خواب پادشاه را برايلدانكران و يان و جادوگران و فالگيه مجوسك پس پادشاه امر فرمود 2
.ب مضطرب استمدن خواي فهيدم و روحم براي ديخواب «: شان گفتي و پادشاه به ا3
.م گفتير آن را خواهين و تعبكان ي ما بندگانت بيخواب را برا! پادشاه تا به ابد زنده بماند«ه كردند ك به پادشاه عرض يان به زبان اَراميلدانك 4
.  شما را مزبله خواهند ساختيد شد و خانه هاي خواهد پاره پارهينكان ني من بير آنرا برايه اگر خواب و تعبكفرمان از صادر شد  «: ان فرموديلدانك پادشاه در جواب 5
.دييرش را به من اعالم نمايپس خواب و تعب. افتيد ي از حضور من خواهيميرام عظكبخششها و انعامها و ا د، ينكان يرش را بي و اگر خواب و تعب6
. ردكم ير خواهيهد و آن را تعبپادشاه بندگان خود را از خواب اطالع د ه ك گفتند  گر جواب داده،يشان بار دي ا7
.ه فرمان از من صادر شده استكد يني بيد، چون ميي جويه شما فرصت مك دانم ين ميقي:  پادشاه در جواب گفت8
پس . ل شودي تا وقْت تبددييه به حضور من بگوكد يب داده ايه سخنان دروغ و باطل را ترتكرا يم است زك حكي شما فقط يد برايين اگر خواب را به من اعالم ننماكي ل9

».د نمودير توانيه آن را تعبكد و خواهم دانست ييخواب را به من بگو
ن يه چنكست ي نيا سلطانيم كا حايچ پادشاه يان تواند نمود، لهذا هيه مطلب پادشاه را بكست ين ني زمي بر رويسك ه كان به حضور پادشاه جواب داده، گفتند يلدانك 10
.  بپرسديلدانكا جادوگر ي ي را از هر مجوسيامر
. ديان نماي پادشاه بي تواند آن را برايست، نميشان با انسان نين اكه مسك يانير از خداي غيه احدكع است ي پرسد، چنان بديه پادشاه مك ي و مطلب11
.نندك كمان بابل را هاليكع حيه جمكده، امر فرمود ي گردكن جهت پادشاه خشم نمود و به شدت غضبناي از ا12
.شان را به قتل رساننديدند تا اي طلبيقانش را ميال و رفي و دان مان برآمدند؛يكشتن حك پس فرمان صادر شد و به صدد 13
. رفت، سخن گفتيرون ميمان بابل بيكشتن حك يه براكس جالدان پادشاه ي رئكويمت و عقل به اَركال با حي آنگاه دان14
. ت امر مطلّع ساختيفيكال را از ي دانكوي آنگاه اَر ن سخت است؟يچرا فرمان از حضور پادشاه چن « :رده، گفتكب  سردار پادشاه را خطاكوي و اَر15ِ



.دي پادشاه اعالم نماير را براي داده شود تا تعبيه مهلت به وكال داخل شده، از پادشاه درخواست نمود ي و دان16
ن امراطالع داد،يا را از ايل و عزَريشائيا و ميش حنَنْي خوي خود رفته، رفقاةال به خاني پس دان17
. شوندكمان بابل هاليكرحيش با سايال و رفقايه دانك آسمانها رحمت بطلبند مبادا ين راز از خداي اة تا دربار18
. خواندك آسمانها را متباريال خدايپس دان. شف شدك شب يايوال در ري آنگاه آن راز به دان19
. استي ازآن وييمت وتواناكه حكرا ي باد زكاسم خدا تا ابداآلباد متبار«: م شده، گفتلّكال متي و دان20
. دهديم ميشه گان را تعلي بخشد و فطانت پيمان ميكمت را به حكح. ندك يد و پادشاهان را نصب مي نمايپادشاهان را معزول م. ندك يل مي و او وقتها و زمانها را تبد21
.ن استك ساي باشد و نور نزد ويبه آنچه در ظلمت است عارف م. دي نمايشف مكو پنهان را ق ي عميزهايه چك اوست 22
م، به من اعالم يرده اكه از تو درخواست ك و اآلن آنچه را ي را به من عطا فرمودييمت و تواناكه حكراي خوانم زيح ميم و تسبي گوير مك پدران من تو را شي خداي ا23

.يصود پادشاه اطالع داده ما را از مقك، چونينمود
.  مسازك بابل را هاليماكه حكن گفت يده، چني رسيرده بود رفت، و به وك بابِل مأموريماك ساختن حكه پادشاه او را به جهت هالك كويال نزد اَرِين جهت داني و از ا24

.ان خواهم نمودي پادشاه بير را برايمرا به حضور پادشاه ببر و تعب
.ان تواند نمودي پادشاه بير را برايه تعبكافته ام يهودا يران ي را از اسيه شخصكن گفت ي را چنيد و وي به حضور پادشاه رسانيال را بزودي دانك آنگاه اَرِبو25
؟ييان نماي من بيرش را برايده ام و تعبيه دك را ي خوابي توانيا تو ميآ«: رده، گفتك بود خطاب يه به بلْطَشَصر مسمكال را ي پادشاه دان26
.نندك پادشاه حلّ ي توانند آن را برايان و نه منجمان ميمان و نه جادوگران و نه مجوسيك طلبد، نه حيه پادشاه مك را يراز«: ال به حضور پادشاه جواب داد و گفتي دان27
ه در ك سرت يايوخواب تو و ر. ام آخر واقع خواهد شد اعالم نموده استي ادنَصر پادشاه را از آنچه درك باشد و او نَبوياشف اسرارمكه ك در آسمان هست يين خداكي ل28

:ن استي ايده ايبِسترت د
.اشف االسرار، تو را از آنچه واقع خواهد شد مخبر ساخته استكن واقع خواهد شد به خاطرت آمد و ي آنچه بعد از اة تو برِ بسترت درباريرهاك پادشاه في ا29
.ي خاطر خود را بدانيرهاكر بر پادشاه معلوم شود و فييه تا تغك بل شوف نشده است،كر زندگان دارم ميشتر از سايه من بك يمتك از حن راز بر مني و اما ا30
 تو برپا يروش ي بود پكت و منظر آن هولناي نهاي آن بيه درخشندگكن تمثال بزرگ ي بود و ايمين تمثال عظي بود و ايمي تمثال عظكني و ايدي دي پادشاه مي تو ا31

.باشد
.ش از برنج بوديم و رانهاكش از نقره و شينه و بازوهاي خالص و سين تمثال از طالي سر ا32
. از گل بودي از آهن و قدريش قدريهايش از آهن و پايهاي و ساق33
.     خرد ساختن آن تمثال را زد و آنها راين و گلي آهنيهاي بدون دستها جدا شده، پاي تا سنگي نمودي و مشاهده م34
ه تمثال را زده كافت نشد و آن سگ ي به جهت آنها ييه جاكده، باد آنها را چنان برد ي گردياه خرمن تابستانك آنگاه آهن و گل و برنج و نقره و طال با هم خرد شد و مثل 35
. جهان را پر ساختيد و تمامي گرديميوه عظكبود 
.م نموديان خواهيه ب پادشايرش را براين است و تعبي خواب هم36
. آسمانها سلطنت و اقتدار و قوت و حشمت به تو داده استيرا خداي زي پادشاه، تو پادشاه پادشاهان هستي ا37
.يرِ طال تو هستآن س. ده استيع آنها مسلّط گردانيم نموده و تو را بر جميوانات صحرا و مرغان هوا را به دست تو تسليونت دارند، حك آدم سيه بنك يي و در هر جا38
. جهان سلطنت خواهد بوديه بر تمامكگر از برنج ي ديگر پست تر از تو خواهد برخاست و سلطنت سومي دي و بعد از تو سلطنت39
ز خرد و نرم خواهد يند، همچنان آن نك يز را نرم ميه آهن همه چكپس چنان.  سازديز خرد و نرم  ميرا آهن همه چي خواهد بود زي و سلطنت چهارم مثل آهن قو40

.ساخت
 از قّوت آهن  در آن خواهد ماند موافق ين سلطنت منقسم خواهد شد و قدري از آهن بود، همچنان ايوره گر و قدرك از گل يه قدرك يديها و انگشتها را ديه  پاك و چنان41

. خته شده بودين آميه آهن با گل سفالك يديآنچه د
.ن خواهد بودك زود شي و قدري قوين سلطنت قدري همچنان ا  از گل بود،يز آهن و قدر ايش قدريهاي پاي و اما انگشتها42
 شود، يه آهن با گل ممزوج نمك ياما به نحو. ردكخته خواهد يت انسان آميشتن را با ذرينها خوين ايخته شده بود، همچين آميه آهن با گل سفالك يديه دك و چنان43

.گر ملصق نخواهند شديدكينها با يشتن اينها خوين ايهمچن
 آن سلطنتها را يه تمامك بل گر منتقل نخواهد شد،ي دين سلطنت به قوميل نشود، برپا خواهد نمود و ايه تا ابدالباد زاك را ي آسمانها سلطنتين پادشاهان خدايام اي و در ا44

.رده، مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابدالباد استوار خواهد ماندكخرد 
 شود ين واقع ميم پادشاه را از آنچه بعد از اي عظين خدايرده، همچنكوه شده، آهن و برنج و گل و نقره و طال را خرد كه بدون دستها از ك يدي سنگ را دهك و چنان45

. ن استيقيرش يح و تعبيپس خواب صح. مخبر ساخته است
. او بگذراننديات برايا و عطرّيه هداكود و امر فرمود ال را سجده نمي خود درافتاده، دانيدنَصر پادشاه به روك آنگاه نَبو46
.يشف راز شده اكه تو قادر بر كاشف اسراراست، چونكان و خداوند پادشاهان و ي خداي شما خدايه خداك يبه درست: رده، گفتكال را خطاب ي و پادشاه دان47
. بابل ساختيماكع حيسا بر جموس ريومت داد و رئكت بابل حي والي او را برتمامم به او داد ويار عظي بسيايال را معظّم ساخت و هداي پس پادشاه دان48
.  بودي پادشاه    مةال در دروازيرد و اما دانكت بابل نصب ي واليارهاك و عبد نغو را بركشي و مكال از پادشاه درخواست نمود تا شَدري و دان49


3دانيال باب 
1 ر پادشاه تمثالكنَبونَصرا در واليه ارتفاعش شصت ذراع و عرضش شش ذراع بود ساخت و آن را در هموارك از طال يدوردكت بابل نصب ي د.  
ه ك ي تمثالكنند تا به جهت تبركتها را جمع يع سروران واليالن و جميكران و ويان و داوران و خزانه داران و مشيسا و والوه اُمرا و ركدنَصر پادشاه فرستاد ك و نَبو2

ر پادشاه نصب نموده بود بكنَبونديايدنَص.
ش يدنَصر پادشاه نصب نموده بود جمع شده، پكه نَبوك ي تمثالكتها به جهت تبرّيع سروران واليالن و جميكران و ويان و داوران و خزانه داران و مشيسا و والو پس اُمرا و ر3

.ستادنديرده بود اكدنَصر نصب كه نَبوك يتمثال
م است؛ك شما حي قومها و امت ها و زبانها برايا:  گفتيرده، مك به آواز بلند ندا يو مناد4
رده است سجده كدنَصر پادشاه نصب كه نَبوك آنگاه به روافتاده، تمثال طال را  د،ي را بشنويقيمانچه و هر قسم آالت موسكرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و كه چون آواز ك 5

.ديينما



» .نده خواهد شدكان تون آتش ملتهب افيد در همان ساعت در ميفتد و سجده ننمايه رو نك و هر 6
 پادشاه دنَصركه نَبوك تمثال طال را   قومها و امت و زبانها به رو افتاده،ةهم دند، ي را شنيقيرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و هر قسم آالت موسك قومها آواز ة لهذا چون هم7

.ت آوردندياكان شيهودي آمده، بركيان نزديلدانك ي اما در آنوقت بعض8. رده بود سجده نمودندكنصب 
9ر پادشاه عرض ك و به نَبوپادشاه تا به ابد زنده باشيا « :رده، گفتندكدنَص ! 

 را بشنود به روافتاده، تمثال طال را سجده يقيمانچه و هر قسم آالت موسكو سنتور و رنّا و سرنا و عود و بربط كه آواز بلند كه هر ك ي صادر نمودي پادشاه فرماني تو ا10
د؛ينما
.نده شودكان تون آتش ملتهب افيد در ميفتد و سجده ننمايه به رو نك و هر11
ند و تمثال طال ي نماي پادشاه تو را احترام نمين اشخاص اي ا. و عبدنغَوكشي و مك شَدريعني   هستند،يت بابل گماشته اي واليارهاكشان را بر يه اكهود ي پس چند نفر 12
 ».ندي نماي سجده نميه نصب نموده اكرا 
. ن اشخاص را درحضور پادشاه آوردنديپس ا. نندك و عبدنَغو را حاضر كشي و مكدنَصر با خشم و غضب فرمود تا شَدرك آنگاه نَبو13
14ور اك پس نَبنَصريا«: رده، گفتكشان را خطاب يدنَغوكشي و مك شَدبدد؟ينك يه نصب نموده ام سجده نمكد و تمثال طال را ي پرستيان مرا نميا عمداً خدايآ!  و ع 
ه ساخته ام سجده كا  ريد و به رو افتاده، تمثالي را بشنويقيمانچه و هر قسم آالت موسكرِنّا و سرنا و عود و بربط و سنتور و كه چون آواز كد ي اآلن اگر مستعد بشو15
» . دهدييه شما را از دست من رهاك است ييدام خداكد شد و يان تون آتش ملتهب انداخته خواهي در همان ساعت در م د،ييد، فبها؛ و اما اگر سجده ننمايينما
16رنَغو در جواب پادشاه گفتندكشي و مك شَدبِديا:  و عرَك نَبونَص ميه تو را جواب دهكست ي نيكبان امر ما را ي اةدربار! د.
.دي پادشاه خواهد رهانيه ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو اكم قادراست ي پرستيه او را مك ما ي خدا ن است،ي اگر چن17
.م نمودي سجده نخواهي نموده اه نصبكرد و تمثال طال را كم يان تو را عبادت نخواهيه خداك پادشاه تو را معلوم باد ي ا  و اگر نه،18
19ر از خشم مملو گردك آنگاه نَبونَص يد و هيدرنَغو متغكشي و مكئت چهره اش بر شَدبِدادتر از عادتش بتابنديم شده، فرمود تا تون را هفت چندان زكرگشت و متلي و ع.
20كرخود فرمود كن شجاعان لشيتري و به قورنَكشي و مكه شَدبِدندازنديغو را ببندند و در تون آتش ملتهب ب و ع.
.ندندكان تون آتش ملتهب افيشان بستند و در مي اير لباسهاين اشخاص را در رداها و جبه ها و عمامه ها و ساي پس ا21
.شتكدنَغو را برداشته بودند  و عبِكشي و مكه شَدركسان را ك آتش آن ةده شده، شعليت تابي نهايه فرمان پادشاه سخت بود و تون بك و چون22
. ان تون آتش ملتهب بسته افتادندي و عبِدنَغو در مكشي و مك شَدريعنين سه مرد ي و ا23
24ر پادشاه در حك آنگاه نَبونَص شان يم؟ اياختنديان آتش نيم و در ميستيا سه شخص نيآ: رده، گفتكران خود را خطاب ي هرچه تمامتر برخاست و مشيرت افتاد و بزوديد

! پادشاهيح است ايصح«ه كردند كدر جواب پادشاه عرض 
.ه پسر خدا استين شبيده است و منظر چهارميشان نرسي به اي خرامند و ضرريان آتش ميه گشاده در مكنم ي بي من چهار مرد مكنيا:  او در جواب گفت25
26ر به دهنك پس نَبونَص يا: رده، گفتكب  آمد و خطاكي تون آتش ملتهب نزدةدرنَغوكشي و مك شَد بِددييايد و بيرون شوي بي تعالي بندگان خدايا!  و ع .رو كپس شَد 
.رون آمدنديان آتش بي و عبِدنَغو از مكشيم

ل يشان تبدي ايشان نسوخته و رنگ رداي از سر اييرده و موك نيشان اثري ايه آتش به بدنهاكدند ي آن مردان را د ران پادشاه جمع شده،يان و مشيسا و والو و اُمرا و ر27
.ده استيشان نرسي آتش به ايه بوك بل نشده،

28ر متك آنگاه نَبونَص ي باد خداكمتبار:  گفت لم شده،كدرنَغو كشي و مك شَدبِدي خود را فرستاد و بندگان خوةه فرشتك و عل داشتند و به فرمان پادشاه كش را بر او تو
. داده استييند، رهايش را عبادت و سجده ننماي خوي خداي سوايگري ديم نمودند تا خداي خود را تسليدند و بدنهايزمخالفت ور

شان به يا يند، پاره پاره شوند و خانه هاي و عبِدنَغو بگوكشي و مك شَدري به ضد خدايسته ايه حرفه ناشاكه هر قوم و امت و زبان ك از من صادر شد ين فرماني بنابرا29
. تواند داديين منوال دهايه بدكست يگر ني دييرا خدايمزبله مبدل گردد، ز

30رنَغو را در والكشي و مك آنگاه پادشاه منصب شَدبِدداديت بابل برتري و ع .


4دانيال باب 
1رپادشاه، به تمامك از نَبونَص ت ها و زبانها يدشما افزون باديسالمت «:نندكن ساي زميه بر تمامك قومها و ام !
.ميان نماي به من نموده است بي تعاليه خداك را يبيات و عجايه آك من مصلحت دانستم 2
. است و سلطنت او تا ابداآلباديوت جاودانكوت او ملكمل. م استيب او چه قدرعظيات او چه قدر بزرگ و عجاي آ3
. بودميش خُرّم مي قصرخو خود مطمئن و درةد نَصر هستم در خانكه نَبوك من 4
. سرم مرا مضطرب ساختياهايوم در بسترم و ريرهاكد و فيه مرا ترسانكدم ي دي خواب5
.   نديان نماي من بير خواب را براياورند تا تعبيمان بابل را به حضورم بيكع حيه جمكد ي از من صادر گردي پس فرمان6
.ان نتوانستند نمودي من بيرش را براين تعبكيشان باز گفتم لي ايان حاضرشدند و من خواب را براان و منجميلدانكان و جادوگران و ي آنگاه مجوس7
   باشد، درآمد و خواب را به او بازگفتم،يان قدوس در او مي است و روح خداي من به بلْطَشَصرْ مسميه موافق اسم خداكال ي باالخره دان8
رش را به من يده ام و تعبيه دك يست، پس خوابيل نك تو مشي برايچ سرّي باشد و هيان قدوس در تو ميه روح خداك دانم ي، چون مانيس مجوسي بلْطَشَصرْ، رئيه اك 9

.بگو
.م بوديه ارتفاعش عظكن ي در وسط زمي درختكنيردم و اكه نظر كن بود ي سرم در بسترم اياهايو ر10
.ن بودي زمي تماميد و منظرش تا اقصاي آسمان رس اش تا بهيد و بلندي گردين درخت بزرگ و قوي ا11
 بشر از آن يدند و تماميش مأوا گزيه گرفتند و مرغان هوا بر شاخه هاير آن سايوانات صحرا در زيح.  همه در آن بوديار و آذوقه برايوه اش بسيل و ميش جمي برگها12

.افتنديپرورش 
 از آسمان نازل شد،ي و مقدسيان پاسبكنيردم و اك سرم در بسترم نظر ياهايو در ر13
رش و يوانات از زيد تا حينده سازكش را پرايوه هايد و ميفشانيش را بيد و برگهاييش را قطع نمايد و شاخه هايدرخت را ببر: ن گفتيه به آواز بلند ندا در داد و چنك 14

.ش آواره گردنديمرغان از شاخه ها
.وانات باشدين با حيب او از علف زميد و از شبنم آسمان تر شود و نصي صحرا واگذاريان سبزه هاين در ميبرنج در زمش را با بند آهن و يشه هاي رةندكن كي ل15
.وان را به او بدهند و هفت زمان بر او بگذرديل شود و دل حيت تبدي دل او از انسان16



 يه مك ند و آن را به هرك ي ميمرانكان حي آدمكه حضرت متعال بر ممالكتا زندگان بدانند ده است ين گرديالم مقدسكم از كن حين امر از فرمان پاسبانان شده و اي ا17
.دي نماين مردمان را بر آن نصب مي دهد و پست تريخواهد م

رش اطّالع دهند، اما تو ي نتوانستند مرا از تعبتمكمان ممليك حيه تمامكرا ين زكان يرش را بي بلْطَشَصرْ تعبيدم و تو ايدنَصر پادشاه هستم دكه نَبوكن خواب را من ي ا18
». باشديان قدوس در تو ميه روح خداك چوني توانيم

رش تو را ي بلْطَشَصرْ خواب و تعبيا: لّم شده، گفتكپس پادشاه مت. ش او را مضطرب ساختيرهاكر ماند و في متحي باشد، ساعتي ميه به بلْطَشَصرْ مسمكال ي آنگاه دان19
. خصمانت باشديرش از براي دشمنانت و تعبيخواب از برا!  مني آقايا: بلْطَشَصرْ در جواب گفت» .رب نسازدمضط

ن،ي زميد و منظرش به تماميد و ارتفاعش تا به آسمان رسي گرديه بزرگ و قوك يديه دك ي درخت20
دند،يش مأوا گزين بودند و مرغان هوا در شاخه هاكرش سايات صحرا زواني همه در آن بود و حيار و آذوقه برايوه اش بسيل و ميش جمي و برگها21
.ني زميده و سلطنت تو تا به اقصايه به آسمان رسكعظمت تو چنان افزوده شده است   ويده اي گرديه تو بزرگ و قوكرا ي زي پادشاه آن درخت تو هستي ا22
ن در يش را با بند آهن و برنج در زميشه هاي رةندكن كيد، ليد و آن را تلف سازيدرخت را ببر: زول نموده، گفته از آسمان نكد ي را دي و مقدسيه پادشاه پاسبانك و چون23
وانات صحرا باشد تا هفت زمان بر آن بگذرد؛يبش با حيد و از شبنم آسمان تر شود و نصي صحرا واگذاريان سبزه هايم

ن است،يم پادشاه وارد شده است همير آقاه بكن است و فرمان حضرت متعال ير اي پادشاه تعبي ا24
د و تو را از شبنم آسمان تر خواهند ساخت و هفت يوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانين تو با حكان مردمان خواهند راند و مسيه تو را از مك 25

.دي فرماي عطا مي خواهيه مكند و آن را به هرك ي ميمرانكان حي آدمكه حضرت متعال بر ممالك يزمان بر تو خواهم گذشت تا بدان
.نندك ي ميمرانكه آسمانها حك يه دانسته باشكت برقرارخواهد ماند بعد از آنيد، پس سلطنت تو براي درخت را واگذاريشه هاي رةندكه ك و چون گفتند 26
.نان تو باشديد باعث طول اطميه شاكه بده يران فديش را به احسان نمودن بر فقي خوياي و خطاد و گناهان خود را به عدالتيحت من تو را پسند آي پادشاه نصي لهذا ا27
.د نَصر پادشاه واقع شدكن همه بر نَبوي ا28
.دي خرامي در بابل مي قصر خسروي دوازده ماه، او باالي بعد از انقضا29
 قوت و حشمت جالل خود بنا نموده ام؟يي سلطنت به تواناة خانيآن را براه من كست يم نين بابل عظيا ايآ: لم شده، گفتك و پادشاه مت30
.ه سلطنت از تو گذشته استك شود يد نَصر به تو گفته مك پادشاه نَبويا:  از آسمان نازل شده، گفتيه آوازكن سخن هنوز بر زبان پادشاه بود ي ا31
ه حضرت ك يد و هفت زمان بر تو خواهد گذشت تا بدانيوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانين تو با حكان مردم خواهند راند و مسي و تو را از م32

. دهدي خواهد ميه مكند و آن را به هرك ي ميمرانكان حي آدمكمتعال بر ممال
 يش مثل پرهايهاي شد تا موي خورد و بدنش از شبنم آسمان تر مي گاوان علف مان مردمان رانده شده، مثليد نَصر واقع شد و از مكن امر بر نَبوي در همان ساعت ا33

.دي مرغان گرديش مثل چنگالهايعقاب بلند شد و ناخنها
 را ي سرمديندم وح خواك آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت و حضرت متعال را متبار يدنَصر هستم، چشمان خود را بسوكه نَبوكام من ي آن اي و بعد از انقضا34
.ت او تا ابداآلباد استك و ملويه سلطنت او سلطنت جاودانكرا يح و حمد گفتم زيتسب
ه چه كد يا او را بگويه دست او را بازدارد كست ي نيسكد و ي نماي خودعمل مة جهان بروفق ارادةنك شوند و با جنُود آسمان و سيچ شمرده مينان جهان هكع ساي و جم35
.ينك يم

دم يدند و بر سلطنت خود استوار گرديم مرا طلبيرانم  امراينتم به من بازداده شد و مشيدر همان زمان عقل من به من برگشت و به جهت جالل سلطنت من حشمت و ز 36
. بر من افزوده شديميو عظمت عظ

 روند، يبر راه مكه با تك يسانك عدل است و ي ويق هاي او حق و طريارهاكه تمام كم ي گوير و حمد ميبكح و تيد نَصر هستم، پادشاه آسمانها را تسبكه نَبوك اآلن من 37
.ديشان را پست نمايه اكاو قادراست 


5دانيال باب 

.دي خود برپا داشت و در حضور آن هزار نفر شراب نوشي هزار نفر از امراي برايميافت عظي بلْشصر پادشاه ض1
ش از آنها يش و زوجه ها و متُعه هاياورند تا پادشاه و امراي ب م برده بود،يل اورشلكيدنَصر از هكه جدش نَبوكه ظروف طال و نقره را كمود ف شراب امر فريك بلْشصر در 2

.بنوشند
  .دنديش از آنها نوشي هاش و زوجه ها و متعهيم است گرفته شده بود آوردند و پادشاه و امرايه در اورشلك خدا ةل خانكيه از هك آنگاه ظروف طال را 3
.  خواندنديح ميان طال و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را تسبي و خدادندي شراب مي نوش4
.دي نوشت ديه مكف دست را كوار قصر پادشاه نوشت و پادشاه يرون آمد و در برابر شمعدان بر گچ دي بي دست انساني در همان ساعت انگشتها5
.  خورديش بهم ميمرش سست شده، زانوهاك يش او را مضطرب ساخت و بندهايرهاكر شد و فيغأت پادشاه متي آنگاه ه6
رش را ين نوشته را بخواند و تفسيه اكهر: رده، گفتكمان بابل را خطاب يكپس پادشاه ح. نديان و منّجمان را احضار نمايلدانكه جادوگران و ك پادشاه به آواز بلند صدا زد 7
. ت خواهد بودكم سوم در مملكن بر گردنش نهاده خواهد شد و حاي به ارغوان ملبس خواهد شد و طوق زرديان نماي من بيبرا
.نديان نماي پادشاه بيرش را برايا تفسي پادشاه داخل شدند، اما نتوانستند نوشته را بخوانند يماكع حي آنگاه جم8
.ش مضطرب شدنديد و امراير گرديأتش در او متغيار مضطرب شد و هي پس بلْشصر پادشاه، بس9

ر يأت تو متغيت تو را مضطرب نسازد و هيرهاكف!  پادشاه تا به ابد زنده باشيا«: لّم شده، گفتكه متكش به مهمانخانه درآمد و مليه به سبب سخنان پادشاه و امراك اما مل10
.نشود

دنَصر پادشاه، كدا شد و پدرت نَبويان در او پيمت خداكمت مثل حك و فطانت و حييروشناام پدرت يان قدوس داود و در ايه روح خداكت تو هست ك در مملي شخص11
.ان و منّجمان ساختيلدانكان و جادوگران و يس مجوسي پادشاه، او را رئي پدر تو ايعني

ال يپس حال دان. افت شدي نمود يه پادشاه او را به بلطشصر مسمكال ين دانير خوابها وحل معماها و گشودن عقده ها در ايه روح فاضل و معرفت و فطانت و تعبك چون12
. ان خواهد نمودير را بيده شود و تفسيطلب
هودا آورد؟ يه پدرم پادشاه از ك يهود هستيران يال از اسيا تو همان دانيآ : رده، فرمودكال را خطاب يال را به حضور پادشاه آوردند و پادشاه داني آنگاه دان13
.دا شده استيمت فاضل در تو پك و فطانت و حييان در تو است و روشنايه روح خداكده ام ي تو شنةار و درب14
.نندكان يالم را بكر ينند؛ اما نتوانستند تفسكان ي من بيرش را براين نوشته را بخوانند و تفسيمان و منجمان را به حضور من آوردند تا ايك و اآلن ح15



 به ارغوان ملبس ينكان ي من بيرش را براي و تفسي اآلن نوشته را بخوانيپس اگر بتوان. ي باشيرها و گشودن عقده ها قادر ميه به نمودن تعبك ام دهي تو شن ة و من دربار16
. بوديم سوم خواهكت حاكن بر گردنت نهاده خواهد شد و در مملي شد و طوق زريخواه

 او يرش را براي پادشاه خواهم خواند و تفسين نوشته را براك بده، ليگري تو از آن تو باشد و انعام خود را به ديايعطا: ال به حضور پادشاه جواب داد و گفتي پس دان17
. ان خواهم نموديب

.دنَصر سلطنت و عظمت و جالل و حشمت عطا فرمودك به پدرت نَبوي تعالي پادشاه، خداي اما تو ا18
 ي خواست زنده نگاه ميه را مكشت و هرك ي خواست ميه را مكهر.  بودنديع قومها و امت ها و زبانها از او لرزان و ترسان ميه به او داده بود جمك ي و به سبب عظمت19

. ساختي خواست پست ميه را مك نمود و هري خواست بلند ميه را مكداشت و هر
.نده شد و حشمت او را از او گرفتندكر افيش به زيو سلطنت خيرسكبر نمود آنگاه از كده، تين چون دلش مغرور و روحش سخت گردكي ل20
 شد؛ تا يدند و جسدش از شبنم آسمان تر مي خوراني او را مثل گاوان علف م نش با گورخران شده،كد و مسيوانات گردي آدم رانده شده، دلش مثل دل حيان بني و از م21
.دي نماي خواهد بر آن نصب ميا مه ركند و هرك ي ميمرانكان حي آدمك بر ممالي تعاليه خداكد يفهم
،ين دل خود متواضع ننمودك، لين همه را دانستياگر چه ا!  پسر بلْشصري و تو ا22
ان يد و خدايديت از آنها شراب نوشيت و زوجه ها و متعه ها ي او را  به حضور تو آورده اند و تو و اُمراة و ظروف خانيشتن را به ضّد خداوند آسمانها بلند ساختيه خوك بل23

ت از او ي راههايه روانت در دست او و تمامك را يي، اما آن خدايح خواندي دانند تسبيچ   نمي شنوند و هيد و نميني بيه نمكنقره و طال و برنج و آهن و چوب و سنگ را 
.يد ننمودي باشد، تمجيم

.ديتوب گردكن نوشته ميف دست از جانب او فرستاده شد و اكن ي پس ا24
.نيل و فَرْسِيمنامنا ثَقِ: ن استيتوب شده است اكه مك ين نوشته اي ا و25
.ده استي خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به انتها رسان  منا؛ :ن استيالم اكر ي و تفس26
.يده شده و ناقص درآمده ايزان سنجيلْ؛ در مي ثَق27ِ
. ده شده استيبخشان يان و فارسيم گشته و به مادي فَرَس؛ سلطنت تو تقس28
. باشديم سوم مك حاكه در مملكردند كن بر گردنش نهادند و درباره اش ندا يال را به ارغوان ملبس ساختند و طوق زري آنگاه بلْشصر امر فرمود تا دان29
. شته شدكان يلدانك در همان شب بلْشصر پادشاه 30


6دانيال باب 
.افتيو دوساله بود سلطنت ه شصت ك ي در حاليوش مادي و دار1
.ت باشندك ممليد تا بر تماميت نصب نماك بر ممليست واليه صد و بكوش مصلحت دانست ي و دار2
3به پادشاه نرسديچ ضرريشان حساب دهند و هيان به ايال بود تا آن واليشان داني از ايكيه كر يو بر آنها سه وز .
.ديت نصب نماك ممليه او را برتمامكه روح فاضل در او بود و پادشاه اراده داشت كرا يفوق جست زان تير وزراء و واليال بر ساين داني پس ا4
 يريا تقصي يين بود و خطايه او امك چون ابند،ي بيريا تقصي يچ علّتيه هكاورند اما نتوانستند يال بي در امور سلطنت بر دانيتياك جستند تا شيان بهانه ميران و والي پس وز5

.افت نشديهرگز در او 
. ميابيش در او بيعت خداي شر ةه آن را درباركنيرد مگر اكم يدا نخواهي پيچ علتيال هيه دانكن يدر ا«ه ك پس آن اشخاص گفتند 6
.وش پادشاه تا به ابد زنده باشي داريا : ن گفتنديان نزد پادشاه جمع شدند و او را چنين وزراء و والي آنگاه ا7
 يي روز از خدايه تا سك يسكه هر كد ي نمايعيند و قدغن بلك استواريمكه پادشاه حكرده اند كمان با هم مشورت كران و حايان و مشيسا و والوت و رك ممليع وزراي  جم8
.نده شودكران افيد در چاه شي نماي پادشاه مسألتي تو اي سوايا انساني

.ل نگرددي شود تبديه منسوخ نمكان يان و فارسيعت ماديموافق شرن و نوشته را امضا فرما تا ك پادشاه فرمان را استواري پس ا9
. وش پادشاه نوشته و فرمان را امضا نمودين داري بنابرا10
 ي زد و دعا ميم باز نموده، هر روز سه مرتبه زانو مي خود را به سمت اورشلة باالخاني خود درآمده و پنجره هاةه نوشته امضا شده است به خانكال دانست ي اما چون دان11

.  خوانديح ميرد و تسبك يه قبل از آن عادت مكنمود و چنان
. دي نماي خود مسألت و تضّرع ميه نزد خداكافتند يال را ي پس آن اشخاص جمع شده، دان12
 ي تو اي سوايا انساني يي روز نزد خدايه تا سكه هرك ي امضا ننموديا فرماني پادشاه آيه اكردند ك فرمان پادشاه عرض ة شده، درباركي آنگاه به حضور پادشاه نزد13

.     ح استي شود، صحيه منسوخ نمكان يان و فارسيعت مادين امر موافق شريا:  پادشاه در جواب گفت »نده شود؟كران افيد در چاه شي نمايپادشاه مسألت
ه هر روز كد، بلي نماي اعتنا نميه امضا نموده اك ي پادشاه و به فرماني باشد به تو اي مهودايران يال از اسين دانيه اكشان در حضور پادشاه جواب دادند و گفتند ي پس ا14

.دي نمايسه مرتبه مسألت خود را م
 ي ميع استخالص او سيال مشغول ساخت و تا غروب آفتاب برايدن دانيد و دل خود را به رهانين گرديار خشمگيشتن بسيد بر خوين سخنان را شني آنگاه پادشاه چون ا15

.نمود
ه پادشاه استوار ك يمكا حيچ فرمان يه هكن است يان ايان و فارسيه قانون مادك پادشاه بدان يا«ه كردند ك آنگاه آن اشخاص نزد پادشاه جمع شدند و به پادشاه عرض 16
. ل نشوديد تبدينما
 يي تو را رهايي نمايوسته عبادت ميه او را پك تو يخدا :رده گفتكال را خطاب يو پادشاه دان  ندازند؛يران بياورند و او را در چاه شيال را بي پس پادشاه امر فرمود تا دان17

.خواهد داد
. ل نشوديال تبدي دانةش مختوم ساخت تا امر درباري خوي چاه نهادند و پادشاه آن را به مهر خود و مهر امراة آورد و آن را بر دهني و سنگ18 
.اوردند و خوابش از او برفتيش او را ني اسباب عيش رفته، شب را به روز بسر برد و به حضور ويو آنگاه پادشاه به قصر خ19
.ران رفتيل به چاه شي پس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و به تعج20
وسته او را عبادت يه او را پكت يا خداي، آي حي خداةال بنديان ديا: رده، گفتكال را خطاب يال را صدا زد و پادشاه دانين دانيد به آواز حزيران رسي و چون نزد چاه ش21
» ران قادر بوده است؟يدنت از شي به رهانيي نمايم



! پادشاه تا به ابد زنده باشيا ه كال به پادشاه جواب داد ي آنگاه دان22
 يري پادشاه تقصيافت نشد و هم در حضور تو اي ي در من گناهي حضور وه بهك نرسانند چونيران را بست تا به من ضرري خود را فرستاد، دهان ش ة من فرشتي خدا23
.ده بودمينورز
 يچ ضرريل نموده بود در او هك خود تويه بر خداكال را از چاه برآوردند و از آن جهت يال را از چاه برآورند و دانيه دانكت شادمان شده، امر فرمود ي نهاي آنگاه پادشاه ب24
.افت نشدي

ده بودن يشان در چاه انداختند و هنور به ته چاه نرسيشان را با پسران و زنان ايت آورده بودند حاضر ساختند و اياكال شيه بر دانكاه امر فرمود تا آن اشخاص را  و پادش25
. ردندكشان را خرد ي اي استخوانهاةهم شان حمله آورده، يران بر ايه شك

! شما افزون باديسالمت«ه كن بودند نوشت ك جهان سايه در تمامك يي و امت ها و زبانهاع قومهايوش پادشاه به جمي بعد از آن دار26
. وم استي و تا ابداالباد قي حيه او خداكرايال لرزان و ترسان باشند زي داني من مردمان به حضور خداك از مماليه در هر سلطنتك صادر شده است ي از حضور من فرمان27
. استير متناهيلطنت او غ زوال و سيوت او بكو مل
. داده استييران رهايال را از چنگ شيه نجات دانك سازد و اوست ين ظاهر ميب را در آسمان و در زميات و عجاي رهاند و آي دهد و ميه نجات مك او است 28
.  بوديروز مي فيورش فارسكوش و در سلطنت يال در سلطنت دارين داني پس ا29


7دانيال باب 
.ان نمودي مطالب را ب ةيلّكپس خواب را نوشت و . دي سرش را دياهايو و ريال در بسترش خوابي اول بلْشصر پادشاه بابل، دان در سال1
.م تاختندي عظياي دريه ناگاه چهار باد آسمان بر روكدم يا شده، ديوشبگاهان در عالم ر«: لم شده، گفتكال متي پس دان2
.رون آمدنديا بيگر بودند از دريدكيه مخالف ك و چهار وحش بزرگ 3
 خود مثل انسان قرار داده گشت و دل انسان به يهاين برداشته شده، بر پايد و او از زمينده گردكش يردم تا بالهاك عقاب داشت و من نظر ير بود و بالهاي اول آنها مثل ش4

.او داده شد
.ار بخوريز و گوشت بسيبرخ: ن گفتندي را چنيش سه دنده بود و ويان دندانهايد و در دهانش در م طرف خود بلند شكيگر مثل خرس بود و بر ي وحش دوم دكني و ا5
.ن وحش چهار سر داشت و سلطنت به او داده شديه بر پشتش چهار بال مرغ داشت و اك مثل پلنگ بود كنيستم و اي بعد از آن نگر6
 ي خورد و پاره پاره مي مانده را مين داشت و باقي بزرگ آهنيارزورآور بود و دندانهايب و بسي و مهكه هولناك وحش چهارم كنيردم و اك شب نظر ياهايو بعد از آن در ر7
.ه قبل از او بودند بود و ده شاخ داشتك ي وحوشة نمود و مخالف هميمال ميش پاي خويهايرد و به پاك
ن شاخ ي اكنينده شد و اكشه ي اول از ريش سه شاخ از آن شاخهايش روي برآمد و پيگري دكوچكان آنها شاخ ي از مكنيه اك نمودم ين شاخها تأمل مي پس در ا8

. لّم بود داشتكز متيبرآمكه به سخنان تك ي مانند چشم انسان و دهانيچشمان
9آن آتش ي آتش و چرخهايرش او شعله ها و عك سرش مثل پشم پايد و مويام جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفيم االيها برقرار شد و قديرسكردم تا ك يو نظرم 

.ملتهب بود
وان برپا شد و دفترها گشوده يد. ستاده بودندي ايرور به حضور وكرورها كردند و ك يهزاران هزار او را خدمت م. رون آمدي او بيش روي شده، از پي از آتش جاري نهر10
.ديگرد
.م شديده، به آتش مشتعل تسلي گردكشته شد و جسد او هالكستم تا آن وحش يپس نگر:  گفتيمه آن شاخ ك يزيبرآمكردم به سبب سخنان تك آنگاه نظر 11
.شان داده شدي به اي و وقتي عمر تا زمانين درازكشان گرفتند، لير وحوش سلطنت را از اي اما سا12
. آوردنديد و او را به حضور وي رساميم االي آسمان آمد و نزد قدي مثل پسر انسان با ابرهاكنيستم و اي شب نگريايو و در ر13
ل نخواهد يوت او زاك زوال است و ملي و بيسلطنت او سلطنت جاودان. نديع قوم ها و امت ها و زبانها او را خدمت نمايوت به او داده شد تا جمك و سلطنت و جالل و مل14
. شد
.ت سرم مرا مضطرب ساخياهايوال در جسدم مدهوش شد و ري اما روح من دان15
رد،كان ي من بير امور را برايلم نموده، تفسكدم و او به من تي پرسي امور را از وةن هميقت اي شده، حقكين نزدي از حاضريكي و به 16
.ن خواهند برخاستيه از زمك باشند يشان چهار است چهار پادشاه ميه عدد اك يمين وحوش عظيه اك 17
.ت را تا به ابد و تا ابداآلباد متصرّف خواهند بودكافت و مملي  سلطنت را خواهندي اما مقدسان حضرت اعل18
 خورد ين را ميرين داشت و ساي برنجين و چنگالهاي آهني بود و دندانهاكار هولنايگران و بسي دةه مخالف همك وحش چهارم ةقت امر را درباريه حقك آنگاه آرزو داشتم 19

. نمود بدانميمال مي خود پايهايرد و به پاك يو پاره پاره م
 گفت داشت يز ميبرآمكه سخنان تك را يه چشمان و دهانك ي آن شاخيعني او سه شاخ افتاد يش رويه برآمد و پك را يگريه بر سر او بود و آن دكت ده شاخ را يفيك و 20

.ش سختتر بوديش او از رفقايو نما
.افتيال يتشان اسيرده، بر اكن شاخ با مقدسان جنگ يردم و اك پس مالحظه 21
.وت را به تصرّف آوردندكه مقدسان ملكد ي رسيم شد و زماني تسلي به مقدسان حضرت اعليام آمد و داوريم االيه قدك يني تا ح22
مال نموده، پاره يا جهان را خواهد خورد و آن را پي سلطنتها خواهد بود و تمامةن خواهد بود و مخالف همين بر زميوحش چهارم سلطنت چهارم: ن گفتي پس او چن23

.ردكپاره خواهد 
ر خواهد ين خواهد بود و سه پادشاه را به زيشان خواهد برخاست و او مخالف اولي بعد از ايگريه خواهند برخاست و دك باشند يت، ده پادشاه مكن مملي و ده شاخ از ا24
. ندكاف

 و دو زمان يشان تا زمانيع خواهد نمود و ايل نمودن زمانها و شرايل خواهد ساخت و قصد تبدي را ذلي خواهد گفت و مقدسان حضرت اعلي و سخنان به ضد حضرت اعل25
.م خواهند شديو نصف زمان به دست او تسل

.وان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته، آن را تا به انتها تباه و تلف خواهند نمودي پس د26
ت او كع ممالي است و جميوت جاودانكوت او ملكه ملك داده خواهد شد ي آسمانهاست به قوم مقدسان حضرت اعلير تماميه زك يتكوت و سلطنت و حشمت مملك و مل27

.   را عبادت و اطاعت خواهند نمود



. نگاه داشتمن امر را در دل خودين اكير گشت، ليأتم در من متغيار مضطرب نمود و هيال مرا بسي من دانيرهاكف. نجا استي امر تا به اي انتها28


8دانيال باب 
. ه اول به من ظاهرشده بودكال ظاهر شد بعد از آني بر من دانييايو در سال سوم سلطنت بلْشصر پادشاه، ر1
. باشم ي ميه نزد نهر اوالدكدم يا ديو باشد بودم و در عالم ريالم ميت عيه در والك شوشن ةه من در دارالسلطنكدم ي ديردم و مكا نظريو و در ر2
.ن آنها آخر برآمدي بلندتر و بلندتريگري از ديكيش بلند بود و يه دو شاخ داشت و شاخهاكستاده بود ي نزد نهر ايه ناگاه قوچكدم ي پس چشمان خود را برافراشته، د3
 خود عمل نموده، ي دهد و برحسب رأيي از دستش رهاهكرد نبود ك با او مقاومت نتوانست يچ وحشي زد و هيه به سمت مغرب و شمال و جنوب شاخ مكدم ي و قوچ را د4

. شديبزرگ م
. معتبر بوديان چشمان بز نر شاخيرد و در مك ين را لمس نمي آمد و زمين مي زمي تمامي از طرف مغرب بر روي بز نركني بودم اير مكه متفك يني و ح5
.ديش نزد او دوي و بشدت قوت خودم آمديستاده ديه آن را نزد نهر اك آن قوچ صاحب دو شاخ ي و به سو6
ن انداخته، ي را به زمي نبود پس وي مقاومت با وياريست و قوچ را ك شده، قوچ را زد و هر دو شاخ او را شكد با او بشدت غضبنايه چون نزد قوچ رسكدم ي و او را د7
. دهدييه قوچ را از دستش رهاك نبود يسكرد و كمال يپا
.  آسمان برآمدة اربعي بادهايش چهار شاخ معتبر بسويسته شد و در جاك گشت آن شاخ بزرگ شي شد و چون قوت بزرگي نهاي و بز نر ب8
.ار بزرگ شدينها بسي برآمد و به سمت جنوب و مشرق و فخر زمكوچك شاخ كي از آنها يكي و از 9

.مال نموديه، پان انداختير و ستارگان را به زمك از لشي شده، بعضير آسمانها قوك به ضد لش10
.ديان مقدسِ او منهدم گردك از او گرفته شد و ميمي داير بزرگ شد و قربانك و به ضد سردار لش11
.دياب گرديامك خود عمل نموده، ين انداختند و او موافق رأي را به زمير راستك داده شد و آن لشي به ويان قوي، به سبب عصيمي داي به ضد قربانيرك و لش12
 خواهد بود؟يكيند، تا ك يم ميمال شدن تسلير را به پاكه قدس و لشك كت مهلي و معصيمي داي قربانةا درباريوه ركد ي گفت، پرسيه سخن مكدم ي را شنيمقدس و 13
.ر خواهد شديصد شام و صبح، آنگاه مقْدس تطهيتا دوهزار و س«:  و او به من گفت14
.ستادي نزد من بايه مرديدم، ناگاه شبي آن را طلبيندم و معيا را ديوال ري و چون من دان15
.ا مطلّع سازيون ري اين مرد را از معنيل اي جبرائيا:  گفتيرده، مكه ندا كدم ي شنينهر اوالاني را از مي و آواز آدم16
. باشدي زمان آخر ميا برايون ريه اك پسر انسان بدانيا:  خود درافتادم و او مرا گفتيستاده بودم آمد و چون آمد من ترسان شده، به رويه اك يي پس او نزد جا17
.ه بودم برپا داشتك يي بودم و او مرا لمس نموده، در جاين مين در خواب سنگي خود بر زمي گفت، من بر رويه او با من سخن مك يني و ح18
.ن واقع خواهد شديه انتها در زمان معكرا ي دهم زي من تو را از آنچه در آخرغضب واقع خواهد شد اطّالع مكنيا«:  و گفت19
. باشديان ميان و فارسي پادشاهان ماديديه آن را دك اما آن قوچ صاحب دو شاخ 20
.ان دو چشمش بود پادشاه اول استيه در مك ي باشد و آن شاخ بزرگيونان مي و آن بز نر سِتَبر پادشاه 21
. سلطنت از قوم اما نه ازقوت او برپا خواهند شدش برآمدن، چهاريسته شدن و چهار در جاك و اما آن ش22
.رها ماهر، خواهد برخاستك و در مي سخت رويده باشد، آنگاه پادشاهيان به اتمام رسيشان چون گناه عاصي و در آخر سلطنت ا23
 خود عمل خواهد نمود و عظما و قوم مقدسان را يوافق رأاب شده، ميامكب خواهد نمود و ي عجيهاي خودش؛ و خرابيين نه از تواناكيم خواهد شد، لي و قوت او عظ24
. خواهد نمودكهال
ران مقاومت خواهد نمود، اما بدون دست، ير امي خواهد ساخت و با امك را بغْتَه هالياريش خواهد رفت و در دل خود مغرورشده، بسير در دستش پك و از مهارت او م25
.سته خواهد شدكش

.ار واقع خواهد شديام بسيه بعد از اكرا يا را بر هم نِه زيون است اما تو ريقي شام و صبح گفته شد ةه دربارك ييايو پس ر26
.دي آن را نفهمي معنير ماندم و احديا متحيو رةدم، اما درباري پادشاه مشغول گرديارهاكپس برخاسته، به . مار شدميف و بي ضعي زمانكال تا اندي آنگاه من دان27


9 دانيال باب
ان پادشاه شده بود،يلدانكت كان و بر ممليه از نسل مادكوش بن اَخْشورش ي در سال اول دار1
م تمام ي اورشليه هفتاد سال در خرابكدم يتاب فهمك نازل شده بود از ي نبياي آنها به ارمةالم خداوند درباركه ك را ييال، عدد سالهاي در سال اول سلطنت او، من دان2

.  خواهد شد
م؛يستر مسألت نماك خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و تضرّعات و روزه پالس و خاي خود را بسويپس رو 3
ند ي نمايض تو را حفظ ميه فراك يش و آنانيه عهد و رحمت را با محبان خوكب يم و مهي عظي خداوند خدايا«: ردم  و اعتراف نموده، گفتمك خود دعا يهوه خداي و نزد 4

!يار دينگاه م
.ميرده اكام تو تجاوز كده و تمرّد نموده و از اوامر و احيان و شرارت ورزي ما گناه و عِص5
.مين سخن گفتند گوش نگرفته اي قوم زميه به اسم تو به پادشاهان و سروران و پدران ما و به تمامك يياي و به بندگانت انب6
 ة و چه دور در همكيان چه نزديلي اسرائةم و همينان اورشلكهودا و سايه امروز شده است از مردان كچنان. ت از آن ما اسيي خداوند عدالت از آن تو است و رسواي ا7
.ينده ساخته اكده اند در آنها پرايه به تو ورزك يانتيشان را به سبب خيه اك يينهايزم
.ميده ايگناه ورزه به تو كرا ي از آن ما و پادشاهان و سروران و پدران ما است زيي خداوند رسواي ا8
.ميده اي ما را رحمتها و مغفرتها است هر چند بدو گناه ورزي خداوند خدا9

.ميي نماكش ما گذارد سلويا پي بندگانش انبةليه وسكعت او يم تا در شريده اي خود را نشنيهوه خدايالم ك و 10
توب است بر ما ك خدا مة بنديه در تورات موسك ين لعنت و سوگندي تو گوش نگرفته اند بنابراعت تو تجاوز نموده روگردان شده، به آواز بلنديل از شري اسرائي و تمام11

. ميده ايه به او گناه ورزكده، چوني گرديمستول



 ي آسمان حادثه اير تماميه زكرا ي بر ما وارده آورده است، زيمي عظي نمودند گفته بود، استوار نموده، و بالي ميه بر ما داوركالم خود را به ضّد ما داوران ما ك و او 12
.م واقع شده استيه بر اورشلكواقع نشده، مثل آن

 تو يت خود بازگشت نموده، راستيم تا از معصي خود مسألت ننموديهوه خداي معهذا نزد  توب است بر ما وارد شده است؛ك مين بال  بروفق آنچه در تورات موسي اي تمام13
.ميرا بفهم

.ميند عادل است اما ما به آواز او گوش نگرفتك يه مك ييارهاك ة ما در هميهوه خدايه كرا ين بال مراقب بوده، آن را بر ما وارد آورد زي بر ان خداوندي بنابرا14
ده و يده است، ما گناه ورزه امروز شك، چنانيرده اكدا ي خود پي برايرون آورده، اسمين مصر بي از زميه قوم   خود را به دست قوك ما ي خداوند خداي پس اآلن ا15

.     ميشرارت نموده ا
ه به سبب گناهان ما و كرا ي زيوه مقّدس خود برگردانكم و از يش را از شهر خود اورشلي عدالت خود خشم و غضب خويه برحسب تمامك خداوند مسألت آني ا16

. مجاوران ما رسوا   شده استةم و قوم تو نزد همي پدران ما اورشليتهايمعص
. فرماي ات متجلّيه خراب شده است به خاطر خداوندكش ي خود را بر مقدس خوي خود را اجابت فرما و روة ما دعا و تضرّعات بندي خداي پس حال ا17
 ي ما تضرّعات خود را نه براهكرا ي است نظر فرما، زيه به اسم تو مسمك ي ما و شهريهاين و به خرابكر و بشنو و چشمان خود را باز يم گوش خود را فراگي خداي ا18

.ميي نمايم تو به حضور تو مي عظي رحمتهايه براكش بليعدالت خو
.  باشندي ميه شهر تو و قوم تو به اسم تو مسمكرا ير منما زي من به خاطر خود تأخي خدايا!  به عمل آور  خداوند استماع نموده،يا! امرزي خداوند بيا!  خداوند بشنوي ا19
م به حضور يوه مقّدس خداك يردم و تضرّعات خود را براك يل اعتراف ميش اسرائي نمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خوي گفتم و دعا مي هنوز سخن م و چون من20
. داشتميش معروض مي خويهوه خداي

د،ي شام نزد من رسةيرواز نموده، به وقت هدده بودم بسرعت پي اول ديايوه در او در ركل ي بودم، آن مرد جبرائيلّم مك چون هنوز در دعا مت21
.رون آمده ام تا تو را فطانت و فهم بخشميال اآلن من بي دانيا«: لّم شده، گفتك و مرا اعالم نمود و با من مت22
. ا را فهم نمايون و ركتأمل الم كن ي، پس در ايار محبوب هستيه تو بسكرا يد و من آمدم تا تو را خبر دهم زي تضرّعات تو امر صادر گردي در ابتدا23
رده شود و عدالت كان يفاره به جهت عصك آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و يرهاي باشد تا تقصي شهر مقّدست مقرر مي قوم تو و براي هفتاد هفته برا24

.ا و نبوت مختوم گردد و قدس االقداس مسح شوديو آورده شود و ريجاودان
وچه ها و كم با يو اورشل. س، هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بوديح رئيم تا ظهور مسيردن اورشلكرنمودن و بنا يه از صدور فرمان به جهت تعمك بفهم  پس بدان و25

.ر و بنا خواهد شدي تعمي تنگيحصار در زمانها
د شهر و قدس را خراب خواهد ساخت و آخر او در آن ي آيه مكس يه قوم آن رئكبل  د و از آن او نخواهد بود،يح منقطع خواهد گردي و بعد از آن شصت و دو هفته، مس26
.ن استيها معيالب خواهد بود و تا آخر جنگ خرابيس

 خواهد يه انندك رجاسات خراب ةنگركرد و بر كه را موقوف خواهد ي و هدي هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانكيار در ي و او با اشخاص بس27
. خته خواهد شديننده ركت آنچه مقّدر است بر خراب ي النّهايآمد ول


10دانيال باب 

. ا را دانستيود و ريپس امر را فهم.  بوديميح و مشقّت عظيد و آن امر صحيشف گردك بود يه به بلشصر مسمكال ي بر دانيورش پادشاه فارس، امرك در سال سوم 1
. تمام ماتم گرفتمةال سه هفتيام من داني در آن ا2
.ن ننمودميشتن را تدهي آن سه هفته خويذ نخوردم و گوشت و شراب به دهانم داخل نشد و تا انقضاي لذك خورا3
. دجله بودميعنيم ينار نهر عظكست و چهارم ماه اول من بر ي و در روز ب4
مر خود داشت، ك او فاز بر ي از طاليمربندكه كتان ك ملبس به يه ناگاه مردكدم ي و چشمان خود را برافراشته د5
.  بوديمي گروه عظيالم او مثل صداك و آواز يقليش مانند رنگ برنج صيهاي آتش و بازوها و پاي مانند برق و چشمانش مثل شعله هاي وي و جسد او مثل زبر جد و رو6
.ردندكرده خود را پنهان ك شد و فرار يشان مستولي بر ايمين لرزش عظكيدند ليا را نديوه همراه من بودند رك يسانكدم و يا را ديوال تنها آن ري و من دان7
.چ طاقت نداشتميگر هيد و دي مبدل گردي من به پژمردگي نماند و خرّمي نمودم و قّوت در من باقيم را مشاهده مي عظيايو و من تنها ماندم و آن ر8
.دميهوش گرديب ن افتاده، ي خود بر زميدم، به رويم او را شنالكدم؛ و چون آواز ي اما آواز سخنانش را شن9

.ديزانيم برخيف دستهاكه ناگاه دستش مرا لمس نمود و مرا بر دو زانو و ك 10
الم را به كو چون » .اده شده امه اآلن نزد تو فرستكرا يست زي خود بايهاين و بر پاكم فهم ي گويه من به تو مك را يالمك  !ار محبوبيال مرد بسي دانيا  : و او مرا گفت11

. ستادميمن گفت لرزان با
د و من به سبب ي سخنان    تو مستجاب گرديي خود تواضع نماي  و به حضور خدايه بفهمك يه دل خود را بر آن نهادكرا از روز اول يال مترس زي دانيا:  و مرا گفت12

.سخنانت آمده ام
.ن است به اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاهان فارس ماندمي اوليساو از ريكيه كل يائكيبا من مقاومت نمود و م روز كي  ست ويت فارس بكس مملي اما رئ13
.ل استيام طوي ايا برايون ريه اكرا يام آخر بر قوم تو واقع خواهد شد اطالّع دهم زي و من آمدم تا تو را از آنچه در ا14
.ن افتاده، گنگ شدمي خود بر زميفته بود به رونگونه سخنان را به من گي و چون ا15
ا درد يون ريم از اي آقايا«: ستاده بود گفتميش من ايه پك يسكلم شدم و به آن كم را لمس نمود و من دهانم را گشوده، متي آدم لبهايه بني به شبيسكه ناگاه ك 16
.چ قوت نداشتميگر هي مرا درگرفته است و ديديشد
  نمانده است؟يه نفس هم در من باقك بل چ قوت در من برقرار نبوده،يه از آن وقت هكد و حال آنيم گفتگو نمايم بتواند با آقايقا آة پس چگونه بند17
ت داد،ي تقو گر مرا لمس نموده،ي بار ديه انساني پس شب18
.يه مرا قوت دادكرا يم بگو زي آقايا   :افتم و گفتميت ي گفت تقون را به منيو چون ا!  باشير و قويسالم بر تو باد و دل! ار محبوبي مرد بسيا«:  و گفت19
.ونان خواهد آمديس ي رئكني ا رون رفتنم،يم و به مجرّد بيس فارس جنگ نماي گردم تا با رئي و اآلن برم ست؟يه سبب آمدن من نزد تو چك ي دانيا ميآ «:  پس گفت20
. ندكنها مدد يه مرا به ضّد اكست يل نيائكيس شما مير از رئي غيسكطالّع خواهم داد و تاب حق مرقوم است اكن تو را از آنچه در كي ل21




11دانيال باب 
.ستاده بودم تا او را استوار سازم و قوت دهميز ايمن ن ، يوش مادي و در سال اول دار1
ش ي خوين از همه دولتمندتر خواهد بود و چون به سبب توانگريند برخاست و چهارمن در فارس خواهي سه پادشاه بعد از اكنيا. مي نماي اعالم مي و اآلن تو را به راست2
.ختيونان برخواهد انگيت ك همه را به ضّد ممل  گردد،يقو
.ردك خود عمل خواهد  ة سلطنت خواهد نمود و برحسب اراديميت عظك جبار خواهد برخاست و بر مملي و پادشاه3
ه سلطنت كراي ز  داشت،يه او مك يت او و به موافق استقاللياما نه به ذر. ديم خواهد گردي آسمان تقسة اربعي بادهايواهد شد و بسوسته خكزد سلطنت او شي و چون برخ4

.شان داده خواهد شدير از ايگران غينده شده و به دكشه ياو از ر
. خواهد بوديميت خواهد نمود و سلطنت او سلطنت عظافت و سلطني بر او غلبه خواهد   شده،ي از سرداران خود قويكي و پادشاه جنوب با 5
 خود را نگاه نخواهد داشت و ين قوت بازوكيل. با او مصالحه خواهد نمود شان همداستان خواهند شد و دختر پادشاه جنوب نزد پادشاه شمال آمد، ي سالها اي و بعد از انقضا6

. م خواهند شديت خواهد نمود در آن زمان تسليه او را تقوكه او را خواهند آورد و پدرش و آنك يش برقرار نخواهد ماند و آن دختر و آنانياو و بازوها
.افتي غلبه خواهد  شان جنگ نموده،ي پادشاه شمال داخل خواهد شد و با ا ة آمده، به قلعيرك او خواهد برخاست و با لشيش در جايشه هاي ري از رمونه هايسك و 7
. چند از پادشاه شمال دست خواهد برداشتي خواهد برد و سالهايريشان از طال و نقره به مصر به اسي ايز با ظروف گرانبهايشان را ني ا ة شدختهي ريان و بتهاي و خدا8
.ت خود مراجعت خواهد نموديت پادشاه جنوب داخل شده، باز به والك و به ممل9

 ةل خواهند آمد و عبور خواهند نمود و برگشته، تا به قلعيشان داخل شده، مثل سيرد و اك جمع خواهند م راي عظيرهاك از لشي و پسرانش محاربه خواهند نمود و گروه10
.ردكاو جنگ خواهند 

م ي تسلي برپا خواهد نمود و آن گروه به دست ويمي گروه عظي با پادشاه شمال جنگ خواهد نمود و ويعني يرون خواهد آمد و با وي شده، بك و پادشاه جنوب خشمنا11
.خواهند شد

.افتي خواهد ساخت اما قوت نخواهد كرورها را هالكدلش مغرور خواهد شد و   و چون آن گروه برداشته شود، 12
. خواهد آمدي و دولت فراوانيمير عظك مدت سالها با لشيم تر از او برپا خواهد نمود و بعد از انقضاي عظيركرده، لشك پس پادشاه شمال مراجعت 13
.شان خواهند افتادياما ا. نديا را ثابت نمايوشتن را خواهند برافراشت تا ريشان قوم تو خويك از ستمي با پادشاه جنوب مقاومت خواهند نمود و بعضياريوقت بس و در آن14
. مقاومت خواهند بوديااريدگان او ي پس پادشاه شمال خواهد آمد و سنگرها برپا نموده، شهرحصاردار را خواهد گرفت و نه افواج جنوب و نه برگز15
نها توقّف خواهد نمود و آن يپس در فخر زم.  مقاومت تواند نموديه با وك نخواهد بود يسك خود عمل خواهد نمود و يد، برحسب رضامندي آي ميه به ضد وكس ك و آن16

. تلف خواهد شديبه دست و
اما او ثابت . ندك ك خواهد داد تا آن را هاليرد و او دختر زنان را به وك مصالحه خواهد ي با وش داخل بشود ويت خوك ممليه با قوتِ تمامكمت خواهد نمود ي و عز17

.نخواهد ماند و از آن او نخواهد بود
.از او خواهد گرفته انتقام سرزنش او را كرد، بلك سرزنش او را باطل خواهد ين سرداركيل.  از آنها را خواهد گرفتياريره ها توجه خواهد نمود و بسي جزي پس بسو18
.د خواهد شديش توجه خواهد نمود اما لغزش خواهد خورد و افتاده، ناپدين خوي زمي قلعه هاي پس بسو19
.  نه به غضب و نه به جنگ  خواهد شد،كز هالي او نيامي اكن در اندكيان خواهد برداشت، ليه جالل سلطنت را از مك خواهد برخاست ي او عاملي پس در جا20
.له ها خواهد گرفتي سلطنت را با ح  نخواهند داد و او ناگهان داخل شده،ي خواهد برخاست، اما جالل سلطنت را به ويري او حقي در جا و21
.سته خواهند شدكز از حضور او رفته و شيس عهد نيل افواج و رئي و س22
.ل افراشته و بزرگ خواهد شدي قليرد و با جمعكهد له رفتار خواي همداستان شده باشند، او به حيشان با ويه اك ي و از وقت23
شان بذل خواهد نمود يمت و اموال را به ايرده باشند بجا خواهد آورد و غارت و غنكه نه پدرانش و نه پدران پدرانش ك را ييارهاكن بِالد وارد شده، ي و ناگهان به برومندتر24

. خواهد بودي زمانكاندن كيرها خواهد نمود، لي حصاردار تدبيو به ضد شهرها
 مقاومت يارايد؛ اما ي جنگ خواهد دةي تهيم و قويار عظي بسيخت و پادشاه جنوب با فوجي به ضد پادشاه جنوب برخواهد انگيمير عظك و قوت و دل خود را با لش25

.رها خواهند نموديه به ضد او تدبكرا ينخواهد داشت ز
.شته خواهند افتادك يارير او تلف خواهد شد و بسكست خواهند داد و لشكو را ش خوردند اي او را مكه خوراك ي و آنان26

.ن خواهد بودي وقت معيه هنوز انتها براكرا يش نخواهد رفت زي سفره دروغ خواهند گفت؛ اما پكيل خواهد شد و بر ي ماين دو پادشاه به بدي و دل ا27 
. ن خود خواهد برگشتي خود عمل نموده، به زمةرد و دلش به ضد عهد مقدس جازم خواهد بود پس برحسب ارادكن خود مراجعت خواهد يار به زمي پس با اموال بس28
.ن آخرش مثل اولش نخواهد بودكين جنوب وارد خواهد شد لين مراجعت نموده، به زمي و در وقت مع29
 ي خود عمل خواهد نمود و برگشته به آنانة شده، برحسب ارادكفت و به ضد عهد مقدس خشمناوس شده، رو خواهد تايلهذا مأ. م به ضد او خواهند آمديتّكها از يشتك و 30
.نند توجه خواهد نمودك ي مكه عهد مقدس را ترك

. داشت را برپا خواهند يرانيرده، رجاست وك را موقوف يمي داي سوختنين را نجس خواهند نمود و قرباني و افواج از جانب او برخاسته، مقدسِ حص31
.ردكم خواهند ي عظيارهاك شده، ي شناسند قويش را مي خويه خداك ياما آنان. ردكرها گمراه خواهد ك ورزند، با ميه به ضد عهد شرارت مك را ي و آنان32
. و تاراج خواهند افتاديرير و آتش و اسي چند به شمشيامين اكيم خواهند داد، لي را تعلياريمان قوم بسيك و ح33
.شان ملحق خواهند شديب به اي با فرياريافت و بسي خواهند يمكفتند، نصرت يون ب و چ34
 افرازنديه خود را برمك يپادشاهان.ستين هنوز نيه زمان معكرا يد بشوند زيه تا وقت آخر طاهر و سفكشان لغزش خواهند خورد يمان به جهت امتحان ايك از حي و بعض35
36 خداي خداةشتن را بر همي عمل نموده، خو خودةو آن پادشاه موافق اراد يب خواهد گفت و تا انتهايان سخنان عجي خدايان افراشته و بزرگ خواهد نمود و به ضد 

.وستيرا آنچه مقدراست به وقوع خواهد پياب خواهد شد زيامكغضب 
شتن را از همه يرا خويچ خدا اعتنا نخواهد نمود زيه به هكنخواهد نمود، بلچ خدا اعتنا يه به هكلت زنان اعتنا نخواهد نمود، بلي پدران خود و به فضي و به خدا37

.بلندترخواهد شمرد
.م خواهد نموديركس تي گرانبها و نفايه پدرانش او را نشناختند با طال و نقره و سنگهاك را ييم خواهد نمود و خدايرك قلعه ها را تي او خداي و در جا38
ارتسلّط خواهد داد و يشان را بر اشخاص بسيشان خواهد افزود و ايند در جالل ايه بدو اعتراف نماك را يگانه عمل نخواهد نمود و آناني بيان مثل خدي حصي و با قلعه ها39
.م خواهد نموديشان تقسي اجرت اين را برايزم



الن ينها سيار مانند گردباد به ضد او خواهد آمد و به زمي بسيهايشتكن و  مقاتله خواهد نمود و پادشاه شمال با ارابه ها و سوارايو در زمان آخر پادشاه جنوب با و «40
.ردكرده، از آنها عبورخواهد ك

.افتي خواهند ي عمون از دست اوخالصي بنيساو ادوم و موآب و ريعنينان ي خواهند افتاد، اما ايارينها وارد خواهد شد و بسي و به فخر زم41
.افتي نخواهد يين مصر رهايرد و زمكازخواهد شورها درك و دست خود را بر 42
.ب او خواهند بودكان در مويان و حبشيافت و لُبيال خواهد يس مصر استي نفاة طال و نقره و بر همي و برخزانه ها43
. خواهد ساختكلّ هالكرده، بالك را تباه ياريرون رفته، اشخاص بسي بيمين اخبار از مشرق و شمال او را مضطرب خواهد ساخت، لهذا با خشم عظكي ل44
.  نخواهد داشتينيد و معين به اَجل خود خواهد رسكيا برپا خواهد نمود، ليان دو دريد مقدس در ميوه مجك خود را در ةانك ملويمه هاي و خ45


12دانيال باب 
 به وجود آمده است تا يه امتك ينيه از حك خواهد شد ياست و چنان زمان تنگ خواهد برخ ستاده است،ي پسران قوم تو ايه براك يمير عظيل، اميائكيو در آن زمان م «1

.افت شود رستگارخواهد شديتوب كه در دفتر مك از قوم تو كيامروز نبوده، و در آنزمان هر 
.يه جهت خجالت و حقارت جاودان بي و آنانيات جاودانينان به جهت حيدار خواهند شد، اما ايده اند بين خوابي زمكه در خاك ي از آنانياري و بس2
.ند، مانند ستارگان خواهند بود تا ابداآلبادي نماي مي را به راه عدالت رهبرياريه بسك يد و آناني خواهند درخشك افالييمان مثل روشنايك و ح3
.ديود و عِلم افزوده خواهد گرد بسرعت تردد خواهند نمياريبس. نكتاب را تا زمان آخر مهر ك دار و يالم را مخفكال ي داني اما تو ا4
.ستاده بودندي به آنطرف نهر ايگرينطرف نهر و دي به ايكيگر ي دو نفر دكنيردم و اكال نظري پس من دان5
 خواهد بود؟يكب تا به ين عجاي ايانتها«: ستاده بود گفتي نهر اي آبهايه باالكتان كشان به آن مرد ملبس به ي از ايكي و 6
7ي زمانيه براك قسم خورد ي ابدي آسمان برافراشته، به حيه دست راست و دست چپ خود را بسوكدم يستاده بود شني نهر اي آبهايه باالكتان را كس به  و آن مرد ملب 

. دين امور به اتمام خواهد رسي اة قوت قوم مقدس به انجام رسد، آنگاه هميندگكو دو زمان و نصف خواهد بود و چون پرا
ن امور چه خواهد بود؟يم آخر اي آقايا«: پس گفتم. ردمك نكدم اما دري و من شن8
.  و مختوم شده استيالم تا زمان آخر مخفكن يرا ايال برو زي دانيا«ه ك او جواب داد 9

.ديمان خواهند فهميكحن كيد، ليران نخواهند فهميدام از شركچ يد و هيران شرارت خواهند ورزيد و شري خواهند گرديد و مصفّيار طاهر و سفي بس10
.ست و نود روز خواهد بودي، هزار و دويراني و نصب نمودن رجاست ويمي داي و از هنگام موقوف شدن قربان11
. و پنج روز برسديصد و سيشد و به هزار و سكه انتظار ك خوشا به حال آن12
. بوديم خواهيب خود قاير نصام دين اي شد و در آخر ايح خواهيه مستركرا ي اما تو تا به آخرت برو ز13


  

  يتاب هوشع نبك
*******************

  1هوشع باب 
. نازل شديريئيل، بر هوشع بن يوآش پادشاه اسرائيربعام بن يام يهودا و در ايا پادشاهان يوتام و آحاز و حِزقيا و يام عزّيه در اكالم خداوند ك 1
  .ار شده اندكن از خداوند برگشته، سخت زناين زميه اكراير زي خود بگيار براكه و اوالد زناي زانيبرو زن«:  گفتخداوند به هوشع. الم خداوند به هوشعك ي ابتدا2
  .دييش زاي برايم را گرفت و او حامله شده، پسري پس رفت و حومر دختر دبال3
  .ل را تلف خواهم ساختيت خاندان اسرائكهو خواهم گرفت و مملييل را از خاندان يزرعي انتقام خون ي زمانكه بعد از اندكرا يل نام بنه زيزرعياو را :  را گفتي و خداوند و4
.ستكل خواهم شيزرعي يل را در واديمان اسرائك و در آن روز 5
ل كان باليشان را از ميه اكاهم فرمود، بلل رحمت نخويگر بر خاندان اسرائيرا بار دياو را لُوروحامه نام بگذار، ز:  را گفتيد و او ويي زايگر حامله شده، دختري پس بار د6

  .     خواهم برداشت
.دير و جنگ و اسبان و سواران نخواهم رهانيمان و شمشكشان را به يشان نجات خواهم داد و اي ايهوه خدايشان را به يهودا رحمت خواهم فرمود و اين بر خاندان كي ل7
  .ديي زاي شده، پسرر بازداشته بود، حاملهي و چون لُوروحامه را از ش8
  .ستمي شما نيد و من خدايستيه شما قوم من نكرا ي بخوان زينام او را لُوعم«:  و او گفت9

د، در آنجا گفته خواهد شد يستي شد شما قوم من نيشان گفته ميه به اك يانكمود و نتوان شمرد و در ميه نتوان پكا خواهد بود يگ دريل مثل ري اسرائي بنةن شماركي ل10
  .دي باشي مي حيسران خداپ

. خواهد بوديميل، روزعظيزرعيه روز كرا ين برخواهند آمد زيس به جهت خود نصب نموده، از آن زمي رئكيل با هم جمع خواهند شد و ي اسرائيهودا و بني ي و بن11


2
1مهيد و به خواهران خويي بگوي به برادران خود عحاموش ر!
ش رفع يان پستانهايش را از مي خويش و فاحشگيش روي خود را از پيلهذا زنا. ستميست و من شوهر او نيه او زن من نكرا يد زييد محاجه نمابا مادر خو! دييمحاجه نما 2

  .ديبنما
  .شَمك بيه تشنگده، بي گردانكن خشيابان واگذارم و مثل زميده، مانند بيم و او را مثل روز والدتش گرداني را برهنه نماينده، وك مبادا رخت او را 3
  . باشنديه فرزندان زنا مك و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چون4
  .تان و روغن و شربت به من داده اند خواهم رفتكدر عقب عاشقان خود نان و آب و پشم و : ه گفتكرده است ك ي شرميشان بي اةشان زنا نموده و والديرا مادر اي ز5
  .ابدي خود را ني بنا خواهم نمود تا راههايواريهم بست و گرد او دن، راه تو را به خارها خواي بنابرا6



 گردم ين خود برمي روم و نزد شوهر نخستيم«: پس خواهد گفت. افتيشان را بطلبد نخواهد يد و هرچند ايشان نخواهد رسيد به اي و هرچند عاشقان خود را تعاقب نما7
. گذشتينون مرا خوشتر مكرا در آنوقت از يز
  .  افزودميش ميردند براك ي بعل صرف ميه براك را يي دادم و نقره و طاليره و روغن را به او ميه گندم و شكه من بودم ك دانست ياو نم اما 8
  . او را بپوشاند برخواهم داشتيست برهنگي بايه مكتان خود را كش را در موسمش بازخواهم گرفت و پشم و ي خوةري پس من گندم خود را در فصلش و ش9

  .دي او را از دست من نخواهد رهانيشِف خواهم ساخت و احدك و اآلن قباحت او را در نظر عاشقانش من10
  .ع مواسمش را موقوف خواهم ساختميدها و هاللها و سبتها و جمي او و عي شادي و تمام11
وانات صحرا آنها را يد تا حيران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانيده اند، وه عاشقانم به من داك باشد ينها اجرت من ميه گفته بود اكش را يرهاي و موها و انج12

. وانات صحرا آنها را بخورنديد تا حيجنگل خواهم گردان
ش داده، از عقب عاشقان يخود آرا يورهايشتن را به گوشوارها و زيد و خوي سوزاني آنها بخور ميه براكد يشكم را از او خواهم ي بعليه انتقام روزهاكد ي گوي و خداوند م13

  .رده بودك رفت و مرا فراموش يخود م
  . ز به او خواهم گفتيابان خواهم آورد و سخنان دالويفته، به بي او را فركنين اي بنابرا14
ن مصر يرون آمدنش از زمي اش و مثل روز بيام جواني اد مبدل خواهم ساخت و در آنجا مانندي امة عخور را به دروازي خواهم داد و واديش را از آنجا به ويستانهاك و تا15

.دييخواهد سرا
   نخواهد گفت،يگر مرا بعليخواهد خواند و د)  شوهر منيعني (يشيه در آن روز مرا اكد ي گوي و خداوند م16
  .ور نشوندك خود مذيگر به نامهايه بار دكرد كم را از دهانش دور خواهم ي بعليه نامهاكرا ي ز17
ت يشان را به امنيست و اكن خواهم شير و جنگ را از زميمان و شمشكن عهد خواهم بست و يوانات صحرا و مرغان هوا و حشرات زميشان با حير آن روز به جهت ا و د18

  .ديخواهم خوابان
  .   دي گردانت نامزد خود خواهمي و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رأفت و رحمان19ّ
». شناختيهوه را خواهي و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم آنگاه 20
  .ردكن را خطاب خواهند يرد و آنها زمكرد، آسمانها را خطاب خواهم كمن خطاب خواهم : دي گوي و خداوند م21
  .ردك ل را خطاب خواهنديزْرعيرد و آنها كره و روغن را خطاب خواهد ين گندم و شي و زم22
  .ي باشي من مي و او جواب خواهد داد تو خداي خواهم گفت تو قوم من هستيشت و بر لُوروحامه رحمت خواهم فرمود و به لُوعمكن خواهم ي خود در زمي و او را برا23
  
3
ان يشان به خدايه اك دارد با آنيل را دوست مي اسرائي خداوند بنهك باشد دوست بدار، چنانيه مي شوهر خود و زانةه محبوبك را يگر برو و زنيبار د«:  و خداوند مرا گفت1
  . دارنديشمش را دوست مك ي باشند و قرصهايل ميرمايغ
  دم،ي حومر و نصف حومر جو خركي خود به پانزده مثقال نقره و ي پس او را برا2
».ز از آن تو خواهم بوديگر مباش و من ني دن و از آن مردك نمود و زنا ميار توقّف خواهي بسي من روزهايبرا:  و او را گفتم3
  .م خواهند مانديفود و ترافي و بدون تمثال و بدون ايس و بدون قرباني بدون پادشاه و بدون رئياريام بسيل اي اسرائيه بنكرا ي ز4
. خداوند و احسان او با ترس خواهند آمدين بسويام بازپسياو در . ديش و پادشاه خود داود را خواهند طلبي خويهوه خدايل بازگشت نموده، ي اسرائي و بعد از آن بن5
  
4
  . باشدين مي و نه رأفت و نه معرفت خدا در زميه نه راستك چون  است؛يمه اكن محاينان زمكرا خداوند را با سايد زيالم خداوند را شنوكل ي اسرائي بني ا1
  . شودي ملحق ميزي به خونريزي و خونر ند،ي نماي مي؛ و تعديارك و زنايه لعنت و دروغ و قتل و دزدك بل2
  . گردنديز تلف ميا نيان دري شوند و ماهيده مياهكوانات صحرا و مرغان هوا ينانش با حك ساةند و همك ين ماتم مين، زمي بنابرا3
  . باشندياهنان مكنندگان با كه قوم تو مثل مجادله كرا يند، زكخ ني توبيد و احدي مجادله ننماي اما احد4
.  خواهم ساخت كد و من مادر تو را هالي تو در وقت شب خواهد لغزيد و نبي لغزي و تو در وقت روز خواه5
 خود را فراموش يعت خدايه شرك؛ و چونياهن نشوك من يه براك نمودم كز تو را تريمن ن ، ي نمودكه تو معرفت را تركچون.  شده اندك قوم من از عدم معرفت هال6
  .دان تو را فراموش خواهم نمودز فرزني من نيردك
  . مبدل خواهم ساختييشان را به رسوايپس جالل ا. دندي همان قدر به من گناه ورز شان افزوده شدند،يه اك هر قدر 7
  .شان مشغول نمودنديان ايش را به عصي خود ساختند و دل خوك  گناه قوم مرا خورا8
  . شان خواهم داديشان را به اي اعمال ايد و جزايشان خواهم رسانيشان را به اي اياهنان مثل قوم خواهند بود و عقوبت راههاك و 9

  . نموده اندكه عبادت خداوند را تركرا يد زير نخواهند گردي و خواهند خورد اما س10
. دي ربايشان را ميره دل اي  زنا و شراب و ش11
  .رده اندك خود زنا يرده است و از اطاعت خداكشان را گمراه ي اياركه روح زناكرا يز. دهد يشان خبرميشان بدي اينند وعصاك ي قوم من از چوب خود مسألت م12
نند و ك ين جهت دختران شما زنا مياز ا.  سوزانندي بخور م  خوب دارد،ةيه ساكد دار و ون، چونير درختان بلوط و سفي گذارنند و بر تلّها زي ميوهها قربانك ي بر قلّه ها13

  .ندي نماي ميشه گر شما فاحيعروسها
نند و با ي گزيه ها عزلت ميشان با زانيه خود اكرا يند، سزا نخواهم داد زي نماي ميه فاحشه گرك يني شما را حينند و عروسهاك يه زنا مك يني و من دختران شما را ح14

. ه فهم ندارند خواهند افتاد ك يپس قوم.  گذرانندي ميفاحشه ها قربان
  .ديهوه قسم نخوريات يد و به حييايت آون برنيد و به بيپس حال به جلجال نرو. ب جرم نشودكهودا مرتي، ينك يو زنا مل اگر تي اسرائي ا15
  .     ديع خواهد چرانيشان را مثل بره ها در مرتع وسياآلن خداوند ا.  نموده استيشكش، سركل مثل گاوِ سريه اسرائك ي به درست16
  .ديت؛ پس او را واگذارم به بتها ملصق شده اسي افرا17
  . دارنديار دوست ميشان افتضاح را بسيمان اك شوند وحايب زنا مكشان تمام شود مرتيه بزم اك يني ح18
. ش خجل خواهند شدي خويشان از قربانيد و ايچي خود فرو خواهد پيشان را در بالهاي باد ا19



  
5
 يد و توريه شما در مِصفَه دام شدك شماست چوني براين فتويه اكرايد، زيري خاندان پادشاهان گوش گيد و اييمال اصغا ني خاندان اسرائيد و اين را بشنوياهنان اك ي ا1

  .گسترده شده بر تابور
  .ب خواهم نموديشان را تأدي اي پس من همگ شتار مبالغه نموده اند؛كان در ي عاص2
  .    شتن را نجس ساخته استيل خوي و اسرائيب زنا شده اكم مرتي افرايحال، تو اه كرا يست زي نيل از من مخفي شناسم و اسرائيم را مي من افرا3
  . شناسنديشان است و خداوند را نمي در قلب اياركه روح زناكند چوني خدا بازگشت نمايه بسوك شود يشان مانع مي ايارهاك 4
  .ديشان خواهد لغزيز همراه ايهودا ني لغزند و يود مم در گناه خيل و افراياسرائ.  دهديشان شهادت مي ايش رويل پي و فخر اسرائ5
  .شان دور ساخته استيه خود را از اكافت چوني آورند تا خداوند را بطلبند، اما او را نخواهند ي گوسفندان و گاوان خود را م6
. ديشان خواهد بلعي ايهاكشان را با ملياآلن هاللها ا. د نموده اندي توليرا فرزندان اجنبيده اند زيانت ورزي به خداوند خ7
  .       نيامي بنيد در عقب تو ايت آون صدا بزنيد و در بيرِنّا و در رامه سرنا بنوازك در جبعه 8
  .ن اعالم نمودميقيل به يان اسباط اسرائيدر م. م در روز عتاب خراب خواهد شدي افرا9

  .ختيشان خواهم ري را مثل آب بر اشيپس خشم خو.  باشندينندگان حدود مكل مثل نقل ي سروران اسرائ10
  .   باشديد خرسند مي تقاليرويه به پكرا يده است زيوفته گردك يم مقهور شده و در داوري افرا11
  . يدگيهودا مانند پوسي خاندان يد شده ام و برايم مثل بي افراين من براي بنابرا12
 تواند داد و جراحت ياما او شما را شفا نم. ه دشمن بود فرستاده استك يم به آشور رفته ونزد پادشاهيافرادند، يش را ديهودا جراحت خوي خود را و يماريم بي چون افرا13

  .ام نتواند نموديشما را الت
  .بود نخواهد يد و رفته خواهم ربود و رهاننده ايمن خودم خواهم در. ان خواهم بودير ژيهودا مانند شي خاندان ير و برايم مثل شي افراي و من برا14
. دي خود صبح زود مرا خواهند طلبيدر تنگ.  مرا بطلبنديان خود اعتراف نموده، رويشان به عصيان خود خواهم برگشت تا اك من روانه شده، به م15
  
6
  .     ود خواهد نميسته بندك او زده است و ما را ش ده است وما را شفا خواهد داد؛يه او دركرا يم زييد نزد خداوند بازگشت نمايياي ب1
  .م نموديست خواهيد و در حضور او زيزانيو در روز سوم ما را خواهد برخ. ردك بعد از دو روز مارا زنده خواهد 2
ند خواهد ك يراب مين را سيه زمكن است وبرما مثل باران و مانند باران آخر يقيطلوع او مثل فجر . مييم و به جد وجهد معرفت او را تعاقب نماي پس خداوند را بشناس3

. آمد
  . گذردي ميه بزودك صبح و مانند شبنم است ي تو مثل ابرهاييوكيرا نينم؟ زكهودا با تو چه ي ي ا نم؟كم با تو چه ي افراي ا4
  . شودي من مثل نور ساطع ميشتم و داوركشان را يا قطع نمودم و به سخنان دهان خود اي انبةليشان را بوسين من اي بنابرا5
  .ي سوختني هايشتر از قرباني را، و معرفت خدا را بيردم و نه قربانكت را پسند ه رحمكرا ي ز6
  .      ده انديانت ورزيشان مثل آدم از عهد تجاوز نمودند و در آنجا به من خي اما ا7
  .اران و خون آلود استك  جلعاد شهر گناه8
  .ب قباحت شده اندكشان مرتيه اكرايشند زك يم ميكهنان در راه شاكت ي باشند، همچنان جمعين ميمك مردم در يه  راهزنان براك و چنان9

  .شتن را نجس ساخته استيل خويب زنا شده، اسرائكم در آنجا مرتيافرا: دمي دك هولنايل عملي در خاندان اسرائ10
. دي قوم خود را خواهم برگردانيريه اسك ين شده است هنگامي معيهودا حصادي ي تو اي و برا11
  
7
 يرون تاراج مي شوند و راهزنان در بيدزدان داخل      م. ب شده انديب فركه مرتكراي ز د،يشف گردكم و شرارت سامره مني دادم، آنگاه گناه افرايل را شفا مياسرائ چون 1

  .   ندينما
  . د و آنها در نظر من واقع شده استي نماياحاطه مشان را ياآلن اعمالشان ا. اد آورده اميشان را به ي شرارت  ايه من تمامكنند ك ير نمك و در دل خود تف2
  .   سازندي خود شادمان ميش و سروران را به دروغهاي پادشاه را به شرارت خو3
  .ستدي ايختن آتش باز مير تا مخمر شدنش از برانگيه بعد از سرشتن خمكه خباز آن را  مشتعل سازد ك يارند مثل تنوركشان زنا يع اي جم4
  .ردكنندگان دراز كمار ساختند و او دست خود را به استهزا ي شراب، خود بيدشاه ِ ما، سروان از گرموم پاي در 5
  . شودي خوابد و صبحگاهان آن مثل آتش ملتهب مشتعل ميشان مي شب خباز اي آوردند؛  و تمامكيش مثل تنور نزديد خوياكه دل خود را به مكرا ي ز6
  . ه مرا بخواندكست ي نيسكشان يان اي افتند و در ميشان مي پادشاهان ا ة بلعند و هميش را ميداوران خو شان مثل تنور گرم شده، يع اي جم7
  .ده نشده استيه  برگردانك است يم قرص نانيافرا. م با قومها مخلوط شده استي افرا8
  . داندي نمده شده است و او  ي او پاشيهاي بر مويدي داند سفيبان قوتش را خورده اند و او نمي غر9

.  طلبندين همه او را نميند و با وجود اي نماي خود بازگشت نميهوه خدايشان به ي دهد اما ايش شهادت  ميش رويل پي فخر اسرائ10
  . روندي آشور مي خوانند و بسويمصر رام.  فهم استيبوتر ساده دل، بكم مانند ي افرا11
ب يده است، تأديشان رسيه به جماعت اك يشان را بروفق اخباري اندازم و اير ميشان را مثل مرغان هوا به زيرانم و ا گستيشان مي روند من دام خود را بر اي و چون م12
  . مي نمايم

  .فتندن به ضّد من دروغ گكه دادم، ليشان را فدياگر چه من ا. دنديان ورزيه به من عصكرا يشان باد زيت بر اكهال. ردندكه از من فرار كرايشان زي بر اي وا13
  .زندي انگي روغن و شراب جمع شده، بر من فتنه ميبرا. نندك ي خود ولوله ميه بر بسترهاكند بلي نماي و از دل خود نزد من استغاثه نم14
  . نمودنديشين با من بداندكيت نمودم ليم دادم و تقويشان را تعلي اي و اگر چه من بازوها15
ن ين در زمي افتند و به سبب همير ميش به شمشيظ زبان خويشان به سبب غيسروران ا. ننده شده اندكمان خطا كمثل . ينند اما نه به حضرت اعلك يشان رجوع مي ا16

.شان را استهزا خواهند نموديمصر ا



  
8
  .دنديان ورزي عصعت منيه از عهد من تجاوز نمودند و به شركرا ي ز د،ي آي خداوند مةاو مثل عقاب به ضّد خان. رِنّا را به دهان خود بگذارك 1
  .مي شناسي ما تو رامي خدايه اكند ي نماياد ميل نزد من فري اسرائ2
  .پس دشمنْ او را تعاقب خواهد نمود. رده استك ك را ترييوكيل ني اسرائ3
  .  خود ساختند تا منقطع بشونديها براش بتي خوينقره  و طال. شان را نشناختمي اما ا ردند،كن ييشان پادشاهان نصب نمودند، اما نه از جانب من سروران تعي ا4
   توانند طاهر بشوند؟ي نميكشان افروخته شد تا به يخشم من بر ا.   تو را رد نموده استة سامره او گوسالي ا5
. سامره خرد خواهد شدةالبته گوسال. ستيل است و صنعتْگر آن را ساخته است، لهذا خدا نيز از اسرائين نيه اكراي ز6
  .ديبان آن را خواهند بلعيغر ش آرد نخواهد داد و اگر هم بدهد، يست و خوشه هايآن را محصول ن. دي پس گردباد را خواهند در اشتند،كه باد را ك ي به درست7
  .  باشنديده ميان امت ها مثل ظرف ناپسنديده خواهد شد و ااآلن در ميل بلعي اسرائ8
  .رده استكر يم عاشقان اجي رفته اند و افراشان مثل گورخر تنها و منفرد به آشوريه اكراي ز9

. رد و به سبب ستم پادشاه و ستم پادشاه و سروران رو به تناقض خواهند نهادكشان را جمع خواهم ي من اآلن ا  دهند،يان امت ها اجرت ميشان در مي اگر چه ا10
  .     ناه شدش باعث گي گناه ساخت پس مذبح ها برايار براي بسيم مذبح هايه افراك چون11
  .ب شمردنديز غري او نوشتم اما آنها را مثل چيعت خود را برايارِ شريام بسك اح12
شان به ي رساند و ايشان مي آورد و عقوبت گناه را بر اياد ميشان را به يان اياآلن عص. ردكردند تا گوشت بخورند و خداوند آنها را قبول نك مرا ذبح ي سوختني هاي قربان13

  .د برگشتمصر خواهن
.ش را بسوزانديه قصرهاكش خواهم فرستاد ياما من آتش به شهرها.  سازديار مي حصاردار بسيهودا شهرهايند و ك يرده، قصرها بنا مكل خالق خود را فراموش ي اسرائ14


9
  .ي داشت خرمنها اجرت را دوستة و در همي خود زنا نموديرا از خداي و وجد منما زيل مثل قوم ها شادي اسرائي ا1
  .ع خواهد شديره در آن ضايشان را پرورش نخواهد داد و شي خرمنها و چرخشتها ا2
  . نجس خواهند خورديزهايشان در آشور چيم به مصر خواهد برگشت و ايه افراكن نخواهند شد بلكن خداوند ساي در زم3
 كرا خورايه از آنها بخورد نجس خواهد شد، زكان خواهد بود و هري ماتمك مثل خوراشاني اي هايقربان. خت و مقبول او نخواهند شدي خداوند شراب نخواهند ري برا4
.  خداوند داخل نخواهد شدةپس آن در خان. شان استي اي اشتهايشان برايا

  رد؟كد ي خداوند چه خواهيدهايام عيام مواسم و در اي پس در ا5
شان را خارها به تصرّف خواهند گرفت و ي اة نقرةسي نفيانهاكم. شان را دفن خواهد نموديرد و موف اك خواهد شان را جمعيت رفته اند، اما مصر اك از ترسِ هالكنيرا اي ز6

  .شان شَوگها خواهد بوديدر منازل ا
  . بغض تويه و فراوانثرت گناكوانه شد، به سبب يد و صاحب روح دي احمق گردينب. ن را خواهند دانستيل اي رسد و اسرائيافات مكام ميا. دي آيام عقوبت مي ا7
  .شان عداوت استي اي خداةدر خان. ا گسترده شدي انبيقهاي طرياد بر تماميدام ص. ده بان بودي من ديم از جانب خداي افرا8
.افات خواهد دادكشان را مي آورد و گناه اياد ميشان را بيان ايده اند؛ پس عصيت رسانيام جِبعه فساد را به نهاي مثل ا9

ره ساختند و ي نذيي رسوايشتن را برايشان به بعلْ فَغٌور رفتند و خوياما ا. دمي موسمش دير در ابتدايپدران شما را مثل نوبر انج. افتميابان يرا مثل انگورها در بل ي اسرائ10
  .روه شدندك خود م ةمانند معشوق

  . اهد شددن و حامله شدن و در رحم قرار گرفتن نخوييزا.  پزديم مثل مرغ مي جالل افرا11
  . شان دور شوميز از ايه من نك ينيشان حي بر ايوا.  نخواهد مانديه انسانك ي اوالد خواهم ساخت به حديشان را بي را بپرورانند اي و اگر فرزند12
  .     آوردرون خواهدي قاتل بيم پسران خود را برايو مغروس بود،  اما افراكيدم، مثل صور در مرتع نيه او را برگزك ينيم حي افرا13
  .   شان بدهي به اك خشيننده و پستانهاك؟ رحم سقط يچه بده. شان بدهي خداوند به اي ا14
گر دوست يشان را دي خود خواهم راند و اةشان از خانيشان را به سبب اعمال زشت ايپس ا. شان نفرت داشتميه در آنجا از اكرا يشان را جلجال است زي شرارت اي تمام15

  .زنديشان فتنه انگيع سروران ايه  جمكچون. نخواهم داشت
  .شتكشان را خواهم يج مرغوب رحم ايند نتايز بزاي آورند و اگر نيوه نميده، مي گردكشان خشي اةشي شده است و ركم خشي افرا16
. ان امت ها آواره خواهند شديدند؛ پس در ميه او را نشنك خواهم نمود، چونكشان را تري من اي خدا17
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  . ندك يوتر بنا مكيل  را ني شود، تماثيوتر مكينش ني سازد و هرچه زمياد مي آورد، مذبح ها را زياد ميوه زيهرچه م.  آوردي خود ميوه برايه مكل موِ برومند است يرائ اس1
  . ساختشان را منهدم خواهديل ايشان را خراب و تماثي اي شوند و او مذبح هاياآلن مجرم م. شان پر از نفاق استي دل ا2
  رد؟ك تواند ي ما چه ميپس پادشاه برا م؛ي ترسيه از خداوند نمكم چونيپادشاه ندار«: ندي گويه  الحال مكرا ي ز3
  .دي روين مي زميارهايند و عدالت مثل حنظل در شي گويباطل م عهد ها بسته، سخنان  دروغ خورده، يشان قسم هاي ا4
  .ه از آن دور شده استكرا ي لرزند زياهنانش به جهت جالل او مكرند و ي گي آن ماتم ميه قومش براكرا ي ترسند زيت آون مي بي گوساله هاينان سامره براك سا5
  .ل از مشورت خود رسوا خواهد شديد و اسرائيشكم خجالت خواهد يافرا.  پادشاه دشمن خواهند برديه برايز به آشور به جهت هدي و آن را ن6
  . شودي آب نابود ميف بر روك پادشاه سامره مثل 7
ه بر كد و به تلّها يه ما را بپوشانكوهها خواهد گفت كد و به ييشان خواهد روي ايران خواهد شد و خار و خس بر مذبح هايو.  باشديل ميه گناه اسرائك بلند آون يانهاك و م8

.ديفتيما ب
  .ديشان نرسيزندان شرارت در جبعه به استادند و جنگ با فريدر آنجا ا. يرده اكام جبعه گناه يل از اي اسرائي ا9

  .ه به دو گناه خود بسته شوندك يشان جمع خواهند شد، هنگاميب خواهم نمود و قوم ها به ضّد ايشان را تأدي هرگاه بخواهم ا10



رد و كار خواهد يهودا شي.  گذارميوغ ميم يفراردم و من بر اك او گذر ييوكي دارد و من بر گردن نيوفتن خرمن را دوست مكه ك آموخته شده است ةم گوسالي و افرا11
.د يشك خود خواهد يعقوب مازو براي

د و بر شما عدالت را يايد تا بيه خداوند را بطلبكه وقت است كرا يد زيش بزني خود خياشته را براكن نايد و زمييد و به حسب رحمت درو نمايارك خود به عدالت بي برا12
  .       بباراند

  . ديش اعتماد نموديثرت جباران خوكد و به يد وظلم را درو نموديردكار ي ش شرارت را13
ه مادر با كرد كل را در روز جنگ خراب يت اَربيه شلمان، بك يت خراب خواهد شد به نهجي قلعه هاي تو خواهد برخاست و تماميان قوم هاي در مي لهذا هنگامه ا14

  .فرزندانش خرد شدند
.  خواهد شدكل هالكل بالّيدر وقت طلوع فجر پادشاه اسرائ. سبب شدت شرارت شما به شما عمل خواهد نمودل به يت ئين  بي همچن15
  
11
  .ل طفل بود، او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندميه اسرائك يهنگام 1
  .دنديده بخور سوزاني تراشيدند و به جهت بتهاي گذرانيم قرباني بعليشان دور رفتند و برايشتر از ايردند، بكشتر دعوت يشان را بيه اك هرقدر 2
  .شان را شفا داده اميه من اكشان ندانستند يم دادم و او را به بازوها برداشتم، اما ايم تعلي و من راه  رفتن را به افرا3
  .شان نهادمي ايش روي پك دارند و خورايشان برميوغ را از گردن ايه ك بودم يسانكشان مثل ي محبت جذب نمودم و به جهت اي انسان و به بندهايسمانهايشان را به ري ا4
  .ردندكه از بازگشت نمودن ابا كشان خواهد شد چونين مصر نخواهم برگشت، اما آشور پادشاه اي به زم5
  .شان معدوم نابود خواهد ساختي ايش را به سبب مشورت هايش هجوم خواهد آورد و پشت بندهاير بر شهرهاي شمش6
.  افرازديشتن را برنمي خويسكن كند، لي دعوت نماي حضرت اعليشان را بسويو هر چند ا. ه من مرتد گردندكوم من جازم شدند  و ق7
قلب شده و رقّت م سازم؟ دل من در اندرونم منيم و تو را مثل صبوئيم؟ چگونه تو را مثل اَدمه نمايم نمايل چگونه تو را تسلي اسرائينم واك كم چگونه تو را تري افراي ا8
  . من با هم مشتعل شده استيها
  .ان تو قدوس هستم، پس به غضب نخواهم آمدي و در مي نيرا خدا هستم و انساني نخواهم نمود زكم را هاليگر افراي نخواهم ساخت و بار دي حدت خشم خود را جار9

  .د فرزندان از مغرب به لرزه خواهند آمديش نمار غرّش خواهد نمود و چون غّرياو مثل ش.  نموديرويشان خداوند را پي ا10
. ديگردان ن خواهمكشان ساي ايشان را در خانه هايه اكد ي گوي خداوند م .ن آشور لرزان خواهند آمديبوتران از زمك مثل مرغان از مصر و مانند 11
. دار استين ناپايبا خدا و با قدوس امهودا هنوز يرده اند و كرها احاطه كل به ميم مرا به دروغها و خاندان اسرائي افرا12
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  .  شوديبه مصر برده م) هيبه جهت هد(د و روغن ي بنديشان با آشور عهد ميد و اي افزاي را مي روز دروغ و خرابيتمام. ندك ي را تعاقب مي خورد و باد شرقيم باد را مي افرا1
  .ده، بروفق اعمالش او را جزا خواهد داديش عقوبت رسانياعقوب را برحسب راههي است و يهودا مخاصمه ايخداوند را با 2
  .ن قوتش با خدا مجاهده نمودي برادر خود را در رحم گرفت و در ح ة او پاشن3
  .  لّم نمودكافت و در آنجا با ما تيل او را يت ئيدر ب.  تضّرع نمودي نزد و ان شده،يگر.  با فرشته مجاهده نموده، غالب آمد4
  .هوه استي او يادگاريرهاست و ك لشيد، خدا اما خداون5
  . خود باشي دائماً منتظر خدا  را نگاه داشته،ي خود بازگشت نما و رحمت و راستي خداي اما تو بسو6
  . داردي باشد و ظلم را دوست ميب در دست او ميزان فريه مك است ي او سوداگر7
  .افتيه گناه باشد، در من نخواهند ك ي اي انصافيسب من بك يل نموده ام و در تمامي خود تحصي را برايانگره دولتمند شده ام و توك ي به درست :دي گويم مي و افرا8
  .دين خواهم گردانكمه ها سايام مواسم در خيگر مثل اي تو هستم و تو را بار ديهوه خداين مصر تا حال ي اما من از زم9

  .ا مثَلْ ها زدمي انبةا افزودم و بواسطيولم نمودم و ركز تيا ني به انب10
.  باشدين مي زميارهاي سنگ در شيز مثل توده هايشان ني ايو مذبح ها. ردندك يدند و در جلجال گاوها قربانيشان در جلعاد محض گناه و بطالت گرديه اك ي به درست11
  . ردك ي زن شبانيل به جهت زن خدمت نمود و برايرد و اسرائكن اَرام فراريعقوب به زمي و 12
  .        دي محفوظ گردي از مصر برآورد و او به دست نبي نبةل را بواسطي و خداوند اسرائ13
. رد نمود يجان آورد، پس خداوندش خون او را بر سرش واگذاشت و عار او را بر وي به هيار تلخيم خشم بسي افرا14


13
  .فع نمود؛ اما چون در امر بعل مجرم شد، بمردل مرتيشتن را در اسرائيم به لرزه سخن گفت، خويه افراك يهنگام 1
ه كند ي گوي آنها مة باشد و درباري آنها عمل صنعتگران مةه همك سازند يل موافق عقل خود ميخته شده و تماثي ري خود بتهاةند و از نقري افزاي و اآلن گناهان م2

  . گذرانند گوساله ها را ببوسندي ميه قربانك ياشخاص
.ديه از روزن برآكنده شود و مانند دود كه از خرمن پراكاه ك گذرد، هستند و مثل ي ميه بزودك ي صبح و مانند شبنمين مثل ابرهاشاين، اي بنابرا3
  .ستي ني من نجات دهنده اي و سواي شناسيگر را نمي دير از من خداي تو هستم و غيهوه خداين مصر تا حال ي اما من از زم4
  . شناختمكار خشين بسيابان در زمي من تو را در ب5
  .ردندكن جهت مرا فراموش يد و از ايشان مغرور گردير شدند، دل اير شدند و چون سيدند، سي چون چر6
  .ن خواهم نشستيمكر خواهم بود و مانند پلنگ به سر راه در يشان مثل شي اي پس من برا7
وانات صحرا يخواهم خورد و ح شان را در آنجاير ايد و مثل شيشان را خواهم دري دل اة آورد و پردشان حمله خواهمي ربوده باشد، بر ايش را از ويه بچه هاك ي و مثل خرس8
.ديشان را   خواهند دريا

  .، اما معاونت تو با من استي شدكل هالي اسرائي ا9
    پادشاه و سروران به من بده؟يت آنها گفةه درباركند يجاكند و داورانت كت معاونت ي شهرهايجاست تا تو را در تمامك اآلن پادشاه تو 10



  .ش او را برداشتمي به تو دادم و از خشم خوي از غضب خود، پادشاه11
.  ده استيم بسته شده و گناه او مخزون گرديان افراي عص12
. ستدي ايم تولدِ فرزندان ني در جا را در وقتش،ي نادانشمند است زي آمده است و او پسريد بروي زايه مك ي زه مثل زني دردها13
 از چشمان يمانيجا است؟ پشكت تو كه هالي هاويجاست واك موت ضربات تو يا. ديشان را از موت نجات خواهم بخشيه خواهم داد و ايه فديشان را از دست هاوي من ا14

  من مستور شده است؟
 اسباب يد و او گنج تمامك خشي گردد و چشمه اش مي مكد و منبع او خشي آيرمابان بي وزد و باد خداوند از بي ميان برادرانش ثمر آورد،   باد شرقي اگر چه در م15
  .دي نماي را تاراج مي وةسينف

ده خواهند يم دركشان شي ا ةشان خرد و زنان حاملير خواهند افتاد و اطفال ايشان به شمشيا. خته  استي خود فتنه انگيرا به خداي سامره متحمل گناه خود خواهد شد، ز16
. شد


14
  .يده ايرا به سبب گناه خود لغزي خود بازگشت نما زيهوه خداي يل بسوي اسرائي ا1
  .م نموديش را ادا خواهي خوي لبهاي گناه را عفو فرما و ما را به لطف مقبول فرما، پس گوساله ايتمام: دييد و او را گويي خداوند بازگشت نماي با خود سخنان گرفته، بسو2
 يمان رحمت ميتيه از تو كد چونيان ما هستيه شما خداكم گفت ي خود نخواهيگر به عمل دستهايم شد و بار دياهد داد و بر اسبان سوار نخواه آشور ما را نجات نخو3
 .ابندي

  . شان برگشته استيرا خشم من از ايشان را مجاناً دوست خواهم داشت زيشان را شفا داده، اي ارتداد ا4
  .دي خود را خواهد دوانيشه هايرد و مثل لبنان ركهم بود و او مانند سوسنها گل خواهد ل مثل شبنم خواي اسرائي برا5
  .  تون و عطرش مانند لبنان خواهد بودي او مثل درخت زييبايش منتشر شده، زي شاخه ها6
  .ار او مثل شراب لبنان خواهد بودانتش. رد و مانند موها گل خواهند آوردكست خواهند ي باشند، مثل گندم رين مكه اش ساير سايه زك ي آنان7
  . شوديافت مي تو از من ةويم.  باشميمن مثل صنوبر تر و تازه م. منظور خواهم داشت رده، ك و من او را اجابت  ار است؟كگر با بتها چه يمرا د: م خواهد گفتي افرا8
اران در آنها كاما خطا. ندي نماي مكم است و عادالن در آنها سلوي خداوند مستقي هاقيرا طريه آنها را بداند؟ زك يميزها را بفهمد و فهين چيه اكم يكست مرد حيك 9

. خوردنديلغزش م



 

  

  يل نبيوئيتاب ك
******************

1
. ل نازل شديل بن فَتُوئيوئيه بركالم خداوند ك 1
ام پدران شما واقع شده است؟يا در ايام شما ين در اي اا مثلي آ !ديرين را گوش گين اينان زمكع ساي جميو ا! دين را بشنويخ اي مشاي ا2
.دي بعد خبر بدهةشان به طبقين به پسران اي شما از ا3
. خوردي ماند، سوس مي خورد و آنچه از لْبنه باقي ماند، ملخ مي آنچه از سِنْ باق4
.ه از دهان شما منقطع شده استكرا يد زيي نمار انگور ولولهيگساران به جهت عصي مة هميد و اينكه يدار شده، گري مستان بي ا5
.شان اضراس هژبر استير است و اضراس اي شيشان دندانهاي ايدندانها.  آورندين من هجوم ميشمار به زمي و بي قويه امتكرا ي ز6
.   د شده استي آنها سفيهارون انداخته اند و شاخه ينده، بكل كرده و پوست آنها را بالك ما خراب يرهايران و انجيستان مرا وك تا7
.ري پوشد، ماتم بگي خود پالس مي شوهر جوانيه براك ي مثل دختر8
.رندي گيه خدام خداوند هستند ماتم مك ياهنانك.  خداوند منقطع شده استة از خانيختني رةي و هدي آردةي هد9

. ع شده استيده و روغن ضاي گردكره خشيرا گندم تلف شده و شيرد زي گين ماتم مي شده و زمك صحرا خش10
.ن تلف شده استيرا محصول زميد، به جهت گندم و جو زيي باغبانان ولوله نماي و ا د،ي فالّحان خجل شوي ا11
.  آدم رفع شده استي از بنيرا خوشيده، زي گردك درختان صحرا خشةب و هميع شده؛ انار و خرما و سيرها ضاي و انجك موها خش12
 و ي آرد ةيه هدكرا يد، زي من داخل شده، در پالس شب را بسر بري خادمان خدايد و اينك خادمان مذبح ولوله يد و ايي نمايرده، نوحه گرك دربر اهنان پالسك ي ا13
. شما بازداشته شده استي خداة از خانيختني رةيهد
.ديي خود جمع نموده، نزد خداوند تضرّع نمايهوه خدايبه خانه ن را ينان زمك سايخ و تماميمشا! دينكد و محفل مقدس را ندا يين نمايي روزه را تع14
.دي آي از قادرمطلق ميتك است و مثل هالكيرا روز خداوند نزدي بر آن روز زي وا15
 ما؟ي خداة از خانيوالت در نظر ما قطع نشد و سرور و شادمانكا مأي آ16
.ديرا گندم تلف گرديب شد زران و انبارها خرايمخزنها و. ديلوخها پوسكر ي دانه ها ز17
.ز تلف شده اندي گوسفند ني ندارند و گله هايه مرتعكده احوالند، چوني گاوان شورينند و رمه هاك يم چه قدر ناله مي بها18
             .       درختان صحرا را افروخته استةده و شعله هميه آتش مرتع ها صحرا را سوزانكرا يم زي نماي خداوند نزد تو تضرّع مي ا19
. ده استي صحرا را سوزاني شده و آتش مرتعهاك آب خشيهايه جوكرا ي زنند زيمه مي تو خيم صحرا بسوي بها20




2
. استكيد و نزدي آيرا روز خداوند مين بلرزند زينان زمك سايتمام! دينكوه مقدس من صدا بلند كد و در يرِنّا بنوازكون ي در صه1
.ار نخواهد بودي بسين تا سالها و دهرهايه مانند آن از ازل نبوده و بعد از اك يم و قوي عظيامتّ! وههاكظ مثل فجر منبسط بر يوز ابرها و ظلمت غل و ظلمت، ريكي روز تار2
 يشان احديز از  اير است و ني باابانيشان، بين مثل باغ عدن و در عقب ايزم شان، ي ايش رويپ.  گردديشان شعله ملتهب مي سوزاند و در عقب ايشان آتش مي ايش روي پ3

. ابدي ي نمييرها
. تازنديشان مثل منظر اسبان است و مانند اسب سواران مي منظر ا4
. جنگ صف بسته باشنديه براك يمي سوزاند؛ مانند امت عظياه را مكه ك آتش ة شعلينند؛ مثل صداك يز ميوهها جست و خك ة ارابه ها بر قلي مثل صدا5
. شوديده ميها رنگ پري رويتمام.  لرزنديشان قوم ها مي از حضور ا6
.نندك يل نمي خود را تبديقهايند و طري آيدام به راه خود مكند و هر ي آي بر حصارها بسر مي دوند، مثل مردان جنگي مثل جباران م7
. نندك شي خود را نمي و صف هاان حربه هجوم آورندياز م.  خرامديس به راه خود مكرا هرينند، زك يگر ازدحام نميدكي بر 8
. شونديمثل دزدان از پنجره ها داخل م. ندي آي دوند، به خانه ها بر مي حصارها مي جهند، به روي بر شهر م9

. دارنديش را باز مي شوند و ستارگان نور خوياه مي شود؛ آفتاب و ماه سين متزلزل و آسمانها مرتعش ميشان زمي از حضور ا10
ت ي نهايم و بيرا روز خداوند عظيز. ر استي آورد، قديه سخن خود را بجا مكم است و آنيار عظي او بسيرا اردويند، زك يش بلند مير خوكش لشيواز خود را پ و خداوند آ11
. ه طاقت آن را داشته باشدكست يكب است و يمه
.دييبازگشت نما من يه و ماتم بسوي دل و با روزه و گريد با تمامي گوين اآلن خداوند مك ول12
. شوديمان مير احسان و از بال پشيثكر خشم و يم است و ديه او رئوف و رحكرا يد زيي خود بازگشت نمايهوه خدايش را، و به يد نه رخت خوينك ك و دل خود را چا13
. شمايهوه خداي ي برايختني رةي و هدي آردةي هديعني واگذارد، يتكمان شود و در عقب خود بريد برگردد و پشيه شاك داند يه مك 14
. دينكرده، محفل مقدس را ندا كن ييد و روزه را تعيرِنّا بنوازكون ي در صه15
.نديرون آيش بي خوة خود و عروس از حجلةداماد از حجر. ديرخوارگان را فراهم آوريان و شكودكران و يد، پييس نماي جماعت را تقد د،ينك قوم را جمع 16
ش را به عار مسپار، مبادا امت ها بر يراث خويش شفقت فرما و مي خداوند بر قوم خويا : ندينند و بگوكه يان رواق و مذبح گري خداوند هستند در مه خدامك ياهنانك 17

جا است؟ كشان ي ايه خداكند يان قومها بگويچرا در م. ندي نمايمرانكشان حيا
.ش شفقت خواهد نموديوم خورت خواهد آمد و بر قين خود به غي زمي پس خداوند برا18
ان امت ها عار يگر در ميد و شما را بار دير شوي فرستم تا از آنها سي شما ميره و روغن را براي من گندم و شكنيا:  خواهد گفت  و خداوند قوم خود را اجابت نموده،19

.نخواهم ساخت
 بدش بلند خواهد شد ي خواهد بود و بوي غربياي و ساقه اش بر دري شرقيايه مقدمه آن بر درك ران خواهم راندي وكن خشيرده، به زمك را از شما دور ير شمالك و لش20

. رده استكم ي عظيارهاكرا يو عقوبتش برخواهد آمد ز
. رده استكم ي عظيارهاكهوه يرا ي بنما زيوجد وشاد! ن مترسي زمي ا21
.ش را دادندير و مو قوت خويوه خود را آورد و انجي درختانْ  مابان سبز شد وي بيه مرتع هاكرا يد زيم صحرا مترسي بهاي ا22
.  ده استي شما بارانيو باران اول وآخر را در وقت برا. ن را به اندازه اش به شما داده استيه باران اولكرا يد، زيي نمايش وجد وشادي خويهوه خدايون در ي پسران صهي ا23
.ديز خواهد گرديره و روغن لبريصره ها از ش پس خرمن از گندم پر خواهد شد و مع24
.ه بر شما فرستاده بودم خوردند به شما رد خواهم نمودكم من ير عظك لشيعنيه ملخ و لَبنه و سوس و سنْ ك را يي و سالها25
.د خواند و قوم من تا به ابد خجل نخواهند شديح خواهي تسب رده است،كب ي عجيارهاك شما يه براك خود را يهوه خدايد شد و اسم ير خواهي س ار خورده،ي بسي و غذا26
.ست و قوم من خجل نخواهند شد تا ابداالبادي نيگري شما هستم و ديهوه خداي باشم و من يل ميان اسرائيه من در مكد دانست ي و خواه27
.ديا خواهند ديوخت و پسران و دختران شما ري بشر خواهم ر ة و بعد ازآن روح خود را بر هم28
.ختيز خواهم ريزان نينكام روح خود را بر غالمان و ي و در آن ا29
.ن ظاهر خواهم ساختي دود در آسمان و زميات را از خون و آنش و ستونهاي و آ30
. ب خداونديم و مهيوم عظيش از ظهور ي و ماه به خون مبدل خواهند شد، پيكي آفتاب به تار31
ه ك ي ماندگان آنانيان باقي خواهد بود و درميتّيبق. ه خداوند گفته استك چنان م،يون و در اورشليوه صهكرا در يابد زيوند را بخواند نجات ه نام خداك و واقع خواهد شد هر32

. شان را خوانده استيخداوند ا


3
ده باشم،يم را برگردانيهودا و اورشلي يريام و در آن زمان چون اسي در آن اكنيرا اي ز1
شان را يه اكرا يمه خواهم نمود زكل محايش اسرائيراث خوي قوم خود و م ةشان درباريهوشافاط فرود خواهم آورد و در آنجا با اي يرده، به وادكامت ها را جمع ع ي آنگاه جم2

.م نموده اندين مرا تقسينده ساخته و زمكان امت ها پرايدر م
. به شراب فروخته اند تا بنوشنديه و دختر دادي در عوض فاحشه اي و بر قوم من قرعه انداخته و پسر3
 هرچه ي شما را بزوديد من جزايد؟ و اگر به من جزا برساني رسانيا شما به من جزا ميار است؟ آكان، شما را با من چه ينيار فلسطي ديدون و تمامي صور و صي و حال ا4

.تمام تر به سر شما رد خواهم نمود
.دي خود درآورديل هاكي مرا گرفته، آنها را به هيبايس زيه نقره و طال و نفاك چون5
.دينكشان دور يشان را از حدود ايد تا ايان فروختيوناتيم را به پسران يهودا و پسران اورشلي و پسران 6
. ديد و اعمال شما را بر سر شما خواهم برگردانيزانيد، خواهم برانگيشان را به آن فروختيه اك يانكشان را از مي من اكني ا7
.ن را گفته استيرا خداوند ايبفروشند ز  باشند، يد مي بعيه امتكان يشان را به سبائيهودا خواهم فروخت تا اي ي  و پسران شما را به دست بن8
.ندي شده، برآكي نزدي مردان جنگيتمام. ديزانيد و جباران را برانگي جنگ ببنكتدار. دينكان امت ها ندا ين را در مي ا9

.  هستميمن قو: ديف بگويد و مرد ضعينكزه ها خرد ي نيش را براي خويرها و اره هاي شمشي خود را براينها گاوآه10



!  خداوند شجاعان خود را به آنجا فرود آوريا! ديد و از هر طرف جمع شوييايد و بي امت ها بشتابة همي ا11
.مي نمايه به اطراف آن هستند داورك يي امت هاةه من در آنجا خواهم نشست تا بر همكرا يند زيهوشافاط برآي يخته شوند و به وادي امت ها برانگ12
.م استيه شرارت شما عظكده است چونيز گرديه معصره ها پرشده و چرْخُشتها لبركرا يد زينكمال يد پاييايب. ده استيه حاصل رسكرا يد زيش آوري داس را پ13
. استكي قضا نزديرا روز خداوند در وادي ز ! قضايجماعتها در واد  جماعتها، 14
. دارندي شوند و ستارگان تابش خود را بازمياه مي آفتاب و ماه س15
.ل خواهد بودي اسرائي قوم خود و مالذ بني شود، اما خداوند ملجاين متزلزل   ميند و آسمان و زمك يم بلند مي زند و آواز خود را از اورشليون نعره مي و خداوند از صه16
.گر از آن عبور نخواهند نموديگانگان ديم مقدس خواهد بود و بي باشم و اورشلين مكون سايش صهيوه مقدس خوك شما در يهوه خدايه من كد دانست ي پس خواه17
 خداوند ة از خانيد و چشمه ايخواهد گرد يهودا به آب جاري يهاي وادي خواهد شد و تمامير جاريوهها به شكد و يانكر انگور را خواهند چيوهها عصك و در آن روز 18

.    راب خواهد ساختيم را سي شطّيرون آمده، واديب
.ختنديشان رين اي گناهان را در زميهودا نمودند و خون بي يه بر بنك يد، به سبب ظلمير مبدل خواهد گرديابان بايران خواهد شد و اَدوم به بي مصر و19
.اري بسيم تا دهرهايخواهد شد و اورشلون كهودا تا ابداالباد مسي و 20
.ن خواهم شدكون سايهوه در صهيه طاهر نساخته بودم، طاهر خواهم ساخت و كشان را ي ايزي و خونر21
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1عاموس باب 
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.  گرددي مكرْملْ خشك ةرند و قلّي گي شبانان ماتم ميند و مرتع هاك يم بلند مي زند و آواز خود را از اورشليون نعره ميخداوند از صه:  پس گفت2
  .وفتندكن ي آهنيه جلعاد را به چومهاكرا يد زيقوبتش را نخواهم برگردانر دمشق، عيبه سبب سه و چهار تقص: دي گوين مي خداوند چن3
  .دي بنْهدد را بسوزانيل خواهم فرستاد تا قصرهاي پس آتش در خاندان حزائ4
ه قوم اَرام به قبربه كد ي گويت عدن منقطع خواهم ساخت و خداوند مي آون و صاحب عصا را از بينان را از همواركست و ساك دمشق را خواهم شي و پشت بنده ها5
. خواهند رفتيرياس
  .نديم نمايشان را به اَدوم تسلي بردند تا ايريقوم را به اس يه تمامكرايد زيرِ غَزَّه، عقوبتش را نخواهم برگردانيبه سبب سه و چهار تقص: دي گوين مي خداوند چن6
  .زاندش را بسوي غَزَّه خواهم فرستاد تا قصرهاي پس آتش به حصارها7
 كان هاليني ماندگان فلسطيه باقكد ي گويهوه مينان را از اشدود و صاحب عصا را از اَشْقَلُون منقطع ساخته، دست خود را به عقْرون فرود خواهم آورد و خداوند ك و سا8

.خواهند شد
م نمودند و عهد يشان را به اَدوم تسلي برده، ايري قوم را به اسيه تمامك رايد زير صور، عقوبتش را نخواهم برگردانيبه سبب سه و چهار تقص: دي گوين مي خداوند چن9

  .اوردندياد نيبرادران را به 
.ش را بسوزاندي صور خواهم فرستاد تا قصرهاي پس آتش بر حصارها10
ش را تباه ساخت و ي خوير تعاقب نمود و رحمهاي خود را به شمشه برادركرايد زيرِ اَدوم، عقوبتش را نخواهم برگردانيبه سبب سه و چهار تقص: دي گوين مي خداوند چن11

  . داشتيماً نگاه ميد و غضب خود را داي دريوسته ميخشم او پ
. بصرَه را بسوزانديمان خواهم فرستاد تا قصرهاي پس آتش بر ت12
ع يش را وسيردند تا حدود خوكم پاره ك جلعاد را شةه زنان حاملكرا يد زيگردان عمون، عقوبتش را نخواهم برير بنيبه سبب سه و چهار تقص: دي گوين مي خداوند چن13

  .گردانند
  . در روز طوفان بسوزاندي در روز جنگ و با تندباديمي عظيش را با صداي ربه مشتعل خواهم ساخت تا قصرهاي پس آتش در حصارها14
.عاًياو و سرورانش جم خواهد رفت يريشان به اسيه پادشاه اكد ي گوي و خداوند  م15
  

2عاموس باب 
  . پختندك پادشاه اَدوم را آهيه استخوانهاكرا يد زيرِ موآب، عقوبتش را نخواهم برگردانيبه سبب سه و چهار تقص: دي گوين مي خداوند چن1
  .خواهد مردرِنّا ك يوت را بسوزاند و موآب با هنگامه و خروش و صداي قَرْي فرستم تا قصرهاي پس آتش بر موآب م2
. شتك خواهم ي سرورانش را با وةانش منقطع خواهم ساخت و هميه داور را از مكد ي گوي و خداوند م3

ليهودا و اسرائي بر يداور
 يگاه نداشتند و دروغهاض او را ني نموده، فراكعت خداوند را تريه شركرا يد زيهودا، عقوبتش را نخواهم برگردانير يبه سبب سه و چهار تقص: دي گوين مي خداوند چن4
  .ردكشان را گمراه ي نمودند ايرويه پدرانشان آنها را پكشان يا

.م را بسوزاندي اورشليهودا خواهم فرستاد تا قصرهاي پس آتش بر 5
  . ن فروختندين را به زوج نعليكسه مرد عادل را به نقره و مكرا يد زيل، عقوبتش را نخواهم برگردانيرِ اسرائيبه سبب سه و چهار تقص: دي گوين مي خداوند چن6
  . نندك ي حرمت مي دختر درآمده، اسم قّدوس مرا بكي سازند و پسر و پدر به يمان را منحرف مينان است، حرص دارند و راه حليكه بر سر مسكن ي و به غبار زم7
.  نوشندي خود ميدا خةمه شدگان را در خاني خوابند و شراب جريرند، نزد هر مذبح مي گيه گرو مك ي و بر رخت8
 يشه هايشان را از باال و ري اةوي ساختم و مكشان هالي ايش رويشان مثل بلوط تنومند بودند، پيشان مانند قد سرو آزاد بود و ايه قامت اكان را يه من اَمورك و حال آن9
  .ن تلف نمودمييشان را از پايا

  .ديان را به تصرّف آورين اَموريبان گردش دادم تا زماين مصر برآورده، چهل سال در بي و من شما را از زم10
  ست؟ين نيا چنيل آي اسرائي بنيا: دي گويخداوند م. ره قرار دادمي از جوانان شما را نذيا و بعضي از پسران شما را انبي و بعض11
.دينكه نبوت مكد ي نموده، گفتيا را نهيد و انبيديره ها را شراب نوشاني اما شما نذ12



  . شوديه از بافه ها پر باشد، تنگ گذارده مك يه ارابه اك من شما را تنگ خواهم گذارد چنانكنيا 13
  .ديش غالب نخواهد آمد و جبارجان خود را نخواهد رهاني خويي تندرو فوت خواهد شد و تنومند به تواناي و مفَرّ برا14
  . نخواهد داديو اسب سوار جان خود را خالصد يزپا خود را نخواهد رهانيستاد و تيرانداز نخواهد اي و ت15
.ختيان خواهند گرين جباران در آن روز عريه شجاع تركد ي گوي و خداوند م16


3عاموس باب 
:سترون آوردم، تنطّق نموده و گفته اين مصر بيه از زمك ي خاندانيل و به ضد تمامي اسرائي بنيه خداوند آن را به ضد شما اكد يالم را بشنوكن ي ا1
  .دين شناختم پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانيل زمي قباي من شما را فقط از تمام2
 دهد يشه اش ميان آواز خود را از بير ژيا شيار نداشته باشد؟ آكه شك ينيند حك ير در جنگل غرّش ميا شيه متّفق شده باشند؟ آك روند جز آنيا دو نفر با هم راه مي آ3
   نگرفته باشد؟يزي چهك ينيح
   نگرفته باشد؟يزيه چك يني شود، حين برداشته  ميا مرغ به دام از زمي آ4
   شود و خلق نترسند؟يرِنّا در شهر نواخته مكا ي آ5
  د و خداوند آن را نفرموده باشد؟يايا بال بر شهر وارد بي آ6
  .  سازديشوف مكا مي خود انبش را به بندگانيه سرّ خوكنيند جز اك ي نمياركهوه يرا خداوند ي ز7
د؟يه نبوت ننماكست يكلّم نموده است؛ كهوه تيه نترسد؟ خداوند كست يكرده است؛ كر غرّش ي ش8
ظلمها م در وسط آن و چه ي عظيه چه هنگامه هاكد ييد و مالحظه نماي سامره جمع شويوههاكد بر ييد و بگوينكن مصر ندا ي زمي اَشْدود و بر قصرهاي بر قصرها9

  .انش واقع شده استيدرم
  . دانندي را نميرداركنند، راست ك يره مي خود ذخيه ظلم و غارت را در قصرهاك يآنان: دي گويرا خداوند مي ز10
.د شدت تاراج خواهير خواهد آورد و قصرهاين خواهد بود و قوت تو را از توبه زيدشمن به هر طرف زم: دي گوين ميهوه چنين خداوند ي بنابرا11
 ي و در دمشق در فراشي بسترةه در سامره در گوشكل ي اسرائيند، همچنان بنك ير رها مي گوش را از دهان شةا نرميه شبان دو ساق كچنان: دي گوين مي خداوند چن12
  .افتي خواهند يينند رهاكسا
  .ديعقوب شهادت دهيد و به خاندان يبشنو: دي گويرها  مك لشيهوه خداي خداوند 13
.ن خواهد افتادي مذبح قطع شده، به زميد و شاخهايز عقوبت خواهم رسانيل نيت ئي بي رسانم، بر مذبح هايل را به وي اسرائيرهايه عقوبت تقصك يرا در روزي ز14
.ديم منهدم خواهم گردي عظي عاج تلف خواهد شد و خانه هايرد و خانه هاك خراب خواهم ي تابستانة را با خاني زمستانةه خانكد ي گوي و خداوند م15


4عاموس باب 
  
  ! ديالم را بشنوكن يم، ايد تا بنوشياوريد بيي گويشان ميان ايد و به آقاينك يران را ستم مينان ظلم نموده، فقيكد و بر مسي باشي سامره ميوههاكه بر ك گاوان باشان ي ا1
  .ي ماهي ماندگان شما را با قالّبهايد و باقيشكه شما را با غُلّها خواهند كد ي آيما م بر شيامي اكنيه اكت خود قسم خورده است يهوه به قدوسي خداوند 2
. د شدينده خواهكرون خواهد رفت و شما به هرْمون افي خود بي روبرويافهاك از شما از شكيه هركد ي گوي و خداوند م3
  . خود رايد و هر سه روز عشرهاياوري خود را بي هايد و هر بامداد قربانينك اديان را زيد و به جلجال آمده، عصيان بورزيد و عصييايل بيت ئي به ب4
  .ن استيهوه ايقول خداوند !  شما استةدين پسنديل همي اسرائي بنيرا ايد زييرده، اعالن نماك را ندا ي تَبرُّعيايد و هدايه بگذرانيرماير با خمك تشي هاي و قربان5
. دي من بازگشت ننموديد بسوي گويمعهذا خداوند م.  شما به شما دادميانهاكع مياج نان را در جمي شما و احتيع شهرهايجمز نظافت دندان را در ي و من ن6
ه باران كگر يد ة قطعه باران آمد و قطعكيدم و بر يگر نبارانيدم و بر شهر دي شهر بارانكيه سه ماه تا درو مانده بود، باران را از شما منع نمودم و بر ك ينيز حي و من ن7
  .  شدكافت خشين

  .دي من بازگشت ننموديه بسوكد ي گويراب نگشتند و خداوند ميدن آب آواره شدند، اما سي نوشي شهر براكي يا سه شهر بسوي پس اهل دو 8
  .دي من بازگشت ننموديد بسوي گويمعهذا خداوند م.  خورد شما رايتونهايرها و زيستانها و انجك از باغها و تاياريرقان مبتال ساختم و ملخْ بسي و شما را به باد سموم و 9

 يد بسوي گويمعهذا خداوند م.  شما برآمديني شما به بيشتم و اسبان شما را بردند و عفونت اردوهاكر ي و وبا را به رسم مصر بر شما فرستادم و جوانان شما را به شمش10
  .ديمن بازگشت ننمود

 يد بسوي گويمعهذا خداوند م. ديان آتش گرفته شود بوديه از مك يه خدا سدوم و عموره را واژگون ساخت سرنگون نمودم و مانند مشعلك ي از شما را به نَهجي و بعض11
.ديمن بازگشت ننمود

  .يي خود مالقات نمايا ساز تا با خدايتن را مهشيل خوي اسرائينطور با تو عمل خواهم نمود، پس ايه به اكنطور با تو عمل خواهم نمود و چونيل به اي اسرائين اي بنابرا12
 خرامد، ين مي زميهاي سازد و بر بلندي مبدل ميكي دهد و فجر را به تاري خودش اطالع ميرهاكده است و انسان را از فيوهها را ساخته و باد را آفركه ك آن كنيرا اي ز13
. باشديرها اسم او مك لشيهوه خداي


5عاموس باب 
  .دي خوانم بشنويه بر شما مي مرثيه براكالم را كن يل ايان اسرائ خاندي ا1
  .زانديه او را برخكست ي نين خود انداخته شده، واحديبر زم. گر نخواهد برخاستيل افتاده است و ديره اسرائك دختر با2
  . داشت خواهديرون رفت، ده نفر را باقيه با هزار نفر بك يشهر: دي گوين ميهوه چنيرا خداوند ي ز3
  .ديد و زنده بمانيمرا بطلب: دي گوين ميل چنيرا خداوند به خاندان اسرائي ز4
  .ست خواهد شديل نيت ئي خواهد رفت و بيريرا جلجال البته به اسيد، زيد و به بئرشبع مرويد و به جلجال داخل مشويل را مطلبيت ئي اما ب5
. ندكه آن را خاموش كل نباشد يت ئي در بيسكوسف افروخته شده، بسوزاند و يدر خاندان د، مبادا او مثل آتش يد و زنده ماني خداوند را بطلب6
  د،ي اندازين ميد و عدالت را به زمي سازين مبدل ميه انصاف را به افسنتك شما ي ا7



 يهوه اسم او ميخت، ين ري زميا را خوانده، آنها را بر روي دري گرداند و آبهاكي موت مبدل ساخت و روز را مثل شب تارةيد و فجر را به سايا و جبار را آفريه ثُرك آن 8
  باشد؛

  د؛  ي آي بر قلعه ها وارد ميه خرابك رساند چناني را بر زورآوران  ميه خرابك آن9
  .    دارنديروه مكان را مينند؛ نفرت دارند و راستگوك يم مكمه حكه در محك يشان از آناني ا10
 يستانهاكد شد و تاين نخواهكد نمود اما در آنها سايده بنا خواهي تراشيد، خانه ها را از سنگهايشان گرفتي گندم از ايايد و هدايردكمال ين را پانايكه مسكن چوني بنابرا11

  .ديد نوشين شراب آنها را نخواهكيد نمود وليدلپسند غرس خواه
مه از حق كران را در محيد و به فقيري گيد و رشوه مي آوريرا عادالن را به تنگ مي باشد، زيم ميعظه كار است و گناهان شما را يه بسك دانم ي شما را ميرهايرا تقصي ز12

. دي سازيشان منحرف ميا
  .         ه زمان بد خواهد بودكرا يه عاقل باشد در آن زمان خاموش خواهد ماند زك لهذا هر13
  .ديي گويه مك چنان رها با شما خواهد بود،ك لشيهوه خداينوال ن ميد و بدي را تا زنده بمانيد و نه بدي را بطلبييوكي ن14
.ديوسف رحمت نمايه يرها بر بقك لشيهوه خدايه كد يد، شاييمه ثابت نماكد و انصاف را در محي را دوست دارييوكيد و نينك نفرت ي از بد15
 ي ماتم و آناني خواهند گفت و فالّحان را براي وايوچه ها واك ة خواهد بود و در هميا نوحه گر چهار سوهةدر هم: دي گوين ميرها چنك لشيهوه خداين، خداوند ي بنابرا16
  . خواهند خواندي نوحه گريبرا  آموخته شده اند، يه خوانيه مرثكرا 
  .ردكان تو عبور خواهم يه من درمكد ي گويرا خداوند مي خواهد بود، زيستانها نوحه گرك تاة و در هم17
  !يي و نه روشنايكي شما چه خواهد بود ؟ تاريروز خداوند برا. دي باشيه مشتاق روز خداوند مكما  بر شي وا18
  . او را بگزديوار بنهد و ماريه به خانه داخل شده، دست خود را بر دك يسكا ي بدو برخورد،  يند و خرسك فرار يريه از شك يسك مثل 19
 نباشد؟ يچ درخشندگيه در آن هك يظي و ظلمت غليينا نخواهد بود و نه روشيكيا روز خداوند تاري آ20
  . ردك مقّدس شما را استشمام نخواهم يراهت دارم و عطر محفل هاك شما نفرت و يدهاي من از ع21
  .  منظور نخواهم داشت شما رايهاي پرواريح سالمتيرد و ذباكد، آن را قبول نخواهم ي من بگذراني خود را براي آردياي و هداي سوختني هاي و اگرچه قربان22
  . ردك تو را گوش نخواهم ي بر بطهاة نغمي آهنگ سرودها23
  . بشودي جاريمي و انصاف مثل آب و عدالت مانند نهر دا24
  د؟ يديابان گذراني من مدت چهل سال در بيا براي ها و هدايا شما قربانيل آي خاندان اسرائي ا25
  .ديد برداشتيشتن ساخته بوديه به جهت خوكان خود را يب خداكوكش و ي خووم خود و تمثال اصنامك ملةميه خك بلي ن26
.  وطن خواهم ساختيه من شما را به آن طرف دمشق جالكد ي فرماي باشد، ميرها مك لشيه نام او خداكهوه ي پس 27


6عاموس باب 
  . باشنديل نزد آنها آمدند، ميه خاندان اسرائك ي اولي امت هايه نُقَباكوهستان سامره مطمئن هستند كمن و در يون ايه در صهك ي بر آنانيوا 1
شان از حدود شما يا حدود ايوتر است كي نكن مماليا آنها از ايد؛ آييان فرود آينيد و به جت فلسطيد و از آنجا به حمات بزرگ بروييد و مالحظه نماينكلْنَه عبور ك به 2

  بزرگتر؟
  .دي آوري مكيد و مسنَد ظلم را نزدينك يه روز بال را دور مك شما 3
  .دي خوريره ها ميان حظيد و بره ها را از گله و گوساله را از مي شوي دراز ميد و بر بسترهاي خوابي عاج ميه بر تختهاك 4
  .دينك ي خود اختراع مي را مثل داود برايقيد و آالت موسيي سراي بربط مةه با نغمك 5
  .دي شوين نميوسف غمگيبت يد، اما به جهت مصيي نماين ميات تدهين عطريشتن را به بهتري و خودي نوشياسه ها مك شراب را از 6
.نندگان دور خواند شدكش ي عي خواهند رفت و صدايريران اول به اسيشان اآلن با اسين اي بنابرا7
پس شهر را با هرچه در . روه استكش نزد من ميعقوب نفرت دارم و قصرهايه من از حشمت كرها فرموده است ك شيهوه خدايهوه به ذات خود قسم خورده و ي خداوند 8

  .م خواهم نموديآن است تسل
  . شان خواهند مردي مانده باشند اي شهر باقكي و اگر ده نفر در 9

 نزد تو هست؟ او يگريا ديآ: درون خانه باشد خواهند گفته در انك يسكرون برند آنگاه به ي را بردارند تا استخوانها را از خانه بيسكنندگان كشاوندان و دفن ي و چون خو10
  . ر شودكد ذيهوه نبايرا نام يت باش زكسا: پس خواهند گفت. ستيه نكجواب داد 

  . شوديافها تلف مك به شكوچك ةها وخاني بزرگ به خرابةد و خاني فرماي خداوند امر مكنيرا اي ز11
  .دين مبدل ساخته اي عدالت را به افسنتةه شما انصاف را به حنضل و ثمركرا ينند؟ زك يار مي گاوان شا آن را باي دوند يا اسبان بر صخره مي آ12
  م؟ يردكدا ني خود پيش شاخها برايا با قوت خويد آيي گويد و مينك ي ميز شادي و به ناچ13
.ه شما را از مدخل حمات تا نهر عرَبه به تنگ خواهند آوردكزانم ي انگيبرم يل من به ضد شما امتي خاندان اسرائي اكنيا: دي گويرها مك لشيهوه خدايرا ي ز14
  

7عاموس باب 
  .دن پادشاه بوديد و هان حاصل رشِ دوم بعد از چيدن حاصلِ رشِ دوم ملخها آفريي روي در ابتداكنيه اكن نمودار ساخت يهوه به من چني خداوند 1
   است؟كوچكه كزد چونيعقوب برخيچگونه ! ييه عفو فرماك آنيهوه مستدعي خداوند يا: ودند، گفتمن را خورده بياه زمي گي و چون تمام2
  .نخواهد شد: مان شد و خداوند گفتين پشي و خداوند از ا3
  .دين را سوزانيد و زميم را بلعي عظةپس لج. ندكمه بكه محاكهوه آتش را خواند ي خداوند كنين نمودار ساخت و ايهوه به من چني خداوند 4
   است؟كوچكه كزد چونيعقوب چگونه برخي! ستين باز ايهوه از اي خداوند يا:  پس گفتم5
  .ز نخواهد شدين نيا: هوه گفتيمان شد و خداوند ين پشي و خداوند از ا6
. در دستش بوديستاده بود و شاقولي ايميوار قايه خداوند بر دكن نمودار ساخت ي و به من چن7
  .شان درنخواهم گذشتيگر از اي گذارم و بار ديل ميان قوم خود اسرائي درمي من شاقولكنيا: خداوند فرمود. يشاقول: ؟ گفتميني بي عاموس چه ميا: وند مرا گفت و خدا8
.ر خواهم برخاستيرُبعام با شمشيل خراب خواهد شد و به ضد خاندان ي اسرائيران و مقدس هاي بلند اسحاق ويانهاك و م9



  .ن سخنان او را متحمل نتواند شديزد و زمي انگيل بر تو فتنه ميان خاندان اسرائيعاموس درم«: ل فرستاده، گفتيرُبعام پادشاه اسرائيل نزد يت ئياهنِ بك ياي و اَمص10
 . خواهد رفتيرين خود البته به اسيل از زمير خواهد مرد و اسرائيرْبعام به شمشي: دي گوين ميرا عاموس چني ز11
  .نكن و در آنجا نان بخور و در آنجا نبوت كهودا فرار ين ي برو و به زميي رايا: ا به عاموس گفتي و اَمص12
.  باشدي سلطنت مةه آن مقْدس پادشاه و خانكگر نبوت منما چونيل بار ديت ئي اما در ب13
  .دمي چي را مي برّيرهاي بان بودم و انجه رمهك بلي هستم و نه پسر نبيمن به نب«: ا گفتي عاموس در جواب اَمص14
  .ل نبوت نمايبرو و قوم من اسرائ:  و خداوند مرا از عقب گوسفندان گرفت و خداوند مرا گفت15
  .لّم منماكن و به ضد خاندان اسحاق تكل نبوت مي به ضد اسرائيي گويتو م: الم خداوند را بشنوك پس حال 16
ن يم خواهد شد و تو در زميسمان تقسينت به رير خواهند افتاد و زميب زنا خواهد شد و پسران و دخترانت به شمشكتو در شهر مرتزن : دي گوين مي لهذا خداوند چن17

.  خواهد رفتيرين خود البته به اسيل از زمي مرد و اسرائينجس خواه
   

8عاموس باب 
  .هاوه ي پر از مي سبدكنين نمودار ساخت و ايهوه به من چنيخداوند  1
  .گر درنخواهم گذشتيشان ديده است و از ايل رسيانتها بر قوم من اسرائ«: و خداوند به من گفت وه ي از ميه سبدك من جواب دادم  ؟يني بي عاموس چه ميا:  و گفت2
.رون خواهند انداختي بي را در هر جا به خاموشار خواهد بود و آنهاي بسيل به ولوله مبدل خواهد شد و الشهاكي هيه در آن روز سرودهاكد ي گويهوه مي خداوند 3
  .دين را بشنويد اينك كن را هالينان زميكد و مسيران را ببلعيد فقي خواهيه مك شما ي ا4
زانها را قلب و معوج يساخته، م و مثقال را بزرگ كوچكفا را يم و ايي گندم را بگشايم و روز سبت تا انبارهاي خواهد گذشت تا غلّه را بفروشيك ماه ةه غرّكد يي گوي و م5

  .ميينما
  .مي گندم را بفروشةم و پس ماندين بخريران را به نعلينان را به نقره و فقيك و مس6
  .ردكشان را هرگز فراموش نخواهم يدام از اعمال اكچيه هكعقوب قسم خورده است ي خداوند به جالل 7
رد و فرونخواهد نشست؟ كالن نخواهد يل مصر سي ماتم نخواهند گرفت و تمامش مثل نهر برنخواهد آمد و مثل ننانشك ساةن متزلزل نخواهد شد و هميا به سبب زمي آ8
  . خواهم نمودكين را در روز روشن تاريه در آن روز آفتاب را در وقت ظهر فرو خواهم برد و زمك: دي گويهوه ميو خداوند  9

گانه و ي برخواهم آورد و آن را مثل ماتم پسر يمر پالس و بر هر سرگركو بر هر . ه مبدل خواهم ساختيرا به مرث شما ي سرودهاة شما را به ماتم و هميدهاي و ع10
.دي خواهم گردانيآخرش را مانند روز تلخ

  .الم خداوندكدن يز شنه اك از آب بلي از نان و نه تشنگين خواهم فرستاد نه گرسنگي بر زميه گرسنگكد ي آي مياميا: دي گويهوه مي خداوند كني ا11
  .افتيالم خداوند را بطلبند اما آن را نخواهند كرد تا كنده خواهند شد و گردش خواهند كا و از شمال تا مشرق پرايا تا دريشان ازدري و ا12
  .ردك ضعف خواهند يل و جوانان از تشنگيزگان جمي در آن روز دوش13
. گر نخواهند برخاستي، خواهند افتاد و بار د مي خوريقت بئرشَبع قسم مي تو و به طريات خداي دان به حيا ه ك ندي گويه به گناه سامره قسم خورده، مك ي آنان14


9عاموس باب 
ر خواهم يان را به شمششي ماندگان اينداز و باقي مردم بة ستونها را بزن تا آستانه ها بلرزد و آنها را بر سر هميتاجها «: ستاده بود و گفتيه نزد مذبح اكدم يخداوند را د1
  . شان نخواهند رستي از اي مانده ايخت و باقيشان نخواهند گري از اي ايشت و فرارك
  . شان را از آنجا فرود خواهم آورديند، ايشان را از آنجا خواهد گرفت و اگر به آسمان صعود نمايه فرو روند، دست من اياگر به هاو 2
ه كند، در آنجا ما را امر خواهم فرمود ي نمايشتن را مخفيا خويرده، از آنجا خواهم گرفت و اگر از نظر من در قعر دركش يشان را تفتيرمل پنهان شوند اك ة و اگر به قل3ّ
  .شان را بگزديا

.ييوكي ني خواهم داشت و نه براي بديشان برايشد و نظر خود را بر اكشان را بير را در آنجا امر خواهم فرمود تا اي شمش  روند،يريش دشمنان خود به اسي و اگر پ4
  ند؛ي نشيل مصر فرو ميد و مانند ني آيرند و تمامش مثل نهر برمي گينانش ماتم مك سا ة گردد و هميند و آن گداخته مك ين را لمس ميه زمكوت يهوه صباي خداوند 5
   باشد يهوه ميزد، نام او ي رين مي زمي را به روا را ندا در داده، آنهاي دري نهد و آبهاي خود را در آسمان بنا ميه غرفه هاك آن 6
اوردم؟ يان را از قبر برنيفتُور و ارمكان را از ينين مصر  و فلسطيا شما را از زميل آي اسرائي بنيا: دي گوي خداوند م7
 نخواهم كل هالكعقوب را بالّيه خاندان كد ي گويخداوند من كي خواهم ساخت لكن هالي زمي باشد و من آن را از رويار مكت گناهكهوه بر مملي چشمان خداوند كني ا8

  . ساخت
  .ن نخواهد افتادي بر زمي شود و دانه ايخته ميه غلّه در غربال بكخت، چناني امت ها خواهم بةان هميل را در مي من امر فرموده، خاندان اسرائكنيرا اي ز9

  .ر خواهند مرديد و ما را درنخواهد گرفت، به شمشي رسند بال به ما نخواهدي گويه مكاران قوم من كع گناهي جم10
  .ردكام سلف بنا خواهم ي آن را مثل ا ش را برپا نموده،يهايرد و خرابكش را مرمت خواهم يافهاكه افتاده است برپا خواهم نمود و شك داود را ةمي در آن روز خ11
ه كخداوند » .شان نهاده شده است، به تصرف آورندي تا ا12

. لّم نموده استك آورد تي را بجا منيا
 تلّها يد و تماميانكر انگور را خواهد چيوهها عصكو .  تخمةارندك انگور به  ةنندكمال يد و پايننده خواهد رسكننده به درو كاريه شكد ي آي مياميا: دي گوي خداوند مكني ا13

  .الن خواهد آمديبه س
د و باغها يرده، شراب آنها را خواهند نوشكستانها غرس كن خواهند شد و تاك در آنها سا  مخروب را بنا نموده،يد و شهرهاينل را خواهم برگرداي قوم خود اسرائيري و اس14

. وه آنها را خواهند خورديساخته، م
. نده نخواهند شدك شان داده ام،يه به اك ينيگر از زميشان غرس خواهم نمود و بار دين ايشان را در زميمن ا : دي گويت ميهوه خداي و 15
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. ستين

د؟يبود نخواهم گردانسو نايوه عكمان اَدوم را و فطانت را از يكا در آن روز حيآ : دي گوي خداوند م8
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.شان الف مزني اي منما و در روز تنگيشان شاديت اكهودا در روز هالي ين و بر بنكبتش نگاه مي بر روز برادر خود هنگام مص12
.نكشان دراز مي ايشان در روز باليشان منگر و دست خود را بر اموال اي ايشان در روز بالي ايز بر بديشان داخل مشو و تو ني ايدر روز بال قوم من ي و به دروازه ها13
.م منماي تسليشان را در روز تنگي ماندگان اي و باقيشان را منقطع سازيان ايست تا فراري و بر سر دو راه ما14
.رده خواهد شد و اعمالت بر سرت خواهد برگشتك همچنان به تو عمل يه عمل نمودك است؛ و چنانكيع امت ها نزديجمه روز خداوند بر كرا ي ز15
.ا نبوده انديه گوكد و چنان خواهند شد يده، خواهند بلعيد و آشاميع امت ها خواهند نوشيدند، همچنان جميوه مقدس من نوشكه بر كرا چناني ز16
.راث خود را به تصرّف خواهند آورديعقوب مينجات خواهد بود و مقّدس خواهد شد و خاندان ون يوه صهك اما بر 17
 يتيسو بقي خاندان عيد و برايشان را خواهند سوزانيشان مشتعل شده، ايان اياه خواهند بود و در مكسو يوسف شعله و خاندان عيعقوب آتش و خاندان ي و خاندان 18

.    م نموده استلّكرا خداوند تينخواهد ماند ز
ن جِلْعاد را متصرّف يامي سامره را به تصرف خواهند آورد و بنيم و صحراي افرايان را به تصرّف خواهند آورد و صحراينيسو و اهل هامون فلسطيوه عك و اهل جنوب 19

خواهد شد  
.  جنوب را به تصرف خواهند آورديه در صفارِد هستند، شهرهاكم يران اورشليد و اسان را تا صرْفَه به تصرّف خواهند آورينعانك كل ملي اسرائير بنكن لشيران اي و اس20
.وت از آن خداوند خواهد شدكرد و ملك خواهند يسو داوريوه عكون برآمده،  بر يوه صهك نجات دهندگان به 21
  

  يونُس نبيتاب ك
***************


1يونس باب 

:گفت  نازل شده، يونس بن اَمِتĤّيالم خداوند بر ك و 1
.شان به حضور من آمده استيه شرارت اكرا ين زكنوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا يز و به نيبرخ  2
شان از يه اش را داده، سوار شد تا همراه ايراكپس . ش بوديه عازم تَرْشكافت ي ي ايشتكافا فرود آمده، يند و به كش فرار يونس برخاست تا از حضور خداوند به تَرْشي اما 3

. ش بروديحضور خداوند به تَرْش
.سته شودك شيشتكه ك بود كيه نزدكد آمد چنانيا پدي در دريميه تالطم عظكد يا وزاني بر دريدي و خداوند باد شد4
 يشتكونس در اندرون ياما .  سازندكود سب خيختند تا آن را برايا ري بود به دريشتكه در ك خود استغاثه نمودند و اسباب را يدام نزد خداك و مالّحان ترسان شده، هر5

.  او را درربودينيفرود شده، دراز شد و خواب سنگ
م؟ي نشوكه خدا ما را به خاطر آورد تا هالكد ي خود را بخوان؛ شايز و خداي، تو را چه شده است؟ برخيه خفته اك يا :  را گفتي نزد او آمد، ويشتك ي و ناخدا6
.ونس درآمدي پس چون قرعه انداختند، قرعه به نام  س بر ما وارد شده است؟كن بال به سبب چه يه اكم يم تا بدانيندازيد قرعه نييايب: گر گفتنديدكي و به 7
؟يدام است و از چه قوم هستك و وطنت يجا آمده اكست و از يس بر ما عارض شده؟ شغل تو چكن بال به سبب چه يه اكما را اطالّع ده :  پس او را گفتند8
. باشميده است ترسان مي را آفريكا و خشيه درك آسمان يهوه خداي هستم و از يمن عبران: هكشان را جواب داد ي و ا9

.شان را اطالّع داده بوديه اكرده است چونكه از حضور خداوند فرار ك دانستند يشان ميه اكرا ي؟ زيرده اكچه :  پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند10
. افزوديا در تالطم هميرا درين شود؟ زك ما سايا برايم تا درينكبا تو چه :  او را گفتند و11
.م به سبب من بر شما وارد آمده استين تالطم عظي دانم ايرا مين خواهد شد، زك شما سايا برايد و دريندازيا بيمرا برداشته، به در: شان گفتي او به ا12
. نمودياده تالطم مياده و زيشان زيا به ضد ايه دركرا ي برسانند اما نتوانستند زيك را به خشيشتك  نمودند تاي اما آن مردمان سع13
.ينك ي مي خواهي خداوند هرچه ميرا تو اي گناه را بر ما مگذار زيم و خون بي نشوكن شخص هالي خداوند به خاطر جان ايآه ا: رده، گفتندكهوه دعا ي پس نزد 14
.ا از تالطمش آرام شديداشته، در درونس را بري پس 15
.دند و نذرها نمودندي ها گذراني خداوند قرباني و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و برا16
.  مانديم ماهكونس سه روز و سه شب در شيونس را فرو برد و يه كرد كدا ي پي بزرگي و اما خداوند ماه17




2يونس باب 

 خود را دعا نمود يهوه خدايزد  نيم ماهكونْس از شيو  1
.يديه تضّرع نمودم و آواز مرا شنيم هاوكاز ش.  خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرموديدر تنگ:  و گفت2
.  تو بر من گذشتيزابها و موجهايع خيجم. لها مرا احاطه نمودي و سياها انداختي در دل دريه مرا به ژرفكرا ي ز3
.     ديل قدس تو را باز خواهم دكين هكيل. شم تو انداخته شدمش چي و من گفتم از پ4
.ده شديچيا به سر من پي آبها مرا تا به جان احاطه نمود و لجه دور مرا گرفت و علف در5
.يدات مرا از حفره برآوريم حيهوه خداي ياما تو ا.  خود تا به ابد مرا درگرفتين به بندهايوهها فرود رفتم و زمكان ي به بن6
. ديل قُدست رسكي من نزد تو به هياد آوردم و دعاي تاب شد، خداوند را بي چون جان من در اندرونم ب7
.ندي نماي مكش را تري خوي دارند، احسان هايل دروغ را منظور ميه اباطك ي آنان8
.نجات از آن خداوند است. مود ردم وفا خواهم نكد، و به آنچه نذر ي خواهم گذراني تو قربانير براك اما من به آواز تش9

.ردك ي قّيكونس را بر خشي را امر فرمود و ي پس خداوند ماه10 


3يونس باب 
:ونس نازل شده گفتيالم خداوند بار دوم بر كپس  1
» .نكشان ندا يه من به تو خواهم گفت به اكنوا شهر بزرگ برو آن وعظ را يز وبه ني برخ2
.سه روز داشته مسافتكار بزرگ بود ينوا بسيو ن. نوا رفتيب فرمان خداوند به نونس برخاسته، برحسي آنگاه 3
.نوا سرنگون خواهد شديبعد از چهل روز ن«: ردن شروع نمود و گفتك روز داخل شهر شده، به ندا كيونس به مسافت ي و 4
. دنديالس پوش پكوچك از بزرگ تا  رده،كمان آوردند و روزه را ندا ينوا به خدا اي و مردمان ن5
.ستر نشستكده، بر خايند و پالس پوشك خود را از بري خود برخاسته، ردايرسك از  افت،ين امر اطالّع ينوا از اي و چون پادشاه ن6
. د و نچرند وآب ننوشندي نخوريزيم و گاوان و گوسفندان چيمردمان و بها«ه كنوا ندا دردادند و امر فرموده، گفتند يابرش فرمان دادند تا در نك و پادشاه و ا7
ه كست بداند يك 9.  ديه در دست او است بازگشت نماك يس از راه بد خود و از ظلمكند و هريده شوند و نزد خدا بشّدت استغاثه نمايم به پالس پوشي و مردمان و بها8
م؟ ي نشوكد تا هاليمان شود و از حدت خشم خود رجوع نمايد خدا برگشته، پشيشا
. اورديد و آن را به عمل نيمان گرديشان برساند پشيه به اكه گفته بود ك ييه از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بالكد يشان را ديخدا اعمال ا پس چون 10


4يونس باب 
 ظش افروخته شد،يت ناپسند آمد و غيونس را به غاين امر ياما ا 1
 يرا ميش مبادرت نمودم زيردن به تَرشكن سبب به فرار يو از ا. ت خود بودميه در والك ينيح ن سخن من نبود، يا اي آ اوند، خديآه ا: گفت  و نزد خداوند دعا نموده، 2

؟ي شويمان مي و از بال پشير احسان هستيثكر غضب و يم و ديم و رحيرك يه تو خداكدانستم 
. من بهتر استيه ماندن براه مردان از زندكرا ير زي جانم را از من بگ  خداوند،ي پس حال، ا3
؟ ي شوكه خشمناكا صواب است يآ:  خداوند گفت4
. ند بر شهر چه واقع خواهد شديه اش نشست تا ببير ساي خود ساخته زي برايه باني شهر نشست و در آنجا سايرون رفته، بطرف شرقيونْس از شهر بي و 5
.ت شادمان شدي نهايدو بكونُس از يش دهد و ياو را از حزنش آسا نده، كه افي ساي داد تا بر سر وونُس نموي يد و آن را باالياني روييدوك يهوه خداي و 6
.  شدكدو را زد و خشكه كرد كدا ي پيرمك آن روز در وقت طلوع فجر ي اما در فردا7
 يمردن از زنده ماندن برا : رد و گفتيه بمك خود مسألت نمود يه، براتاب شديه بك يد به حديونس تابيد و آفتاب بر سر ي گرم و زاني و چون آفتاب برآمد خدا باد شرق8

. من بهتر است
. شومكه به مرگ غضبناكصواب است  « : ؟ او گفتي شوكدو غضبناكه به جهت كا صواب است يآ : ونس جواب دادي خدا به 9

ا دل من به ي و آ11. ديع گردي شب ضاكي شب بوجود آمد و در كيه در ك ي نداد و آن را نمويديشك آن زحمت نيه  براكدو بسوخت ك يدل تو برا:  خداوند گفت10
ار؟ يم بسيز بهايص نتوانند داد و نيان راست و چپ تشخيه درمك باشند يس مكست هزار يشتر از صد و بيه در آن بكنوا شهر بزرگ نسوزد يجهت ن


  

  ياهِ نبكيتاب مك
***************

1ميكاه باب 
. ديم دي سامره و اورشلةهودا نازل شد وآن را درباريا، پادشاهان يوتام و آحاز و حِزقيام ي در اياهِ مورشَتكيه بر مكد الم خداونك 1
  .     ل قدسش بر شما شاهد باشدكي خداوند از هيعنيهوه يد، و خداوند ين و هرچه در آن است گوش بدهي زميد و ايع قوم ها بشنوي جمي ا2
  .   خرامدين مي بلند زميان هاك بر م د و نزول نموده،ي آيرون ميان خود بك از م خداوندكنيرا اي ز3
  .خته شوديب ريه به نشكش آتش و مثل آب ي گردد، مثل موم پيها منَشق مي شود و واديرا او گداخته ميوهها زك و 4
   باشد؟يم نميا اورشليست؟ آيهودا چي بلند يان هاكست؟ و مي سامره نايست؟ آيعقوب چيان يعص. ل استيعقوب و گناه خاندان اسرائيان ين همه به سبب عصي ا5
  . شف خواهم نمودكادش را منيخته، بنيش را به دره ريان غرّس نمودن موها مبدل خواهم ساخت و سنگهاك پس سامره به توده سنگ صحرا و م6
رد و به مزد كه از مزد فاحشه آنها را جمع كرايرد زكلش را خراب خواهم ي تماثةد و همش به آتش سوخته خواهد شي مزدهاة آن خرد و همةده شدي تراشي بتهاةو هم7

  .فاحشه خواهد برگشت



  .  خواهم نموديان راه خواهم رفت و مثل شغالها ماتم خواهم گرفت و مانتد شتر مرغها نوحه گرين سبب ماتم گرفته، وِلْوله خواهم نمود و برهنه و عري به ا8
. ده استيم داخل گردي به اورشليعني قوم من يده و به دروازه هايهودا رسيه به كست چونير ني عالج ناپذي وي هاه جراحتكرا ي ز9

  .   دميشتن را غلطاني عفْرَه، در غبار خوةدر خان. دييه منمايد و هرگز گري درجت خبر مرسان10
  . ردي گيانش را از شما مكصلْ ميت اِيماتم ب. دي آيمرون ني صاْفان بةنكسا. ان و خجل شده، بگذرير عري شافةنك ساي ا11
  .م فرود آمده استي اورشلةه بال از جانب خداوند به دروازكشد، چونك ي درد زه مييوكي ماروت به جهت ن ةنكه ساكرا ي ز12
  .افت شده استيل در تو يائان اسريه عصك چون ون بود،ي گناه دختر صهياو ابتدا. ش اسب تندرو را به ارابه ببنديك ال ةنك ساي ا13
  .ل خواهد بودي پادشاهان اسرائي فربننده برا ةب، چشميذك اَيخانه ها.  دادي به مورشَت جت خواهين طالق نامه اي بنابرا14
. ل تا به عدالم خواهد آمديجالل اسرائ.  بر توخواهم آورديكگر ماليشَه بار دي مرةنك ساي ا15
    

2يونس باب 
  .شان استيه در قوت دست اك آورند، چوني صبح آن را بجا ميي شوند در روشنايب شرارت مكند و مرتي نماير مي خود ظلم را تدبيه بر بسترهاك ير آنان بي وا1
  .    ندي نمايم مراثش ظليرند و بر مرد و خانه اش و شخص و مي گيز و آنها را ميند و بر خانه ها ني نماي ورزند و آنها را غضب مينها طمع مي بر زم2
ه آن زمان كرا يد زيد خراميبرانه نخواهكرون آورد و متيه شما گردن خود را از آن نتواند بكم ي نماير مي را تدبييله بالين قبيهان من بر ا: دي گوين مين خداوند چني بنابرا3

  .زمان بد است
 مرا ينهايند و زمك يچگونه آن را از من دور م. گران داده استيب قوم مرا به دينص. مي شده اكهالل ك خواهند خواند و خواهند گفت بالّك در آن روز بر شما مثَل سوزنا4

  .دي نمايم ميبه مرتّدان تقس
. شَدكسمان را به قرعه در جماعت خداوند بيه رك نخواهد بود يسك تو ين براي بنابرا5
  . دور نخواهد شدييند، رسوايت ننمانها نبوياگر به ا. دينكند نبوت مي گويرده، مكشان نبوت ي ا6
  ست؟يو نكي باشد، ني مكه به استقامت سالك هر يالم من براكا ي باشد؟ آينها اعمال او ميا ايا روح خداوند قاصر شده است و آي آي هستيعقوب مسميه به خاندان ك ي ا7
  .دينك ي گذراند و از جنگ روگردانند، مينان ميه به اطمك يشما ردا را از رخت آنان.  برخاسته اندين روزها به دشمنين قوم من در اك ل8
  .ديري گيشان تا به ابد مينت مار از اطفال ايد و زينك يرون ميشان بي مرغوب اي و زنان قوم مرا از خانه ها9

  . خواهد ساختكت سخت هالكه نجس شده است شما را به هالكست چونين آرامگاه شما نيه اكرا يد زيد و برويزي برخ10
. ن قوم خواهد بودي اينه او نبيرات نبوت خواهم نمود، هر آك شراب و مس ة تو درباريه من براكد ياذبانه گوك باشد و ك به بطالت و دروغ ساليسك اگر 11
ه ك يشان مثل گله ايا.  جا خواهم گذاشتكيه در شان را مثل گوسفندان بصرَيل را فراهم آورده اي اسرائةي اهل تو را جمع خواهم نمود و بقيعقوب، من البته تمامي ي ا12

  .      ردكثرت مردمان غوغا خواهند كدر آغل خود باشد، به سبب 
ش يشان پيشان و خداوند بر سر اي ايش رويشان پيرون رفته اند و پادشاه اياز آن ب رده، كشان رخنه نموده و از دروازه عبور يشان برآمده است اي ايش رويننده پك رخنه 13

.رفته است
  

3يونس باب 
  د؟يه انصاف را بدانكست يا بر شما نيآ ! ديل بشنوي داوران خاندان اسرائيعقوب و اي يساو ريا:  و گفتم1
  نَند،ك يشان مي اي باشند و پوست را از تن مردم و گوشت را از استخوانهايل مي ماي نفرت دارند و بر بدييوكيه از نك ي آنان2
  زند،ي ريل ميگ و مثل گوشت در پاتيا در دي آنها را گو رده،كشان را خرد ي اينند و استخوانهاك يشان ميشان را از تن اي خورند و پوست ايوم مرا مه گوشت قك يسانك و 3
.ب اعمال زشت شده اندكه مرتكد چونيشان خواهد پوشاني خود را در آنزمان از ايه روكشان را اجابت نخواهد نمود بلي آنگاه نزد خداوند استغاثه خواهند نمود و ا4
 ي جنگ مكشان نگذارد با او تداري به دهان ايزي چيسكو اگر  نند، ك ي را ندا مي گزند و سالمتي خود مينند و به دندانهاك يه قوم مرا گمراه مك يياي انبة خداوند دربار5
  :دي گوين مينند، چنيب

 خواهد كيشان تاريرد و روز بر اكاء غروب خواهد يآفتاب بر انب. ديي ننمايريه فالگك.  شما خواهد بوديظلمت براد و ينيا نبيوه رك شما شب خواهد بود ين جهت براي از ا6
  . شد

  . ه از جانب خدا جواب نخواهد بودكد چوني خود را خواهند پوشانيشان لبهايع ايران رسوا شده، جميان خجل و فالگي و راب7
  . ل را از گناهش خبر دهميان اسرائيعقوب را از عصي مملّو شده ام تا ييصاف و توانان من از قوت روح خداوند و از انكي ول8
  د،ي سازي را منحرف مي راستيد و تمامي داريه از انصاف نفرت مك شما  !دين را بشنويل اي داوران خاندان اسرائيعقوب و اي خاندان يساو ري ا9

  د،يينما يم را به ظلم بنا ميون را به خون و اورشلي و صه10
ا يآ: ندي گويل نموده، مكرند و بر خداوند توي گي نقره فال ميشان براي اياي دهند و انبيم مي اجرت تعليشان براياهنان اكند و ي نماي مي رشوه داوريشان براي ايساو ر11

  .ديست؟ پس بال به ما نخواهد رسيان ما نيخداوند درم
. دي جنگل مبدل خواهد گرديهايوه خانه به بلندك سنگ و يم به توده هايار خواهد شد و اورشليون به سبب شما مثل مزرعه شين صهي بنابرا12
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  د و قوم ها بر آن روان خواهند شد،يوهها ثابت خواهد شد و بر فوق تلّها برافراشته خواهد گردك ة خداوند بر قلّةوه خانكام آخر، يو در ا 1
 ك سلوي ويم دهد و به راههايش را به ما تعلي خويق هايم تا طرييعقوب برآي ي خداةوه خداوند و به خانكد تا به ييايب: ، خواهند گفتردهكمت يار عزي بسي و امت ها2

  . م صادر خواهد شديالم خداوند از اورشلكون و يعت از صهيه شركرا يم زيينما
 يش را براي خويزه هاي گاو آهن و ني خود را برايرهايشان شمشيرد و اكه خواهد ي دور تنبي از جام راي عظي خواهد نمود و امت هايار داوري بسيان قوم هاي و او درم3

  . گر جنگ را نخواهند آموختيد و بار ديشكر نخواهد ي شمشي بر امتيست و امتكاره ها خواهند ش
  . لّم نموده استكوت تيهوه صبايه دهان كا ري نخواهد بود زيش خواهد نشست و ترساننده اير خوير انجير موِ خود و زيس زك و هر4
. م نمودي خواهك خود تا ابداالباد سلويهوه خدايند اما ما به اسم ي نماي    مكش سلوي خويدام به اسم خداكع قوم ها هريه جمكرا ي ز5
  . ام فراهم خواهم آورده مبتال ساختهك را يرد و رانده شدگان و آنانكه در آن روز لنگان را جمع خواهم كد ي گوي خداوند م6



  .شان از االن تا ابداالباد سلطنت خواهند نموديون بر ايوه صهك خواهم ساخت و خداوند در ي و دور شدگان را قوم قويتي و لنگان را بق7
  . م خواهد آمديت دختر اورشلك ممليعنيد و سلطنت اول ين به تو خواهد رسيون ايوه دختر صهك ي برج گله و اي و تو ا8
  د گرفته است؟    ي زايه مك يه درد تو را مثل زنكر تو نابود شده است يا مشيست و آي نيا در تو پادشاهي؟ آي آورياد برمي اآلن چرا فر9

خداوند تو را از دست افت و در آنجا ي ي خواهييرون رفته، در آنجا رهايه اآلن از شهر بكرا يده، وضع حمل نما، زيشكد درد زه ي زايه مك يون مثل زني دختر صهي ا10
  . خواهد دادييدشمنانت رها

  .ستيون نجس خواهد شد و چشمان ما بر او خواهد نگريه صهكند ي گويار بر تو جمع شده، مي بسيي و اآلن امت ها11
  .رده استك شان را مثل بافه ها در خرمنگاه جمعيه اكرا ي فهمند زي دانند و مشورت او را نميرات خداوند را نميشان تدبي اما ا12
 يشان را برايد و حاصل ايوبك يار را خواهي بسي تو را برنج خواهم نمود و قوم هايه شاخ تو را آهن خواهم ساخت و سمهاكرا ين زكمال يز و پايون برخي دختر صهي ا13
.  نمودين وقف خواهي زمي خداوند تماميشان را برايهوه و دولت اي
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  .ل خواهند زديبا عصا بر رخسار داور اسرائ. شان به ضّد ما سنگرها بسته اندي ا ! شديدر فوجها جمع خواه دختر افواج، اآلن يا 1
 او از ي خواهد نمود و طلوع هايمرانكل حيه بر قوم من اسرائكرون خواهد آمد ي بيسك من ي، از تو براي هستكوچكهودا ي يت لَحم اَفْزاتَه اگر چه در هزاره هاي بي و تو ا2
  . ام ازل بوده استيم و از ايقد
  .ل بازخواهند گشتي اسرائي برادرانش با بنةيم خواهد نمود و بقيد تسليه زن حامله بزاك يشان را تا زمانين اي بنابرا3
ن ي زميه االن تا اقصاكراين خواهند شد زك سايشان را به آراميد و اي خود را خواهد چران ةگل شي خويهوه خداي اسم ييايبركستاد و در قوت خداوند و در ي و او خواهد ا4

  .بزرگ خواهد شد
.   م داشتيان را به مقابل او برپا خواهي ما قدم نهد، آنگاه هفت شبان و هشت سرور آدمين ما داخل شده، بر قصرهايه آشور به زمك يهنگام.  خواهد بودي و او سالمت5
ن ما داخل شده، حدود ما را يه به زمك ي خواهد داد، هنگاميي خواهند نمود و او ما را از آشور رهايمرانكر حيشمشن نِمرود را با ي زمين آشور و مدخل هايشان زمي و ا6
  .ندكمال يپا
 يآدم صبر نم يشد و به جهت بنك ي انسان انتظار نميه براكد ي آياه ميه بر گك يار شبنم از جانب خداوند خواهد بود و مانند بارشي بسيان قوم هايعقوب درمي ةي و بق7

  .دينما
 يه چون عبور  مك گوسفندان خواهند بود يان گله هايان درمير ژيان جانوران جنگل و مانند شير درميار، مثل شي بسيان امت ها و در وسط قوم هايعقوب درمي ةي و بق8

  . باشدي نمي درد و رهاننده ايند و مك يمال ميد، پاينما
. ديع دشمنانت منقطع خواهند گرديشد و جم و دست تو بر خصمانت بلند خواهد 9

  .ت را معدوم خواهم نموديانت منقطع و ارابه هايه در آن روز اسبان تو را از مكد ي گوي و خداوند م10
  .ت را منهدم خواهم ساختي قلعه هاةت تو را خراب نموده، همي والي و شهرها11
  .افت نشونديگر در تو ي درانيه فالگك را از دست تو تلف خواهم نمود ي و جادوگر12
  .ييگر به صنعت دست خود سجده ننمايه بار دكانت نابود خواهم ساخت ي تو را از ميده و تمثالهاي تراشي و بتها13
. ديشك شنوند انتقام خواهم يه نمك يينده و غضب از امت هاكانت يت را از ميها رهي و اَش14
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  .وهها مخاصمه نما و تلّها آواز تو را بشنوندكز و نزد يرخب! ديد بشنوي گويآنچه خداوند م 1
  .ردكمه خواهد كل محاي است و با اسرائيرا خداوند را با قوم خود مخاصمه ايز! ني زمي جاوداني اساسهايد و اي خداوند را بشنوةوهها مخاصمك ي ا2
  د من شهادت بده، به ضّ ز تو را خسته ساخته ام؟يرده ام و به چه چك قوم من به تو چه يا 3
  . تو ارسال نمودميش رويم را پي و هارون و مريه دادم و موسي فدي بندگةن مصر برآوردم و تو را از خانيه تو را از زمكراي ز4
تاجِلْجال واقع شد به خاطر دار تا عدالت م يه از شّطكاد آور و آنچه را يه باالق پادشاه موآب مشورت داد و آنچه بلْعام بن بعور او را جواب فرستاد، بك قوم من آنچه را ي ا5

  .يخداوند را بدان
  م؟ياي بي ساله به حضور وكي ي و با گوساله هاي سوختني هايا با قربانيم؟ آيوع نماك ري تعاليم و نزد خدايايز به حضور خداوند بي با چه چ6
  ش را به عوض گناه جانم بدهم؟ي بدن خوةتم و ثمري خود را به عوض معص ة نخست زاداي خواهد بود؟ آي هزارها نهر روغن راضكيا خداوند از هزارها قوچ وازده ي آ7
ش ي خوي و در حضور خداي و رحمت را دوست بداريه انصاف را بجا آوركنير از اي طلبد غيز را ميو خداوند از تو چه چ و است تو را اخبار نموده است؛ كي مرد از آنچه ني ا8

؟ يي نماك سلويبا فروتن
  .دي آن را بشنوةنندكن ييعصا و تع. دي نمايمت اسم او را مشاهده مك دهد و حيواز خداوند به شهر ندا م آ9

 باشد؟ يران مي شرة ناقص ملعون در خانيفاي شرارت و ايا تا به حال گنجهاي آ10
   خواهم شد؟ي ناراست بري سنگها ةسيك شرارت و با يزانهايا من با مي آ11
  ب محض است،يشان در دهانشان فريند و زبان اي گوينانش دروغ  مكاو از ظلم مملواند و ساه دولتمندان كراي ز12
.  مجروح ساخته، خراب خواهم نمودكز تو را به سبب گناهانت به جراحات مهلي پس من ن13
ر ي من به شمشييه رستگار نماك ساخت و آنچه را يگار نخواه برد اما رستيرون خواهي تو در اندرونت خواهد ماند و بي شد و گرسنگير نخواهي خورد اما سي تو خواه14
  .م خواهم نموديتسل
  .دي نوشير انگور را اما شراب نخواهي نمود؛ و عصين نخواهيشتن را به روغن تدهي فشرد اما خويتون را به پا خواهيد؛ تو زي دروياشت اما نخواهك ي تو خواه15
م يه تسلينانش را به سخّرك و سايرانيد تا تو را به ويي نماي مكشان سلوي اي شود و به مشورت هايندان اخاب نگاه داشته مع اعمال خاي و جمين عمريه قوانكرا ي ز16
. د شديم، پس عار قوم مرا متحمل خواهينما
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  . خواهديه جان من آن را مك يري دارد و نه نوبر انجكورا خي برايه نه خوشه اك شده ام ييدن انگورهايوه ها و مانند چيردن مكه مثل جمع كرا ي بر من زيوا 1
  . ندي نمايد ميگر را به دام صيدكي گذارند و ين     ميمك خود يشان برايمع ايج. ده استيان معدوم گرديان آدميردار از مكو راست   از جهان نابود شده، يمرد متُقّ 2
  . بافنديشان آن را به هم ميد؛ پس اي نمايلّم مك نفس خود تي خواهد و مرد بزرگ به هوايند و داور رشوه مك يس طلب مي است؛ رئك شرارت چااليشان براي اي دستها3
  .شان خواهد بوديده است، اآلن اضطراب ايروز پاسبانانت و روز عقوبت تو رس. شان از خاربست بدتريردار اك  باشد و راست يشان مثل خار مين ايوتركين 4
  .ل منما و در دهان خود را از آغوش خود نگاه داركش تويمدار و بر دوست خالص خوار خود اعتماد ي بر 5
  . باشندي او م ةند و دشمنان شخص اهل خاني نمايش مقاومت مي خويند و دختر با مادر خود و عروس با خارسوك يه پسر، پدر را افتضاح مكرا ي ز6
.  من مرا اجابت خواهد نموديشم و خداك يظار م نجات خود انتي خداي خداوند نگرانم و براي اما من بسو7
  . نم، خداوند نور من خواهد بودي بنشيكيفتم خواهم برخاست و اگرچه در تاريرا اگر چه بي منما زي دشمن من، بر من شادي ا8
رون خواهد آورد و عدالت او را ي بييپس مرا به روشنا. ورد مرا بجا آيند و داوركصل ي مرا فيده ام تا او دعويرا به او گناه ورزي غضب خداوند را متحمل خواهم شد ز9

  .مشاهده خواهم نمود
وچه ها كست و او اآلن مثل گل يجا است؟ چشمانم بر او خواهد نگرك تو يهوه خداي: دي گويرا به من ميد زيد و خجالت او را خواهد پوشانين را خواهد دي دشمنم ا10
  .مال خواهد شديپا

  .عت دور خواهد شديت در آن روز شريوارهاي د در روز بنا نمودن11
  .وه تا نزد تو خواهند آمدكا و از يا تا دري مصر و از مصر تا نهر فرات و از دري در آن روز از آشور و از شهرها12
.ران خواهد شدي اعمالشان وةجينانش، به جهت نتكن به سبب ساي و زم13
ام سابق در باشان و جِلْعاد يشان مثل ايا.  باشندين مك ساييرْملْ به تنهاكان يه در جنگل و درمكراث خود را يان من و گوسفندك يش شباني خوي قوم خود را به عصا14

  .بچرند
  .ب به او  نشان خواهم دادي عجيارهاك يرون آمديه از مصر بك يامي مثل ا15
  .ر خواهد شدكشان ي اي بر دهان خواهند گذاشت و گوشهاش خجل خواهند شد و دستي خويي تواناينند، از تمامين را ببي چون اي امت ها16
 ما با خوف خواهند آمد و از تو خواهند يهوه خداي يرون خواهند آمد و بسوي خود با لرزه بين از سوراخهايد و مانند حشرات زميسي خواهند لي را مك مثل مار خا17
  . ديترس
  . دارديرا رحمت را دوست مي دارد زياو خشم خود را تا به ابد نگاه نم.  گذرديش درميراث خوي مةير بقي آمرزد و از تقصيان را ميه عصك مثل تو ييست خدايك 18
  .      انداختيا خواهي دريشان را به عمق هايع گناهان ايرد و تو جمكمال خواهد يان ما را پايرده بر ما رحمت خواهد نمود و عصك او باز رجوع 19
.ي پدران ما قَسم خورديام سلَف برايه در اك آورد چنانيم بجا خواهي ابراهيت را براعقوب و رأفي ي امانت را برا20
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1ناحوم باب 
.ي ناحوم اَلْقوشيايتاب روك. ينوي ن ة درباريوح 1
  .  داردي خصمان خود خشم را نگاه ميرد و براي گيش انتقام مياوند از دشمنان خوخد. رنده و صاحب غضب استيخداوند انتقام گ. رنده استيور و انتقام گي غيهوه خدي 2
  . باشدي او مي پاك گذارد راه خداوند در تند باد وطوفان است و ابرها خاي سزا نميم القّوت است و گناه را هرگز بير غضب و عظي خداوند د3
  . گرددي شوند و گُلِ لبنان پژمرده ميده مياهكرْملْ كباشان و .  سازدي مكا خشع نهرها رياند و جمك خشيند و آن را مك يا را عتاب مي در4
  .نانشكع سايون و جمك گردد و ربع مسي مك متحّري شوند و جهان از حضور ويوهها از او متزلزل و تلّها گداخته مك 5
  . گرددي شود وصخْره ها از او خرد ميخته مي آتش ره تواند برخاست؟ غضب او مثلكستاد؟ و در حِدت غضب او يه تواند اك يش خشم وي پ6
  . شناسديالن خود را مك باشد و متوي ملجا ميو است و در روز تنگكي خداوند ن7
  . دشمنان او را تعاقب خواهد نموديكيل خراب خواهد ساخت و تاركان آن را بالّكل سرشار، مي و به س8
  .گر برپا نخواهد شدي دةبت دفعيرد و مصك خواهد كاو دفعه هالد نمود؟ ير را به ضَد خداوند توانيدام تدبك 9

  .ل سوخته خواهند شدك باْكاهِ خشكن چون كي گساران مست بشوند، ليده و مانند ميچيرا اگر چه مثل خارها به هم پي ز10
. رون آمده استيشد، از تو بي انديه به ضّد خداوند بد مكعال يرِ بلي مش11
گر تو را ين بار دكيل ساختم، ليو اگرچه تو را ذل. ن منقطع شده، درخواهند گذشتكيار باشند ليز بسيشان در قوت سالم و در شماره نياگرچه ا: ديگو ين مي خداوند چن12
  .ل نخواهم نموديذل

  .ختي تو را خواهم گسيست و بندهاكوغ او را ازگردن تو خواهم شي و اآلن 13
خته شده را منقطع خواهم نمود و قبر تو را يده و اصنام ري تراشيانت بتهاي خداة به نام تو نخواهد بود و از خانيتيگر ذريه بار دكاست  تو امر فرموده  ة و خداوند دربار14

  .يرا خوار شده ايخواهم ساخت ز
گر از تو نخواهد گذشت يعال بار ديه مردِ بلكرا ين زك وفا  خود راي خود را نگاه دار و نذرهايدهايهودا عي يا! ندك ي را ندا ميه سالمتك مبشّر يهايوهها پاك بر كني ا15
.ل منقطع خواهد شدكه بالكبل
  

2ناحوم باب 
  .نكاد يار زيش را بسي گردان و قوت خويمر خود را قوك   نما،يده بانين، راه را دكحصار را حفظ . دي آيننده در مقابل تو برمكخراب  1
  .ندي نمايشان را تلف مي اي موهاينند و شاخه هاك يشان را تاراج مينندگانْ اك آورد و تاراج يل باز ميمت اسرائعقوب را مثل عظيرا خداوند عظمت ي ز2
  .       باشدي مكزه ها متحرّيه او از فوالد المع است و ني به قرمز ملبس و ارابه ها در روز تهي سپر جباران او سرخ شده و مردان جنگ3
  . دونديش آنها مثل مشعلها است و مانند برقها مينما.  رانند، در چهارسوها بهم برخورندي ميه ها بتندوچك ارابه ها را در 4
  . سازنديق را حاضر ميند و منجني آيدوان دوان به حصار م.  خورنديشان در راه رفتن لغزش مي آورد و اياد مي او بزرگان خود را به 5
  . گردديته م نهرها گشاده است و قصر گداخي دروازه ها6



  .نندك ينه زنان ناله مي فاخته سةزانش مثل نالينك شود و ي برده ميري و حصب برهنه شده، به اس7
. شودي ملتفت نمين احدكي، ل!ديستيه باك زنند يم نند، و اگر چه صداك ياما اهلش فرار م.  بوديْ آب م هكه به وجود آمد، برك ينوا از روزي و ن8
  .ستي نييسه اش را انتهايثرت هرگونه متاع نفك او را و يه اندوختهاكرا يد زيغما بريد و طال را به ينك نقره را غارت 9

  .ده استي همه پريهاي باشد و رنگ رويد ميمرها درد شدك ةش لرزان و در هميران و خراب است و دلش گداخته و زانوهاي و وي او خال10
   نبود؟يدند و ترساننده اي خرامير بچه مير ماده و شير نر و شيدر آن شه كجا است كان يران ژيران و مرتع شي شةشي ب11
.  ساختيد پر ميش را از صي خويشه هايار و بك خود را از شيرد و مغاره هاك ي ماده اش خفه ميرهايد و به جهت شي دري خود مي حاجت بچه هاير نر براي ش12
ن يار تو را از زمك خواهد ساخت و شكان تو را هاليران ژيرْ، شيد و شمشيش را به دود خواهم سوزانيتم و ارابه هامن به ضّد تو هس«: دي گويوت ميهوه صباي اما االن 13

. گر مسموع نخواهد شدينت ديلچايمنقطع خواهم نمود و آواز ا
  

3ناحوم باب 
  ! شوديه تمامش از دروغ و قتل مملّو است و غارت از آن دور نمكز ي بر شهر خون ريوا 1
  .دن اسبان و جستن ارابه هاي غرغر چرخها و جهيانه ها و صدايواز تاز آ2
  . افتنديگر ميدكي يبر الشها. ستي مقتوالن والشها را انتها نيثرت مجروحان و فراوانك باشد و يزه ها المع ميرها برّاق و ني آورند و شمشي سواران هجوم م3
  .    فروشديش مي خويهايل را به جادوگري خود و قبايو امت ها را به زناهاه صاحب سحرها است ك خوش منظر ةي زانيثرت زناك از 4
  .ت ها ظاهر خواهم ساختك تو را بر مملييشف ساخته، عورت تو را بر امت ها و رسواك تو منيت را بر رويمن به ضّد تو هستم و دامنها: دي گويوت ميهوه صباي كني ا5
  . ديهم ساخت و تو را عبرت خواهم گردانل خوايخته تو را ذلي و نجاسات بر تو ر6
نندگان بطلبم؟ كه ي تو تعزيجا براكرد و از ي ماتم گي ويه براكست يك! ران شده استينوا وين: رده، خواهد گفتكه تو را ببند از تو فرار كه هرك و واقع خواهد شد 7
 بودند و آن انتها ي بود؟ حبش و مصر قوتّش ميوار او ميا حصار او و بحرها ديه درك داشت ي من بوده، آبها را احاطهكان نهرها سايه درمك يا از نُوآمون بهتر هستي آ8

  . بودندينندگان تو مكم از معاونت ينداشت، فُوط و لوب
  .رها بسته شده انديع بزرگانش به زنجيش قرعه انداختند و جميده شده اند و بر شُرَفايوبكوچه كز بر سر هر ي رفته است و اطفالش نيري وطن شده و به اسي معهذا جال10
  . جستي به سبب دشمن خواهييرد و ملجاك يشتن را پنهان خواهي پس تو به مست شده، خو11
  . افتديده شود به دهان خورنده ميانكه چون تكر با نوبرها مشابه خواهد بود يت به درختان انجيع قلعه هاي جم12
. سوزانديت را ميل گشاده شده، آتش پشت بندهاك دشمنانت بالّينت براي زميدروازه ها.  باشندي اهل تو در اندرونت زنان مكني ا13
  .  را مرّمت نمايوره آجرپزكبه گِلْ داخل مشو و مالط را پا بزن و. م سازك خود را مستحيقلعه ها. اوري محاصره ات آب بي برا14
.    شمار گردانين و مثل ملخ بكر يثكرْم كشتن را مثل يرم خواهد خورد، خوكخته، تو را مثل ر تو را منقطع سايد و شمشي در آنجا آتش تو را خواهد سوزان15
  .     پزندينند و مك يرمها تاراج مكمثل . يردكادتر  ي تاجرانت را از ستارگان آسمان ز16
ه كست يشان معلوم ني اي پزند و جايند، اما چون آفتاب گرم شود مي آيفرود موارها يه در روز سرد بر دكند و سردارانت مانند انبوه جراداند ي تاجداران تو مانند ملخها17
  . نديجاك

  .ندكشان را جمع يه اكست ي نيسكنده شده، كوهها پراكده اند و قوم تو بر يت خوابي پادشاه آشور شبانانت به خواب رفته و شُرَفاي ا18
 ي الّدوام وارد نميه شرارت تو بر او علكست يكرا ي زند، زي مك شنود و بر تو دستي تو را م ةه آوازكرد و هري پذيست و جراحت تو عالج نمي نيامي تو التيستگك شي برا19

آمد؟ 
  

  يتاب حبقُّوق نبك
*******************


1حبقوق باب 

. دي آن را ديه حبقُّوق نبك ي وح1
؟ي دهي آورم و نجات نمياد برمي تو از ظلم فر نزديك؟ تا به ي شنوي آورم و نمياد برمي فريك خداوند تا به ي ا2
.ندك يد و مخاصمت سر خود را بلند مي آيد مي باشد؟ منازعه پدي من ميش روي و غضب وظلم پيي نماي و بر ستم نظر مي دهي را به من نشان مي انصافي چرا ب3
.  گرددين عدالت معوح شده صادر ميبنابرا. ندي نمايعادالن را احاطه مران يه شركچون.  شوديعت سست شده است و عدالت هرگز صادر نمين سبب، شري از ا4
.ردكد يه اگر شما را هم از آن مخبر سازند، باور نخواهكنم ك ي  مياركام شما يه در اكرا يز. دير شويد و بشّدت متحييد و مالحظه نماينكان امت ها نظري درم5
.ست به تصرّف آورنديشان نيه از آن اك را يينهاك خرامند تا مسيه در وسعت جهان مكزانم ي انگيان را برميانلدك يعني آن امت تلخ و تندخو، كنيرا اي ز6
. شوديشان صادر ميشان از خود ايم و جالل اكح.  باشنديب مي و مهكشان هولناي ا7
 ي بشتابد مك خورايه براك ي دور آمده، مثل عقابيشان از جايو سواران ا. ندنك يز ميشان جست و خيزروترند و سواران ايتر و از گرگان شب تك اسبان از پلنگها چاال8

.پرند
.نندك يگ جمع ميران را مثل ريش است و اسيشان بطرف پي ايمت رويعز. ندي آي ظلم ميشان برايع اي جم9

. سازندي را توده نموده، آنها را مسخّر مك خندند و خاي مبر همه قلعه ها. باشند يشان مي ا ةند و سرورانْ مسخري نمايشان پادشاهان را استهزا مي و ا10
. شان استي ايشان خداين قوت ايا.  شوندينند و مجرم مك ي پس مثل باد بشتاب رفته، عبور م11
س يب تأسي تأديشان را براي صخْره، ايو ا.  يرده اكن ي معي داوريشان را براي خداوند ايا.م مردي؟ پس نخواهيستيا تو از ازل نيآ!  قدوس منيا!  منيهوه خداي ي ا12

.ينموده ا
ه از خودش ك را يسكر يه شرك يني و حيي نماياران را مالحظه مكانتيپس چرا خ. ردك ي تواني نظرنمي انصافي و به بي بنگريه به بدكنيتر است از اك چشمان تو پا13

؟ي ماني بلعد، خاموش ميعادل تراست م
؟ي گرداني ندارند ميمكه حاك يا و مانند حشراتين دراي و مردمان را مثل ماه14



.  شودينجهت، مسرور و شادمان مياز ا. دي نمايش آنها را جمع ميد و در تور خويري گيشان را به دام خود   ميشد و اك يشان را به قالّب برمي اي او همگ15
. شوديذ مي لذي وكب او ازآنها فربه و خورايه نصكچون.  سوزاند يش بخور مي تورخوي گذراند و براي مي دام خود قربانين، براي بنابرا16
غ نخواهد نمود؟ يشتن امت ها دركوسته يرد و از پك خواهد ينجهت دام خود را خاليا از اي آ17


2حبقوق باب 
.تم چه جواب خواهد دادياك شةهد گفت و درباره او به من چه خواكنم يو مراقب خواهم شد تا بب.  شوميستم و بر برج برپا مي ايده بانگاه خود مي بر د1
.ه دونده آن را بتواند خواندكس و آن را بر لوحها چنان نقش نما يا را بنويور:  پس خداوند مرا جواب داد وگفت2
.ه البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمودكرا يش منتظر باش زيد براير نماياگرچه تأخ. دي گوي شتابد و دروغ نميمن است و به مقصدي وقتِ معيا هنوز برايوه ركراي ز3
.ست خواهد نموديمان خود زي باشد، اما مرد عادل به ايبر در او راست نمك جان مرد متكني ا4
ع امت ها را يه جمكلب.  شودير نميد وخودش مثل موت، سي افزايه شهوت خود را مثل عالم اموات مكرد، ي پذي نميبنده است و مرد مغرور آراميه شراب فرك ي به درست5

. آورديشتن فراهم مي خوي قوم ها را برايند و تمامك ينزد خود جمع م
 ؟ تا به يي افزايست مي نيه از آن وكه آنچه را ك يسك بر يوا:   نخواهند آورد؟ و نخواهند گفتيز بروي طعن آمي نخواهند زد و معماي مثَليشان بر ويع ايا جمي پس آ6
. نهدير بار رهنها ميشتن را زي؟ و خويك
دار نخواهند شد و تو را  تاراج نخواهند نمود؟يا گزندگان بر تو ناگهان بر نخواهند خاست و آزارندگانت  بي آ7
نانش نموده كع ساي جمن و شهر ويه بر زمك ي قوم ها تو  را غارت خواهند نمود، به سبب خون مردمان و ظلم ةي بقي، تماميرده اك را غارت ياري  بسيه  تو امت هاك چون8
.يا

.شتن را از دست بال برهاندي بلند ساخته، خوي  خود را برجاةانيسب نموه است تا  آشك را ي خود بد ة خانيه براك يسك بر ي وا9
.يده ايش گناه ورزيار را قطع نموده و بر ضّد جان خوي بسيه قوم هاكني  به ايرده اكر يش تدبي خو ة را  به  جهت خانيي رسوا10
.ان چوبها آن را جواب خواهد دادير از مياد بر خواهد آورد و تيوار فريه سنگ ازدكرا يز11
.دي نماي استوار مي انصافي به بيه ايند و قرك ي به خون بنا ميه شهرك يسك  بر ي وا12
ه جهان از معرفت جالل كرا ي ز14ند؟ ي نمايشتن را خسته ميو بطالت خيف برايشند و طواك ي آتش مشقّت ميه قوم ها براكست يوت نيهوه صباين ازجانب يا اي آ13

.  سازديا را مستور ميه آبها درك يخداوند مملّو خواهد شد به نحو
.ي او را بنگري تا برهنگي سازيز مست ميخته، او را نيش را ريه زهر خوك نوشاند و بر تو ي خود را مةيه همساك يسك بر ي وا15
 بر جالل تو يي رسواي دست راست خداوند بر تو وارد خواهد آمد و قةاسك. شف سازكش را مني خو ةز نبوش و غلفي شد تو نيرخواهيجالل س به عوض يي تو از رسوا16

.خواهد بود
نانش كع ساين و شهر و بر جمير زمه بك يبه سبب خون مردمان و ظلم.د يده بود، تو را خواهد پوشانيه آنها را ترسانكوانات يت حك و هاليه بر لُبنان نمودك يرا ظلمي ز17
.يديرسان
. گنگ را بسازديد و بتهايل بنماك آن بر صنعت خود تو ةه سازندكخته شده و معلّم دروغ، يا از بت ري آن، آن را بتراشد  ةه سازندكده است يده چه فاي از بت تراش18
ن در اندورنش مطلقالً روح ك شود ليده مي به طال و نقزه  پوشكنيم دهد؟ ايه آن تعلك شود يا ميآ! زيه برخكدار شو و به سنگ گنگ يد بيه به چوب بگوك يسك بر ي وا19

.ستين
. خاموش باشدي جهان به حضور ويش است پس تماميل قدس خوكي اما خداوند در ه20


3حبقوق باب 
. بر شُجونُوتي  حبقُّوق نبي دعا1
اد ين غضب رحمت را  بيان سالها آن را معروف ساز و در حيدر م! نكان سالها زنده يش را در مي خداوند عمل خويا. دميددم ترسان گري خداوند چون خبر تو را  شني ا2

.آور
.ديح او مملّو گردين از تسبيد و زميجالل او آسمانها را پوشان. مان آمد و قدوس از جبل فاران سِالهي خدا از ت3
.و ستر قوت او در آنجا بود. دي ساطع گرد شعاعي پرتُو او مثل نور بودو ا دست و4
. بودي او ميهاي رفت و آتش تب نزد پاي  وبا  مي ويش روي پ5
. استي او جاودانيق هايطر.  خم شدند ي ابدي جستند و تلّهاي ازليوههاكنده ساخت و كند و امت ها را پراكمود او نظر افين را  پيستاد و زمي او  با6
. ان لرزان شدين مدي زميو چادرها. دميدر بال دوشان را ك يمه هاي خ7
؟يش سوار شدي خوي فتح منديه بر اسبان خود و ارابه هاكا وارد آمد، يظ تو بر دريا خشم تو بر نهرها و غيا بر نهرها غضب تو افروخته شد ي خداوند آي ا8
.ين را به نهرها منشَقّ ساختيزم. ، سالهي خورده ا اسباطيالم خود  براكه در ك ييمان تو تماماً برهنه شد، موافق قَسمهاك 9

.ش را به باال برافراشتي خويو لجه آوازخود را داد و دستها. شديالب ها جاريدند و لرزان گشتند و سيوهها تو را دك 10
.  برّاق تو برفتندةزيت و از پرتو نيرهايستادند از نور تي خود اي آفتاب و ماه در برُجها11
.يمال نمودي و با خشم امت ها را پا ،يدي در جهان خرام با غضب12
.، سالهيان نمودي  و اساس آن را تا به ابد گردن عريران زديسر را از خاندان  شر. يرون  آمديح خود بي مسيش و خالصي نجات قوم خوي برا13
.ه ببلعندينان را درخَفيكه مسكن بود يشان در اي ايخوش.نده سازندك تا مرا پراه مثل گردباد آمدندك يني، حي خودشان مجروح ساختيشان را به عصاي سرسرداران ا14
.يديار خرامي بسيا و بر انبوه آبهاي با اسبان خود بر در15
ه ك يه هنگامكابم ياستراحت   يه در روز تنگكدم، ي خود لرزيم داخل شده، در جاي به استخوانهايدگيد، و پوسيم بجنبيدند و از آواز آن لبهايم بلرزيدم احشايچون شن16
.شان حمله آورديل خواهد ساخت، بر ايه قوم را ذلكآن 
.له ها نباشديع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد، و گله ها از آغل منقطع شود  و رمه ها در طويتون ضايافت نشود و حاصل زيوه در موها ياورد و ميوفه نكر شي اگر چه انج17
.ش وجد خواهم نمودي نجات خوي شادمان خواهم شد و در خدان من در خداوندكي ل18



.ان برذوات اوتاري ساالر مغنيبرا.  بلندم خرامان خواهد ساختيان هاك گرداند و مرا بر مي آهو ميهايم را مثل پايهايهوه خداوند قوت من است و پاي 19
 

  ي نبيايتاب صفَنْك
*********************

  
1
.ا نازل شديا ابن حِزْقيا ابن اَمري ابن جدلْيوشكا ابن يهودا، بر صفَنْيا ابن آمون، پادشاه يوشّيام ير اه دكالم خداوند ك 1
  . خواهم ساختكل هالكن بالّي زميزها را از روي چةه همكد ي گوي خداوند م2
ن يقول خداوند ا. مي نماين منقطع مي زمي سازم و انسان را از روي مكان هالري مصادم را با شريا و سنگهايان دريمرغان هوا و ماه.  سازمي مكم را هالي انسان و بها3

  .است
  .  سازميان منقطع مكن مياهنان را از اكدان و يو مي بعل و اسمهاةيو بق. مي نمايم دراز مي اورشلةنكع سيهودا و بر جمي و دست خود را بر 4
   خورند،يوم سوگند مكه به ملْك را ي خورند و آنانيهوه قَسم ميه به اسم كآن پرستندگان را  پرستند، ير آسمان را بر بامها مكه لشك را ي و آنان5
. ندي نماي طلبند و از او مسألت نميه خداوند را نمك را يهوه مرتّد شده اند، و آناني يرويه از پك را ي و آنان6
  .س نموده استيرده است و دعوت شدگان خود را تقدكا ي مهي ايه خداوند قربانكچون است، كيه روز خداوند نردكرايهوه خاموش باش، زي به حفور خداوند 7
  .دي پوشند عقوبت خواهم رسانيگانه ميه لباس بك ي آنانةه من بر سروران و پسران پادشاه و همك خداوند واقع خواهد شد ي و در روز قربان8
  . سازنديب پر مي خداوند خود را از ظلم و فرةه خانك يد و بر آنانيخواهم رسان جهند عقوبت يه بر آستانه مك ي آنانة و در آن روز بر هم9

  . از تلّها مسموع خواهد شديمي عظيستگك دوم و شة از محلّي و وِلوِله اي ماهة از دروازي نعره ايه در آن روز صداكد ي گوي و خداوند م10
  .  ده اندي دارند منقطع گرديه نقره را برمك يآنان  ةن تلف شده و همنعاك قوم يه تمامكرا يد زييش ولوله نمايتكنان مك ساي ا11
، عقوبت يند و نه بدك ي مييوكيند خداوند نه ني گوي خود مي خود نشسته اند و در دلهايه بر دردهاك يش خواهم نمود و بر آنانيم را به چراغها تفتي و در آنوقت اورشل12

  .        ديخواهم رسان
رد، اما شراب آنها كستانها غرس خواهند كن نخواهند شد و تاكشان خراب خواهد شد؛ و خانه ها بنا خواهند نمود، اما در آنها ساي ايشان تاراج و خانه هايدولت ان، ي بنابرا13

.ديرا نخواهند نوش
  .اد برخواهد آوردي فري است و مرد زورآور در آن به تلخآواز روز خداوند مسموع.  رسدي هرچه تمام تر مي است و بزودكي است، نزدكيم خداوند نزدي روز عظ14
  ظ،ي و ظلمت، روز ابرها و ظلمتِ غليكي، روزِ تاريراني و وي و اضطراب، روز خرابي آن روز، روز غضب است، روز تنگ15
  . بلندي حصاردار و به ضد برجهاي جنگ به ضد شهرهاةرِنّا و هنگامك روز 16
خته ين ريشان مانند سرگيشان مثل غبار گوشت ايپس خون ا. ده انديه به خداوند گناه ورزكرا يورانه راه خواهند رفت زكوركه ك آورم ي م و مردمان را چنان به تنگ17

  . خواهد شد
 وارد ك هولنايتكنان جهان هالكسا يه بر تمامكرا يرت او سوخته خواهد شد، زي جهان از آتش غيد و تماميشان را تواند رهاني اي در روز غضب خداوند نه نقره و نه طال18

.خواهد آورد
  
2
  !ديد و جمع بشوييد، فراهم آيا نداريه حك ي امتّيا 1
  .ه روز خشم خداوند بر شما برسدكد؛ قبل از آنيه حدت خشم خداوند بر شما وارد آكاه بگذرد؛ قبل از آنكاورد و آن روز مثل يم نتاج بكه حك قبل از آن2
.ديه در روز خشم خداوند مستور شوكد يد، شاييد و تَواضع را بجويد، عدالت را بطلبي آوريام او را بجا مكه احكن يمانِ زميع حلي جمي ا3
  . شودينده مكشه يند و عقْرون از ري نماي گردد و اَهل اَشْدود را در وقت ظهر اخراج  ميران مي شود و اَشْقَلُون وي مكه غَزَّو متروكرا ي ز4
ن ك در تو سايسكه كنم ك ي مكالم خداوند به ضد شما است و من تو را چنان هالكان ينين فِلِسطي زمينعان، اك يا. نندكا سايه بر ساحل دركان يتيرك بر امت ي وا5

  نخواهد بود،
   گوسفندان خواهد بود،ي شبانان و آغلهايا موضع مرتع هاي و ساحل در6
شان را يران ايشان تفقّد نموده، اسيشان از ايهوه خدايرا يد زي اَشْقَلون خواهند خوابيشبگاهان در خانه ها. د تا در آن بچرندهودا خواهد بوي خاندان ةي بقيا براي و ساحل در7

.بازخواهد آورد
  .ندي نمايشان فخر مينند و بر سرحدِّ اك يه چگونه قوم مرا مالمت مكدم ي عمون را شني مالمت موآب و سرزنش بن8
 يراني و وك نميمحل خارها و حفرها.  عمون مثل عموره خواهد شديه موآب مثل سدوم و بنكات خودم قَسم يبه ح: دي گويل مي اسرائيوت خدايصباهوه ين، ي بنابرا9
  .شان را به تصرّف خواهند آوردي امت من اةي قوم من آنها را غارت خواهند نمود و بقةيبق.  خواهد شديابد
  .ردندكشان فخر يوت را مالمت نموده، بر ايهوه صبايه قوم كرا يشان وارد خواهد آمد زي بر اشانيبر اكن به سبب تي ا10
.ردك خود او را عبادت خواهند يدام از جاكر امت ها هريع جزايل خواهد ساخت و جميان جهان را زاي خدايه تمامكرا يب خواهد بود زيشان مهي پس خداوند به ضد ا11
.د شديشته خواهكر من يان به شمشي حبشيز اي و شما ن12
  .ابان مبدل خواهد نمودي مثل بكن خشي و به زميراني را به وينويرد و نك خواهد كرده، آشور را هالكن شمال دراز ي و دست خود را بر زم13
ش مسموع ينده از پنجره هاينزل خواهند گرفت و آواز سراش مي ستونهايد و مرغ سقّا و خارپشت بر تاجهايانش خواهند خوابيوانات امت ها درمي حي و گله ها و تمام14

  .ردكه چوب سرو آزادش را برهنه خواهد كرا يش خواهد بود زي بر آستانه هايخواهد شد و خراب
ده يوانات گرديگاه حخواب! چگونه خراب شد» .ستي نيگرير از من ديمن هستم و غ«:  گفتي بود و در دل خود مين مكنان سايه در اطمك كن است شهر فرحناي ا15

!ديرده، دست خود را خواهد جنبانكه يند بر آن سخركه از آن عبور كهر! است
  
3
  ! نندهكزِ نجسِ ظلم ي بر شهر فتنه انگي وا1



  .دي جوي خود تقرّب نميد و بر خداي نمايل نمكرد و بر خداوند توي پذيب را نمي شنود و تأدي آواز را نم2
  . گذارندي نمي تا صبح باقيزيه چك غرّان و داورانش گرگان شب راني سرورانش در اندرونش ش3
  .دندي ورزيعت مخالفت مي سازند و به شرياهنانش قدس را نجس مك. ارندكانتيش مغرور و خياي انب4
  .  دانديا را نميرد ظالم حند، اما مك ي نميوتاهك سازد و يم خود را روشن مكهر بامداد ح. دي نماي نمي انصافي خداوند در اندرونش عادل است و ب5
ده يشان چنان منهدم گردي ايشهرها.  نباشديننده اكه عبوركرده ام كران يشان را چنان وي ايوچه هاكشان خراب شده است و ي ايه برجهاك امت ها را منقطع ساخته ام 6

  . مانده استي باقينك و نه سايه نه انسانكاست 
شان صبح زود برخاسته، ين اكل. ن نموده بودميي شد، موافق هرآنچه بر او تعين او معدوم نمكه مسكتا آن. يرفتي پذيب را ميأد و تيدي ترسيه از من مكاش ك:  و گفتم7

.دندياعمال خود را فاسد گردان
 را فراهم آورم تا غضب كم و ممالي جمع نماه امت ها راكن است يه قصد من اكرا يزم زيه به جهت غارت برخك يد تا روزي من منتظر باشيبرا: دي گوين خداوند مي بنابرا8

  .رت من سوخته خواهد شدي جهان به آتش غيه تمامكرايزم زيشان بريش را بر اي حدت خشم خويخود و تمام
  .ندي دل او را عبادت نماكيهوه را بخوانند و به يشان اسم يع اي به امت ها باز خواهم داد تا جمكه در آن زمان، زبان پاكرا ي ز9

  . من خواهند آوردي برايه ايندگانم هدك دختر پرايعني حبش پرستندگانم ي نهرهاي از ماورا10
وه كگر در يرد و بار دكانت دورخواهم يبر تو مسرورند، از مكه از تك را يه در آن زمان آنانكرا ي شد زي خجل نخواهيده ايان ورزيه به من عصك اعمالت ة در آن روز از هم11

  . نمودير نخواهبكمقدس من ت
  .ل خواهند نمودكشان بر اسم خداوند توي خواهم گذاشت و اين باقيكل و مسي ذليان تو قومي اما درم12
د و ي خواهند خوابيرده، به آرامكشان چرا يه اكرا يافت نخواهد شد زيبنده يشان زبان فري نخواهند نمود و دروغ نخواهند گفت و در دهان اي انصافيل بي اسرائةي و بق13

. نخواهد بوديترساننده ا
  ! دل شادمان شو و وجد نمايم به تمامي دختر اورشليا!  بدهيل آواز شادماني اسرائيا! ون ترنّم نماي دختر صهي ا14
  .ديد يگر بال را نخواهيان تو است پس بار ديل درميهوه پادشاه اسرائي. رده استك تو را برداشته و دشمنانت را دور ي خداوند عقوبت ها15
  ! تو سست نشوديون دستهاي صهيا! ه مترسكم گفته خواهد شد ي در آن روز به اورشل16
.   خواهد نموديار خواهد نمود و در محبت خود آرامي بسياو بر تو شاد. ر است و نجات خواهد داديان تو قديت درميهوه خداي 17
  . بودين ميشان بار سنگيه عار بر اكند، جمع خواهم نمود   باشند و از آن تو هستيدها محزون ميه به جهت عك را ي آنان18
شان در يه عار اك را يرد و آنانكد و رانده شدگان را جمع خواهم يد و لنگان را خواهم رهانيافات خواهم رسانكردند، مك يه بر تو ظلم مك ي آنانة در  آن زمان بر همكني ا19
  .ديانح و اسم خواهم گردي بود محل تسبين مي زميتمام
 يان تماميران شما را بنظر شما بازآورم، آنگاه شما را درميه اسك ينيح: دي گويرا خداوند ميرد زك در آن زمان شما را درخواهم آورد و در آن زمان شما را جمع خواهم 20

.ديح خواهم گردانين محل اسم و تسبي زميقوم ها
  

  يتاب حجئ نبك
*****************


1
1مِ دار در روز اوئ نبةالم خداوند به واسطكوش پادشاه، يل ماه ششم از سال دوجابِل بن شألْتِي حبرشَع بن يهودا و به ي يل واليئِي و به زوو صادق رئيهنه رسكس يهده، يه

:گفت
.ده استي خداوند نرسة وقت بنا نمودن خانيعنيند وقت آمدن ما ي گوين قوم ميا: دي فرماين ميلّم نموده، چنكوت تيهوه صباي 2
: نازل شده، گفتي نبي حجةالم خداوند به واسطك پس 3
ن خانه خراب بماند؟يد و اين شوك مسقَّف خود سايه شما در خانه هاكا وقت شماست ي آ4
.ديش مشغول سازي خويد دل خود را به راههاي گوين ميوت چنيهوه صباي پس حال 5
 يه مزد مكد و آني شويد اما گرم نمي پوشيرخت م. دي گرديراب نمين سكيد لي نوشيد و مي شوير نميد اما سي خوريم. دينك يم حاصل كد و اندياشته اكار ي بس6
.     گذاردي سوراخ دار م ةسيكش را در يد، مزد خويريگ
.دي خود مشغول سازيدل خود را به راهها: دي گوين ميوت چنيهوه صباي پس 7
. افتي شده، جالل خواهم ي از آن راض :دي گويمد و خداوندييورده، خانه را بنا نماوه برآمده و چوب آك به 8
 ي من را خراب م ةه خانكن است يست؟ سبب اين چيه سبب اك پرسد يوت ميهوه صباي. دميد من بر آن دميم شد و چون آن را به خانه آورك كنيد و ايار بودي منتظر بس9

.دي شتابيش مي خوةدام از شما به خانكماند و هر
. گرددين از محصولش باز داشته مي شود و زمين سبب، آسمانها بخاطر شما از شبنم بازداشته مي از ا10
.م را خوانديسالك دستها خشي مشقّت هايم و تمامياند و بر انسان و بهاي روين ميتون و بر هرآنچه زمير انگور و روغن زيوهها و بر غلّه و عصكن و بر ي و من بر زم11
شان او را فرستاده بود ي ايهوه خدايه ك چناني نبيالم حجك خود و به يهوه خداي قوم به قول ةي بقيهنَه و تمامكس يهوصادق رئيهوشَع بن يل و يئي آنگاه زربابِل بن شَألْت12َ

.دنديگوش دادند، و قوم از خداوند ترس
13جه من با شما هستمكد ي گويخداوند م: رده، گفتكان ي ب قوميغام خداوند را براي، رسول خداوند، پي و ح.
 خود يوت خدايهوه صباي ةد تا بروند و در خانيزاني قوم را برانگةي بقّيهنَه، و روح تمامكس يهوصادق، رئيهوشْع بن يهودا و روح ي يل والي و خداوند روح زربِابل بن شألْتَئ14
.ار پردازندكبه 
. ن واقع شديوش پادشاه، ايماه ششم از سال دوم دارست و چهارم ي در روز ب15
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: نازل شده، گفتي نبي حجةالم خداوند بواسطكم ماه هفتم، كيست و ي در روز ب1
:رده، بگوك قوم را خطاب ةي بقّ هنَه،كس يهوصادق رئيهوشع بن يهودا و ي يل واليئي زربِابلبن شَأت2َ
د؟ي نمايز نميا در نظر شما ناچيد؟ آي نمايده باشد؟ پس اآلن در نظر شما چگونه مينش دين خانه را در جالل نخستينده و ا مايه باقكان شما يست در ميك 3
د ي فرمايند مد و خداوي دل باشين قوي قوم زمي تمامي دل باش و ايهنَه قوكس يهوصادق رئيهوشَع بن ي ي تمامي دل باش واي زربابِل قويا: دي گوي اما اآلن خداوند م4
.ن استيوت ايهوه صبايه من با شما هستم، قول كرا يد زيه مشغول بشوك
.دي باشد، ترسان مباشيم ميايان شما قيه روح من در مكرون آوردن شما از مصر با شما بستم و چونين بيه در حك يالم آن عهدك برحسب 5
. در متزلزل خواهم ساختيكا و خشين و دري، آسمانها و زمي زمانكعد از اندز بيگر وآن ني دة دفعكي: دي گوين ميوت چنيهوه صبايه كراي ز6
.ن خانه را از جالل پر خواهم ساختيه اكد ي گويوت ميهوه صبايع امت ها خواهند آمد و يلت جمي امت ها متزلزل خواهم ساخت و فضي و تمام7
.نقره از آن من وطال از آن من است: دي گويوت ميهوه صباي 8
. ن استيوت ايهوه صبايقول . دي را خواهم بخشيان، سالمتكن ميم تر خواهد بود و در اينش عظين خانه از جالل نخستيجالل آخر ا: دي گويوت ميهوه صباي 9

: نازل شده، گفتي نبي حجةالم خداوند بواسطكوش، يست و چهارم ماه نهم از سال دوم داري در روز ب10
.ن و بپرسكال وعت سي شر ةاهنان درباركاز : ديو گين ميوت چنيهوه صباي 11
اهنان كا مقدس خواهد شد؟ و يگر برخورد ، آي دكا به هر قسم خورايا روغن يا شراب يا آش ي خود بردارد و دامنش به نان ة گوشت مقدس را در دامن جاميسك اگر 12

.يه نكجواب دادند 
13جه نجس خواهد شدكاهنان در جواب گفتند كا آن نجس خواهد شد؟ و يد، آينها را لمس نماي از ايكيشده باشد،  نجس يتيه از مك يسكاگر : دي پرسي پس ح.
14جت به نظر من همچنين هستند و اين قوم همچنيد اي فرمايخداوند   م: لّم نموده، گفتك تي پس حن است و هر يشان چني اي اعمال دستهاة باشند و همين مين ام
. باشدي برند نجس ميدر آنجا مه ك يه ايهد
. ل خداوند گذاشته شودكي در هي بر سنگيه سنگكش از آنين، پين روز قبل از ايد از اي و اآلن دل خود را مشغول ساز15
.ست رطل بوديد، فقط بَشك آمد تا پنجاه رطل از آن بيخانه مي به ميسك آمد فقط ده منْ بود و چون يست منْ مي بة به توديسكام چون ين اي اي در تمام16
.دي من بازگشت ننموديد بسوي گوين خداوند مكيل. رَقان و تگرگ زدمي شما را به باد سموم و ي اعمال دستهاي و شما را و تمام17
.ديه شد، دل خود را مشغول سازل خداوند نهادكياد هيه بنك يست و چهارم ماه نهم، از روزي از روز بيعنين روز به بعد، يد از اي اآلن دل خود را مشغول ساز18
. ت خواهم دادكن رو برياورده اند؟ از اي خود را نةويتون هنوز مير و انار و درخت زيا تخم هنوز در انبار است و مو و انجي آ19
: نازل شده، گفتيست و چهارم ماه بر حجيالم خداوند بار دوم در بك و 20
.ن را متزلزل خواهم ساختيمن آسمانها و زم: ، بگوردهكهودا را خطاب ي ي ززبابل وال21
ر يرد و اسبها و سواران آنها به شمشك خواهم ساخت و ارابه ها وسواران آنها را سرنگون خواهم ك امت ها را هالك را واژگون خواهم نمود و قوت ممالك مماليرسك و 22
. گر خواهند افتاديدكي

ه من تو را كرا ين خاتم خواهم ساخت زيه تو را مثل نگكد ي گوي تو را خواهم گرفت و خداوند م ل،يئي من زربابِل بن شَألْتة بنديدر آن روز ا: دي گويوت ميهوه صباي 23
.ن استيوت ايهوه صبايقول . ده اميبرگز

  

  ي نبيايرّكتاب زك
*****************

  
1
  : نازل شده، گفتي نبيا ابن عدويكبن برَا ايرّكالم خداوند بر زكوش، ي در ماه هشتم از سال دوم دار1
  . بودكار غضبناي خداوند بر پدران شما بس2
  .   شما رجوع خواهم نموديمن به سو: دي گويوت ميهوه صبايو . ن استيوت ايهوه صبايقول . دينك من بازگشت يد بسوي گوين ميوت چنيهوه صباي: شان بگوي پس به ا3
د، اما خداوند ييش بازگشت نماي زشت خود و از اعمال بد خويد از راههاي گوين ميوت چنيهوه صبايرده، گفتند كشان را ندا يا سلَف اي انبهكد ي شما مثل پدران خود مباش4
  .دند و به من گوش ندادنديشان نشنيه اكد ي گويم
   مانند؟يشه زنده ميا هميا انبيجا هستند و آك پدران شما 5
ه كـ وت قصد نمـود  يهوه صبايه كشان بازگشت نمودند، گفتند چنانيا پدران شما را درنگرفت؟ و چون ا       يا امر فرموده بودم، آ    يبندگان خود انب  ه به   كض من   يالم و فرا  كن  كي ل 6

.د همچنان به ما عمل نموده استيموافق راهها و اعمال ما به ما عمل نما
  : نازل شده، گفتي نبيا ابن عِدويكا ابن برَيركالم خداوند بر زكوش، ياره ماه شَباط باشد، از سال دوم دكازدهم يست و چهارم ماه ي در روز ب7
  .د بوديستاده و در عقب او اسبان سرخ و زرد و سفي بود ايه در وادكان درختان آس ي بر اسب سرخ سوار بود و درمي مردكنيه اكدم ي در وقت شب د8
.ستندينها چيه اك دهم يمن تو را نشان م:  نمود، مرا گفتيلّم مك ته با منك يستند؟ و فرشته اينها چيم اي آقايا:  و گفتم9

  . تردد نمودن در جهان فرستاده استيشان را برايه خداوند اك باشند ي ميسانكنها يا: ستاده بود، جواب داد و گفتيان درختان آس ايه درمك پس آن مرد 10
  .ح و آرام استي جهان مستري تمامكنيم و ايما در جهان تردد نموده ا: ده بود جواب داده، گفتندستايان درختان آس ايه درمك خداوند ةشان به فرشتي و ا11
   نمود؟      ي رحمت نخواهي بودي مكن هفتاد سال غضبنايه در اكهودا ي يم و شهرهاي بر اورشليكوت تا به يهوه صباي يا:  خداوند جواب داده، گفتة و فرشت12
. نمود جواب داديلّم مكه با من تك را يز آن فرشته اي آميالم تسلّكو و كي و خداوند با سخنان ن13
  . داشتميميرت عظيون غيم و صهي اورشلةدربار: دي گوين ميوت چنيهوه صبايرده بگو كندا :  نمود مرا گفتيلّم مكه با من تك ي پس فرشته ا14
  .ردندكاده يشان بال را زين اكي بودم لي مك غضبناكه اندكرا ي شدم زك مطمئن سخت غضبناي و بر امت ها15
م ي بـر اورشـل    ياركسمانيـ ن اسـت و ر    يوت ا يهوه صبا يقول  .  من در آن بنا خواهد شد      ةم با رحمت ها رجوع خواهم نمود و خان        يبه اورشل : دي گو ين م ين خداوند چن  ي بنابرا 16
  .ده خواهد شديشك



م را  ي خواهـد داد و اورشـل      يون را باز تسلّ   يز خواهد شد و خداوند صه     ي لبر يگر به سعادتمند  ي من بار د   يشهرها: دي گو ين م يوت چن يهوه صبا يه  كرده، بگو   كگر ندا   ي بار د  17
.ديگر خواهد برگزيبار د
  . چهارشاخ بودكنيستم و اي پس چشمان خود را برافراشته، نگر18
  .نده ساخته اندكم را پرايل و اورشليهودا و اسرائيه ك باشند ينها شاخها ميا: ستند؟ او مرا گفتينها چيا:  نمود گفتميلّم مكه با من تك ي و به فرشته ا19
  . و خداوند چهار آهنگر به من نشان داد20
 ينها مـ يو ا. ردك تواند ي سر خود را بلند نميه احدكنده نموده اند   كهودا را چنان پرا   يه  ك باشند   يآنها شاخها م  : ند؟ او در جواب گفت    ي آ يار م ك چه   ينان برا يا:  و گفتم  21
.نندكرون افينده ساخته اند بكهودا برافراشته، آن را پراين يه شاخ خود را بر زمك را يي امت هايند تا آنها را بترسانند و شاخهايآ

  
2
  .دمي به دست خود داشت دياركسمانيه رك يستم و مرديچشمان خود را برافراشته، نگر و1
. باشدينم عرضش چه و طولش چه ميم تا ببيمودن اورشليه جهت پب: ؟ او مرا گفتي رويجا مكه ك و گفتم 2
  رون آمده،ي بي مالقات ويگر براي دةرون رفت و فرشتي نمود بيلّم مكه با من تك ي فرشته اكني و ا3
  .ون خواهد شدك حصار مسيود، مثل دهات به در اندرونش خواهند بك يميو بها ثرت مردمانكم به سبب ياورشل: رده، بگوكن جوان را خطاب يبشتاب و ا:  را گفتي و4
  .ن خواهم بود و در اندرونش جالل خواهم بودي آتشيواريه من به اطرافش دكد ي گوي و خداوند م5
  .ن استيقول خداوند ا. نده ساخته امكه شما را مثل چهار باد آسمان پراكرا يد زيزين شمال بگريد از زمي گوي هان هان خداوند م6
  . شتن را رستگار سازي، خوين هستكه با دختر بابل ساك وني صهي هان ا7
 چشم او را لمس نمـوده  كد مردميه شما را لمس نماكه هركد ي گو ين م ي چن  ردند فرستاده است،  كه شما را غارت     ك ييه مرا بعد از جالل نزد امت ها       كوت  يهوه صبا يرا  ي ز 8

.است
  . وت مرا فرستاده استيهوه صبايه كد دانست يشان غارت بندگان خودشان خواهند شد و شما خواهي اشان خواهم افشاند وي من دست خود را بر اكنيرا ايز 9

  .ن خواهم شدكان تو سايم و درمي آي مكنيه اكد ي گويرا خداوند مين زك يون ترنّم نما و شادي دختر صهي ا10
وت مـرا نـزد تـو فرسـتاده     يهوه صبايه ك دانست ي خواهم گرفت و خواهينكان تو سي و من درمار به خداوند ملْصق شده، قوم من خواهند شدي بسي و در آن روز امت ها   11

  .است
  .ديگر خواهد برگزيم را بار دي خود به تصرف خواهد آورد و اورشلك مِلين مقدس برايهودا را در زمي و خداوند 12
.س خود برخاسته استن مقدكه او از ساكرا يد زي بشر به حضور خداوند خاموش باشي تمامي ا13
  
3
1رئ و شَعديستاده، تا با او مخاصمه نماي ايطان به دست راست ويستاده بود و شي خداوند اةه به حضور فرشتكهنه را به من نشان داد كس يهو.  
ان آتش ربـوده    يه از م  كست  ي ن يم سوز ين ن يا ا يآ. ديب نما يده است تو را نه    يم را برگز  يه اورشل كخداوند  ! ديب نما يطان خداوند تو را نه    ي ش يا«: طان گفت ي و خداوند به ش    2

  شده است؟
ردم كـ رون يانت را از تو بين عصيبب: و او را گفت. دينكرون يد را از برش بيلباس پل: رده، گفتكستاده بودند خطاب  يد ملبس بود و به حضور فرشته ا       يهوشع به لباس پل   ي و   3

  .دميو لباس فاخر به تو پوشان
.ستاده بودي خداوند اةدند و فرشتي طاهر بر سرش گذاردند و او را به لباس پوشانةپس عمام.  طاهر بر سرش بگذارندةه عمامكفتم  و من گ5
  :هوشَع را اعالم نموده، گفتي خداوند ة و فرشت6
رد و كـ  ي مرا محافظت خواهي نمود و صحن هاي خواهي مرا داورةز خاني تو نيعت مرا نگاه داري و وديي نماك من سلو يق ها ياگر به طر  : دي فرما ين م يوت چن يهوه صبا ي 7

  . ستند بار خواهم دادي ايه نزد من مك يان آنانيتو را درم
  . اهم آورد خود شاخه را خوة من بندكنيه اكرا يد زيبشنو. شان مردان عالمت هستنديه اكرا ينند، زي نشيه به حضور تو مكت يهنه بشنو تو و رفقاكس يهوشَع رئي ي پس ا8
ن يـ ان ا يرد و عـص   كـ ه من نقش آن را رقـم خـواهم          كد  ي گو يوت م يهوه صبا ي كنيا.  باشد ي سنگ هفت چشم م    كي گذارم، بر    يهوشَع م يه به حضور    ك ي و همانا آن سنگ    9
  . روز رفع خواهم نمودكين را در يزم

.د نموديش دعوت خواهير خوي انجرير مو و زي خود را زةيدام از شما همساكه هركد ي گويوت ميهوه صباي و 10
  
4
  رد،كدار يدار شود بيه از خواب بك ي نمود، برگشته، مرا مثل شخصيلّم مكه با من تك ي و فرشته ا1
سـرش و   ه بـر    كـ ه تمامش طالست و روغندانش بر سرش و هفت چراغش بر آن است و هر چـراغ                  ك ي شمعدان كنيردم و ا  كنظر  : ؟ گفتم يني ب يز م يچه چ :  و به من گفت    2

  . باشد هفت لوله دارديه بر سرش مكهفت چراغش بر آن است و هر چراغ 
. باشدي بطرف چپش ميگري بطرف راست روغندان و ديكيه كتون ي آن دو درخت زي و به پهلو3
   باشد؟ينها چه ميم اي آقايا: رده، گفتمك نمود خطاب يلّم مكه با من تك را ي و من توجه نموده، فرشته ا4
.مي آقاينه ا: ست؟ گفتمينها چيه اك ي دانيا نميآ:  نمود مرا جواب داد و گفتيلّم مكه با من تك يته ا و فرش5
  .ن استيوت ايهوه صبايقول . ه به روح منكنه به قدرت و نه به قوت بل: دي گويه خداوند به زربابِل مك يالمكن است يا:  او در جواب من گفت6
.ض بر آن باشديض فيرون خواهد آورد و صدا خواهند زد في شد و سنگ سر آن را بي مبدل خواهيحضور زربابِل به هموار؟ در يستيوه بزرگ تو چك ي ا7
  :       الم خداوند برمن نازل شده، گفتك و8
  . مرا نزد شما فرستاده استوتيهوه صبايه ك دانست يرد و خواهك آن را تمام خواهد ي وياد نهاد و دستهاين خانه را بني زربابِل اي دستها9



ه كـ نها چشمان خداوند هـستند  يو ا. نندي بيه شاقول را در دست زربابِل م      ك ينين هفت مسرور خواهند شد ح     يه ا كرا  ي را خوار شمارد ز    كوچكه روز امور    كست  يكرا  ي ز 10
.ندي نماي جهان تردد ميدر تمام

 باشند؟يه بطرف راست و بطرف چپ شمعدان هستند چه مك تونين دو درخت زيا: رده، گفتمك پس من او را خطاب 11
ستند؟يزد چي ريه روغن طال را از خود مك يتي زرة دو لوليتون به پهلوي زةن دو شاخيه اكرده، گفتم كگر او را خطاب ي و بار د12
  .مي آقاينه ا: ستند؟ گفتمينها چيه اك ي دانيا نميآ:  او مرا جواب داده، گفت13
.ستندي اي جهان مي تمامكه نزد مالِك باشند يت ميا پسران روغن زنهيا:  گفت14
  
5
  . دمي پرّان ديستم و طوماري و باز چشمان خود را برافراشته، نگر1
  . باشديست ذراع و عرضش ده ذراع ميه طولش بكنم ي بي پرّان ميطومار: ؟ گفتميني بيز ميچه چ:  و او مرا گفت2
ه سوگند خورد موافق    كن طرف هر دزد موافق آن منقطع خواهد شد و از آن طرف هر             يه از ا  كراي رود، ز  يرون م ي جهان ب  ي تمام يه بر رو  ك ين است آن لعنت   يا:  او مرا گفت   3

  .ديآن منقطع خواهد گرد
ل شده، آن را    يان خانه اش نز   ياهد شد و درم   ه به اسم من قسم دروغ خورد داخل خو        ك هر ة دزد و به خان    ةرون خواهم فرستاد و به خان     يمن آن را ب   : دي گو يوت م يهوه صبا ي 4

.ش منهدم خواهم ساختيش و سنگهايبا چوبها
ست؟ي رود چيرون ميه بكنيه اكن يچشمان خود را برافراشته بب: رون آمده، مرا گفتي نمود بيلّم مكه با من تك ي پس فرشته ا5
.ن استي جهان ايشان در تماميش ايود و گفت نما ريرون ميه بك ييفاين است آن ايا: ست؟ او جواب دادين چيا:  گفتم6
  .فا نشسته بوديان اي درميو زن.  از سرب برداشته شدي وزنه اكني و ا7
  . فا انداخت و آن سنگ سرب را بر دهنه اش نهاديان اي را درميپس و. ن شرارت استيا:  و او گفت8
ن و آسـمان    يان زمـ  يـ فا را بـه م    ي لَقْ لَقْ بود و ا     يشان مثل بالها  ي ا يشان بود و بالها   ي ا يآمدند و باد در بالها    رون  ي دو زن ب   كنيستم و ا  ي پس چشمان خود را برافراشته، نگر      9

.برداشتند
 برند؟يجا مكفا را ينها ايا:  نمود گفتميلّم مكه با من تك ي پس به فرشته ا10
. خود برقرار خواهد شدةيا شود آنگاه او در آنجا بر پايچون آن مهند و ي بنا نماي وين شِنْعار براي در زميتا خانه ا«:  او مرا جواب داد11
  
6
  . ن بودي مسيوههاكوهها ك رفت و يرون ميوه بكان دو ي چهار ارابه از مكنيستم و ايگر چشمان خود را برافراشته، نگري و بار د1
  اه،  ي دوم اسبان سة اول اسبان سرخ و در ارابة در اراب2
  . بودي چهارم اسبان ابلقِ قوةد و در ارابي اسبان سف سومة و در اراب3
  ستند؟ينها چيم اي آقايا: رده، گفتمك نمود خطاب يلّم مكه با من تك و فرشته را 4
  . رونديرون مي جهان بي تمامكستادن به حضور ماليه از اك باشند ي مكنها چهار روح افاليا:  فرشته در جواب من گفت5
  .  رونديرون مين جنوب بي روند و ابلقها به زميرون ميد در عقب آنها بي روند و اسبان سفيرون مين شمال بي زمينها بسوي را دارد، ااهيه اسبان سك اما آن6
7ردندكپس در جهان گردش . دييه بروند و در جهان گردش نماكرون رفته، آرزو دارند ي بي و آن اسبان قو.  
. دندين شمال فرو نشانيرون رفته اند، خشم مرا در زمين شمال بيه به زمك يين آنهايبب: ، گفتردهك و او به من ندا درداد و مرا خطاب 8
  :الم خداوند به من نازل شده،گفتك و 9

  .ا داخل شويا ابن صفَيوشي ةا وبه خانير و در همان روز بيه از بابل آمده اند بگكا يدعيا و ي و طُوبي از حلْدايعنيران ي از اس10
  . هنه بگذاركس يهوه صادق رئيهوشَع بن ي ساخته، آن را بر سر ير و تاجيقره و طال بگ پس ن11
ل خداونـد را بنـا خوانـد        كيد و ه  ييان خود خواهد رو   ك است و از م    يه به شاخه مسم   ك ي مرد كنيا: دي گو يد و م  ي فرما ين م يوت چن يهوه صبا ي  :رده، بگو ك و او را خطاب      12

  .نمود
 ياهن خواهد بود و مشورت سالمتك او يرسكرد و بر ك خواهد يمرانك او جلوس نموده، حيرسكا بنا خواهد نمود و جالل را متحمل خواهد شد و بر ل خداوند ركي پس ه13
  .شان خواهد بوديان هر دو ايدرم
  .ل خواهد بودكي در هيادگاريا به جهت ين بن صفَنْيا و حيدعيا و ي حالَم و طوبي و آن تاج برا14
 يلّكش را بي خويهوه خدايو اگر قول . وت مرا نزد شما فرستاده است يهوه صبايه كد دانست   يل خداوند بنا خواهند نمود و خواه      كيه دورند خواهند آمد و در ه      ك ي و آنان  15

. ن واقع خواهد شديد ايياطاعت نما


7
  .ا نازل شديركسلُو باشد بر زكه  ماه كاه نهم الم خداوند در روز چهارم مكه كوش پادشاه واقع شد ي و در سال چهارم دار1
  .نديشان فرستاده بودند تا از خداوند مسألت نمايسان اك و ك شَراصرْ و رجِم مليعنيل يت ئي و اهل ب2
ردم؟ كن سالها يه در اكه چنانك و زهد ورزم نمكه يه من گركد ي بايا در ماه پنجم ميآ: لّم نموده، گفتندكا تيوت بودند و به انبيهوه صبايه در خانه ك ياهنانك و به 3
  :وت به من نازل شده، گفتيهوه صبايالم ك پس 4
  د؟ ي داشتي من هرگز روزه ميا برايد، آي نموديد و نوحه گرين هفتاد سال در ماه پنجم روزه داشتيچون در ا: رده، بگوكاهنان را خطاب كن و ي قوم زمي تمام5
  د؟ي نوشي خود نميد و براي خوريا به جهت خود نميد، آيش نويد و چون مي خوري و چون م6
د؟ ي داني بود نميون مك مجاورش و جنوب و هامون مسي بود و شهرهايون و امن مكم مسيه اورشلك يرد، هنگامك سلف ندا ياي انبةه خداوند به واسطك را يالمكا ي آ7
  :    ا نازل شده، گفتيركالم خداوند بر زك و8
  .ديگر احسان و لطف معمول داريدكيد و با يي نماي داوريبراست: دي گوين ميامر فرموده، چنوت يهوه صباي 9



  .ديشيندي ميگر بديدكي خود بر يد و در دلهاييران ظلم منمايبان و فقيمان و غريتيوه زنان و ي و بر ب10
  .ن ساختنديگدن سني خود را از شنيرده، گوشهاك يشكشان از گوش گرفتن ابا نمودند و سري اما ا11
 يمـ ين خشم عظي سلف فرستاده بود نشنوند، بنابراياي انبةوت به روح خود به واسطيهوه صبايه ك را يالمكعت و يش را مثل الماس سخت نمودند تا شر     ي خو يه دلها ك بل 12

  . وت صادر شديهوه صباياز جانب 
  .دياد خواهند برآورد و من نخواهم شنيشان فريد اي گوي صباوت مهوهيدند، همچنان يشان نشنيرد و اكه او ندا ك پس واقع خواهد شد چنان13
 در آن عبـور و تـردد   يسكـ ه كران خواهد شد يشان چنان وين در عقب اينده خواهم ساخت و زم    كه نشناخته بودند، به گردباد پرا     ك يي امت ها  ي تمام يشان را بر رو   ي و ا  14

.ران ساخته اندين مرغوب را ويپس زم. ردكنخواهد 
  
8
  :وت بر من نازل شده، گفتيهوه صبايالم ك و 1
  .ور هستميش غي دارم و با غضبِ سخت برايميرت عظيون غي صهيبرا: دي فرماين ميوت چنيهوه صباي 2
  . خواهد شدي مقدس مسموهكوت به يهوه صبايوه كم به شهر حقّ و ين خواهم شد و اورشلكم سايان اورشليون مراجعت نموده ام و درميبه صه: دي گوين مي خداوند چن3
 خـود را در دسـت خـود    ي عمـر عـصا  يادتيشان به سبب زي از ايكيم خواهند نشست و هر   ي اورشل يوچه ها كر باز در    ير و زنان پ   يمردان پ : دي گو ين م يوت چن يهوه صبا ي 4

  . خواهد داشت
  . شدنند، پر خواهدك ي    ميش بازيوچه هاكه در ك شهر از پسران و دختران يوچه هاك و 5
.ن استيوت ايهوه صبايب خواهد نمود؟ قول يا در نظر من عجيد آيب نماين قوم عجيب اين قوم عجي اةين روزها به نظر بقين امر در اياگر ا: دي گوين ميوت چنيهوه صباي 6
  .دين مغرب آفتاب خواهم رهانين مشرق و از زمي من قوم خود را از زمكنيا: دي گوين ميوت چنيهوه صباي 7
  .شان خواهم بودي اي و عدالت خدايشان قوم من خواهند بود و من براستيند و ايونت نماكم سيه در اورشلكشان را خواهم آورد ي ا و8
 بنا يوت را برايباهوه صي ةاد خانيه بنك يه آن در روزكد يديا شنيالم را از زبان انب  كن  يام ا ين ا يه در ا  ك يسانك ي شود، ا  ي شما قو  يدستها: دي گو ين م يوت چن يهوه صبا ي 9

  .ل نهادند، واقع شدكينمودن ه
سان را بـه    ك ة نبود و من هم    يچ سالمت يرد ه ك يه خروج و دخول م    ك هر يوان؛ و به سبب دشمن برا     ي به جهت ح   ي انسان نبود و نه مزد     ي برا يام مزد ين ا يرا قبل از ا   ي ز 10

 گر واداشتميدكيضد.  
  .   ام سابق نخواهم بودين قوم مثل اي اةيبق يمن برا: دي گويوت ميهوه صباي اما االن 11
ـ  ي اةيد و من بقيش را خواهد بخشين محصول خود را خواهد آورد و آسمان شبنم خوي خود را خواهد داد و زمةوي خواهد بود و مو م  يه زرعِ سالمت  كرا  ي ز 12  كن قـوم را مال
  .ديزها خواهم گردانين چيع ايجم
د؛ پـس  يت بشوكد، همچنان شما را نجات خواهم داد تا مورد بر  يان امت ها مورد لعنت شده ا      يل درم ي خاندان اسرائ  يهودا و ا  يخاندان   يه شما ا  ك و واقع خواهد شد چنان     13

  .  باشدي شما قويد و دستهايمترس
ه از آن كـ د يـ  گويوت ميهوه صبايجان آوردند و يه پدران شما خشم مرا به ه ك يني برسانم ح  يه به شما بد   كه قصد نمودم    كچنان: دي گو ين م يوت چن يهوه صبا يه  كرا  ي ز 14
  .مان نشدميپش
  . ديپس ترسان مباش. ميهودا احسان نمايم و خاندان يه به اورشلكن روزها رجوع نموده، قصد خواهم نمود ين در اي همچن15
  . دي را اجرا داري سالمتي خود انصاف و داوريد و در دروازه هاييگر راست گويدكيبا : دينكد بيه باك ييارهاكن است ي و ا16
.ارها نفرت دارمكن ي اةد از همي گويرا خداوند ميد، زيد و قَسم دروغ را دوست مداريشيندي ميگر بديدكي ي خود براي و در دلها17
  :وت بر من نازل شده، گفتيهوه صبايالم ك و 18
 خوش مبدل خواهد يدهاي و سرور و ع   يهودا به شادمان  ي خاندان   ي ماه دهم برا   ةماه هفتم و روز    ة ماه پنجم و روز    ة   ماه چهارم و روز      ةروز: دي گو ين م يوت چن يهوه صبا ي 19
  .دي را دوست بداري و سالمتيپس راست. شد
  . خواهند آمدياري بسينان شهرهاكه قوم ها و ساكگر واقع خواهد شد يبار د: دي گوين ميوت چنيهوه صباي 20
  .ز خواهم آمديم و من نيوت را بطلبيهوه صبايم و ييم تا از خداوند مسألت نمايد بروييايب:  خواهند گفتگر رفته،ي شهر به شهر دكينان ك و سا21
  .نديم بطلبند و از خداوند مسألت نمايوت را در اورشليهوه صبايم خواهند آمد تا ي عظيار و امت هاي بسي و قوم ها22
م يـي  آي خواهند شد و خواهند گفت همراه شما مـ ك چنگ زده، متمسيهودي امت ها به دامن شخص ي زبانهاةد در آن روزها ده نفر از همي گوين ميوت چن يهوه صبا ي 23
.ه خدا با شما استكم يده ايرا شنيز
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1دراخ نازل ميالم خداوند بر زمك ي وحست خداوند ايل بسوي اسباط اسرائيه نظر انسان و نظر تمامكرا ي باشد، زي شود و دمشق محل آن مين ح .  
  . باشديار دانشمند ميه مجاور آن است و بر صور و مبدون اگر چه بسكز ي و بر حمات ن2
  . وچه ها انباشتكع ساخت و نقره را مثل غبار و طال را مانند گِلِ ي مني خود مالذي و صور برا3
  .اخت و خودش به آتش سوخته خواهد شد باشد، تلف خواهد سيا ميه در دركرد و قوتش را ك خداوند او را اخراج خواهد كني ا4
 خواهـد شـد و اَشْـقَلُون    كد و پادشاه از غَزَّه هـال يه اعتماد او خجل خواهد گردكرايز زي خواهد شد و غَقْرون نكار دردنا يد و غَزَّه بس   يند خواهد ترس  ين را ب  ي اَشْقَلُون چون ا   5

  .ون نخواهد گشتكمس
  .ان را منقطع خواهم ساختيني نمود و حشمت فلسط در اَشْدود جلوس خواهدي و حرام زاده ا6
هـودا و عقْـرُون ماننـد       ي در   يريـ  ما خواهد بود و خودش مثل ام       يز به جهت خدا   ي او ن  ةيش؛ و بق  يان دندانها يرون خواهد آورد و رجاساتش را از م       ي و خون او را از دهانش ب       7
  . خواهد شديبوسي

ه حال به چشمان خود مـشاهده  كرا يرد زكان آنها گذر نخواهد يگر از ميند و ظالم بار دك از آن عبور و مرور نيسك خواهم زد تار اُردو ك خود به ضد لش    ة و من گرداگرد خان    8
.نموده ام



ـ كـ  و بر االغ و بر    باشد يم م ياو عادل و صاحب نجات و حل      . دي آ ي پادشاه تو نزد تو م     كنيا!  بده يم آواز شادمان  ي دختر اورشل  يار وجد بنما و ا    يون بس ي دختر صه  ي ا 9 ةرّه بچ 
  .االغ سوار است

ا تـا  يـ لّم خواهد نمود و سلطنت او از درك تيسته خواهد شد و او با امت ها به سالمتك شيمان جنگكم منقطع خواهم ساخت و يم و اسب را از اورشلي و من ارابه را از اَفْرا  10
  .ن خواهد بودي زميا و از نهر تا اقصايدر
  .ردمكست رها يه در آن آب نك ي خون عهد تو از چاهةز به واسطين تو را نراي و اما من اس11
  .   ب مضاعف رد خواهم نموديه به شما نصك دهم يز خبر ميامروز ن. دييع مراجعت نمايد، به مالذ منيرانِ امي اسي ا12
ر يخت و تو را مثل شمـش      ياوان خواهم برانگ  ي يون به ضد پسران تو ا     ي صه ي تو را ا   مان خواهم ساخت و پسران    كريم را ت  يرد و افرا  ك خود زه خواهم     يهودا را برا  يه  كرا  ي ز 13

.ديجبار خواهم گردان
  . خواهد تاختي جنوبيرِنّا را نواخته، بر گِردبادهاكهوه ير او مانند برق خواهد جست و خداوند يشان ظاهر خواهد شد و تي اي و خداوند باال14
ده، مثل از شراب نعره خواهند زد و مثـل جامهـا و ماننـد               يرد و نوش  كمال خواهند   ي فالخن را پا   يشان غذا خورده، سنگها   يرد و ا  كخواهد  ت  يشان را حما  يوت ا يهوه صبا ي 15

  . مذبح پر خواهند شديگوشه ها
  .دياو خواهند درخشن يه مانند جواهرِ تاج بر زمكرا يد زيشان را در آن روز مثل گوسفندانِ قوم خود خواهد رهانيشان اي ايهوه خداي و 16
. زگان را خرّم خواهد ساختير انگور دوشيگندم جوانان را و عص. م استي او چه قدر عظييبايه حسن و زكرا ي ز17
  
10
  .ديخشاه خواهد بينش گيس در زمكشان باران فراوان هري سازد و او به ايه برقها را مكاز خداوند . دي باران را در موسم بارانِ آخر از خداوند بطلب1
 ين جهت مثل گوسفندان آواره مي دهند، از ايهوده م ي ب ينند و تسلّ  ك يان م ي باطل ب  ينند و خوابها  ي ب ي دروغ م  ياهايوران ر يند و فالگ  ي گو يم سخن باطل م   يه تَراف كرا  ي ز 2

  .   گردنديل ميباشند و از نبودن شبان ذل
شان را مثـل    يـ هودا تفقّد خواهـد نمـود و ا       ي از خاندان    يعني خود   ةوت از گل  يهوه صبا يه  كرا  يد ز يم رسان  نر عقوبت خواه   ي خشم من بر شبانان مشتعل شده است و به بزها          3

  .دي جالل خود خواهد گردانياسب جنگ
  . ندي آيرون مياران با هم بك ستمة و از او هميمان جنگكخ و از او يه و از او مي از او سنگ زاو4
شان است و اسب سواران خجل خواهند يرا خداوند با ايرد و محارب خواهند نمود زكمال خواهند ي جنگ پاةوچه ها در عرصكگلِ شان مثل جباران دشمنان خود را در ي و ا5

.ديگرد
نان خواهنـد بـود   شان رحمت دارم و چ   يه بر ا  كرايد، ز ين خواهم گردان  كت سا يشان را به امن   يد و ا  يوسف را خواهم رهان   يرد و خاندان    كت خواهم   يهودا را تقو  ي و من خاندان     6
  .شان را اجابت خواهم نموديشان من هستم؛ پس اي ايهوه خدايرا ي ننموده بودم، زكشان را تريا ايه گوك
  .ردكد شان در خداوند وجد خواهي خواهند نمود و دل اينند، شادين را بيشان چون ايا از شراب مسرور خواهد شد و پسران ايشان گويم مثل جباران شده، دل اي افراي و بن7
  .  ه در قبل افزوده شده بودندكه داده ام و افزوده خواهند شد، چنانيشان را فديه اكرا يرد زكشان را صدا زده، جمع خواهم ي و ا8
  .ردكست نموده، مراجعت خواهند ياد خواهند آورد و با پسران خود زيد بي بعيان هاكاشت و مرا در مكان قوم ها خواهم يشان را درمي و ا9

  . شان را نخواهد داشتيش اين جِلْعاد و لبنان داخل خواهم ساخت و آن گنجاين مصر بازخواهم آورد و از اَشّور جمع خواهم نمود و به زميشان را از زميا و 10
  .ست خواهد شدي مصر نيد و عصايل خواهد گردي خواهد شد و حشمت اَشّور زاك نهر خشيهاي ژرفةا را خواهد زد و هميبت عبور نموده، امواج دري مصياي و او از در11
.ن استيقول خداوند ا.  خواهند شدك خواهم ساخت و در نام او ساليشان را در خداوند قوي و ا12
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  .     آزاد تو را بسوزاندين تا آتش، سروهاك خود را باز ي لبنان درهاي ا1
  .ع افتاده استيه جنگل منكرا يد زيي باشان ولوله نماي بلوطهايا.  خراب شدهه سرو آزاد افتاده است و درختان بلندكرا ي صنوبر ولِوِلَه نما زي ا2
. ده استيران گرديت اُردنّ وكه شوكرا يان است زيران ژي غرّش شيشان خراب شده؛ صدايه جالل اكرا ي شبانان است زة وِلْوِلَي صدا3
  ه گوسفندان ذبح را بچران كد ي فرماين مي من چنيهوه خداي 4
و شـبانان آنهـا بـر       . ميـ ه دولتمند شـده ا    كرا  ي باد ز  ك خداوند متبار   :ندي گو يشان م ي شوند و فروشندگان ا    يند، و مجرم شمرده نم    ي نما يشان آنها را ذبح م    يداران ا يه خر ك 5
  .شان شفقت ندارنديا

م خواهم نمود يه اش و به دست پادشاهش تسليمردمان را به دست همساس از ك من بر هركنيگر ترحم نخواهم نمود و اين بار دين زمينان اكبر سا: دي گويرا خداوند مي ز6
  .ديران خواهند بخشين را ويو زم

  .دمي را حبال نام نهادم و گله را چرانيگريدم و دي از آنها نَغْمه ناميكيه ك خود گرفتم يدم و دو عصا براين گله را چرانيف تري ضعيعني ذبح  ة پس من به گل7
  .ديز از من متنّفر گرديشان نيزار شد و جان ايشان بي شبان را منقطع ساختم و جان من از ا ماه سهكي  و در 8
  . گر را بخورنديدكي ماندگان گوشت ي شود و باقك است هالي شدنكه هالكرد و آني است بميه مردنكآن.دي پس گفتم شما را نخواهم چران9

  .سته باشمك قوم ها بسته بودم شيه با تمامك را يدستم تا عهك خود نَغْمه را گرفته، آن را شي پس عصا10
  .الم خداوند استكن يه اكدند ي بودند فهميه منتظر من مكن گله يف تريسته شد و آن ضعك پس در آن روز ش11
  .ديد واآل ندهيد مزد مرا بدهياگر در نظر شما پسند آ: شان گفتمي و به ا12
  .وزه گر انداختمك خداوند نزد ة نقره را گرفته، آن را در خان ة پاريپس س. ردندكمت يه مرا به آن قكمت گران را ين قيداز، انيوزه گر بكآن را نزد :  و خداوند مرا گفت13
. سته باشمكل بود شيهودا و اسرائيان يه مك را يستم تا برادركگر خود حبال را شي دي و عصا14
  .ري خود بگيگر آالت شبان احمق را برايبار د«:  و خداوند مرا گفت15
ستادگان را يرد و اكد و مجروحان را معالجه نخواهد يان تفقّد نخواهد نمود و گم شدگان را نخواهد طلب         كه از هال  كخت  ين خواهم برانگ  ين زم ي را در ا   ي من شبان  كنيرا ا ي ز 16

  .نْدك آنها را خواهد يه گوشت فربه آن را خواهد خورد و سمهاكد بلينخواهد پرور
ـ ك خواهد شـد و چـشم راسـتش ب     كل خش كش بالّ يش و بر چشم راستش فرود خواهد آمد و بازو         ير بر بازوها  يشمش. دي نما ي م كه گله را تر   ك باطل    بر شبان  ي وا 17  تـار  يلّ

. ديخواهد گرد
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1 حدر اندرون او ساختن را نهاد وروح انسان راياد زميد و بنيه آسمانها را گسترانكقول خداوند است . لي اسرائ ةالم خداوند دربارك يو .  
  .نند خواهد شدك يم را محاصره ميه اورشلك ينيز حيهودا نين بر يجش خواهم ساخت و اي سرگةاسك مجاورش يع قوم هاي جميم را براي من اورشلكني ا2
 جهـان   يع امت ها  ي، سخت مجروح خواهند شد و جم      نندكه آن را بر خود بار       ك يسانك ة گران بار خواهم ساخت و هم      يع قوم ها سنگ   ي جم يم را برا  ي و در آن روز، اورشل     3

  .ديبه ضّد او جمع خواهند گرد
 اسبان قوم ها را  ةهودا باز نموده، هم   يو چشمان خود را بر خاندان       . رت و سواران آنها را به جنون مبتال خواهم ساخت         ي اسبان را به ح    ةد در آن روز من هم     ي گو ي خداوند م  4

  .ردك مبتال خواهم يوركبه 
  . باشنديوت قوت من ميهوه صباي خود يم در خداينان اورشلكه ساكهودا در دل خود خواهند گفت يسروران  و 5
ش را از طرف راست و چپ خواهنـد         ي مجاور خو  ي قوم ها  ةد و هم  يان بافه ها خواهم گردان    ي آتش درم  ةزم و مانند شعل   يان ه ي درم يهودا را مثل آتشدان   ي در آن روز سروران      6

  .ون خواهد شدكم مسي در اورشليعنيان خود كگر در ميم بار ديرشلد و اويسوزان
  .ديهودا فخر ننمايم را بر ينان اورشلكد تا حشمت خاندان داود و حشمت سايهودا را اول خواهد رهاني يمه هاي و خداوند خ7
 خداونـد در حـضور       ةل داود خواهد بود و خاندان داود مانند خدا مثل فرشت          شان در آن روز مث    ين ا يف تر يت خواهد نمود و ضع    يم را حما  ينان اورشل ك در آن روز خداوند سا     8
  . شان خواهند بوديا

.ند، خواهم نمودي آيم ميه به ضّد اورشلك ييع امت هاي نمودن جمك و در آن روز قصد هال9
 خود، ةگاني پسر ي براي من مثل نوحه گريست و براي زده اند خواهند نگر زهيه ن كخت و بر من     يض و تضرّعات را خواهم ر     يم روح ف  ينان اورشل ك و بر خاندان داود و بر سا       10

  . من ماتم تلخ خواهند گرفتيرد، براي خوبش ماتم گة نخست زاديه براك يسك خواهند نمود و مانند ينوحه گر
  .م خواهد بودي مجِدون در اورشلي مانند ماتم هددرِمون در همواريمي در آن روز، ماتم عظ11
  .حدهيشان عليحده، و زنان اي ناتان عل ةليحده، قبيشان عليو زنان ا حده، ي خاندان داود علةليحده، قبيله علين ماتم خواهند گرفت هر قبي و اهل زم12
  حده،يشان عليحده، و زنان اي علي شمعةليحده، قبيشان عليحده و زنان اي علي خاندان الو ةلي قب13
. حدهيشان علي و زنان ا حده،يله عليه باشند هر قب مانديه باقك يليع قباي و جم14
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  .  به جهت گناه و نجاست مفتوح خواهد شديم چشمه اينان اورشلك خاندان داود و ساي در آن روز برا1
ن دور خـواهم  يز از زميد را نيا و روح پليرد و انباد نخواهند آويگر آنها را بيه بار د  كن منقطع خواهم ساخت     ي زم ي بتها را از رو    يد در آن روز نامها    ي گو يوت م يهوه صبا ي و   2
  .ردك
د يـ و چـون نبـوت نما  . يي گويهوه دروغ ميه به اسم  كرا  ي ماند ز  يه زنده نخواه  ك را خواهند گفت     يد نموده اند، و   يه او را تول   كد پدر و مادرش     يگر نبوت نما  يه بار د  ك و هر  3

  .غ خواهند ساختي تة را عرضيد نموده اند، ويه او را تولكپدر و مادرش 
  . ديب دادن نخواهند پوشين به جهت فري پشمةش خجل خواهند شد و جامي خوياهايونند، از رك يا چون نبوت ميدام از آن انبك و در آن روز هر4
  . فروخته شده اميت خود به غالميه از طفولكرا ي باشم زين مي زمةنندكه زرع كستم، بلي نيمن نب:  خواهد گفتكي و هر5
.ش به آنها مجروح شده امي دوستان خوةه در خانك است ييست؟ و او جواب خواهد داد آنهاي باشد چي تو ميه در دستهاكن جراحات يا:  و او را خواهند گفت6
خواهند شد و من دست خـود را        نده  كشبان را بزن و گوسفندان پرا     ! زيه همدوش من است برخ    ك ير به ضد شبان من و به ضد آن مرد         ي شمش يا: دي گو يوت م يهوه صبا ي 7

.ديان خواهم برگردانكوچكبر 
  .  خواهد ماندي سوم در آن باقةن دو حصه منقطع شده خواهند مرد و حصي زميه در تمامكد ي گوي و خداوند م8
9  م را از م    ة و حصخـواهم نمـود و اسـم مـرا          يشان را مـصفّ   ي ساختن طال ا   يشان را مثل قال گذاشتن نقره قال خواهم گذاشت و مثل مصفّ           يد و ا  يان آتش خواهم گذران   ي سو 

. باشدي ما ميهوه خدايه كشان خواهند گفت يشان قوم من هستند و ايه اكشان را اجابت نموده، خواهم گفت يخواهند خواند و من ا
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  .م خواهد شديانت تقسيمت تو درميد و غني آي روز خداوند  مكني ا1
رد و نـصف اهـل   كـ  عصمت خواهند يرد و شهر را خواهند گرفت و خانه ها را تاراج خواهند نمود و زنان را ب           ك جنگ جمع خواهم     يم برا ياورشلع امت ها را به ضد       ي و جم  2

  . قوم از شهر منقطع نخواهند شدةي خواهند رفت و بقيريشهر به اس
  .اتله نموده در روز جنگ مقكرون آمده، با آن قوم ها مقاتله خواهد نمود چناني و خداوند ب3
 يمـ يار عظي بـس ةانش از مشرق تا مغرب منْـشَّق شـده، در  يتون درميوه زكستاد و يم است خواهد ا يه از طرف مشرق به مقابل اورشل      كتون  يوه ز ك او بر    يهاي و در آن روز پا     4

  .ديگرش بطرف جنوب منتقل خواهد گرديوه بطرف شمال و نصف دكخواهد شد و نصف 
هوه يد و يردكهودا از زلزله فرار يا پادشاه يام عزّيه در اكخت، چنانيد گريد و شما خواهيوهها تا به آصل خواهد رسك ةه دركرا يرد زكد ين فرار خواه م يوههاك ة در ي و بسو  5

.ع مقدسان همراه تو خواهند آمدي من خواهد آمد و جميخدا
  .هند شدبِ درخشنده، گرفته خواكواك و در آن روز نو آفتاب نخواهد بود و 6
  . خواهد بوديينَه روز و نَه شب، اما در وقت شام روشنا.  روز معروف خداوند خواهد بودكي و آن 7
ن يدر تابستان و در زمستان چن.  خواهد رفتي غربياي دريگر آنها بسوي و نصف دي شرقياي دريه نصف آنها بسوك خواهد شد يم جاري زنده از اورشل  ي و در آن روز، آبها     8

  .اهد شدواقع خو
  .هوه واحد خواهد بود و اسم او واحديدر آن روز . ن پادشاه خواهد بودي زميهوه بر تمامي و 9

 ين تـا جـا  ياميـ  بنةان خـود از درواز كـ م مرتفع شده، در ميد و اورشليم است متبدل شده، مثل عرَبه خواهد گرد  يه بطرف جنوب اورشل   كن از جبع تا رِمون      ي زم ي و تمام  10
  .ون خواهد شدكل تا چرخشت پادشاه مسيه و از برج حنَنْئي زاوة اول و تا دروازةدرواز



.ون خواهد شدكت مسيم به امنيگر لعنت نخواهد بود و اورشلين خواهند شد و دك و در آن سا11
ده خواهد ياهكستاد باشند ي خود ايهايه بر پاك يشان در حالتيگوشت ا. نند وارد خواهد آورد  كم جنگ   يه با اورشل  ك يي قوم ها  ةه خداوند بر هم   ك خواهد بود    يين بال ي و ا  12

  .ده خواهد گشتياهكشان در دهانشان يد و زبان ايشد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گرد
  . بلند خواهد شديگريدس به ضد دست كگر را خواهند گرفت و دست هريدكيشان خواهد بود و دست يان اي از جانب خداوند درميمي و در آن روز اضطراب عظ13
  .اده جمع خواهد شدي مجاور آن از طال و نقره و لباس از حد زييع امت هايم جنگ خواهد نمود و دولت جميز نزد اورشليهودا ني و 14
  .ن بال خواهد بوديه در آن اُردوها باشند همچنان مانند اك يواناتي حي اسبان و قاطران و شتران و االغها و تمامي و بال15
مه هـا را  يد خيند و عيوت پادشاه را عبادت نما    يهوه صبا يند، هر سال برخواهند آمد تا       يم آ يه به ضد اورشل   ك ييع امت ها  ي ماندگان از جم   ي باق ةه هم ك و واقع خواهد شد      16

  .نگاه دارند
  .واهد شدشان باران نخيند، بر ايايوت پادشاه برنيهوه صبايه به جهت عبادت كن يل زميدام از قباك و هر17
مه ها  يد خ يه به جهت نگاه داشتن ع     ك ييه خداوند وارد خواهد آورد بر امت ها       ك يين است بال  يا. ز باران نخواهد شد   يشان ن يند و حاضر نشوند بر ا     ياي مصر برن  ةلي و اگر قب   18
  . نديايبرن
.نديايمه ها برنيد خيه به جهت نگاه داشتن عك يي امت هاةن است قصاص مصر و قصاص همي ا19
  .ش مذبح خواهد بودي پياسه هاك خداوند مثل ةگها در خاني اسبانْ مقدسِ خداوند منقوش خواهد شد و دي و در آن روز بر زنگها20
گرفـت و در آنهـا طـبخ     گذرانند آمده، از آنها خواهند       ي م يه قربان ك يسانك ةوت خواهد بود و هم    يهوه صبا ي باشد، مقدسِ    يهودا م يم و   يه در اورشل  ك ييگهاي د ةه هم ك بل 21

.وت نخواهد بوديهوه صباي ة در خانينعانكچ يگر هيرد و در آنوقت بار دكخواهند 


  

  ي نبيكتاب مالك
*****************  

1مالكي باب 
1حالةل به واسطي اسرائةالم خداوند دربارك ي ويك م.
عقوب را دوست يه كد ي گويعقوب نبود؟ و خداوند ميسو برادر يا عي؟ آينه ما را دوست داشته اچگو: ديي گوياما شما م. ه شما را دوست داشته امكد ي گوي خداوند م2

  داشتم، 
  . دميابان گرداني بيب شغالهاي را نصيراث ويران و مي او را ويوههاكسو نفرت نمودم و ي و از ع3
شان بنا خواهند نمود، اما من منهدم خواهم يا: دي فرماين ميوت چنيهوه صباي. م نموديا خواهم برگشت و مخروبه ها را بنيم اما خواهيمنهدم شده ا: دي گويم ه اَدومك چون4

  . خواهند ساختي باشد، مسمي مكشان تا به ابد غضبنايه خداوند بر اك يشان را به سرحد شرارت و به قوميساخت و ا
!متعظّم بادل يخداوند از حدود اسرائ: د گفتيند خواهين را بي و چون چشمان شما ا5
لّم كوت به شما تيهوه صبايجا است؟ كبت من يجا است؟ و اگر من آقا هستم هكد، پس اگر من پدر هستم احترام من ي نماي خود را احترام مي پسر، پدر خود و غالم، آقا6
  م؟ير شمرده ايد چگونه اسم تو را حقيي گويد و مي شمارير ميه اسم مرا حقك ياهنانك يند، اك يم
  .د خوان خداوند محقّر استيي گويه مكنيم؟ از اي حرمت نموده ايد چگونه تو را بيي گويد و مي گذرانينجس بر مذبح من م نان 7
 خواهد يراضا او از تو يه بگذران وآيم خود هدكست؟ آن را به حايح نيا قبيآ د،ي گذرانيمار را ميا بيست؟ و چون لنگ يح نيا قبيد، آي گذارني مي قربانيور را براك و چون 8

  .ن استيوت ايهوه صباي قول  ا تو را مقبول خواهد داشت؟يشد 
دام از شما را مستجاب خواهد فرمود؟ كچ يا هي پس آ ن از دست شما واقع شده است،يد اي گويوت ميهوه صباي. دي و اآلن از خدا مسألت نما تا بر ما ترحم نما9

ه از دست شما قبول يچ هدي ندارم و هيچ خوشيدر شما ه: دي گويوت ميهوه صباي. ديفروزيجا ني تا آتش بر مذبح من به درها را ببنددك بود ي از شما ميكيه كاش ك 10
  .       ردكنخواهم 

د ي گويوت ميهوه صبايرا يده خواهد شد، زي طاهر در هر جا به اسم من گذران ةيم خواهد بود؛ و بخٌور و هديان امت ها عظيه از مطلع آفتاب تا مغربش اسم من درمكراي ز11
  .م خواهد بوديان امت ها عظيه اسم من درمك

  .  طعامش محقّر استيعني آن ةه خوان خداوند نجس است و ثمركد يي گويه مكد چوني سازي حرمت مي اما شما آن را ب12
ه ي هديمار را آورده، آنها را برايده شده و لنگ و بيوانات دري چون حد وينك ين چه زحمت است و آن را اهانت مي اكنيد ايي گويه شما مكد ي فرمايوت ميهوه صباي و 13
  .ن استيرد؟ قول خداوند اكخواهم  ا من آنها را از دست شما قبوليد آي گذرانيم

م يمن پادشاه عظ: دي گويوت ميهوه صباي هكرايد، زيرده، آن را ذبح نماك خداوند نذر ي برايوبي خود دارد مع ة در گلينه ايه نركب دهد و با آنيه فرك پس ملعون باد هر14
.ب خواهد بوديان امت ها مهي باشم واسم من درميم
  

2مالكي باب 
  ! شما استيت براين وصياهنان اك يو اآلن ا 1
ه آنها كرد، بلكات شما لعن خواهم كر برد، من برشما لعن خواهم فرستاد و بييد نمايد تا اسم مرا تمجيد و آن را در دل خود جا ندهيه اگر نشنوكد ي گويوت ميهوه صباي 2

  .      ديه آن را در دل خود جا ندادكرده ام چونكرا لعن 
  .د و شما را با آن خواهند برداشتي شما را خواهم پاشيدهاين عي سرگيعنين ي شما سرگيهايب خواهم نمود و بر روي من زراعت را به سبب شما نهكني ا3
  .ن استيوت ايهوه صباي باشد قول يت را بر شما فرستاده ام تا عهد من با الوين وصيه من اكد دانست ي و خواه4
  . بوديه از اسم من هراسان مك دادم و به سبب آني داشت، به ويه از من مك ي بود و آنها را به  سبب ترسي ميات و سالمتي عهد حي عهد من با و5
  .دي گرداني را از گناه برمياري نمود و بسي مك و استقامت با من سلويه در سالمتك شد، بليفت نمايش ي بر لبهاي انصافي بود و بيعت حقّ در دهان او مي شر6
  . باشديوت ميهوه صبايه او رسول كعت را از دهانش بطلبند چونيد تا شريد معرفت را حفظ نماي باياهن مك يه لبهاكرا ي ز7
  .ديستك را شيد و عهد الويعت لغزش دادي را در شرياريق تجاوز نموده، بسيه شما از طركد ي گويوت ميهوه صباي اما 8



. دي نموده ايعت طرفداري شريق مرا نگاه نداشته و در اجرايه طركراين قوم خوار و پست خواهم ساخت زي ايز شما را نزد تمامين من ني بنابرا9
  م؟ ي ورزيانت ميگر خيدكي حرمت نموده، با يران خود را بده است؟ پس چرا عهد پديافري خدا ما را نكيا يست و آي پدر نكيع ما را يا جمي آ10
 دختر   حرمت نموده،ي داشت بيه او آن را دوست مكهوه مقْدس خداوند را يه كرا يم بعمل آورده اند زيل و اورشليده است و رجاسات را در اسرائيانت ورزيهودا خي 11
  . گرفته استيگانه را به زني بيخدا
ه يوت هديهوه صباي يه براكز يس را نكعقوب منقطع خواهد ساخت و هري يمه هايد، هم خواننده و هم جواب دهنده را از خين عمل نمايا چنس رك پس خداوند هر12

  .بگذراند
 دارد، و آن را از دست شما مقبول ينمه را باز منظور ين جهت هديد و از ايده ايه و ناله پوشانيها و گركه مذبح خداوند را با اشكد يگر بعمل آورده ايز بار دين را ني و ا13
  .دي فرماينم

 ةار تو وزوجيه او ك با آن،يده ايانت ورزي خي ات شاهد بوده است و تو به وي جوانةان تو و زوجيه خداوند در مكن است يست؟ سبب اين چيد سبب ايي گوي اما شما م14
  . بوديهم عهد تو م

د و ي خود باحذر باشيپس از روح ها. ردك ي را طلب ميت الهيه ذركن جهت يد؟ از اي را فقط آفركي داشت و از چه سبب يوح را م رةيه بقكد با آنيافري را نيكيا او ي و آ15
  .انت نورزدي خود خي جوان ة به زوجيزنهار احد

 خود باحذر ين است پس از روح هايوت ايهوه صبايقول . د ظلم را به لباس خود بپوشانيسكه كنيز از ايه از طالق نفرت دارم و نكد ي گويل مي اسرائيهوه خدايرا ي ز16
  .ديانت نورزيبوده، زنهار خ

 باشند و او از يده مياران به نظر خداوند پسندك بدةد هميه گفته اكنيم؟ از ايچگونه او را خسته نموده ا: ديي گويد و مي شما خداوند را به سخنان خود خسته نموده ا17
 جا است؟كند ك يه داورك ييخداه كنيا ايشان مسرور است يا


3مالكي باب 
 يعنيل خود خواهد آمد، كي ناگهان به ه د،ي باشيه شما طالب او مك يا خواهد ساخت؛ و خداوندي من مهيش رويق را پي من رسول خود را خواهم فرستاد و او طركنيا 1

  . ن استيوت ايباهوه صيقول ! دي آيهان او م. دي باشيه شما از او مسرور مك يآن رسول عهد
  .ه او مثل آتش قالگر و مانند صابون گازران خواهد بودكرايستاد؟ زي تواند اين ظهور ويه در حكست يكه روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ و كست يك اما 2
 خداوند به عدالت ي برايه ايشان هديد تا اي خواهد گردانيفّ مصةشان را مانند طال و نقري را طاهر ساخته، اي الوي نقره خواهد نشست و بن ةنندك ي و مثل قالگر و مصف3ّ

  .بگذرانند
  . بودين ميشي پيم و سالهايام قديه در اك خداوند خواهد شد چنانةديم پسنديهودا و اورشلي  ةي آنگاه هد4
 يمان ظلم ميتيوه زنان و يه بر مزدور در مزدش و بك يسانكند و  خوريه قَسم دروغ مك ياران و آنانك نزد شما خواهم آمد و به ضّد جادوگران و زناي داوري و من برا5

  .ن استيوت ايهوه صبايقول .  شهادت خواهم دادي ترسند، بزودي سازند و از من نميب را از حق خودش دور ميند و غرينما
. دي شوي نمكعقوب هالي پسران ين سبب شما ايرم و از اي پذيل نمي باشم، تبديهوه ميه كرا من ي ز6
رد، اما ك شما بازگشت خواهم يد و من بسويي من بازگشت نمايبسو: دي گويوت ميهوه صباياما . دي آنها را نگاه نداشته ا ض من تجاوز نموده،يام پدران خود از فراي شما از ا7

  .مييز بازگشت نمايد به چه چيي گويشما م
  .اي درعشر و هدا م؟يز تو را گول زده ايد در چه چيي گويد و ميا انسان خدا را گول زند؟ اما شما مرا گول زده اي آ8
  .دين امت مرا گول زده اي اي تماميعنيه  شما كرا يد زي شما سخت ملعون شده ا9

 شما ي آسمان را براياا روزنه هيه آكد يينطور امتحان نمايد مرا به اي گويوت ميهوه صباي باشد و ك من خوراةد تا در خانياوري من بي عشرها را به مخزنهاي تمام10
    ش آن نخواهد بود؟يه گنجاكخت ي بر شما نخواهم ريتكنخواهم گشاد و چنان بر

  . بار نشوديع نسازد و موِ شما در صحرا بين شما را ضايخوردنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زم: دي گويوت ميهوه صباي و 11
. د بودين مرغوب خواهيه شما زمكد ي گويوت ميهوه صبايرا ي خواند ز امت ها شما را خوشحال خواهندة و هم12
  م؟  يد به ضّد تو چه گفته ايي گويد و ميبه ضّد من سخنان سخت گفته ا: دي گوي خداوند م13
  م؟   يي نماكت با حزن سلوويهوه صبايم و بحضور يه اوامر او را نگاه داركنيم و چه سود از اييه خدا را عبادت نماكده است ي فايب : دي گفته ا14
.  گردندي مينند و معهذا ناجك يشان خدا را امتحان مي شوند و ايروز ميز فياران نكم و بدي خوانيبران را سعاتمند مك و حال مت15
  .توب شدكز داشتند ميه اسم او را عزك ي آنان به جهتيادگاريتاب كشان را استماع نمود و يردند و خداوند گوش گرفته، اكالمه كگر ميدكي آنگاه ترسندگان خداوند با 16
ه او را ك بر پسرش يسكه ك چنان شان ترحم خواهم نمود،ي خاّص من خواهند بود و بر اكن نموده ام، مِلْييه من تعك يشان در آن روزيه اكد ي گويوت ميهوه صباي و 17

  .دي نمايند ترحم مك يخدمت م
. د نموديص خواهيند، تشخي نمايه او را خدمت نمك يسانكند و ي نمايه خدا را خدمت مك يسانكان يران و درميان عادالن و شري و شما برگشته، درم18


4مالكي باب 
شان را يد اي آيه مك آن روز  :دي گويوت ميهوه صباياه خواهند بود و كاران كع بديبران و جمكع متي خواهد آمد و جم  باشد،يه مثل تنور مشتعل مك ي آن روزكنيرا ايز 1

  . خواهد گذاشتيشان باقي اي برايشه و نه شاخه ايه نه ركد يچنان خواهد سوزان
د يز خواهي جست و خي پرواريرون آمده، مانند گوساله هاي شفا خواهد بود و شما بي ويرد و بر بالهاك آفتاب عدالت طلوع خواهد  د،ي ترسيه از اسم من مك شما ي اما برا2
  .ردك
  .ستر خواهند بودك شما خايهايف پاكر يشان زي ا ن نموده ام،ييه من تعك يرا در آن روزيد نمود زيمال خواهيران را پايشر: دي گويوت ميهوه صباي و 3
  .دياد آوريب امر فرموده بيل در حوري اسرائيام به جهت تمامكض و احيه آن را با فراك را ي موسة تورات بند4
  .ب خداوند نزد شما خواهم فرستاديم و مهي روز عظدني را قبل از رسي نبيايلي من اكني ا5
. ن را به لعنت بزنميم و زميايد، مبادا بي پدران خواهد برگرداني پسران و دل پسران را بسوي و او دل پدران را بسو6
  



  يل متيانج
*****************


1متي باب 

1  ميح بن داود بن ابراهي مسيسي عةتاب نسب نامك:
.هودا و برادران او را آورديعقوب يعقوب را آورد و يسحاق را آورد و اسحاق م اي ابراه2
.هودا، فارص و زارح را از تامار آورد و فارص، حصرون را آورد و حصرون، اَرام را آوردي و 3
.ناداب، نَحشون را آورد و نَحشون، شَلْمون را آورديناداب را آورد و عمِّي و اَرام، عم4ِّ
.سا را آورديد، يد را از راعوت آورد و عوبيشَلْمون، بوعز را از راحاب آورد و بوعز، عوب و 5
.ا آورديمان را از زن اوريسا داود پادشاه را آورد و داود پادشاه، سلي و   6
.  ا، آسا را آورديا را آورد و اَبِيمان، رحبعام را  آورد و رحبعام، اَبِي و سل7
. ا را آورديورام، عزيورام را آورد و يهوشافاط، يافاط را آورد و هوشي و آسا، 8
.ا را آورديوتام، اَحاز را آورد و احاز،   حِزْقيوتام را آورد و يا، ي و عز9

.    ا را آورديوشي، آمون را آورد و آمون، ي را آورد و منَسيا، منَسي و حِزْق10
. بابل آورديمان جالا و برادرانش را در زينكيا، يوشي و 11
.  ل، زروبابل را آورديئيل را آورد و سأَلْتيئيا،  سأَلْتينكي بابل، ي و بعد از جال12
.م، عازور را آوردياقيليم را آورد و اياقيليهود، ايهود را آورد و اَبي زروبابل، اَب13
.ود را آوردهيلَين، ايكاين را آورد و يكاي و عازور، صادوق را آورد و صادوق، 14
.  عقوب را آورديلعازر، متّان را آورد و متّان، يلعازر را آورد و ايهود، ايلَي و ا15
.ح از او متولد شدي مسمى به مسيسيه عكم را آورد يوسف شوهر مريعقوب، ي و 16
ح چهارده طبقهي بابل تا مسيه طبقه، و از جال بابل چهارديم تا داود چهارده طبقه است، و از داود تا جالي پس تمام طبقات، از ابراه17
.افتنديند، او را از روح القدس حامله يه با هم آكوسف نامزد شده بود، قبل از آنيم به يه چون مادرش مركن بود يح چني مسيسياما والدت ع 18
.ندك رها ياو را به پنهاند، پس اراده نمود يه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نماكوسف چوني و اما شوهرش 19
ه آنچه در كرا يم مترس، زيش مريوسف پسر داود، از گرفتن زن خوي يا:  ظاهر شده، گفتيرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وك ير مكزها تفين چي اما چون او در ا20
. قرار گرفته است، از روح القدس استيو

.ديش را از گناهانشان خواهد رهانيه او امت خوكرا ي نهاد، زيخواه يسيد و نام او را عيي خواهد زاي و او  پسر21
بود، تمام گردد  گفتهيه خداوند به زبان نبك يالمك آن واقع شد تا ين همه براي و ا22
.خدا با ما: ن استيرش ايه تفسكل خواهد خواند يد و نام او را عمانوئي خواهد زائيره حامله شده پسرك باكنيه اك 23
.ش را گرفتيرده بود، بعمل آورد و زن خوك خداوند بدو امر ةدار شد، چنانچه فرشتيوسف از خواب بيس چون  پ24
 نام نهاديسيد او را نشناخت؛ و او را عيين خود را نزاي و تا پسر نخست25


2متي باب 
1  لَحِم يس پادشاه در بيروديام هي در ايسيو چون ع شليسافت، ناگاه مجويهود تولّد يتم آمده، گفتندي چند از مشرق به اُور:
م؟    ي پرستش  او آمده ايم و برايده اي او را در مشرق دةه ستاركرا يهود است زيه پادشاه كجاست آن مولود ك 2
.يم با ويد، مضطرب شد و تمام اُورشلين را شنيس پادشاه چون ايرودي اما ه3
جا متولد شود ؟كد يح بايه مسكد يشان پرسيرده، از اكمع اتبانِ قوم را جكهنه و ك ي روسأة پس هم4
:توب استكن مي چنيه از نبكرا يه زيهوديت الحمِ يدر ب:  بدو گفتند5
.ت خواهد نموديل را رعايه قوم من اسرائك به ظهور خواهد آمد ييشوايه از تو پكرا ي، زيستيتر نكوچكهودا هرگز ير سرداران يهودا از ساين يت الحم، در زمي بي و تو ا6
ردكق يشان تحقيان را در خلوت خوانده، وقت ظهور ستاره را از ايس مجوسيرودي آنگاه ه7
.ميز آمده، او را پرستش نمايد تا من نيد مرا خبر دهيافتيد و چون ينكق تفحص يد و از احوال آن طفل بتدقيبرو: ت الحم روانه نموده، گفتيشان را بيپس ا 8
.         ستاديده، بايه طفل بود رسك يي رفت تا فوق آنجايش ميشان پي ايش رويده بودند، پيه در مشرق دك يه ناگاه ستاره اكدند، روانه شدند ي را شن چون سخن پادشاه9

ار خوشحال گشتنديدند، بسي و چون ستاره را د10
.دندي گذرانينْدر و مر به وك طال و ياير خود را گشوده، هدايردند و ذخاكا پرستش  در افتاده، او ريافتند و به رويم ي و به خانه درآمده، طفل را با مادرش مر11
ردندكش مراجعت يگر به وطن خوينند، پس از راه دكس بازگشت نيروديه به نزد هكد يشان در رسي بدي و چون در خواب وح12
ن و در آنجا باش تا به تو خبر دهم، كز و طفل و مادرش را برداشته از مصر فرار يبرخ: شده، گفتوسف ظاهر ي خداوند در خواب به ةشان روانه شدند، ناگاه فرشتيو چون ا 13
.دي نماكرد تا او را هالكس طفل را جستجو خواهد يروديه هكرا يز

 مصر روانه شد ي پس شبانگاه برخاسته، طفل و مادر او را برداشته، بسو14
. ه از مصر پسر خود را خواندمك گفته بود تمام گردد يه خداوند به زبان نبك يالمكس در آنجا بماند، تا يرودي و تا وفات ه15
متر ك آن بودند، از دو ساله و يت الحم و تمام نواحيه در بك را يع اطفالي شده، فرستاد و جمكار غضبنايه نموده اند، بسيان او را سخْريه مجوسكد يس ديرودي چون ه16

.ديق نموده بود، به قتل رسانيقان تحيه از مجوسك يموافق وقت



: گفته شده بود، تمام شدي نبيايه به زبان ارمك يالمك آنگاه 17
.ستنديه نكرا يرد زي پذينميند و تسلّك يه مي فرزندان خود گريل برايه راحكم ي و ماتم عظيه و زاريده شد، گري در رامه شني آواز18
: وسف ظاهر شده، گفتيخداوند در خواب بر افت، ناگاه فرشته يس وفات يرودياما چون ه 19
.ه قصد جان طفل را داشتند فوت شدندك يرا آنانيل روانه شو زين اسرائيز و طفل و مادرش را برداشته، به زميبرخ  (20
.ل آمدين اسرائي پس برخاسته، طفل و مادر او را برداشت و به زم21
.ل برگشتي جليافته، به نواحي يد و در خواب وحيند، از رفتن بدان سمت ترسك ي ميه پادشاهيهوديس بر يرودي پدر خود هيس به جاوالكه اَركد ي اما چون شن22
. خوانده خواهد شديه به ناصركا گفته شده بود تمام شود ين شد، تا آنچه به زبان انبك به ناصره ساي مسمي و آمده در بلْده ا23


3متي باب 
1  گفتيرده، مكه ظاهر شد و موعظه يهوديابان ي دهنده در بدي تعمييحيام، يو در آن ا 

. استكيوت آسمان نزدكه ملكرا يد، زينكتوبه  2
.دييد و طُرُق او را راست نمايا سازيه راه خداوند را مهكابان ي در بيننده اك ندايصدا: دي گوي از او خبر داده مي نبياين است آنچه اشعيرا همي ز3
 بودي مي او از ملخ و عسل برّكمر، خوراك بر يمربند چرمك داشت و يم پشم شتر لباس ازييحين ي و ا4
 آمدند،يرون مي اُردنّ نزد او بيع حواليه و جميهوديم و تمام ين وقت، اورشليدر ا 5
افتندي يد مي تعميرده، در اُردن از وك و به گناهان خود اعتراف 6
د؟يزينده بگريه از غضب آكرد كه شما را اعالم ك زادگان، ي افعيا: شان گفتيند، بدي آي ميد ويه بجهت تعمكد ين را دايان و صدوقيسي از فرياريپس چون بس 7
د، ياوري توبه را بةستي شاةنون ثمرك ا8
زديم برانگي ابراهيفرزندان بران سنگها يه از اكم خدا قادر است ي گويرا به شما  ميم است، زيه پدر ما ابراهكد ين سخن را به خاطر خود راه مدهي و ا9

.نده شودكده شده در آتش افياورد، بريو نكي نةه ثمرك يشه بر درختان نهاده شده است، پس هر درختيو الحال ت 10
.د خواهد دادي روح القدس و آتش تعمستم؛ او شما را بهين او نيق برداشتن نعليه الكد از من تواناتر است ي آيه بعد از من مكن او كل.  دهميد مي من شما را به آب تعم11
.ديرد خواهد سوزاني پذي نميه خاموشك ياه را در آتشك يره خواهد نمود، وليش را در انبار ذخيرده، گندم خوك كو پاكي او غربال خود را ن12
.ابديد ي آمد تا از او تعمييحيل به اُردن نزد ي از جليسيآنگاه ع 13
؟يي آيم و تو نزد من ميايد بيه از تو تعمكاج دارم يمن احت: ه، گفت او را منع نمودييحي اما 14
.پس او را واگذاشتميمال رسانكه مناسب است تا تمام عدالت را به كن يه ما را همچنكرا ياآلن بگذار ز:  گفتي در جواب ويسيع15
.دي آي ميرده، بر وك نزول يبوتركه مثل كد يشاده شد و روح خدا را د گيه در ساعت آسمان بر وكافت، فوراَ از آب برآمد يد ي چون تعميسي اما ع16
.ه از او خشنودمكب من ين است پسر حبيه اكد ي از آسمان در رسي آنگاه خطاب17


4متي باب 
1 ديس او را تجربه نمايابان برده شد تا ابلي به دست روح به بيسيآنگاه ع.
.ديگرسنه گرد و چون چهل شبانه روز روزه داشت، آخر 2
.ن سنگها نان شودي، بگو تا اياگر پسر خدا هست: ننده نزد او آمده، گفتك پس تجربه 3
.ه از دهان خدا صادر گرددك يلمه اكه به هر كند، بلك يست ميتوب است انسان نه محض نان زكم:  در جواب گفت4
ل برپا داشته، كينگره هكس او را به شهر مقدس برد و بر ي آنگاه ابل5
 يت به سنگيرند، مبادا پاي خود برگي تو فرمان دهد تا تو را به دستهاةه فرشتگان خود را درباركتوب است كرا مير انداز، زي، خود را به زي گفت اگر پسر خدا هستي به و6

.خورد
.نك خود را تجربه ميتوب است خداوند خداكز ميو ن:  را گفتي ويسي ع7
 جهان و جالل آنها را بدو نشان داده،ك بلند برد و همه ممالاري بسيوهكس او را به ي پس ابل8
. بخشمين همه را به تو مي، همانا اينكاگر افتاده مرا سجده :  گفتي به و9

.ن و او را فقط عبادت نماك خود را سجده يه خداوند خداكتوب است كرا ميطان، زي شيدورشو ا:  را گفتي ويسي آنگاه ع10
 نمودندي مي فرشتگان آمده، او را پرستاركنيرد و اكرا رها س او ي در ساعت ابل11
ل روانه شد،ي گرفتار شده است، به جلييحيه كد ي شنيسيو چون ع 12
.ن شدكم سايا در حدود زبولون و نفتالي درةناركفرناحوم، به كرده، آمد و به ك ك و ناصره را تر13
ه بود    گفته شدي نبياي تا تمام گردد آنچه به زبان اشع14
ل امت ها؛يا آن طرف اُردن، جليم، راه درين نفتالين زبولون و زميزم(ه ك 15
.  دي تابيه آن نوريار موت و ساينندگان ديدند و بر نشيم دي عظين بودند، نوركه در ظلمت ساك ي قوم16
ت اسكيوت آسمان نزدكرا مليد زينكتوبه : رد و  گفتك موعظه شروع يسي  از آن هنگام ع17 
اد بودند، يرا صي اندازند، زيا مي در دريه دامكد ياس را دي به پطرس و برادرش اندري شمعون مسميعنيد، دو برادر ي خراميل مي جلياي درةنارك به يسيو چون ع 18
.اد مردم گردانميد تا شما را صيياز عقب من آ:  شان گفتي بد19
.روانه شدندعقب او نار گذارده، ازك در ساعت دامها را 20



ز يشان را نينند؛ اك ي خود را اصالح مي، دامهايش زبدي با پدر خويشتكه در كد يوحنّا را دي و برادرش يعقوب، پسر زِبدي يعنيگر ي و چون از آنجا گذشت، دو برادر د21
.دعوت نمود

رده، از عقب او روانه شدندك ك و پدر خود را تريشتك در حال، 22
. دادي نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا ميوت موعظه مكم داده، به بشارت مليشان تعليس ايناك گشت و در يل ميل در تمام جيسيو ع 23
شفا شان را يوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند، و ايه به انواع امراض و دردها مبتال بودند و دك يضانيع مريافت، و جميه شهرت ي و اسم او در تمام سور24
.ديبخش
ه و آن طرف اُردن در عقب او روانه شدنديهوديم و ياپولِس و اورشلكيل و ديار از جلي بسي و گروه25


5متي باب 
1 ه او بنشست، شاگردانش نزد او حاضر شدندك يو وقت. وه آمدكده، بر فراز يار دي بسيو گروه.
م داد و گفتيشان را تعلي آنگاه دهان خود را گشوده، ا2
.شان استيآسمان از آن اوتكرا ملينان در روح، زيكخوشابحال مس 3
.افتي خواهند يشان تسليرا ايان، زي خوشابحال ماتم4
.   ن خواهند شديشان وارث زميرا ايمان، زي خوشابحال حل5
.ر خواهند شديشان سيرا اي خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، ز6
.رده خواهد شدكشان رحم يبر ارا ينندگان، زك خوشابحال رحم 7
.ديشان خدا خواهند ديرا اي دالن، زك خوشابحال پا8
.شان پسران خدا خوانده خواهند شديرا اينندگان، زك خوشابحال صلح 9

.شان استيوت آسمان از آن اكرا ملي عدالت، زيشان براك خوشابحال زحمت 10
.ندياذبانه گوك بر شما ي، و بخاطر من هر بدند و جفا رساننديد چون شما را فحش گوي خوشحال باش11
دندي رساني قبل از شما جفا مياينطور بر انبيه به همكرا يم است زيرا اجر شما در آسمان عظيد، زيم نمائي عظيد و شادي خوش باش12
.مال مردم شودينده، پاكرون افيه بك ندارد جز آنيگر مصرفين شود؟ ديكز باز نميدام چك فاسد گردد، به كن اگر نمكيل! دي جهانكشما نم 13
.ردك بنا شود، نتوان پنهان يوهكه بر ك يشهر. دي شما نور عالم14
ييه در خانه باشند، روشناك يسانكه تا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه به همه كمانه نهند، بلير پي افروزند تا آن را زي و چراغ را نم15
. بخشديم

نديد نمايه در آسمان است تمجكده، پدر شما را ي شما را ديكيردم بتابد تا اعمال ند نور شما بر مين بگذاري همچن16
.نمكه تا تمام كم بليامده ام تا باطل نماين. ا را باطل سازميا صحف انبيه آمده ام تا تورات كد يگمان مبر 17
.ل نخواهد شد تا همه واقع شودي از تورات هرگز زايا نقطه ايل نشود، همزه ين زايم، تا آسمان و زمي گوينه به شما ميرا هر آي ز18
وت كد، او در مليم نمايه بعمل آورد و تعلكاما هر . ن شمرده شوديمتركوت آسمان كم دهد، در ملين تعليند و به مردم چنكن را بشيتركوچكام كن احي از ايكي پس هر 19

.آسمان بزرگ خوانده خواهد شد
د شديوت آسمان هرگز داخل خواهكان افزون نشود، به مليسياتبان و فركت شما بر عدالت م، تا عدالي گويرا به شما مي ز20
.      م شودكند سزاوار حكه قتل كن و هر كن گفته شده است قتل ميه به اولكد يده ايشن 21
د، يه احمق گوكد، مستوجب قصاص باشد و هر ير خود را راقا گوه برادكم باشد و هر كرد، مستوجب حي سبب خشم گيه با برادر خود بكم، هر ي گوين من به شما مكي ل22

.مستحق آتش بود
 دارد،يه برادرت بر تو حقّكد ي و آنجا به خاطرت آي خود را به قربانگاه ببرةي پس هرگاه هد23
.ران خود را بگذةيش صلح نما و بعد آمده، هديش قربانگاه واگذار و رفته، اول با برادر خوي خود را پةي هد24
.ينده شوكزندان افند و دركم ي، تو را به داروغه تسلي سپارد و قاضي، تو را به قاضين، مبادا مدعك صلح ي در راه هستيه با وك ي خود مادامي با مدع25
 آمديرون نخواهي، هرگز از آنجا بينكه تا فَلس آخر را اَدا نكم، ي گويه به تو  مكنه ي هر آ26
نكن گفته شده است زنا مي اوله بهكد يده ايشن 27
.رده استك نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا يس به زنكم، هر ي گوين من به شما مكي ل28
.نده شودكجهنّم افه تمام بدنت در كت تباه گردد، از آني از اعضايرا تو را بهتر آن است  عضوين و از خود دور انداز زك پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش 29
نده شودكل جسدت در دوزخ افكه ك تو نابود شود، از آني از اعضايه عضوكدتر آن است يرا تو را مفين و از خود دور انداز، زك و اگر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش 30
. بدو بدهديد، طالق نامه ايه از زن خود مفارقت جوكو گفته شده است هر  31
رده باشدكند، زنا كاح كه زن مطَلَّقه را نك باشد، و هر يردن او مكند باعث زنا كر از علّت زنا، زن خود را از خود جدا يس بغكم، هر ي گويشما من من به كي ل32
.نك خود را به خداوند وفا يه قسم هاكه قسم مخور، بلكن گفته شده است يه به اولكد يده ايباز شن 33
ه عرش خداست،كرا يد، نه به آسمان زيقسم مخور، هرگزمي گوين من به شما مكي ل34
م است،يه شهر پادشاه عظكرا يم زي انداز او است، و نه به اورشليه پاكرا ين زي و نه به زم35
.ردك ي توانياه نميا سيد ي را سفييه موكرا ين، زكاد ي و نه بر سر خود قسم 36
ر استين از شرياده بر ايزه كرا ي باشد زي ني و ني بليه سخن شما بلك بل37



ي به دنداني و دنداني به چشميچشم: ه گفته شده استكد يده ايشن 38
 او بگردان،يز بسوي را نيگري راست تو طپانچه زند، دةه به رخساركه هر كد بلينكر مقاومت ميم، با شري گوين من به شما مكي ل39
ز بدو واگذار،ي خود را نيرد، عباي تو را بگيند و قباك خواهد با تو دعوا يسك و اگر 40
.ل همراه او برويل مجبور سازد، دو مي مكي ي تو را برايسك و هرگاه 41
 مگردانيه قرض از تو خواهد، روك يسكند، بدو ببخش و از كال وس از تو سك هر 42
.نك خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت ةيه گفته شده است همساكد يده ايشن 43
44ت نماكم ي گويا من به شما م امه به شما كد و به هر ينكنند، را احسان كه از شما نفرت ك يد و آنانيت بطلبكنندگان خود برك لعن يد و براييه دشمنان خود را محب

د،ينكر ي خيفحش دهد و جفا رساند، دعا
. باراندي سازد و باران بر عادالن و  ظالمان ميان طالع مكيو نه آفتاب خود را بر بدانكرا يد، زياست پسران شوه در آسمانك تا پدر خود را 45
نند؟ك ين نميران چنيا باجگيد؟ آيند، چه اجر داري نمايه شما را محبت مكد يي را محبت نمايرا هرگاه آناني ز46
امل استكه در آسمان است كه پدر شما كد چنانيامل باشكما نند؟ پس شك ين نميران چنيا باجگيد؟ آيت داريد چه فضليي و هر گاه برادران خود را فقط سالم گو47
 

6متي باب 
.دي نداريه در آسمان است، اجركنند، والّا نزد پدر خود يد تا شما را ببياوريش مردم بجا ميزنهار عدالت خود را پ 1
. افته انديم اجر خود را ي گوينه به شما ميهر آ. ابنديرام كنند، تا نزد مردم اك يس و بازارها ميناكنار كاران در كايه ركرِنّا منواز چنانكش خود ي، پي پس چون صدقه ده2
ند، مطلّع نشود،ك ي، دست چپ تو از آنچه در دست راستت ميه تو چون صدقه دهك بل3
ار اجر خواهد دادكنِ تو، تو را آشي تو در نهان باشد و پدر نهان بة تا صدق4
م اجر ي گوينه به شما ميهر آ. ننديشان را ببيستاده نماز گذارند تا مردم ايوچه اك يس و گوشه هايناكه در كرا خوش دارند ياران مباش زكاي، مانند رينكو چون عبادت  5

.ل نموده انديخود را تحص
.ار جزا خواهد دادكآشنِ تو، تو رايبه در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان ك خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را ة، به حجرينكن تو چون عبادت كي ل6
. شوندياد گفتن مستجاب ميه به سبب زك برند يشان گمان   ميرا ايد زينكرار باطل مكد، مانند امتها تينك  و چون عبادت 7
دينكال وه از او سكش از آني داند پيه پدر شما حاجات را مكرا يد زيشان مباشي پس مثل ا8
، نام تو مقدس باديه در آسمانك پدر ما يا دينكنطور دعا يپس شما ا 9

رده شودكز ين نيه در آسمان است، بر زمك توچنانةاراد. ديايوت تو بكمل 10
فاف ما را امروز به ما بدهكنان  11
مي بخشيز قرضداران خود را ميه ما نك ما را ببخش چنانيو قرض ها 12
نيوت و قوت و جالل تا ابداآلباد از آن توست، آمكرا مليز دهييهار ريه از شركاور، بليش ميو ما را در آزما 13
.ديز خواهد آمرزي شما، شما را نيد، پدر آسمانيامرزيشان بيرات مردم را بديرا هرگاه تقصيز 14
دي شما را نخواهد آمرزيرهايد، پدر شما هم تقصيامرزي مردم را نيرهاي اما اگر تقص15
افته يم اجر خود را ي گوينه به شما ميهر آ. ندي دهند تا در نظر مردم روزه دار نماير مييش را تغيه صورت خوكرا يد زياران ترشرو مباشكايمانند رد، ياما چون روزه دار 16
.اند
ي خود را بشوين و روكن ي، سر خود را تدهين تو چون روزه داركي ل17
ار جزا خواهد دادكنِ تو، تو را آشينهان به در نهان است؛ و پدركه در حضور پدرت ك، بليي تا در نظر مردم روزه دار ننما18
. ندي نماي مي زنند و دزديه دزدان نَقْب مك يي رساند و جايان ميد و زنگ زيه بك ييد، جايندوزين ني خود بر زميگنجها برا 19
.نندك ي نمي زنند و دزديه دزدان نقب  نمك يي جا رساند ويان نميد و زنگ زيه بك ييد، جايندوزيه گنجها بجهت خود در آسمان بك بل20
ز در آنجا خواهد بوديرا هر جا گنج تو است، دل تو ني ز21
ط باشد تمام بدنت روشن بوِد؛يچراغ بدن چشم است؛ پس هرگاه چشمت بس 22
 استيميچه ظلمت عظه در توست ظلمت باشد، ك يپس اگر نور.  باشدي مكي اما اگر چشم تو فاسد است، تمام جسمت تار23
ه خدا و ممونا را كمحال است .  شماردير ميگر را حقي چسبد و دي ميكيا به ي محبت، و يگري نفرت دارد و با ديكيا از يرا يرد، زك توان يس دو آقا را خدمت نمكچ يه 24

دينكخدمت 
ست؟ي بهتر نك و بدن از پوشاكا جان، از خورايآ. ديه چه بپوشك بدن خود يد و برايچه آشاما يد يه چه خوركد ينكشه ميم، از بهر جان خود اندي گوين به شما ميبنابرا 25
د،يستيا شما از آنها بمراتب بهتر نيآ.  پروراندي شما آنها را مينند و پدر آسمانك يره ميدروند و نه در انبارها ذخيارند و نه مك يه نه مكد ينك مرغان هوا را نظر 26
د؟ي بر قامت خود افزاير بتواند ذراعكه تفكست از شما يك و 27
!سندي ريشند و نه مك ينه محنت م! نندك يد، چگونه نمو مينك چمن تأمل يد؟ در سوسنهايشي اندي لباس چرا مي و برا28
. از آنها آراسته نشديكي جالل خود چون ةمان هم با هميم سلي گوين به شما مكي ل29
؟يق اوليا نه شما را از طريمانان آيم اك ين بپوشاند، اي شود چنينده مكروز هست و فردا در تنور افه امك پس اگر خدا علف صحرا را 30
.ميا چه بپوشيم يا چه بنوشيم يد چه بخورييد و مگوينكشه مي پس اند31
.دياج داريزها احتين چيه بدك داند ي شما مياما پدر آسمان.  باشنديزها امت ها مين چيع ايه در طلب جمكرا ي ز32



.د خواهد شدي شما مزين همه برايه اكد يوت خدا و عدالت او را بطلبكن اول ملكي ل33
 استيافك امروز ي امروز برايبد. ردك خود را خواهد ةشيرا فردا انديد زي فردا مباشةشي پس در اند34


7متي باب 
.م نشودكد تا بر شما حينكم مكح 1
.مودي شما خواهند پيد براييمايه بپك يمانه ايم خواهد شد و بدان پكز حيبر شما ند ينكم كه حك يقيرا بدان طري ز2
؟يابي ي نميه در چشم خود دارك را ي و چوبيني بيه خس را در چشم برادر خود مك و چون است 3
  چوب در چشم تو است؟كني و ا?نمكرون ياجازه ده تا خس را از چشمت ب? يي گويا چگونه به برادر خود مي 4
ينكرون يد تا خس را از چشم برادرت بي دي خواهكين، آنگاه نكرون يار، اول چوب را از چشم خود بكاي ري ا5
نند و برگشته، شما را بدرندكمال يد، مبادا آنها را پايش گرازان اندازي خود را پيدهايمروارد و نهيآنچه مقدس است، به سگان مده 6
.رده خواهد شدك شما باز يه براكد يوبكافت؛ بيد يه خواهكد يواهد شد، بطلبه به شما داده خكد ينكال وس 7
. او گشاده خواهد شديوبد براكه بكند و هر كافت يه بطلبد، درك يسكابد و يند، كال وه سكرا هر ي ز8
 بدو دهد؟ي از او خواهد و سنگيه پسرش نانك است از شما يدام آدمك و 9

 بدو بخشد؟   ي خواهد و سنگيا اگر ماهي 10
 يال موه از او سك يو را به آنانكي نيزهايه در آسمان است چكاده پدر شما يد، چقدر زي دانيو را به اوالد خود مكي نيد، دادن بخشش هاير هستيه شرك پس هرگاه شما 11
!   دينند خواهد بخشك

اين است تورات و صحف انبيرا ايزد؛ ينكشان همچنان يز بدينند، شما نكه مردم به شما كد ي لهذا آنچه خواه12
.ارندي شوند بسيه بدان داخل مك يت است و آنانك به هاليدوه مك يقيع است آن طريرا فراخ است آن در و وسيز. دياز در تنگ داخل شو 13
م اندكابندگان آن يات است و ي به حيدوه مك يقيرا تنگ است آن در و دشوار است آن طري ز14
. باشنديدرنده م در باطن، گرگانيند ولي آيشها نزد شما ميه به لباس مكد، ينكذَبِه احتراز ك ياي انباما از 15
نند؟ي چير را از خس ميا انگور را از خار و انجيآ. د شناختيشان خواهي ايوه هايشان را از مي ا16
 آوردي بد مةوي آورد و درخت بد، ميو مكي نةويو، مكين هر درخت ني همچن17
.و آوردكي نةوي بد آورد، و نه درخت بد مةوي تواند درخت خوب مينم 18
  .نده شودكده و در آتش افياورد، بريو نكي نةويه مك ي هر درخت19
د شناختيشان را خواهيشان، اي ايوه هاي لهذا از م20
.ه در آسمان است بجا آوردكر مرا  پدةه ارادكه آنكوت آسمان گردد، بلكد داخل مليه مرا خداوند، خداوند گوكنه هر  21
م؟يار ظاهر نساختيم و به نام تو معجزات بسيردكوها را اخراج نيم و به اسم تو ديا به نام تو نبوت ننموديخداوندا، خداوندا، آ?:  بسا در آن روز مرا خواهند گفت22
.دياز من دور شواران ك بديا! هرگز شما را نشناختم?ه كحاً خواهم گفت يشان صري آنگاه به ا23
.ردك خود را بر سنگ بنا ةه خانكنم ك يه مي دانا تشبين سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آورد، او را به مرديه اكپس هر  24
.ه بر سنگ بنا شده بودكرا يد زيده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگرديد و بادها وزيالبها روان گرديده، سي و باران بار25
.گ بنا نهاديه خانه خود را بر رك نادان مانَد يرد، به مردكده، به آنها عمل نين سخنان مرا شنيه اك و هر 26
م بودي آن عظيد و خرابيده، بدان خانه زور آورد و خراب گردي شد و بادها وزيجارالبهايده، سي و باران بار27
رت افتادند،يحم او در يرد، آن گروه از تعلكن سخنان را ختم ي ايسيو چون ع 28
اتبانك داد و نه مثل يم ميشان را چون صاحب قدرت تعليه اكرا ي ز29


8متي باب 
1   ار از عقب او روانه شدندي بسير آمد، گروهيوه به زكو چون از.
.ي مرا طاهر سازي تواني، مي خداوند اگر بخواهيا:  آمد و او را پرستش نموده، گفتيه ناگاه ابرصك 2
.ه فوراً برص او طاهر گشتك!  خواهم؛ طاهر شويم:  آورده، او را لمس نمود و گفت دستيسي ع3
 باشديشان شهادتي فرمود، بگذران تا بجهت ايه موسك را يه اياهن بنما و آن هدكه رفته، خود را به ك بلي را اطّالع ندهيسكزنهار :  بدو گفتيسي ع4
 آمد و بدو التماس نموده،يكزد  ني ايوزباشيفرناحوم شد، ك وارد يسيو چون ع 5
.ده و بشدت متألم استي خداوند، خادم من مفلوج در خانه خوابيا:  گفت6
.من آمده، او را شفا خواهم داد:  بدو گفتيسي ع7
.افتي بگو و خادم من صحت خواهد يه سخنكبليير سقف من آيه زك ام يق آن نيخداوندا، ال:  در جواب گفتيوزباشي 8
 ين، مكار را بكد و به غالم خود فالن ي آيا، مي بيگري رود و به ديم برو، مي بگويكير دست خود دارم؛ چون به يان را زيم هستم و سپاهكر حي زيز مرديه من نكرا ي ز9
.ندك

. افته اميل هم ني در اسرائيمانين ايه چنكم ي گوينه به شما ميهر آ: د، متعجب شده، به همراهان خود گفتين سخن را شني چون ايسي ع10
عقوب خواهند نشست؛   يم و اسحاق و يوت آسمان با ابراهكه بسا از مشرق و مغرب آمده، در ملكم ي گوي و به شما م11
.ه و فشار دندان باشديه گرك يي جاينده خواهند شد، و در ظلمت خارجكرون افيوت بك اما پسران مل12



افتيه در ساعت خادم او صحت ك. مانت تو را عطا شوديبرو، بر وفق ا:  گفتيوزباشي به يسي پس ع13
.ده استيرده، خوابكه تب كد ي پطرس آمد، مادرزنِ او را دة به خانيسيو چون ع 14
.شان مشغول گشتي ايپس برخاسته، به خدمتگذار. ردكرد و تب او را رها ك پس دست او را لمس 15
.ديضان را شفا بخشي مرةرد و همكرون ي ارواح را بينزد او آوردند و محض سخنوانگان را به ي از دياري اما چون شام شد، بس16
.برداشت ما راي ما را گرفت و مرض هاياو ضعفها هك گفته شده بود تمام گردد ي نبيايه به زبان اشعك ي تا سخن17
. گر روندي دةناركد، فرمان داد تا به ير دور خود ديثك ي جمعيسيچون ع 18
.نمك، تو را متابعت ياستادا هر جا رو: ش آمده، بدو گفتي پيباتك آنگاه 19
.ستي سرنهادن نين پسر انسان را جاكيل. انه ها استيروباهان را سوراخ ها و مرغان هوا را آش:  بدو گفتيسي ع20
.     نمكخداوندا اول مرا رخصت ده تا رفته، پدر خود را دفن :  از شاگردانش بدو گفتيگري و  د21
.نندكه مردگان، مردگان خود را دفن كن و بگذار كمرا متابعت :  را گفتي ويسيع 22
. سوار شد، شاگردانش از عقب او آمدنديشتكچون به  23
. گرفت؛ و او در خواب بودي را فرو  ميشتكه امواج، ك يد آمد، بحديا پدي در دريمي ناگاه اضطراب عظ24
!مي شوي مكه هالكاب يخداوندا، ما را در: رده، گفتندكدار يش آمده، او را بي پس شاگردان پ25
.د آمديامل پدك يه آرامكرد كب يا را نهيآنگاه برخاسته، بادها و درد؟يمانان، چرا ترسان هستيم اك يا: شان گفتي بد26
!نندك يز از او اطاعت ميا نيه بادها و درك است ين چگونه مرديا:  اما آن اشخاص تعجب نموده، گفتند27
.ندك عبور يس از آن راه نتوانستكچ يه هك بودند ي تندخويرون شده، بدو برخوردند و بحديوانه از قبرها بيد، دو شخص ديان رسين جرْجِسيناره در زمكو چون به آن  28
؟ينكبل از وقت عذاب  تا ما را قينجا آمده ايار است؟ مگر اك ابن اللّه، ما را با تو چه يسيا عي: رده، گفتندكاد ي در ساعت فر29
.دي چريشان مي دور از اياري گراز بسة و گل30
.، در گله گرازان ما را بفرستينكرون يهرگاه ما را ب:  استدعا نموده، گفتنديوها از وي د31
 شدندكا جسته، در آب هالي به دري آن گرازان از بلندة الفور هميه فكدند ي گرازان گردةرون شده، داخل گليدر حال ب! ديبرو: شان را گفتي ا32
.    وانگان را شهرت دادندي ديخته، به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجراياما شبانان گر 33
رون روديشان بيه از حدود اكدند، التماس نمودند يچون او را د. رون آمدي بيسي مالقات عي تمام شهر براكني ا34


9متي باب 
1   ش آمديرد و به شهر خوكبور  سوار شده، عيشتكپس به

.ده شديه گناهانت آمرزك فرزند، خاطر جمع دار يا: د، مفلوج را گفتيشان را ديمان اي ايسيچون ع.  آوردنديده، نزد وي را بر بستر خوابانيناگاه مفلوج 2
.دي گويفر مكشخص نيا: اتبان با خود گفتندك از يآنگاه بعض 3
د؟ي دهياالت فاسد به خاطر خود راه مياز بهر چه  خ: ده، گفت نموكشان را درياالت اي خيسي ع4
ه برخاسته بخرام؟ كا گفتن آنيده  شد يه گناهان تو آمرزكنيدام سهل تر است، گفتن اكرا ي ز5
! خود  روانه شوةه، به خانز و بستر خود را برداشتي برخ : آنگاه مفلوج را گفت…ن هستيدن گناهان بر زميه پسر انسان را قدرت آمرزكد ين تا بدانكي ل6
! خود رفتة در حال برخاسته، به خان7
د نمودندين نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود، تمجيه اك را ييدند، متعجب شده، خداين عمل را دي و آن گروه چون ا8
. روانه شديدر حال برخاسته، از عقب و. نكتابعت مرا م: بدو گفت. دي به باج گاه نشسته دي به متّي را مسمي گذشت، مردي از آنجا ميسيچون ع 9

 و شاگردانش بنشستنديسياران آمده، با عكران و گناهي از باجگيه جمعك و واقع شد چون او در خانه به غذا نشسته بود 10
 خورد؟ياران غذا مكران و گناهيچرا استاد شما با باجگ: دند، به شاگردان او گفتنديان چون ديسيو فر 11
.ب دارندياج به طبيضان احتيه مركنه تندرستان بل: د، گفتي چون شنيسيع 12
.مياران را به توبه دعوت نماكه گناهكامده ام تا عادالن را بليرا ني، زي خواهم نه قربانيه رحمت  مكد ينكافت ين را درين رفته، اك ل13
 دارند؟  ين شاگردان تو روزه نمكم، لي داريار مي بسةان روزيسيه ما و فركچون است :  آمده، گفتندي نزد وييحيآنگاه شاگردان  14
شان گرفته شود؛ در آن هنگام يه داماد از اكد ي آي ميامين اكنند؟ و لك توانند ماتم يشان است، ميه داماد با اك ي، مادامي عروسةا پسران خانيآ: شان گفتي بديسي ع15

روزه خواهند داشت
. شودي بدتر ميدگي گردد و دريه وصله از جامه جدا   مكرا يند زك ي از پارچه نو وصله نميره اهنه پاك  ةس بر جامكچ يو ه 16
.زند تا هر دو محفوظ باشدي ري نو ميهاكه شراب نو را در مشكبل. ها تباه گرددكخته و مشيده شده، شراب ريها دركزند والّا مشي ريهنه نمك يهاك و شراب نو را در مش17
ست ي گذار تا زيا و دست خود را بر وين بكل. نون دختر من مرده استكا:  آمد و او را پرستش نموده، گفتيسيه ناگاه رئك گفت يشان مين سخنان را بدياو هنوز ا 18

.ردكخواهد 
. به اتّفاق شاگردان خود برخاسته، از عقب او روانه شديسي پس ع19
 او را لمس نموده،ي بود، از عقب او آمده، دامن ردايبتال مه مدت دوازده سال به مرض استحاضه مك ي زنكني و ا20
.ابمينه شفا ينم، هر آكش را لمس ياگر محض ردا: را با خود گفته بودي ز21
.ديدر ساعت آن زن رستگار گرد!( تو را شفا داده استمانتيه اكرا ي دختر، خاطر جمع باش زيا:  انداخته، گفتي برگشته، نظر بر ويسي ع22
ده،ينندگان را دك از شورش يس در آمد، نوحه گران و گروهي رئة به خانيسيچون ع و 23
.  ردندكه ي سخريشان بر ويا. ه در خواب استكرا دختر نمرده بليد، زيراه ده: شان گفتي بد24



.ه در ساعت برخاستكرون شدند، داخل شده، دست آن دختر را گرفت ي اما چون آن گروه ب25
افتي تمام آن مرزوبوم شهرت ار دركن ي و ا26
!نك، بر ما ترحم !پسر داود:  گفتندينان در عقب او افتاده، مكاديور فرك رفت، دو يان مك از آن ميسيو چون ع 27
.داوندا خيبل: گفتندش رد؟ك توانم يار را مكن يه اكد يمان داريا ايآ: شان گفتي بديسيع. ور نزد او آمدندك و چون به خانه در آمد، آن دو 28
.مانتان به شما بشوديبر وفق ا: رده، گفتكشان را لمس ي در ساعت چشمان ا29
.ابدي اطلّاع نيسكه زنهار كد فرمود يكشان را به تأي ايسي در حال چشمانشان باز شد و ع30
. شهرت دادنديرون رفته، او را در تمام آن نواحيشان بي اما ا31
. گنگ را نزد او آوردنديوانه ايند، ناگاه د رفتيرون ميشان بيه اك ي و هنگام32
.ده نشده بودين امر هرگز ديل چنيدر اسرائ: د و همه در تعجب شده، گفتنديا گرديرون شد، گنگ، گويو بي و چون د33
ندك يرون ميوها را بيوها، ديس دي رئةبه واسط: ان گفتنديسين فركي ل34
. دادي نمود و هر مرض و رنج مردم را شفا ميوت موعظه مكم داده، به بشارت مليس تعليناك شهرها و دهات گشته، درة در هميسيو ع 35
.نده بودندكشان حال و پراي شبان، پريه مانند گوسفندانِ بكرا يشان بسوخت زيد، دلش بر اير ديثك ي و چون جمع36
.د تا عمله در حصاد خود بفرستديي حصاد استدعا نماپس از صاحب. مكن عمله كيحصاد فراوان است ل:  آنگاه به شاگردان خود گفت37


10متي باب 
1 را شفا دهنديند و هر درد و رنجكرون يه آنها را بكد قدرت داد يشان را بر ارواح پليده، ايو دوازده شاگرد خود را طلب .

وحنّا؛ي و برادرش يب بن زِبِدعقوياس؛ ياول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندر: ن استي دوازده رسول اي و نامها2
؛ي معروف به تدي و لبيعقوب بن حلفير؛ ي باجگيلپس و برتولما؛ توما و متّاي ف3ِ
م نموديه او را تسلك يوطي اسخريهوداي و ي شمعون قانو4
د،ي داخل مشواني از سامريد و در بلَدياز راه امت ها مرو: رده، گفتكت يشان وصي فرستاده، بديسين دوازده را عيا 5
.ديل بروي اسرائةه نزد گوسفندان گمشدك بل6
.    استكيوت آسمان نزدكه ملكد ييرده، گوكد، موعظه ي روي و چون م7
.ديد، مفت بدهيافته ايمفت . دييرون نمايوها را بيد، دينكد، مردگان را زنده يد، ابرصان را طاهر سازيماران را شفا دهي ب8
د،ينكره مي خود ذخيمرهاكا مس دريا نقره ي طال 9

. خود استكه مزدور مستحق خوراكرا يد، زيا عصا برنداريفشها كا يراهن يا دو پي سفر، توشه دان ي و برا10
.ديرون رويد تا بياقت دارد؛ پس در آنجا بمانيه لكه در آنجا كد يد، بپرسيه داخل شوك يه ايا قري ي و در هر شهر11
د؛يي، بر آن سالم نماديي درآي و چون به خانه ا12
.ق بود، سالم شما به شما باز خواهد برگشتيق باشد، سالم شما بر آن واقع خواهد شد و اگر ناالي پس اگر خانه ال13
.دي خود را برافشانيهاي پاكرون شده، خايا شهر بيا به سخن شما گوش ندهد، از آن خانه يند كه شما را قبول نك و هر 14
سهل تر خواهد بود ن سدوم و عموره از آن شهريه در روز جزا حالت زمكم ي گوي منه به شماي هر آ15
.ديبوتران ساده باشكار و چون ي فرستم؛ پس مثل مارها هوشيان گرگان ميهان، من شما را مانند گوسفندان در م 16
انه خواهند زد،يس خود شما را تازيانكرد و در كم خواهند يه شما را به مجلسها تسلكرا يد، زي اما از مردم بر حذر باش17
. شوديشان و بر امت ها شهادتين، شما را به خاطر من خواهند برد تا بر ايام و سالطك و در حضور ح18
د گفت،يه چه باكرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد يد زييه چگونه و چه بگوكد ينكشه مينند، اندكم ي اما چون شما را تسل19
.نده استيه روح پدر شما، در شما گوكد بليستينده شما نيورا گي ز20
د؛يشان را به قتل خواهند رسانين برخاسته، ايرد و فرزندان بر والدكم خواهند ي و برادر، برادر را و پدر، فرزند را به موت تسل21
.ابديد، نجات نكه تا به آخر صبر كن هر كيل. ردكع مردم از شما نفرت خواهند ي و به جهت اسم من، جم22
د پرداختيل نخواهي اسرائي شهرهاةد، از هميايم تا پسر انسان ني گوينه به شما ميرا هر آيد زينك فرار يگرينند، به دك شهر بر شما جفا كيه در ك ي وقت23
  .ش برتريست و نه غالم از آقايشاگرد از معلم خود افضل ن 24
.ادتر اهل خانه اش رايپس اگر صاحب خانه را بعلْزَبول خواندند، چقدر ز.  خود شوديد و غالم را چون آقاش گرديه چون استاد خوك است شاگرد را يافك 25
.ه معلوم نشودك يشوف نگردد و نه مجهولكه مكست ي مستور نيزيرا چيد زيشان مترسي لهذا از ا26
.دينكد بر بامها موعظه ي، و آنچه در گوش شنويي بگوييم، در روشناي گوي به شما ميكي آنچه در تار27
.ز در جهنّميردن  روح و جسم را نك كه قادر است بر هالكد يه از او بترسكد بلينكم مي اند، بيشتن روح نكه قادر بر ك و از قاتالن جسم 28
. افتدين نميم پدر شما به زمك از آنها جز به حيكيه ك شود؟ و حال آني فَلس فروخته نمكي به كا دو گنجشي آ29
. سر شما شمرده شده استيهاي موةن همكي ل30
ديار افضل هستيان بسكرا شما از گنجشيد زي پس ترسان مباش31
.ردكه در آسمان است، او را اقرار خواهم كز در حضور پدر خود يند، من نكش مردم اقرار يه مرا پكپس هر  32
.ار خواهم نمودكآسمان است او را انه دركد د، من هم در حضور پدر خويار نماكش مردم انيه مرا پك اما هر 33
.ر رايه شمشك بگذارم بليامده ام تا سالمتين. ن بگذارمي بر زميه آمده ام تا سالمتكد ي گمان مبر34
. ش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازميه آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خوكرا ي ز35



 او خواهند بودةان  و دشمنان شخص، اهل خ36
 ق من نباشدياده دوست دارد، اليا دختر را از من زيه پسر كق من نباشد و هر يش از من دوست دارد، اليا مادر را بيه پدر كو هر.
.ق من نباشديد، اليايب خود را برنداشته، از عقب من نيه صلك و هر 38
.افتيرد، آن را خواهد ك كه جان خود را بخاطر من هالك سازد و هر كابد، آن را هاليه جان خود را درك هر 39
.رده باشدك مرا قبول ةند، فرستندكه مرا قبول ك يسكرده و كند، مرا قبول كه شما را قبول ك هر 40
.افتيرفت، مزد عادل را خواهد ي پذي را به اسم عادليه عادلكابد و هر ي يرد، اجرت نبي پذي را به اسم نبي ايه نبك و آن41
ع نخواهد ساختيم اجر خود را ضاي گوينه به شما مي از آب سرد محض نام شاگرد نوشاند، هر آياسه اكن صغار را ي از ايكيه ك و هر 42


11متي باب 
1 ديم دهد و موعظه نمايشان تعلي ايد، از آنجا روانه شد تا در شهرهايت را با دوازده شاگرد خود به اتمام رسانين وصي ايسيو چون ع.

د، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،يح را شني در زندان، اعمال مسييحي و چون 2
م؟ي باشيگريدا منتظري يينده تويا آن آيآ:  بدو گفت3
د،يد، اطّالع دهيده ايد و ديده اي را از آنچه شنييحيد و يبرو: شان گفتي در جواب ايسي ع4
 شنوند؛يران بشارت  مي شنود و فقيران شنونده و مردگان زنده مكند و ابرصان طاهر و ي آي م گردند و لنگان به رفتارينا ميوران بكه ك 5
.ه در من نلغزدك يسك و خوشابحال 6
هكرد ك آغاز سخن ييحي ة با آن جماعت درباريسي رفتند، عيشان ميو چون ا 7
ه لباس فاخر دربر دارد؟ ك را يا مرديد؟ آيرون شديز بيدن چه چيه بجهت دكدر جنبش است؟ بله از باد ك را يي يا نيد، آيابان رفته بوديز به بيدن چه چيه بجهت دك بل8
. باشندي پادشاهان مي پوشند در خانه هايه رخت فارخ مك ي آنانكنيا

! راي افضليم از نبي گوي به شما مي را؟ بليا نبيد؟ آيرون رفتيز بيدن چه چين بجهت دكي ل9
.ا سازدي تو مهيش روي فرستم تا راه را پي تو ميش روي من رسول خود را پكنيا?: توب استك او مةاره دربكرا همان است آني ز10
. بزرگ تر استيوت آسمان از وكتر در ملكوچكن كيد دهنده برنخاست، لي تعمييحي از يه از اوالد زنان، بزرگتركم ي گوينه به شما مي هر آ11
.ندي رباي شود و جباران آن را به زور ميوت آسمان مجبور مك ملد دهنده تا اآلن،ي تعمييحيام ي و از ا12
 نمودندي اخبار مييحيا و تورات تا يع انبيرا جمي ز13
.ديايد بيه باكاس يد، همان است الينكد قبول ي خواهيو اگر م 14
.ه گوش شنوا دارد بشنودك هر 15
ش را صدا زده،يقان خويوچه ها نشسته، رفكه در كانند  را ميم؟ اطفاليه نمايز تشبيفه را به چه چين طاين اكي ل16
.دينه نزديم، سيردك يد؛ نوحه گريردكم، رقص ني نواختي شما نيبراندي گوي م17
و دارد يند دي گويد، مي آشامي خورد و نه مي آمد، نه مييحيرا ي ز18
رده شده كق يمت از فرزندان خود تصدكن حكيل. اران استكران و گناهيسار و دوست باجگگي پرخور و ميند او مردي گوي نوشد، مي خورد و ميه مك پسر انسان آمد 19

است
:رده بودندكه توبه نكرا ي در آنها ظاهر شد زيثر از معجزات وكه اك ييآنگاه شروع به مالمت نمود بر آن شهرها 20
 يستر توبه مك در پالس و خاينه مدتي شد، هر آيدون ظاهر ميدر شما ظاهر گشت، در صور و صه ك يرا اگر معجزاتيز! دايت صي بي بر تو ايوا! ني خورزي بر تو اي وا21

.نمودند
.دون ازشما سهل تر خواهد بوديه در روز جزا حالت صور و صكم ي گوين به شما مكي ل22
 ي مينه تا امروز باقي شد، هر آيد آمد در سدوم ظاهر ميه در تو پدك ياترا هرگاه معجزي شد زي، به جهنّم سرنگون خواهي سرافراشته اكه تا به فلكفرناحوم ك ي و تو ا23
.ماند
ن سدوم از تو سهل تر خواهد بوديه در روز جزا حالت زمكم ي گوين به شما مكي ل24
شوف كان مكودك و به يان و خردمندان پنهان داشتين امور را از دانايه اكنم ك يش مين، تو را ستاي آسمان و زمك پدر، ماليا:  توجه نموده، گفتيسيدر آن وقت، ع 25

!يفرمود
.ن منظور نظر تو بوديه همچنكرا ي پدر، زي اي بل26
.شوف سازدكه پسر بخواهد بدو مك يسكر از پسر و ي شناسد غيس مكچ ي شناسد بجز پدر و نه پدر را هي پسر را نميسكز را به من سپرده است و يچ پدر همه27
.دي خواهم بخشيشان و گرانباران و من شما را آرامك تمام زحمتي اد نزد منيياي ب28
افت؛يد ي خواهي باشم و در نفوس خود آراميم و افتاده دل ميه حلكرا يد زيابيم يد و از من تعليريوغ مرا بر خود گي 29
كف است و بار من سبيوغ من خفيرا ي ز30


 12متي باب 
1 ت يسيدر آن زمان، عردندكدن و خوردن خوشه ها آغاز ي گذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند، به چيشتزارها مكان ياز م در روز سب.
.ستيز نيردن آن در سبت جاكه كنند كي ميارك شاگردان تو كنيا: دند، بدو گفتندين را ديان چون ايسي اما فر2
 گرسنه بودند،هك يردند، وقتكقانش يد آنچه داود و رفيمگر نخوانده ا: شان را گفتي ا3
. اهنان فقطكه بر كقانش حالل نبود بليه خوردن آن بر او و رفك تَقْدِمه را خورد ي خدا در آمده، نانهاة چطور به خان4



 گناه هستند؟ي دارند و بيل سبت را حرمت نمكيهنه در هك سبت، يه در روزهاكد يا در تورات نخوانده اي 5
!ل استكي بزرگتر از هيا شخصنجيه در اكم ي گوين به شما مكي ل6
.      دي نمودي گناهان را مذمت نمي بي خواهم نه قربانيه رحمت مكد يردك ي مك را درين معني و اگر ا7
ز استي روز سبت نكه پسر انسان مالكرا ي ز8
شان در آمد،ي اةسينكو از آنجا رفته، به  9

.  بر او وارد آورندييا نه؟ تا ادعايز است يا در روز سبت شفا دادن جايآ: ده، گفتندي پرسيپس از و.  حاضر بوديكه ناگاه شخص دست خشك 10
رون آورد؟ي افتد، او را نخواهد گرفت و بي گوسفند داشته باشد و هر گاه در روز سبت به حفره اكيه كست از شما يك: شان گفتي به اي و11
.ردن روا استك ييوكير سبت ها نن ديبنابرا.  پس چقدر انسان از گوسفند افضل است12
.ديح گردي صحيگريرده، مانند دكپس دراز ! نكدست خود را دراز :  آنگاه آن مرد را گفت13
نندك كه چطور او را هالكرون رفته، بر او شورا نمودند يان بيسي اما فر14
د،يشان را شفا بخشيع ايپس جم. ار از عقب او آمدندي بسي نموده، از آنجا روانه شد و گروهكن را دري ايسيع 15
.ه او را شهرت ندهندكشان را قدغن فرمود ي و ا16
: گفته شده بودي نبيايه به زبان اشعك يالمك تا تمام گردد 17
.ديشتهار نما خواهم نهاد تا انصاف را بر امت ها ايروح خود را بر و.  خرسند استيه خاطرم از وكب من يدم و حبيه او را برگزك من ة بندكنيا (18
.ديوچه ها نخواهد شنك آواز او را در يسكرد و ك نزاع و فغان نخواهد 19
.ه انصاف را به نصرت برآوردكرد تا آنكم سوخته را خاموش نخواهد ي نةليست و فتكش خرد شده را نخواهدي ن20
د خواهند داشتي و به نام او امت ها ام21
.نا شديا و بيور و گنگ، گوكه آن كد او آوردند و او را شفا داد چنانور و گنگ را نزك يوانه ايآنگاه د 22
ست؟ين شخص پسر داود نيا ايآ: رت افتاده، گفتندي و تمام آن گروه به ح23
!وهايس دي بعلْزَبول، رئياريند مگر به ك يرون نميوها را بين شخص ديا: ده، گفتنديان شنيسين فركي ل24
.ه بر خود منقسم گردد، برقرار نماندك يا خانه اي يران شود و هر شهريه بر خود منقسم گردد، وك يتكهر ممل: شان گفتي نموده، بدكرشان را دياالت اي خيسي ع25
دار ماند؟يپس چگونه سلطنتش پا. نه بخالف خود منقسم گردديند، هر آكرون يطان را بيطان، شي لهذا اگر ش26
.ردك خواهند يشان بر شما داورين جهت اينند؟ از اك يرون ميه بك يارينم، پسران شما آنها را به ك يرون ميا را بوهي و اگر من به وساطت بعلْزَبول د27
.ده استيوت خدا بر شما رسكنه ملينم، هر آك يوها را اخراج مين هرگاه من به روح خدا دكي ل28
ند؟ك او را تاراج ةه اول آن زورآور را ببندد و پس خانكند، مگر آنكرت د و اسباب او را غاي زورآور درآي شخصة بتواند در خانيسك و چگونه 29
.نده سازدكند، پراكه با من جمع نكست، برخالف من است و هر يه با من نك هر 30
. دفر به روح القدس از انسان عفو نخواهد شكن كي شود، ليده مياز انسان آمرزفركم هر نوع گناه و ي گوين رو، شما را مي از ا31
.       ده نخواهد شدينده، هرگز آمرزين عالم و در عالم آيد، در اي گويه برخالف پسر انسان سخنك و هر 32
.     شوديوه اش شناخته ميه درخت از مكرا يوه اش را فاسد،  زيد و ميا درخت را فاسد سازيو، كيوه اش را نيد و ميو گردانكيا درخت را ني 33
.دي گوي دل سخن ميادتيه زبان از زكرا يد زيه بد هستكو گفت و حال آنكيد سخن ني توانينه م زادگان، چگوي افعي ا34
. آورديرون مي بد بيزهاي بد، چةĤورد  و مرد بد از خزاني خوب برميزهاي دل خود، چيوكي نةو از خزانكي مرد ن35
. خواهند داديوز داورند، حساب آن را در ريه مردم گوكه هر سخن باطل كم ي گوين به شما مكي ل36
م خواهد شدك تو بر تو حي شد و از سخنهايه از سخنان خود عادل شمرده خواهكرا ي ز37
.ميني ببيتيم از تو آي خواهي استاد ميا: ان در جواب او گفتنديسياتبان و فرك از يآنگاه بعض 38
. داده نخواهد شديونس نبيت ين جز آشاي طلبند و بدي ميتيار آكر و زناي شرةفرق: شان گفتي او در جواب ا39
.ن خواهد بوديم زمكز سه شبانه روز در شي ماند، پسر انسان نيم ماهكونس سه شبانه روز در شيه كرا همچناني ز40
.نجا استيونس در اي از يرگتر بزكنيردند و اكونس توبه ي ةه به موعظكرا يرد زكخواهند مكشان حيفه برخاسته، بر اين طاي با اينَوا در روز داوري مردمان ن41ِ
مان ي بزرگتر از سلي شخصكنيمان را بشنود، و ايمت سلكن آمد تا حي زميه از اقصاكرا يرد زكم خواهد كشان حين فرقه برخاسته، بر اي با اي جنوب در روز داورةك مل42ِ

نجاستيا
.ابدي يند و نمك يمردش آب گي بيهايد، در طلب راحت به جايرون آي بيد از آدمي روح پليو وقت 43
.ندي بي و جاروب شده و آراسته ميد، آن را خالي گردم، و چون آيرون آمدم برميه از آن بك خود ةد به خاني گوي مي پ44
 ةن فرقين به ايهمچن.  شودي شوند و انجام آن شخص بدتر از آغازش مين آنجا مك آورد و داخل گشته، سايگر بدتر از خود را برداشته، مي رود و هفت روح دي آنگاه م45
ر خواهد شديشر
.ستاده بودنديرون اي بي ويه ناگاه مادرش و برادرانش در طلب گفتگوك گفت ياو با آن جماعت هنوز سخن م 46
.ندي خواهند با تو سخن گويستاده، ميرون اي مادر تو و برادرانت بكنيا:  را گفتي وي و شخص47
ند؟يايكر من و برادرانم ست ماديك: ل گفتي در جواب قا48
.نانند مادر من و برادرانميا: رده، گفتك شاگردان خود دراز ي و دست خود را بسو49
.ه در آسمان است بجا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من استك پدر مرا ةه ارادكرا هر ي ز50


13متي باب 



1 ا نشستير دةناركرون آمده، به ي از خانه بيسيو در همان روز، ع
ستادند؛ي آن گروه بر ساحل اي سوار شده، قرار گرفت و تماميشتكه او به ك ي جمع آمدند، بقسميار بر وي بسي و گروه2
.رون شديدنِ تخم بي بجهت پاشي برزگريوقتشان گفتي ايار به مثَلها براي بسي و معان3
.را خوردند در راه افتاد و مرغان آمده، آن يد، قدري پاشي و چون تخم م4
ن عمق نداشت،يه زمك سبز شد، چونياد نداشت افتاده، بزودي زكه خاك يي بر سنگالخ جاي و بعض5
.ديكشه نداشت خشي و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ر6
.رده، آن را خفه نمودكخته شد و خارها نمو يان خارها ري در مي و بعض7
.ي سي شصت و بعضي صد و بعضي بعضاشته شده، بار آورد،كو كين ني در زمي و برخ8
.ه گوش شنوا دارد بشنودك هر 9

؟ي رانينها به مثلها سخن مياز چه جهت با ا:  گفتنديآنگاه شاگردانش مĤمده، به و 10
شان عطا نشده، ين بدكيوت آسمان به شما عطا شده است، لكدانستن اسرار مل: شان گفتي در جواب ا11
.ه ندارد آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شدك يسكاما . ابدي يشود و افزونه دارد بدو داده كرا هري ز12
. فهمندي شنوند و نمينمنند و شنوا هستند وي بيه نگرانند و نمكم ي گوينها به مثَلها سخن مين جهت با اي از ا13
. ديد ديست و نخواهيد نگريرده، خواهكد و نظر يد فهميخواهد و نيد شنيبه سمع خواه?: دي گويه مك شود يا تمام ميشان نبوت اشعي و در حقّ ا14
نند و به گوش ها بشنوند و به دل ها بفهمند و يده اند و چشمان خود را بر هم نهاده اند، مبادا چشم ها ببي شنينين شده و به گوشها به سنگين قوم سنگيرا قلب اي ز15

.      شان را شفا دهمينند و من اكبازگشت 
 شنونديه مكراي شما زينند و گوشهاي بيه مكرا يخوشابحال چشمان شما زن كي ل16
دنديد، بشنوند و نشني شنويده اند و آنچه مينند و نديد، ببيني بيا و عادالن خواستند آنچه شما ميم بسا انبي گوينه به شما ميرا هر آي ز17
.       ديپس شما مثَل برزگر را بشنو 18
.اشته شده استكه در راه كد، همان است آني رباياشته شده است  مكد و آنچه در دل او ي آير ميد شريده، آن را نفهمي را شنوتك ملةلمكه ك يسك 19
ند،ك ي قبول مي الفور به خشنوديده، فيالم را شنكه كخته شد اوست يه بر سنگالخ رك و آن20
. خورديد، در ساعت لغزش ميالم بر او وارد آك بسبب ي صدمه ااي ي است و هرگاه سختيه فانك در خود ندارد، بليشه اين رك ول21
.        ثمر گردديند و بكالم را خفه كن جهان و غرور دولت، ي اةشيالم را بشنود و اندكه كخته شد، آن است يان خارها ريه در مك و آن22
. آورديثمر مي سي شصت و بعضي صد و بعضيو بارآور شده، بعض فهمد يده، آن را ميالم را شنكه كاشته شد، آن است كو كين نيه در زمك و آن23
:اشتكن خود يو در زمكيه تخم نك را ماند يوت آسمان مردكمل: شان آورده، گفتيگر بجهت اي ديو مثَل 24
.خته، برفتياس ركركان گندم، ي و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده، در م25
.ز ظاهر شدياس نكركبرآورد، ده و خوشه يه گندم روئك ي و وقت26
د؟ياس بهم رسانكركجا ك؟ پس از ياشته اكش نين خويو در زمكي آقا مگر تخم نيردند اك عرض يران صاحب خانه آمده، به وك پس نو27
م؟ينكم آنها را جمع ي بروي خواهيا ميآ: ردندكعرض . ار دشمن استكن يا: شان را فرمودي ا28
.دينكاس، گندم را به آنها بركركردن ك ، مبادا وقت جمعين:  فرمود29
د اما گندم را ي ساختن بافه ها ببنديرده، آنها را براكاسها جمع كركه اول كنند و در موسم حصاد، دروگران را خواهم گفت كه هر دو تا وقت حصاد با هم نمو كد ي بگذار30

؟دينكره يدر انبار من ذخ
.اشتكش ي خوة گرفته، در مزرعيه شخصك است ي خردلةوت آسمان مثل دانكمل: شان زده، گفتي اي برايگر مثليبار د 31
.رندي گيمانهيش آشيه مرغان هوا آمده در شاخه هاك شود چناني مين بقول است و درختيند بزرگترك چون نمو يتر است، ولكوچكر دانه ها ي و هر چند از سا32
.رد تا تمام، مخمر گشتكر پنهان يل خميك آن را گرفته، در سه يه زنك را ماند يه اير مايوت آسمان خمكه ملكشان گفت ي ايگر براي ديو مثل 33
چ نگفت،يشان هي با آن گروه به مثلها گفت و بدون مثل بديسي را عين معاني اة هم34
.ردك عالم تَنَطُّق خواهم ي از بناةد شي مخفيزهاينم و به چك يدهان خود را به مثلها باز م:  گفته شديه به زبان نبك يالمك تا تمام گردد 35
.اس مزرعه بجهت ما شرح فرماكركمثَل :  آمده، گفتنديرده، داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وك آن گروه را مرخّص يسيآنگاه ع 36
ارد پسر انسان است،ك يو مكيه بذر نكآن: شان گفتي در جواب ا37
.رندياس ها، پسران شركركوت و كل ميو ابناكين جهان است و تخم ني و مزرعه، ا38
.ن عالم و دروندگان، فرشتگاننديس است و موسوم حصاد، عاقبت اياشت، ابلكه آنها را ك ي و دشمن39
ن عالم خواهد شد،ي سوزانند، همان طور در عاقبت ايرده، در آتش مكاسها را جمع كركه ك پس همچنان 40
رد،كاران را جمع خواهند كلغزش دهندگان و بد ة خود را فرستاده، همةكه پس انسان مالئك 41
.ه و فشار دندان بوديه گرك ييشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جاي و ا42
ه گوش شنوا دارد بشنودكهر . شدوت پدر خود مثل آفتاب، درخشان خواهندك آنگاه عادالن در مل43
دين را خري آن رفته، آنچه داشت فروخت و آن زميافته، پنهان نمود و از خوشي آن را ي شخصهكن ي در زمة شدي را ماند، مخفيوت آسمان گنجكو مل 44
   خوب باشد،يدهاي مرواريايه جوك را ماند يوت آسمان تاجركباز مل 45
دي خود را فروخته، آن را خركمليافت، رفت و مايد گرانبها ي مرواركي و چون 46
د،   ي به آن درآينده شود و از هر جنسكا افيه به درك است يوت آسمان مثل دامكضاً مليا 47
.نند و بدها را دور اندازندكشَند و نشسته، خوب ها را در ظروف جمع كناره اش ك و چون پر شود، به 48
رده،كن جدا يان صالحين را از ميرون آمده، طالحيفرشتگان ب. ن عالم خواهد شدينطور در آخر اي بد49



. باشديه و فشار دندان ميه گرك يي آتش خواهند انداخت جاشان را در تنوري ا50
. خداوندايبل: د؟ گفتندشيده اين امور را فهمي اةا هميآ: شان را گفتي ايسي ع51
. آورديرون ميهنه بك نو و يزهايش چي خوةه از خزانك است يافته است، مثل صاحب خانه ايم يوت آسمان تعلكه در ملك ياتبكن، هر يبنابرا: شان گفتي به ا52
.د، از آن موضع روانه شدين مثل ها را به اتمام رساني ايسيو چون ع 53
د؟يمت و معجزات را بهم رسانكن حين شخص چنيجا اكاز : ه متعجب شده، گفتندك يم داد، به قسميشان تعلي اةسينكشان را در يش آمد اي و چون به وطن خو54
هودا؟ يوسف و شمعون و يعقوب و يست؟ و برادرانش ي نيم ناميمادرش مرا ي باشد؟ و آين پسر نجار نميا اي آ55
د؟يجا بهم رسانكن همه را از ي باشند؟ پس اينم خواهرانش نزد ماة و هم56
.شي خوة حرمت نباشد مگر در وطن و خاني بينب: شان گفتي بديسين عكيل.  او لغزش خورندة و دربار57
ار در آنجا ظاهر نساختيبسشان معجزه ي ايماني اي و بسبب ب58


14متي باب 
1 خ چون شهرت عيس تِيروديدر آن هنگام هد،ي را شنيسيترار

. گرددين جهت معجزات از او صادر ميه از مردگان برخاسته است، و از اكد دهنده ي تمييحين است يا:  به خادمان خود گفت2
لپس گرفته، در بند نهاده و در زندان انداخته بود؛يود فا، زن برادر خيرودي را بخاطر هييحيس يروديه هكرا ي ز3
.ستي بر تو حالل نينگاه داشتن و:  بدو همه گفتييحيه ك چون 4
.  دانستندي ميه او را نبكرا يد زيرد، از مردم ترسكه قصد قتل او ك ي و وقت5
.س را شاد نموديروديده، هركا در مجلس رقص يرودي آراستند، دختر هيس را ميروديالد هي اما چون بزم م6
.ه آنچه او خواهد بدو بدهدكن رو قسم خورده، وعده داد ي از ا7
.ت فرماي به من عنايد دهنده را اآلن در طَبقي تعمييحيه سر كب مادر خود گفت ي و او از ترغ8
.ه بدهندكنان خود، فرمود ين بجهت پاسِ قسم و خاطر همنشكيد، لي آنگاه پادشاه برنج9

رد،ك را در زندان از تن جدا ييحيفرستاد، سر  و 10
. م نمودند و او آن را نزد مادر خود بردي گذارده، به دختر تسلي و سر او را در طشت11
 را اطّالع دادنديسي سپردند و رفته، عك پس شاگردان آمده، جسد او را برداشته، به خا12
. روانه شدندي از عقب ويكدند، از شهرها به راه خشيو چون مردم شن.  به خلوت رفتيرانه اينجا به و سوار شده، از آيشتكد، به ين را شني ايسيو چون ع 13
.شان را شفا داديماران ايشان رحم فرمود و بيده، بر ايار دي بسيرون آمده، گروهي بيسي پس ع14
.ن گروه را مرخّص فرما تا به دهات رفته بجهت خود غذا بخرنديپس ا.  گذشتهرانه است و وقت اآلنين موضع ويا:  آمده، گفتندي و در وقت عصر، شاگردانش نزد و15
.ديشان را غذا دهيشما ا. اج به رفتن ندارندياحت: شان را گفتي ايسي ع16
!مي ندارينجا جز پنج نان و دو ماهيدر ا:  بدو گفتند17
!دياورينجا نزد من بيآنها را ا:  گفت18
رد، به شاگردان سپرد و شاگردان بدان كت داد و نان را پاره كسته، بري آسمان نگري را گرفته، به سويسبزه نشستند و پنج نان و دو ماه و بدان جماعت فرمود تا بر 19

.جماعت
.رده، برداشتندك مانده دوازده سبد پر ي باقير شدند و از پاره هاي و همه خورده، س20
ر مرد بودندب به پنج هزاي زنان و اطفال قري و خوردگان سوا21
. گر روانه شوند تا آن گروه را رخصت دهدي دةنارك به يش از وي سوار شده، پيشتك شاگردان خود را اصرار نمود تا به يسي درنگ عيب 22
.و وقت شام در آنجا تنها بود.  برآمديوهك عبادت بر فراز ي و چون مردم را روانه نمود، به خلوت برا23
.د، به امواج گرفتار بودي وزيه مكا به سبب باد مخالف يان درير م در آن وقت ديشتك اما 24
.ديشان روانه گردي ايده، به سويا خرامي بر دريسي و در پاس چهارم از شب، ع25
.اد برآوردندي است؛ و از خوف فرياليه خكدند، مضطرب شده، گفتند يا خرامان دي اما چون شاگردان، او را بر در26
! ديمنم، ترسان مباش! ديخاطر جمع دار :رده، گفتك تأمل خطاب ين را بشاي ايسي اما ع27
. مي آب، نزد تو آي مرا بفرما تا بر روييخداوندا، اگر تو:  پطرس در جواب او گفت28
. دي آيسي آب روانه شد تا نزد عي فرود شده، بر رويشتكدر ساعت پطرس از ! ايب:  گفت29
.ابيخداوندا، مرا در: اد برآورده، گفتيرسان گشت و مشرف به غرق شده، فرد، تيد دين چون باد را شدكي ل30
؟ي آوردكمان، چرا شيم اك يا:  درنگ دست آورده، او را بگرفت و گفتي بيسي ع31
.دين گردك سوار شدند، باد سايشتك و چون به 32
!يهست تو پسر خداةقي الحقيف: رده، گفتندك آمده، او را پرستش يشتك پس اهل 33
سرَه آمدند،ين جنِيرده، به زمكآنگاه عبور  34
ماران را نزد او آوردند،   ي بة فرستاده، همي آن نواحي و اهل آن موضع او را شناخته، به همگ35
افتيامل كرد، صحت كه لمس كنند و هر كش را لمس يه محض دامن رداك و از او اجازت خواستند 36


 15متي باب 
1 آمده، گفتنديسيم نزد عيان اُرشليسيو فراتبان كگاه نآ :



ند؟ي شوي خورند دست خود را نميرا هرگاه نان ميند، زي نمايخ تجاوز ميد مشايه شاگردان تو از تقلك چون است 2
د؟ينك يم خدا چرا تجاوز مكش، از حيد خويز به تقليشما ن: شان گفتي او در جواب ا3
. گرددكا مادر را دشنام دهد البتّه هاليه پدر ك خود را حرمت دار و هر ه مادر و پدركم داده است كرا خدا حي ز4
 است،يه ايد آنچه از من به تو نفع رسد هديا مادر خود را گويه پدر كد هر يي گوين شما مكي ل5
.ديم خدا را باطل نموده اكد خود، حيپس به تقل. ندي نمايا مادر خود را بعد از آن احترام نمي و پدر 6
:ه گفتكو نبوت نموده است كي شما نةاء دربارياران، اشعكاي ري ا7
.از من دور استن دلشانكيند، لي نمايد ميش مرا تمجي خويند و به لبهاي جوي خود به من تقرب مين قوم به زبانهاي ا8
. دهنديم ميض تعلي فراةام مردم را بمنزلكه احكرا ينند زك ي پس عبادت مرا عبث م9

د؛يگوش داده، بفهم: شان گفتي را خوانده، بدو آن جماعت 10
. گردانديد انسان را نجس مي آيرون ميه آنچه از دهان بك سازد بلي رود انسان را نجس مي نه آنچه به دهان فرو م11
روهش داشتند؟كدند، مين سخن را شنيان چون ايسيه فرك ي دانيا ميآ:  آمده، گفتندي آنگاه شاگردان و12
.نده شودكاشته باشد، ك من نيه پدر آسمانك يهر نهال: گفت او در جواب 13
ور راهنما شود، هر دو در چاه افتندكور، كورانند و هرگاه كان يوران راهنماكد، يشان را واگذاري ا14
. ما شرح فرماين مثل را برايا: پطرس در جواب او گفت 15
د؟ي هستك ادرايز تا به حال بيا شما نيآ:  گفتيسي ع16
 شود؟ينده مك گردد و در مبرَز افيم مك رود، داخل شيه آنچه از دهان فرو مكد يافته ايا هنوز ني 17
. سازديه انسان را نجس مكزها است ين چي گردد و ايد، از دل صادر مين آنچه از دهان برآكي ل18
.فرهاكدات دورغ و ها و شهاياالت بد و قتلها و زناها و فسقها و دزديد، خي آيه از دل برمكرا ي ز19
. گرداندي ناشسته، انسان را نجس نمين خوردن به دستهاكي سازد، ليه انسان را نجس مكنها است ي ا20
. دون رفتيار صور و صيرون شده، به دي از آنجا بيسيپس ع 21
.وانه استيرا دختر من سخت دين زك رحم خداوندا، پسر داودا، بر من:  را گفتينان وكاديرون آمده، فريه از آن حدود بينعانك ناگاه زن 22
. ندك يرا در عقب ما شورش مي زيه او را مرخّص فرماكش آمده، خواهش نمودند يچ جوابش نداد تا شاگردانش پين هكي ل23
.لي خاندان اسرائةفرستاده نشده ام مگر بجهت گوسفندان گمشد:  او در جواب گفت24
.نك ياريخداوندا مرا : گفترده، ك پس آن زن آمده، او را پرستش 25
.     ستيز نيه نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جاك در جواب گفت 26
. خورنديش ميان خوي آقاة سفرة افتاديز از پاره هايرا سگان ني خداوندا، زيبل: ردك عرض 27
افتيه در همان ساعت، دخترش شفا ك. هش تو بشودتو را برحسب خوا! م استيمان تو عظيا!  زنيا:  در جواب او گفتيسي آنگاه ع28
.وه برآمده، آنجا بنشستكل آمد و بر فراز ي جلياي درةناركرده، به كت ك از آنجا حريسيع 29
شان را شفا داد،يدند و انك افيسي عيشان را بر پاهايگران را با خود برداشته، نزد او آمدند و اي از ديوران و گنگان و شلّان و جمعكار، لنگان و ي بسي و گروه30
ردندكد يل را تمجي اسرائيدند، متعجب شده، خداينا ديوران را بكا و شلّان را تندرست و لنگان را خرامان و يه آن جماعت، چون گنگان را گوك ي بقسم31
 ي ندارند و نمك خورايز برايچ چي باشند و هيه با من مكت ه الحال سه روز اسكرا ين جماعت دل بسوخت زيمرا بر ا: ده، گفتيش طلبي شاگردان خود را پيسيع 32

.نندكشان را گرسنه برگردانم مبادا در راه ضعف يخواهم ا
ند؟كر ين انبوه را سيه چنكابان ما را آنقدر نان باشد يجا در بكاز :  شاگردانش به او گفتند33
.كوچكان يز ماه ايهفت نان و قدر: د؟ گفتنديچند نان دار: شان را گفتي ايسي ع34
.نندين بنشي پس مردم را فرمود تا بر زم35
.رده، به شاگردان خود داد و شاگردان به آن جماعتكر نمود و پاره كان را گرفته، شي و آن هفت نان و ماه36
.ل پر برداشتندي مانده هفت   زنبي باقير شدند و از خرده هاي و همه خورده، س37
.اطفال چهار هزار مرد بودند زنان و ي و خورندگان، سوا38
 سوار شده، به حدود مجدل آمديشتك پس آن گروه را رخصت داد و به 39


16متي باب 
1 وقيسيآنگاه فرشان ظاهر سازدي اي براي آسمانيتيه آك خواستند ي امتحان از ويان نزد او آمده، از رويان و صد.

را آسمان سرخ است؛يهوا خوش خواهد بود زد يي گويدر وقت عصر م(ه كشان را جواب داد ي ا2
!دي توانيد، اما عالماتِ زمانها را نميز دهييد صورت آسمان را تمي دانياران مكاي ريا. ه آسمان سرخ و گرفته استكرا يد هوا بد خواهد شد زيي گوي و صبحگاهان م3
رده، روانه شدكشان را رها يپس ا. ينبونسيت يشان عطا نخواهد شد جز آي بديتي طلبند و آي ميتيار، آكرِ زناي شرة فرق4
.ه نان بردارندكردند ك رفتند، فراموش يو شاگردانش چون بدان طرف م 5
!دينكاط يان احتيان و صدوقيسي فرةيرمايه از خمكد يآگاه باش: شان را گفتي ايسي ع6
 . ميه نان برنداشته اكاز آن است : ر نموده، گفتندكشان در خود تفي پس ا7
د؟ياورده ايد از آنجهت نان نينك ير مكمانان، چرا در خود تفي سست ايا: شان گفتي نموده، بدكن را دري ايسي ع8
د؟يه برداشتك را يد آن پنج نان و پنج هزار نفر و چند سبدياورده اياد نيده و يا هنوز نفهمي آ9

د؟يه برداشتك را يلي و نه آن هفت نان و چهار هزار نفر و چند زنب10



د؟ينكاط يان احتيان و صدوقيسي فرةيرمايه از خمك نان شما را نگفتم ةه درباركد يدي پس چرا نفهم11
اط فرموده استيم احتكان حيان و صدوقيسيم فريه از تعلك بلةيرمايه نه از خمكافتند ي آنگاه در12
ند؟   ي گويه پسر انسانم چه شخص مكمردم مرا : ، گفتديلِپس آمد، از شاگردان خود پرسي فةيصري قي به نواحيسيه عك يو هنگام 13
.اي از انبيكيا يا ي اِرمياس و بعضي اليد دهنده و بعضي تعمييحي يبعض:  گفتند14
د؟ي دانيه مكشما مرا : شان را گفتي ا15
! زندهيح، پسر خداي مسييه توكجواب گفت در شمعون پطرس16
. ه در آسمان استكه پدر من كرده، بلكشف نكن را بر تو يرا جسم و خون ايز! وناي شمعون بن يخوشابحال تو ا:  گفتي در جواب ويسي ع17
.افتيال نخواهد ينم و ابواب جهنّم بر آن استك ي خود را بنا ميسايلكن صخره ي پطرس و بر اييه توكم ي گويز تو را مي و من ن18
. در آسمان گشاده شوديين گشاي در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين ببندير زم سپارم؛ و آنچه بيوت آسمان را به تو مك مليدهايلك و 19
ح استيه او مسكند يس نگوكچ يه به هك آنگاه شاگردان خود را قدغن فرمود 20
شته شدن و در روز سوم كاتبان و كهنه و ك يساوخ و ريدن از مشايشكار يم و زحمتِ بسيه رفتن او به اورشلكرد ك به شاگردان خود خبر دادن آغاز يسيو از آن زمان ع 21

. استيبرخاستن ضرور
!ن بر تو هرگز واقع نخواهد شديه اك خداوند يحاشا از تو ا: رد به منع نمودن و گفتك و پطرس او را گرفته، شروع 22
!ينك ير مك را تفيه امور انسانك را بلي الهرا نه اموري، زي باشيه باعث لغزش من مكرا يطان زي شيدور شو ا:  اما او برگشته، پطرس را گفت23
.ديب خود را برداشته، از عقب من آيرده و صلكار كد خود را انيند، باك خواهد متابعت من يسكاگر :  به شاگردان خود گفتيسي آنگاه ع24
.ابديند، آن را درك كه جان خود را بخاطر من هالك سازد؛ اما هر كجان خود را برهاند، آن را هالس بخواهدكرا هر ي ز25
 جان خود خواهد ساخت؟يز را فداي چه چيه آدمكنيا ايا را ببرد و جان خود را ببازد؟ يه تمام دنكرا شخص را چه سود دارد ي ز26
. را موفق اعمالش جزا خواهد داديسك خود و در آن وقت هر ةكش به اتّفاق مالئيه پسر انسان خواهد آمد در جالل پدر خوكرا ي ز27
.دي موت را نخواهند چشةد، ذائقي آيوت خود مكه در ملكنند يه تا پسر انسان را نبكنجا حاضرند ي در ايه بعضكم ي گوينه به شما مي هر آ28


17متي باب 
. بلند برديوهكشان را در خلوت به يوحنّا را برداشته، ايعقوب و برادرش ي، پطرس و يسيو بعد از شش روز، ع 1
.ديد گرديد، درخشنده و جامه اش چون نور، سفيأت او متبدل گشت و چهره اش چون خورشين هشاي و در نظر ا2
.ردندك يشان ظاهر شده، با او گفتگو مياس بر اي و اليه ناگاه موسك 3
 يگري و دي بجهت موسيكي تو و ي برايكيم، يزنجا بسايبان در اي، سه ساياگر بخواه! و استكينجا نيه خداوندا، بودن ما در اك متوجه شده، گفت يسي اما پطرس به ع4
.اسي اليبرا
!دياو را بشنو.  خشنودميه از وكب من ين است پسر حبيه اكد ي از ابر در رسي آوازكنيند و اكه افيشان ساي درخشنده بر ايه ناگاه ابرك و هنوز سخن بر زبانش بود 5
.ت ترسان شدنديها ني در افتاده، بيدند، به روين را شني و چون شاگردان ا6
!ديد و ترسان مباشيزيبرخ: شان را لمس نمود و گفتي آمده، اكي نزديسي ع7
.دندي تنها نديسيس را جز عكچ يو چشمان خود را گشوده، ه  8
.دي باز نگوئيسكا به ا ريون ريزد، زنهار ايه تا پسر انسان از مردگان برنخكشان را قدغن فرمود ي ايسي آمدند، عير ميوه به زكشان از يو چون ا  9

د؟ياس اول آيد الي بايه مكند ي گوياتبان چرا مكپس : ده، گفتنديشاگردانش از او پرس 10
.زها را اصالح خواهد نموديد و تمام چي آياس ميالبتّه ال:  او در جواب گفت11
.ديشان زحمت خواهد ديز از ايردند؛ به همانطور پسر انسان نك يند با وه آنچه خواستكاس آمده است و او را نشناختند بليه الحال الكم ي گوين به شما مكي ل12
 گفتيشان سخن ميد دهنده بدي تعمييحي ةه درباركافتند ي آنگاه شاگردان در13
:ردك زانو زده، عرض يش آمده، نزد وي پيدند، شخصيو چون به نزد جماعت رس 14
. افتديرّراً در آب مكت متألم است، چنانچه بارها در آتش و مرا مصروع و به شدين زك خداوندا، بر پسر من رحم 15
. و او را نزد شاگردان تو آوردم، نتوانستند او را شفا دهند16
.دي با شما باشم و تا چند متحمل شما گردم؟ او را نزد من آوريكج رفتار، تا به كمانِ ي اي بة فرقيا:  در جواب گفتيسي ع17
افتيرون شد و در ساعت، آن پسر شفا ي بيو از ويداده، دب ي او را نهيسي پس ع18
م؟ينكرون يم او را بيچرا ما نتوانست: دندي آمده، در خلوت از او پرسيسياما شاگردان نزد ع 19
نجا بدان جا منتقل يد از اي گفتيوه مكن يبدد، ي داشتي مي خردلةمانِ به قدر دانيم، اگر اي گوينه به شما ميرا هر آيز.  شمايماني ايبه سبب ب: شان را گفتي ايسي ع20

. بودي بر شما محال نميچ امري شد و هيشو، البتّه منتقل م
. روديرون نمين جنس جز به دعا و روزه بين اكي ل21
رده خواهد شد،كم يپسر انسان بدست مردم تسل: شان گفتي بديسي گشتند، عيل ميشان در جليو چون ا 22
ار محزون شدنديپس بس.  و در روز سوم خواهد برخاستشتك و او را خواهند 23
 دهد؟يا استاد شما را دو درهم نميآ: فرناحوم شدند، محصالنِ دو درهم نزد پطرس آمده، گفتندكشان وارد يو چون ا 24
رند؟ از فرزندان ي گيه ميسان عشر و جزكن از چه ؟ پادشاهان جهاي شمعون، چه گمان داريا:  بر او سبقت نموده، گفتيسيو چون به خانه درآمده، ع. يبل:  گفت25
گانگان؟يا از بيش يخو
!ناً پسران آزادنديقيپس :  بدو گفتيسيع. گانگانياز ب:  گفتي پطرس به و26



آن را . افتي يرده، مبلغ چهار درهم خواهكد، گرفته و دهانش را باز ي آيرون ميه بك يو اول ماهندازي بيا رفته، قلّابي درةناركم، به يشان را برنجانيه اكن مبادا كي ل27
!شان بدهي من و خود بديبرداشته، برا


18متي باب 

1 وت آسمان بزرگتر است؟كس در ملكچه :  آمده، گفتنديسيدر همان ساعت، شاگردان نزد ع
شان برپا داشتيان اي را طلب نموده، در مي طفليسي آنگاه ع2
.د شديوت آسمان نخواهكد، هرگز داخل ملي نشوكوچكد و مثل طفل ينك بازگشت نم تاي گوينه به شما ميهر آ:  و گفت3
.وت آسمان بزرگتر استك خود را فروتن سازد، همان در ملكوچك ةن بچيه مثل اك پس هر 4
.رفته استيند، مرا پذك را به اسم من قبول ين طفليه چنك يسك و 5
 شديا غرق ميخته، در قعر دري بر گردنش آوييايه سنگ آسك بود يرند، لغزش دهد او را بهتر ممان دايه به من اكن صغار را ي از ايكيه ك و هر 6
.ه سبب لغزش باشدك يسك بر ين واكيه البد است از وقوع لغزشها، لكرا ين جهان به سبب لغزشها؛ زي بر ايوا 7
 يا دو پا در نارِ جاودانيه با دو دست ك از آنيات شويا شلّ داخل حيه لنگ كرا تو را بهتر است يز زرده، از خود دور انداكت تو را بلغزاند، آن را قطع يا پاي پس اگر دستت 8
.ينده شوكاف
ينده شوكه با دو چشم در آتش جهنّم افكني، از ايات شوي چشم وارد حكيرا تو را بهتر است با يرده، از خود دور انداز زكقلع  و اگر چشمت تو را لغزش دهد، آن را9

.نندي بيه در آسمان است مك پدر مرا يشان دائماً در آسمان روي اةكه مالئكم ي گويرا شما را ميد، زير مشمارين صغار را حقي از ايكيزنهار  10
.ه پسر انسان آمده تا گمشده را نجات بخشدكرا ي ز11
 رود؟ي آن گم شده نمي گذارد و به جستجويوهسار نمك آن نود و نُه را به اي از آنها گم شود، آيكي را صد گوسفند باشد و يسكد، اگر ي بري شما چه گمان م12
.ه گم نشده اندكند از آن نود و نه ك ي ميشادشتر ي بيكيم بر آن ي گوينه به شما ميابد، هر آي و اگر اتّفاقاً آن را در13
 گرددكان هالكوچكن ي از ايكيه كست ين نيه در آسمان است اك پدر شما ةن ارادي همچن14
؛يافتيهرگاه سخن تو را گوش گرفت، برادر خود را در. نكان خود و خلوت الزام يرده باشد، برو و او را مكو اگر برادرت به تو گناه  15
. ثابت شوديا سه شاهد، هر سخنيگر با خود بردار تا از زبان دو ي با دو نفر دكي و اگر نشنود، 16
.ر باشديا باجگي يند، در نزد تو مثل خارجكسا را قبول نيلكسا بگو و اگر يلك ند، بهكشان را رد ي و اگر سخن ا17
.باشدد، در آسمان گشوده شدهيين گشايد، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمين بنديم آنچه بر زمي گوينه به شما مي هر آ18
.رده خواهد شدكشان ي ايه در آسمان است براكنه از جانب پدر من يبخواهند متّفق شوند، هر آه ك هر چه ةن درباريم هرگاه دو نفر از شما در زمي گوي باز به شما م19
شان حاضرميان ايا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در ميه دو ك ييرا جاي ز20
ا تا هفت مرتبه؟ي آد؟يد او را آمرزي بايخداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، م: آنگاه پطرس نزد او آمده، گفت 21
!ه تا هفتاد هفت مرتبهكم تا هفت مرتبه، بلي گويتو را نم:  بدو گفتيسي ع22
. محاسبه داشتةه با غالمان خود ارادك را ماند يوت آسمان پادشاهك از آنجهت مل23
.ار بودكه ده هزار قنطار به او بدهك را نزد او آوردند ي و چون شروع به حساب نمود، شخص24
.نندك او فروخته، طلب او را وصول كمليه او را با زن و فرزندانش و تمام ماكرد كش امر يد، آقايه ادا نماك نداشت يزيچون چ و 25
.نمك آقا مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا يا: ن نهاده او را پرستش نمود و گفتي پس آن غالم رو به زم26
.ديرد و قرض او را بخشكو را رها  ترحم نموده، اي آن غالم بر وي آنگاه آقا27
!نكطلب مرا ادا ?: ش را فشرده، گفتياو را بگرفت و گلو. نار طلب داشتيه از او صد دكافت ي از همقطاران خود را يكيرون رفت، ين چون آن غالم بكي ل28
.نمكد مرا مهلت ده تا همه را به تو ر?:  او افتاده، التماس نموده، گفتي پس آن همقطار بر پاها29
.ندكه رفته، او را در زندان انداخت تا قرض را ادا كرد بلك اما او قبول ن30
. خود باز گفتندين شدند، رفتند و آنچه شده بود به آقايار غمگيدند، بسيرا دعين وقاي اي چون همقطاران و31
دم؟ياهش تو به تو نبخشا تمام آن قرض را محض خوير، آي غالم شريا: ده، گفتيش او را طلبي آنگاه موال32
ردم؟كه من بر تو رحم ك چنانينكه بر همقطار خود رحم كز الزم نبود يا تو را ني پس آ33
. او در غضب شده، او را به جلّادان سپرد تا تمام قرض را بدهدي پس موال34
را از دل نبخشد از شما برادر خود يكيز با شما عمل خواهد نمود، اگر هر ي من نينطور پدر آسماني به هم35


19متي باب 
1 نّ آمديهوديل روانه شده، به حدود يد، از جلين سخنان را به اتمام رساني ايسيو چون عده از آن طرف اُر.

ديشان را در آنجا شفا بخشيار از عقب او آمدند و اي بسي و گروه2
 طالق دهد؟يرد، زن خود را به هر علّتز است ميا جايآ: نند و گفتندكان آمدند تا او را امتحان يسيپس فر 3
د،يشان را مرد و زن آفريه خالق در ابتدا اكد يمگر نخوانده ا: شان گفتي او در جواب ا4
 تن خواهند شد؟كيوندد و هر دو يش بپيرده، به زن خوكن جهت مرد، پدر و مادر خود را رها ي و گفت از ا5
.وست انسان جدا نسازديپس آنچه را خدا پ. هستند تن كيه كستند بلين بعد از آن دو ني بنابرا6
نند؟كه زن را طالقنامه دهند و جدا ك امر فرمود يپس از بهر چه موس:  گفتندي به و7



.ن نبودين از ابتدا چنكيل. ديخود را طالق دهه زنانك شما، شما را اجازت داد ي به سبب سنگدليموس: شان را گفتي ا8
ندكند، زنا كاح ك را نيه زن مطلّقه اك است و هر يند، زانكاح ك را نيگرير علّت زنا طالق دهد و ديزن خود را بغه كم هر ي گوي و به شما م9

!ردن بهتر استكاح نكن باشد، نيم شوهر با زن چنكاگر ح: شاگردانش بدو گفتند 10
.استه عطا شده ك يسانكرند، مگر به ي پذيالم را نمكن ي خلق ايتمام: شان را گفتي ا11
 يوت خدا خود را خصكه بجهت ملك باشند ي ها مي شده اند و خصيه از مردم خصك ها هستند ين متولّد شدند و خصيم مادر چنكه از شك باشند ي ها ميه خَصكرا ي ز12

ردي قبول دارد بپذييه تواناكنموده اند، آن
.ب دادنديشان را نهياما شاگردان، ا. ندكن نهاده، دعا شاي خود را بر اي را نزد او آوردند تا دستهاكوچك ةآنگاه چند بچ 13
.نهاستيوت آسمان از مثل اكرا مليد، زينكشان را منع نيد و از آمدن نزد من، اي را بگذاركوچك يبچه ها:  گفتيسي ع14
شان گذارده از آن جا روانه شدي خود را بر اي و دستها15
ابم؟ي يات جاودانينم تا حكو كيو، چه عمل نكي استاد نيا:  را گفتي آمده، ويناگاه شخص 16
.ام را نگاه دارك، احيات شوي داخل حياگر بخواهنكيل. ست، جز خدا فقطيو نكي نيسكه ك و حال آنيو گفتكياز چه سبب مرا ن:  را گفتي و17
ن، شهادت دروغ مده،ك مين، دزدكن، زنا مكقتل م:  گفتيسيام؟ عكدام احك:  بدو گفت18
. خود را مانند نفس خود دوست دارةيو مادر خود را حرمت دار و همسا و پدر 19
گر مرا چه ناقص است؟يد. ت نگاه داشته امينها را از طفولي اةهم:  را گفتيجوان و20
.ا متابعت نما داشت؛ و آمده مري خواهيه در آسمان گنجك خود را بفروش و به فقرا بده كملي، رفته مايامل شوك ياگر بخواه:  بدو گفتيسي ع21
ار داشتيه مال بسكرا يد، دل تنگ شده، برفت زين سخن  را شني چون جوان ا22
. شودي داخل ميوت آسمان به دشواركه شخص دولتمند به ملكم ي گوينه به شما ميهر آ:  به شاگردان خود گفتيسيع 23
.وت خداكخول شخص دولتمند در مله گذشتن شتر از سوراخ سوزن، آسانتر است از دكم ي گوي و باز شما را م24
ابد؟   ي تواند نجات يه مكپس : ر گشته، گفتنديت متحيدند، بغاي شاگردانش چون شن25
.ن استكز ممين نزد خدا همه چكين محال است لينزد انسان ا: شان شده، گفتي متوجه ايسي ع26
پس ما را چه خواهد بود؟. مينك يا متابعت مرده، تو رك كزها را تري چة  ما همكنيا:  آنگاه پطرس در جواب گفت27
 يرسكز به دوازده يند، شما ني جالل خود نشيرسكه پسر انسان بر ك يد، در معاد وقتيه مرا متابعت نموده اكم شما ي گوينه به شما ميهر آ: شان را گفتي ايسي ع28

.د نمودي خواهيل داورينشسته، بر دوازده سبط اسرائ
 خواهد يات جاودانيافت و وارت حيرد، صد  چندان خواهد ك كنها را تريا زميا فرزندان يا زن يا مادر يا پدر يا خواهران يا برادران يخانه ها  من،ه بخاطر اسمك و هر 29

.گشت
نين، اولي گردند و آخرين ميه آخركن ين بسا اولكي ل30


20متي باب 
.رديستان خود به مزد بگكرون رفت تا عمله بجهت تايان به بامدادك را ماند يوت آسمان صاحب خانه اكرا مليز 1
.ستان خود فرستادكشان را به تاينار قرار داده، اي دكي ي پس با عمله، روز2
.  ديستاده ديار اكيگر را در بازار بي ديرون رفته، بعضيب به ساعت سوم بي و قر3
.پس رفتند.  دهمي شما است به شما مد و آنچه حقّيستان بروكشما هم به تا: ز گفت يشان را ني ا4
.ردكن يب به ساعت ششم و نهم رفته، همچني باز قر5
د؟يستاده آيار اكينجا بي روز در اياز بهر چه تمام: شان را گفتيا. افتيستاده يار اكيگر بيازدهم رفته، چند نفر ديب به ساعت ي و قر6
.افتيد يش را خواهيد و حقّ خويستان بروكز به تايما نش: شان گفتيبد. س ما را به مزد نگرفتكچ يه: گفتندش 7
.نكشان را ادا ين مزد اين گرفته تا اوليده، از آخريمزدوران را طلب: ستان به ناظر خود گفتكد، صاحب تاي و چون وقت شام رس8
.افتندي يناري ديان آمده، هر نفريازده ساعتي پس 9

.افتندي يناري ديز هر نفريشان ني ايول. افتياهند شتر خويه بكن آمده، گمان بردند ي و اول10
ت نموده،ياكخانه ش اما چون گرفتند، به صاحب11
؟ي ساخته ايم مساويده اي و حرارت روز گرديه متحمل سختكشان را با ما يردند و اكار ك ساعت كين، ين آخريه اك گفتند 12
؟ي با من قرار نداديناريمگر به د. ردمك نيق بر تو ظلمي رفيا: شان گفتي از ايكي او در جواب 13
. مثل تو دهمين آخري خواهم بديم.  حقّ خود را گرفته برو14
و هستم؟كيه من نكنم؟ مگر چشم تو بد است از آن رو كه از مال خودم آنچه خواهم بكست يز نيا مرا جاي آ15
مكار يدگان بسيارند و برگزيشدگان بسرا خوانده ين خواهند شد، زين اولين و آخرين آخرين اولي بنابرا16
: شان گفتيده بدي راه به خلوت طلبي رفت، دوازده شاگرد خود را در اثنايم مي به اورشليسيو چون ع 17
م قتل او را خواهند داد،كرده خواهد شد و حكم ياتبان تسلكهنه و ك يساوم و پسر انسان به ري رويم مي اورشلي به سوكني ا18
.ند و در روز سوم خواهد برخاستيانه زنند و مصلوب نماينند و تازك به امت ها خواهند سپرد تا او را استهزا  و او را19
.ردك درخواست يزي آمده و پرستش نموده، از او چي با پسران خود نزد ويآنگاه مادر دو پسر زِبِد 20
.نندي بر دست چپ تو بنشيگري بر دست راست و ديكيت تو، وكن دو پسر من در مليبفرما تا ا؟ گفتيچه خواهش دار:  بدو گفت21
.مي توانيم: د؟ بدو گفتنديابيابم، بي يه من مك را يديد و تعمي نوشم، بنوشيه من مك ياسه اكد از آن ي توانيا ميآ. دي خواهيد چه مي دانينم:  در جواب گفتيسي ع22



ه بدهم، مگر به كست ين نشستن به دست راست و چپ من، از آن من نكيل. افتيد يابم، خواهي يه من مك را يديمد و تعيد نوشي من خواهةاسكالبتّه از : شان را گفتي ا23
.ا شده استيشان مهي ايه از جانب پدرم براك يسانك

.دنديدند، بر آن دو برادر به دل رنجياما چون آن ده شاگرد شن 24
.شان مسلّطنديسا بر اونند و رك ي ميشان سروريام امت ها بر اكه حكد يآگاه هست: ده، گفتيش طلبيشان را پي ايسي ع25
. خواهد بزرگ گردد، خادم شما باشديان شما ميه در مكه هر كن نخواهد بود، بليان شما چنين در مكي ل26
.ان شما مقدم بود، غالم شما باشدي خواهد در ميه مك و هر 27
. فدا سازدياريند و جان خود را در راه بسكه تا خدمت كامد تا مخدوم شود بليه پسر انسان نك چنان28
 آمدند،يار از عقب او مي بسي رفتند، گروهيرون ميحا بيه از ارك يو هنگام 29
!نكخداوندا، پسر داودا، بر ما ترحم : رده، گفتندكاد ي در گذر است، فريسيه عكدند ينار راه نشسته، چون شنكور كه ناگاه دو مرد ك 30
!خداوندا، پسر داودا، بر ما ترحم فرما:  گفتندينان مكاديشتر فريه خاموش شوند، بك دادند يب ميشان را نهيا چند خلق و هر31
نم؟ك شما يد براي خواهيچه م: ستاده، به آواز بلند گفتي ايسي پس ع32
!     چشمان ما باز گرددكنيخداوندا، ا:  گفتندي به و33
نا گشته، از عقب او روانه شدنديه در ساعت بكشان را لمس نمود يان ا ترحم نموده، چشميسي پس ع34


21متي باب 
1 دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، يسيآنگاه ع. تون شدنديوه زك نزد يت فاجيده، وارد بيم رسي به اورشلكيو چون نزد 

.ديرده، نزد من آوركآنها را باز . افتيد يرّه اش بسته خواهك با يد و در حال، االغي شماست برويش رويه پك يه اين قريدر ا: شان گفتي بد2
. الفور آنها را خواهد فرستاديه فكاج دارد ينها احتيد خداوند بدييد، بگوي گوي به شما سخنيسك و هرگاه 3
 گفته است تمام شوديه نبك ين همه واقع شد تا سخني و ا4
.رّه االغك و سواره بر حمار و بر يد با فروتني آينزد تو م پادشاه تو كنيد اييون را گويه دختر صهك 5
شان امر فرمود، بعما آوردندي بديسي پس شاگرادن رفته، آنچه ع6
.رّه آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شدك و االغ را با 7
. گستردنديده، در راه مين شاخه ها بر از درختايدند و جمعي خود را در راه گسترانيار، رختهاي بسي و گروه8
!نيي عليعانا در اعليهوش! دي آيه به اسم خداوند مك يسك باد كعانا پسر داودا، مباريهوش گفتندينان مكاد يش و پس او رفته، فري از پي و جمع9

ست؟ يكن يا:  گفتنديم شد، تمام شهر به آشوب آمده، مي و چون وارد اورشل10
.لي جلة از ناصري نبيسين است عيا:  آن گروه گفتند11
.بوتر فروشان را واژگون ساختك يهايرسك صرّافان و يرون نمود و تختهايردند، بك يد و فروش ميل خركيه در هك را يسانكع يل خدا گشته، جمكي داخل هيسيپس ع 12
.دي دزدانش ساخته اةن شما مغازكيل.  شوديده مي دعا نامة من خانةه خانكتوب است كم: شان را گفتي و ا13
ديشان را شفا بخشيل، نزد او آمدند و اكيوران و شالن در هك و 14
 گشته،كدند، غضبناي گفتند ديم!( عانا پسر داوداياد برآورده، هوشيل فركيه در هكان را كودك گشت و يه از او ظاهر مك يبياتبان چون عجاكهنه و ك يساواما ر 15
؟يا ساختيرخوارگان حمد را مهيان و شكودكه از دهان كن يد اي مگر نخوانده ايبل: شان گفتي بديسيند؟ عي گوينها مينچه ا آي شنوينم:  گفتندي به و16
ا رفته، در آنجا شب را بسر برديت عنْي بيشان را واگذارده، از شهر بسوي پس ا17
.رد، گرسنه شدك يبامدادان چون به شهر مراجهت م 18
ر يه در ساعت درخت انجك! وه تا به ابد بر تو نشودين به بعد مياز ا: پس آن را گفت. افتيچ نيده، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هيدري درخت انجكي راه ةنارك و در 19
!ديكخش
! شده استكر خشيار زود درخت انجيچه بس: دند، متعجب شده، گفتندين را دي چون شاگردان ا20
 يوه مكن يه هرگاه بدكد، بليردك ير شد ميه به درخت انجكن را يد، نه همي نمودي نمكد و شي داشتيمان ميم اگر اي گويشما منه به يهر آ:  در جواب گفتيسي ع21
.ن شدينده شو چنكا افيد منتقل شده به دريگفت
افتيد يد، خواهينكمان به دعا طلب ي و هر آنچه با ا22
ن قدرت را به تو داده است؟ي ايسك و چه يي نماين اعمال را ميبه چه قدرت ا: خ قوم نزد او آمده ، گفتندينه و مشاهك يساو داد، ريم ميل درآمده، تعلكيو چون به ه 23
:مي نماين اعمال را به چه قدرت ميه اكم يد، من هم به شما گويياگر آن را به من گو.  پرسمي ميز از شما سخنيمن ن: شان گفتي در جواب ايسي ع24
.دياورديمان ني ايد پس چرا به وينه گويم از آسمان بود، هر آييه اگر گوكرده، گفتند كر كشان با خود تفيا از انسان؟ ايجا بود؟ از آسمان ك از ييحيد ي تعم25
. دانندي مي را نبييحيرا همه يم زي ترسيم از انسان بود، از مردم ميي و اگر گو26
نمك يارها را مكن يه به چه قدرت اكم ي گويمن هم شما را نم:شان گفتيبد. مي دانينم:   گفتنديسي پس در جواب ع27
.ار مشغول شوكستان من رفته، به ك فرزند امروز به تايا: ن آمده،گفتينزد نخست.  را دو پسر بوديد؟ شخصين چه گمان داركيل 28
.مان گشته، برفتياما پش. نخواهم رفت:  در جواب گفت29
.  نرفتيول.  رومي آقا من ميا:  او در جواب گفت.ن گفتيز همچنين ني و به دوم30
 يوت خدا مكران و فاحشه ها قبل از شما داخل مليه باجگكم ي گوينه به شما ميهر آ: شان گفتي بديسيع. ياول: ن دو خواهش پدر را بجا آورد؟ گفتندي از اكيدام ك 31

گردند،       
مان يد تا بدو ايمان نشديد، آخر هم پشيديمان آوردند و شما چون ديران و فاحشه ها بدو ايد، اما باجگياورديمان نيو ا از راه عدالت نزد شما آمد و بدييحيه ك زآنرو 32
.ديآور




هقانان سپرده، پس آن را به د.  بنا نموديند و برجك در آن يد و چرْخُشتيشك گردش يره اي غَرْس نموده، خطيستانكه تاك بود يصاحب خانه ا: ديگر بشنوي ديو مثَل 33

.عازم سفر شد
. او را بردارنديوه هاي شد، غالمان خود را نزد دهقانان فرستاد تا مكيوه نزدي و چون موسوم م34
. را سنگسار نمودنديشتند و بعضك را ي را زدند و بعضي اما دهقانان غالمانش را گرفته، بعض35
. نمودندكز به همانطور سلوي نشانين فرستاده، بديشتر از اوليگر، بي باز غالمان د36
.خواهند داشتپسر مرا حرمت: شان فرستاده، گفتي باالخره پسر خود را نزد ا37
.ميراثش را ببريم و ميشكد او را بييايب. ن وارث استيا: دند با خود گفتندي اما دهقانان چون پسر را د38
.شتندكنده، كستان افكرون تاي آنگاه او را گرفته، ب39
رد؟   كد، به آن دهقانان چه خواهد يستان آك تاك چون مال پس40
.ش را در موسم بدو دهنديوه هايه مكگر خواهد سپرد يرد و باغ را به باغبانان دك خواهد ك هالياران را به سختكالبتّه آن بد:  گفتند41
ب ين از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجيا. ه شده استي نمودند، همان سر زاوه معمارانش ردك را يه سنگكن يد ايتب هرگز نخوانده اكمگر در : شان گفتي بديسيع 42

.است
.اورند، عطا خواهد شديوه اش بيه مك يوت خدا از شما گرفته شده، به امتكه ملكم ي گوين جهت شما را مي از ا43
. افتد، نرمش سازديسكسر شود و اگر آن سنگ بر كه بر آن سنگ افتد، منك و هر 44
.دي گويشان مي اةه درباركافتند يدند، دريش را شنيان مثلهايسيهنه و فرك يساو و چون ر45
 دانستندي ميه او را نبكرا يدند زينند، از مردم ترسك و چون خواستند او را گرفتار 46


22متي باب 
:         رده، گفت كشان را خطاب ي توجه نموده، باز به مثَلها ايسيو ع 1
.ردك يش عروسي پسر خويه براك را ماند ي آسمان پادشاهوتك مل2
.ندياي بخوانند و نخواستند بي و غالمان خود را فرستاد تا دعوت شدگان را به عروس3
ز آماده است، به ي همه چشته شده وك من يهايخود را حاضر ساخته ام و گاوان و پروار خوانكنيه اكد ييدعوت شدگان را بگو?: گر روانه نموده، فرمودي باز غالمان د4

.ديياي بيعروس
.ش رفتي به تجارت خويگري به مزرعه خود و ديكي نموده، راه خود را گرفتند، يي اعتنايشان بي اي ول5
.شتندكگران غالمان را گرفته، دشنام داده، ي و د6
.شان را بسوختيد و شهر ايان خود را فرستاده، آن قاتالن را به قتل رسانيد، غضب نموده، لشگري پادشاه چون شن7
.اقت نداشتندين دعوت شدگان لكي حاضر است؛ ليعروس:  آنگاه غالمان خود را فرمود8
.دي بطلبيه را به عروسكد و هر ي اآلن به شوارع عامه برو9

.لّو گشتان ممي از مجلسي عروسةه خانكردند، چنانكافتند جمع يه را ك و بد هر كيپس آن غالمان به سر راهها رفته، ن10
. در بر نداردي عروسةه جامكد ي را در آنجا ديدن اهل مجلس داخل شده، شخصي آنگاه پادشاه بجهت د11
.؟ او خاموش شدي در بر نداري عروسةه جامك ي در حالينجا آمديز چطور در اي عزيا:  بدو گفت12
.ه و فشار دندان باشديه گرك ييد، جاي اندازيد و در ظلمت خارجين شخص را دست و پا بسته برداريا:  آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود13
.مكدگان يارند و برگزيدگان بسيرا طلبي ز14
.ه چطور او را در گفتگو گرفتار سازندكان رفته، شورا نمودند يسيپس فر 15
ه كرا ي زي ندارك بايسك و از يي نمايم مي تعليق خدا را به راستير و طيه صادق هستكم ي دانياستادا م:  فرستاده، گفتنديان نزد ويرودي و شاگردان خود را با ه16
.ي نگريظاهر خلق نمبه

ا نه؟يصر رواست يه دادن به قيا جزيآ. ستي تو چي پس به ما بگو رأ17
د؟ينك ياران، چرا مرا تجربه مكاي ريا: رده، گفتك كشان را دري شرارت ايسي ع18
.  آوردندي نزد وينارين دشايا. دييه را به من بنماي جزةك س19
ست؟يكن صورت و رقم از آن يا: شان گفتي بد20
!د و مال خدا را به خداينكصر ادا يصر را به قيمال ق: شان گفتيبد. صرياز آنِ ق:  بدو گفتند21
دند، متعجب شدند و او را واگذارده، برفتنديشان شني چون ا22
ال نموده،وستند نزد او آمده، سامت هير قكه منكان يو در همان روز، صدق 23
.ديدا نماي برادر خود پي برايند تا نسلكاح كد برادرش زن او را ني بايرد،  مي اوالد بمي بيسك گفت اگر ي استاد، موسيا:  گفتند24
.ردك ك نداشت زن را به برادر خود تري گرفته، بمرد و چون اوالديه اول زنكان ما هفت برادر بودند ي در مي بار25
.نين تا هفتمين و سومين دومي و همچن26
.ز مردي و آخر از همه آن زن ن27
ه همه او را داشتند؟كرا ي از آن هفت خواهد بود زكيدام كامت، زن ي پس او در ق28
د،يافته ايتاب و قوت خدا را درنكه كن رو يد از ايگمراه هست: شان گفتي در جواب ايسي ع29
. باشندي خدا در آسمان مةكه مثل مالئك شوند بليرده مكاح كنند و نه نك ياح مك نامت، نهيه در قكرا ي ز30
ه خدا به شما گفته است، ك را يالمكد يا نخوانده ايامت مردگان، آي قة اما دربار31



 زندگان استيه خداكست بلي مردگان نيعقوب؟ خدا، خداي ي اسحاق و خدايم و خدايمن هستم خدا ابراه 32
.ر شدندي متحيم ويدند، از تعلين گروه چون شنو آ 33
.ان را مجاب نموده است، با هم جمع شدنديه صدوقكدند يان شنيسي اما چون فر34
:رده، گفتكال وق امتحان سي به طريه بود، از ويه فقكشان ي از ايكي و 35
عت از همه بزرگتر است؟يم در شركدام حك استاد، ي ا36
.ر خود محبت نماك في نفس و تمامي دل و تمامة خود را به هميه خداوند خداكنيا:  را گفتي ويسي ع37
.م اول و اعظمكن است حي ا38
. خود را مثل خود محبت نماةي همسايعني و دوم مثل آن است 39
.ا متعلّق استيم، تمام تورات و صحف انبكن دو حي بد40
ده،يسشان پري از ايسيان جمع بودند، عيسيو چون فر 41
.پسر داود: ست؟ بدو گفتنديكد؟ او پسر ي بريح چه گمان مي مسةدربار:  گفت42
:      دي گوي خواند؟ چنانچه ميپس چطور داود در روح، او را خداوند م: شان را گفتي ا43
.  انداز تو سازمين تا دشمنان تو را پاي خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من بنش44
 باشد؟ ي خواند، چگونه پسرش مي داود او را خداوند م پس هرگاه45
ردن از او نمودكال وگر جرأت سي از آن روز ديسك هرگز نداشت و نه يس قدرت جواب وكچ ي و ه46


23متي باب 
1 رده،كرده ك آن جماعت و شاگردان خود را خطاب يسيآنگاه ع

.  نشسته اندي موسيرسكان بر يسياتبان و فرك:  گفت2
.نندك يند و نمي گويرا ميد زينكشان مين مثل اعمال اكيد، ليد و بجا آوريند، نگاه داريپس آنچه به شما گو 3
.ت دهندك انگشت حركي خواهند آنها را به ي نهند و خود نمي بندند و بر دوش مردم مي گران و دشوار را ميرا بارهاي ز4
 سازند،ي خود را پهن مي قبايض و دامنهاي خود را عريلهايحما. ننديببشان را ينند تا مردم، اك ي خود را ميارهاك ة و هم5
 دارند، يس را دوست ميناك صدر در يهايرسكافتها و ي و باال نشستن در ض6
.شان را آقا بخواننديه مردم اكنيوچه ها را و اكم در ي و تعظ7
. شما برادرانندعيح و جمي مسيعني است يكيرا استاد يد، زين شما آقا خوانده مشوكي ل8
.ه در آسمان ستك است يكيرا پدر شما يد زين، پدر خود مخوانيس را بر زمكچ ي و ه9

.حي مسيعني است يكي شما يشوايرا پيد، زيشوا خوانده مشوي و پ10
ه از شما بزرگتر باشد، خادم شما باشد، خادم شما بودك و هر 11
.ه خود را فروتن سازد سرافراز گرددكند، پست گردد و هر كه خود را بلند ك و هر 12
.دي شويد و داخل شوندگان را از دخول مانع مي شويرا خود داخل نميد، زي بندي مردم ميوت آسمان را به روكه درِ ملكار كايان ريسياتبان و فرك ي بر شما ايوا 13
.افتيد يدتر خواهيد؛ از آنرو عذاب شدينك يل ميا نماز را طوي ريد و از رويع بليوه زنان را مي بيرا خانه هايار، زكايان ريسياتبان و فرك ي بر شما اي وا14
!دي سازيدا شد او را دو مرتبه پست تر از خود، پسر جهنّم ميد و چون پينكدا ي پيديد تا مري گرديه برّ و بحر را مكرا يار، زكايان ريسياتبان و فرك ي بر شما اي وا15
.  ندكد وفا يل قسم خورد باكي هيه به طالكن هر كيست لي نيكل قسم خورد باكيه به هكهر ?د يي گويه مكر وكان ي راهنماي بر شما اي وا16
 سازد؟يه طال را مقدس مك يلكيا هيدام افضل تر است؟ طال كا يان، آيناي نادانان و نابي  ا17
.ندكد ادا يت قسم خورد، باه بر آن اسك يه ايه به هدكن هر كيست لي نيكه به مذبح قسم خورد باك و هر 18
د؟ي نمايس ميه را تقديه هدكه و مذبح يدام افضل است؟ هدكوران، ك جهال و ي ا19
  ه به مذبح قسم خورد، به آن و به هر چه بر آن قسم خورده است؛ك پس هر 20
ن است، قسم خورده است؛كه در آن ساكل قسم خورد، به آن و به او كيه به هك و هر 21
ه بر آن نشسته است، قسم خورده باشدك خدا و به او يرسك به آسمان قسم خورد، به هك و هر 22 
ست آنها را بجا ي بايم! ديرده اك كمان را تري و رحمت و ايعنيعت، يام شركاحد و اعظمي دهيره را عشر ميه نعناع و شبت و زكار كايان ريسياتبان و فرك ي بر شما ايوا 23

.ديرده باشك نكز ترينها را نيآورده، ا
!دي بريد و شتر را فرو مينك ي ميه پشه را صافكور كان ي راهنماي ا24
  .د و درون آنها مملّو از جبر و ظلم استيي نماي مكاله و بشقاب را پايرون پيه بكار، از آن رو كايان ريسياتبان و فرك ي بر شما اي وا25
!ز طاهر شوديرونش نيساز تا باله و بشقاب را طاهر يور، اول درون پك يسي فري ا26
ر نجاسات پر ي مردگان و ساين درون آنها از استخوانهاكيد لي نمايو مكيرون، نيه از بكد ي باشيد شده ميه چون قبور سفكار كايان ريسياتبان و فرك ي بر شما اي وا27

!است
ديو شرارت مملّو هست ياركاين باطناً از ركيد، ليي نمايز ظاهراً به مردم عادل مين شما ني همچن28
د،ي دهينت مي صادقان  را زيد و مدفنهاينك يا را بنا مي انبيه قبرهاكار كايان ريسياتبان و فرك ي بر شما ايوا 29
?!مي شدي نمكيشان شريا با ايختن خون انبيم، در ري بوديام پدران خود مياگر در ا?د يي گوي و م30
.ديا هستي قاتالن انبه فرزندانكد ي دهي پس بر خود شهادت م31
!  دينكز ي پدران خود را لبرةماني پس شما پ32
رد؟كد يچگونه از عذاب جهنّم فرار خواه!  زادگاني ماران و افعي ا33



د يزده، از شهر به شهر خواهانه يس خود تازيناك را در يد و بعضيشكد يشت و به دار خواهكد ي را خواهي فرستم و بعضياتبان نزد شما مكماء و كا و حي لهذا الحال انب34
راند،
.ديشتكل و مذبح كيهانيه او را در مكا يا ابن برخيركق تا خون زيل صديد، از خون هابيخته شد بر شما وارد آين ريه بر زمك صادقان ي خونهاة تا هم35
فه خواهد آمدين طاين همه بر ايه اكم ي گوينه به شما مي هر آ36
يرا بال خود جمع مي خود را زيه جوجه هاك ينم، مثل مرغكچند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع !  مرسالن خودةنندكا و سنگسار ياتل انبم، قيم، اورشلي اورشليا 
!ديند و نخواستك

.     شوديران گذارده مي شما وي شما براة خانكني ا38
دي آيه به نام خداوند مك او  استكد مبارييد تا بگويد دين پس نخواهيم از اي گويرا به شما مي ز39


24متي باب 
1 ل را بدو نشان دهندكي هيش آمدند تا عمارتهايو شاگردانش پ. رون شده، برفتيل بكي از هيسيپس ع.

!نده نشودكر افيزه به ك گذارده نخواهد شد ي بر سنگينجا سنگيم در اي گوينه به شما ميد؟ هر آيني بيزها را نمين چي ا ةا هميآ: شان را گفتي ايسي ع2
.ستي عالم چي شود و نشان آمدن تو و انقضاي واقع ميكن امور يه اكبه ما بگو :  آمده، گفتنديتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد ويوه زك و چون به 3
!ندك شما را گمراه نيسكزنهار : شان گفتي در جواب ايسيع 4
.ردك را گمراه خواهند ياريح هستم و بسي من مسهكه بسا به نام من آمده خواهند گفت ك زآنرو 5
.   ستين انتها هنوز نكين وقوع همه الزم است، ليه اكرا يد زيزنهار مضطرب مشو. ديد شنيخواه و جنگها و اخبار جنگها را6
. ديد آيها پديها و وباها و زلزله ها در جاي مقاومت خواهند نمود و قحتيتك با ممليتك و مملي با قوميرا قومي ز7
. زه استينها آغاز دردهاي اة اما هم8
. نندكع امت ها بجهت اسم من از شما نفرت يشت و جمكبت سپرده، خواهند ي آنگاه شما را به مص9

.رنديگر نفرت گيدكينند و از كم يگر را تسليدكي لغزش خورده، ياري و در آن زمان، بس10
.نندكمراه  را گياريذَبه ظاهر شده، بسكا ي و بسا انب11
. سرد خواهد شدياري گناه محبت بسي و بجهت افزون12
.ابديند، نجات كه تا به انتها صبر كن هر كي ل13
دي شود؛ آنگاه انتها خواهد رسيع امت ها شهادتيوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمكن بشارتِ ملي و به ا14
ند كافت يه خوانَد دركهر  ديني گفته شده است، در مقام مقدس برپا شده بيال نبيه به زبان دانك را يرانيروهِ وكپس چون م 15
زد؛يوهستان بگركه باشد به يهوديه در ك آنگاه هر 16
د؛ياير ني از خانه به زيزيه بر بام باشد، بجهت برداشتن چك و هر 17
.     ه در مزرعه است، بجهت برداشتن رخت خود برنگرددك و هر 18
!اميردهندگان در آن اي بر آبستنان و شيوان كي ل19
ا در سبت نشود،يد تا فرار شما در زمستان ينك پس دعا 20
!نون نشده و نخواهد شدك عالم تايه از ابتداك شود ي ظاهر ميميبت عظيه در آن زمان چنان   مصكرا ي ز21
وتاه خواهد شدكان، آن روزها دگيبخاطر برگزنكي، ليافتي نجات نيچ بشري، هيوتاه نشدكام ي و اگر ا22
د،ينكا در آنجا است باور مينجا بيح در اي مسكنيا: دي به شما گويسكآنگاه اگر  23
.  يردندكز گمراه يدگان را ني برگزين بودكه اگر ممكمه چنان خواهند نمود يذبه ظاهر شده، عالمات و معجزات عظك ياياذب و انبكان يحيه مسكرا ي ز24
.ش خبر دادميرا پ شما كني ا25
د،ينكه در خلوت است، باور مكا آنيد يرون مروي در صحراست، بكنيا: نديپس اگر شما را گو 26
.ن خواهد شديز چني شود، ظهور پسر انسان نيه برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر مكرا همچنان ي ز27
.سان در آنجا جمع شوندكرك باشد، يه مردارك و هر جا 28
. متزلزل گرددك افاليزند و قوتهاي گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ركيام، آفتاب تاريبت آن اي فوراً بعد از مص و29
 يم ميا قوت و جالل عظ آسمان، بيه بر ابراهاكنند ينند و پسر انسان را بك ينه زنين سيف زميع طوايد گردد و در آن وقت، جمي آنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پد30
د؛يآ

. فراهم خواهند آوردكران فلكران تا بك اربعه از يدگان او را از بادهاي و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگز31
. استكيه تابستان نزدكد ي فهمي آورد، مي شده، برگها مكه چون شاخه اش نازكد يرير مثلش را فرا گيپس از درخت انج 32
.ه بر در استك بلكيه نزدكد يد، بفهمينين همه را بيز چون اين شما ني همچن33
.فه نخواهد گذشتين طاين همه واقع نشود، ايم تا اي گوينه به شما مي هر آ34
ل نخواهد شدين سخنان من هرگز زاكيل خواهد شد، لين زاي آسمان و زم35
. ه آسمان جز پدر من و بسك مالئيتَّس اطلّاع ندارد، حكچ ياما از آن روز و ساعت ه 36
.ز چنان خواهد بوديام نوح بود، ظهور پسر انسان نيه اكن چنانكي ل37
 گشت،يشتكه نوح داخل ك ي شدند تا روزيوحه مكردند و منك ياح مكدند و ني آشامي خوردند و ميام قبل از طوفان ميه در اكرا همچنان ي ز38
.ز خواهد بودين ظهور پسر انسان ني را ببرد، همچندند تا طوفان آمده همهي و نفهم39
.  واگذار شوديگري گرفته و ديكي باشند، ي ميه در مزرعه اك ي آنگاه دو نفر40



. رها شوديگري را گرفته و ديكينند، ك ي و دو زن دستĤس م41
.دي آيدام ساعت خداوند شما مكد در ي دانيه نمكرا يد زيدار باشي پس ب42
.ه به خانه اش نقب زندك گذاشت ي ماند و نميدار ميد، بي آي دانست در چه پاس از شب دزد ميه اگر صاحب خانه مكد يرا بدانن ين اكي ل43
.دي آيد، پسر انسان ميه گمان نبرك يرا در ساعتيد، زيز حاضر باشي لهذا شما ن44
 دهد؟ كن خورايمعشان را در وقتي تا ا خود بگماردةش او را بر اهل خانيه آقاكست يكن و دانا يپس آن غالم ام 45
.ابديار مشغول كن يد، او را در چنيش ديه چون آقاك ي خوشابحال آن غالم46
. خود خواهد گماشتكمليه او را بر تمام ماكم ي گوينه به شما مي هر آ47
د،ي نماير مي من در آمدن تأخيه آقاكد ير با خود گوين هرگاه آن غالم شركي ل48
گساران،يدن با ميند به زدن همقطاران خود و خوردن ونوشك  و شروع49
ه نداند،ك يه منتظر نباشد و در ساعتك يد، در روزي آن غالم آينه آقاي هر آ50
ه و فشار دندان خواهد بوديه گرك يانكاران قرار دهد در مكايبش را با ريرده، نصك و او را دو پاره 51


25متي باب 
.رون رفتندي خود را برداشته، به استقبال داماد بيه مشعلهاكره خواهد بود كسمان مثل ده باوت آكدر آن زمان مل 1
.شان پنج دانا و پنج نادان بودندي و از ا2
.چ روغن با خود نبردندي خود را برداشته، هي اما نادانان مشعلها3
  .ش برداشتندي خويان، روغن در ظرف خود با مشعلهاين داناكي ل4
. زده، خفتنديكنيد، همه پيمدن داماد بطول انجام و چون آ5
.دي بشتابيبه استقبال و. دي آي داماد مكنيه اك بلند شد يي و در نصف شب صدا6
. خود را اصالح نمودنديره ها برخاسته، مشعلهاك آن باي پس تمام7
. شوديم ما خاموش يرا مشعلهايد زياز روغن خود به ما ده: ان را گفتندي و نادانان، دانا8
.دي خود بخريه نزد فروشندگان رفته، براكبل. فاف ندهدك شود، مبادا ما و شما را ينم: ان در جواب گفتندي اما دانا9

.دي داخل شده، در بسته گردي به عروسيه حاضر بودند، با وك يد و آنانيداماد برس رفتند،يد ميشان بجهت خريه اك يني و در ح10
.نك ما باز يخداوندا برا: ز آمده، گفتنديگر ني ديره هاك بعد از آن، با11
. شناسميم من شما را نمي گوينه به شما ميهر آ:  او در جواب گفت12
دي دانيه آن روز و ساعت را نمكرا يد زيدار باشي پس ب13
شان سپرد،يده و اموال خود را بدي عازم سفر شده، غالمان خود را طلبيرا چنانچه مرديز 14
. سفر شدة درنگ متوجي را بحسب استعدادش و بكي داد؛ هر كي را ي را دو و سوميگريطار و ديا پنج ق ريكي 15
.ردكگر سود يافته بود، رفته و با آنها تجارت نموده، پنج قنطار ديه پنج قنطار ك پس آن16
.گر سود گرفتيز دو قنطار دين صاحب دو قنطار ني و همچن17
. خود را پنهان نموديند و نقد آقاكن را يه بود، رفته و زم قنطار گرفتكيه ك اما آن18
.شان حساب خواستي آن غالمان آمده، از اي، آقايديو بعد از مدت مد 19
.ردمكگر سود ي پنج قنطار دكني، ايخداوندا پنج قنطار به من سپرد: گر آورده، گفتيش آمده، پنج قنطار ديافته بود، پيه پنج قنطار ك پس آن20
! خداوند خود داخل شويبه شاد.  بزرگ خواهم گماشتيزهاي، تو را بر چين بودي امك انديزهايبر چ! ني متدكي غالمِ نين ايآفر:  گفتي او به ويقا آ21
.افته اميگر سود ي دو قنطار دكني، ايم من نمودي آقا دو قنطار تسليا: ز آمده، گفتي و صاحب دو قنطار ن22
! خداوند خود داخل شويدر خوش.  گمارميار مي بسيزهاي، تو را بر چيد بوديم امك يزهايبر چ! ني غالم متدين ايآفر:  را گفتيش وي آقا23
ه ك يي و از جاي دروي مياشته اكه  نك يي، از جاي باشي مييه مرد درشت خوك شناختم ي آقا چون تو را ميا: ش آمده، گفتي قنطار گرفته بود، پكيه ك پس آن24

، ينك يجمع م يفشانده اين
. مال تو موجود استكنيا. ن نهفتمير زميتو را ز پس ترسان شده، رفتم و قنطار25
.نمك يده ام، جمع ميه نپاشك يانك دروم و از مياشته ام مكه نك ييه از جاك يدانسته ا! ارهكيرِ بي غالمِ شريا:  گفتيش در جواب وي آقا26
.ابميم مال خود را به سود بيايه بك ي تا وقتي صرّافان بدهست نقد مرا بهي باين جهت تو را مي از هم27
.دي الحال آن قنطار را از او پس گرفته، به صاحب ده قنطار بده28
. شوديز گرفته ميه ندارد آنچه دارد نكابد و از آني يرا به هر دارد داده شود و افزوني ز29
ه و فشار دندان خواهد بودي گرهك ييد، جاي اندازي نفع را در ظلمت خارجي و آن غالم ب30
 جالل خود خواهد نشست، يرسكد، آنگاه بر يش آي مقدس خوةكع مالئياما چون پسر انسان در جالل خود با جم 31
. ندك يشها را از بزها جدا ميه شبان مك يند، به قسمك يگر جدا ميع امت ها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدي و جم32
. شها بر دست راست بزها را بر چپ خود قرار دهدي و م33
.ديريراث گي شما آماده شده است، به مي عالم برايه از ابتداك را يوتكاز پدر من و ملافتگانيت ك بريد اييايب: دي آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست خود گو34
د،       يب بودم مرا جا دادي غرد،يرآبم نموديد، تشنه بودم سيرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادي ز35
د،يادتم آمديد، در حبس بودم به عيردكادتم يض بودم عيد، مريان بودم مرا پوشاندي عر36
م،ييرآبت نمايم، تا سيافتي تشنه ات يكم، يم تا طعامت دهيدي گرسنه ات ديك خداوند، يا ندي آنگاه عادالن به پاسخ گو37



م،يان تا بپوشانيا عريم ي را جا دهم تا تويافتيب ي تو را غريكا ي 38
م؟      ينكادتت يم تا عيافتيا محبوس يض ي تو را مريك و 39
؟ديرده اكد، به من يردكن من يتركوچك از برادران يكيم، آنچه به ي گوينه به شما ميهر آ: ديشان گوي پادشاه در جواب ا40
.ا شده استيس و فرشتگان او مهي ابليه براك ي در آتش جاوداندي ملعونان، از من دور شويا: ديپس اصحاب طرف چپ را گو41
د،يد، تشنه بودم مرا آب ندادي ندادكرا گرسنه بودم مرا خوراي ز42
.ديادتم ننموديض و مبحوس بودم عيد، مريان بودم مرا نپوشانيد، عريب بودم مرا جا ندادي غر43
م؟يرده اكده، خدمتت نيا محبوس ديض يا مريا برهنه يب يا غريا تشنه ينه  تو را گرسيك خداوند، يا: نديشان به پاسخ گوي پس ا44
.ديرده اكد، به من نيردكان نكوچكن ي از ايكيم، آنچه به ي گوينه به شما ميهر آ: ديشان گوي آنگاه در جواب ا45
.يات جاوداني خواهند رفت، اما عادالن در حيشان در عذاب جاوداني و ا46


26متي باب 
1 د، به شاگردان خود گفتين سخنان را به اتمام رساني اة هميسي چون عو :

. شود تا مصلوب گردديرده مكم يه پس انسان را تسلكد فحص است يه بعد از دو روز عكد ي داني م2
افا نام داشت جمع شده،يه قكهنه كس ي رئةوانخانيخ قوم در دياتبان و مشاكهنه و ك يساوآنگاه ر 3
.له گرفتار ساخته، به قتل رسانندي را به حيسي تا ع شورا نمودند4
 در قوم بر پا شوديد مبادا آشوبينه در وقت ع:  اما گفتند5
 شمعون ابرص شد،ةا در خانيت عني در بيسيه عك يو هنگام 6
.ختي ري گرانبها نزد او آمده، چون بنشست بر سر ويشه اي با شي زن7
ن اسراف شده است؟يچرا ا: ضب نموده، گفتنددند، غين را دي اما شاگردانش ا8
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د، نخواست بنوشدياما چش. دن بدو دادنديممزوج به مرّ بجهت نوش ةك سر34
ردند و بر كم يان خود تقسيه رخت مرا در مك گفته شده بود تمام شود ينبم نمودند و بر آنها قرعه انداختند تا آنچه به زبانيپس او را مصلوب نموده، رخت او را تقس 35

.لباس من قرعه انداختند
. او نشستنديهبان و در آنجا به نگ36
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.د او را برهاندي آياس ميا اليه آكم ينيبگذار تا بب: گران گفتندي و د49
.م نموديحه زده، روح را تسلي باز به آواز بلند صيسي ع50
د،يافته گردكن متزلزل و سنگها شيل از سر تا پا پاره شد و زمكي هةه ناگاه پردك 51
ده بودند برخاستند،يمه آراكن ي مقدسي از بدنهاياري و قبرها گشاده شد و بس52
 ظاهر شدندياري، از قبور برآمده، به شهر مقدس رفتند و بر بسي و بعد از برخاستن و53
.ن شخص پسر خدا بودي الواقع ايف: ت ترسان شده، گفتندي نهايدند، بيع را دين وقايردند، چون زلزله و اك ي مي را نگهبانيسيه عكقانش ي و رفيوزباشياما  54
ردند،ك ينند، از دور نظاره مك آمده بودند تا او را خدمت يسيل از عقب عيه از جلك ياريآنجا زنان بس و در 55
يوشاء و مادر پسران زِبِديعقوب و يم مادر يه بود و مريم مجدليه از آن جمله، مرك 56
 بود،يسي عز از شاگردانيه او نكوسف نام ي دولتمند از اهل رامه، يد، شخصياما چون وقت عصر رس 57
.الطس فرمان داد تا داده شوديآنگاه پ.  را خواستيسيالطس رفته، جسد عي و نزد پ58
ده،يچي پكتانِ پاكوسف جسد را برداشته، آن را در ي پس 59
.د، برفتيآن غلطان بزرگ بر سريده بود، گذارد و سنگي خود از سنگ تراشيه براك نو ي او را در قبر60



گر در آنجا، در مقابل قبر نشسته بودنديم ديره و ميم مجدلي و مر61
الطس جمع شده، يان نزد پيسيهنه و فرك يساوه بود، ريه بعد از روز تهك آن روز يو در فردا 62
.زمي خيبعد از سه روز برم:  زنده بود گفتيننده وقتكه آن گمراه كاد است ي آقا ما را يا:  گفتند63
.        آخر، از اول بدتر شوديه از مردگان برخاسته است و گمراهكند ينند مبادا شاگردانش در شب آمده، او را بدزدند و به مردم گوك ينگهبان پس بفرما تا قبر را تا سه روز 64
.     دينكد، محافظت يه دانكد چنانيبرو. ديان داريچكيشكشما : شان فرموديالطس بدي پ65
ان محافظت نمودنديچكيشكبا  پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته، قبر را 66


28متي باب 
1  ل هفته، مرت، هنگام فجرِ روز اودن قبر آمدنديگر بجهت ديم ديه و مريم مجدليو بعد از سب.

.ده، بر آن بنشستيرده، آمد و سنگ را از درِ قبر غلطانك خداوند از آسمان نزول ةم حادث شد از آنرو فرشتي عظيه ناگاه زلزله اك 2
.د بوديرت او برق و لباسش چون برف سف و صو3
.دنديان به  لرزه درآمده، مثل مرده گرديچكيشك و از ترس او 4
دي طلبي مصلوب را ميسايه عك دانم يم! ديشما ترسان مباش:  اما فرشته به زنان متوجه شده، گفت5
د،ينكند خفته بود مالحظه ه خداوك ييد جاييايب. ه گفته بود برخاسته استكرا چنانيست زينجا نيدر ا 6
. شما را گفتمكنيا. ديد ديدر آنجا او را خواه.  روديل ميش شما به جلي از پكنيا. ه از مردگان برخاسته استكد ي رفته شاگردانش را خبر دهي و به زود7
.   روانه شده، رفتند تا شاگردان او را اطالع دهنديم به زودي عظيپس، از قبر با ترس و خوش 8
.ردندكده، او را پرستش ي او چسبيش آمده، به قدمهايپس پ! سالم بر شما باد: شان خورده، گفتي بديسي رفتند، ناگاه عيه بجهت اِخبار شاگردان او مك ي در هنگام و9

ديه در آنجا مرا خواهند دكل بروند يه به جلكد ييرفته، برادرانم را بگو! ديمترس: شان گفتي بديسي آنگاه ع10
.ع مطلّع ساختندين وقاي اةهنه را از همك يساوان به شهر شده، ريچكيشك از ي رفتند، ناگاه بعضيشان ميچون او  11
ان داده،يار به سپاهي بسةخ جمع شده، شورا نمودند و نقريشان با مشاي ا12
.   دنديم او را دزديه ما در خواب بودك يه شبانگاه شاگردانش آمده، وقتكد ييبگو:  گفتند13
.      ميم و شما را مطمئن سازي شود، همانا ما او را برگردانين سخن گوش زد والي و هرگاه ا14
هود منتشر  استيان ين سخن تا به امروز در ميردند و اكافتند يم يه تعلكشان پول را گرفته، چناني ا15
.رفتندشان را نشان داده بود ي ايسيه عك يوهكل رفته، بر يازده رسول به جلياما  16
.ردندك ك شين بعضكيل. دند، پرستش نمودندي و چون او را د17
.من داده شده استن بهي قدرت در آسمان و زميتمام: رده، گفتكشان خطاب يش آمده، بدي پيسي پس ع18
ديد دهيشان را به اسمِ اب و ابن و روح القدس تعميد و اي امت ها را شاگرد سازة پس رفته، هم19
. باشمي عالم همراه شما مي من هر روزه تا انقضاكنيو ا. نندكرده ام حفظ كم كه به شما حك را ي امورةه همكد يم دهيا تعلشان ري و ا20
نيآم
 

  ل مرقُسيانج
**************


1مرقس باب 

.ح پسر خداي مسيسيل عي انجي ابتدا1
.ا سازديش تو مهي فرستم تا راه را پيم تو يش روي رسول خود را پكنيتوب است، اك مي نبيايه در اشعك چنان2
.دييد و طُرُق او را راست نمايا سازيه راه خداوند را مهكابان ي در بيننده اك ندا ي صدا3
. نموديد توبه موعظه ميابان ظاهر شده و بجهت آمرزش گناهان به تعميد دهنده در بي تعمييحي 4
.افتندي يد ميده، در رود اُردن از او تعميرون شدند و به گناهان خود معترف گردي بي نزد ومي اورشلةنكع سيه و جميهودي مرز و بوم ي و تمام5
.ي از ملخ و عسل برّي وك را لباس از پشم شتر و خوراييحي و 6
.نمك ن او را بازيه خم شده، دوال نعلكستم يق آن نيه الكد ي آي تواناتر از من ميسكه بعد از من ك گفت يرد و مك ي و موعظه م7
.د خواهد دادين او شما را به روح القدس تعمكيل. د دادمي من شما را به آب تعم8
.افتيد ي تعمييحيل آمده در اُردن از ي جلة از ناصريسيه عكام ي و واقع شد در آن ا9

. شودي نازل مي بر ويبوتركه مانند كد و روح را يافته دك و چون از آب برآمد، در ساعت آسمان را ش10
.ه از تو خشنودمك يب من هستيه تو پسر حبكد ي از آسمان در رسي و آواز11
. برديابان مي را به بي درنگ روح وي پس ب12
. نمودندي مي برد و فرشتگان او را پرستاريرد و با وحوش بسر مك يطان او را تجربه مي و مدت چهل روز در صحرا بود و ش13
رده،      كوت خدا موعظه كل آمده، به بشارت ملي جل بهيسي، عييحي ي و بعد از گرفتار14
.دياوريمان بيل ايد و به انجينكپس توبه .  استكيوت خدا نزدكوقت تمام شد و مل:  گفتي م15
.اد بودنديه صكرا را ي اندازند زيا مي در دريه دامكد ياس را دي گشت، شمعون و برادرش اندريل مي جلياي درةنارك و چون به 16



.اد مردم گردانميه شما را صكد يياز عقب من آ: شان را گفتي ايسي ع17
.  او روانه شدندي خود را گذارده از پي تأمل دامهاي ب18
.نندك ي خود را اصالح مي دامهايشتكه در كد يوحنّا را دي و برادرش يعقوب بن زِبِديشتر رفته، ي پي و از آنجا قدر19
. روانه شدندي گذارده، از عقب ويشتك را با مزدوران در ي پدر خود زِبِدپس. شان را دعوت نمودي در حال ا20
رد،كم دادن شروع يسه درآمده، به تعلينك تأمل در روز سبت به يفرناحوم شدند، بك و چون وارد 21
.اتبانك داد نه مانند يم ميشان را مقتدرانه تعليه اكرا يران شدند، زي حيم ويه از تعلك ي به قسم22
حه زده،يناگاه ص. د داشتيه روح پلك بود يشان شخصي اةسينك و در 23
! قدوس خداي، ايستيك شناسم ي؟ تو را ميردنِ ما آمدك ك هاليا برايار است؟ آك ما را با تو چه ي ناصريسي عيا:  گفت24
!ي درآيخاموش شو و از و: ب زده، گفتي نهي به ويسي ع25
.رون آمديوع نمود و به آواز بلند زده، از او بث او را مصري در ساعت آن روح خب26
27ب شدند، بحدند؟ي نمايند و اطاعتش مك يز با قدرت امر ميد را نيه ارواح پلكم تازه است ين چه تعليست و اين چيا: رده، گفتندكال وگر سيه از همدك ي و همه متعج
.افتيل شهرت ي مرز و بوم جلي و اسم او فوراً در تمام28
.اس درآمدندي شمعون و اندرةوحنّا به خانيعقوب و يرون آمده، فوراً با يسه بينكز  و ا29
. را از حالت او خبر دادنديدر ساعت و. ده بوديرده، خوابك و مادر زن شمعون تب 30
.شتشان مشغول گي ايل شد و به خدمتگذاريه همان وقت تب از او زاكدش يزاني شده، دست او را گرفته، برخكي پس نزد31
.ش او آوردندين را پيضان و مجانيع مري شامگاه چون آفتاب به مغرب شد، جم32
. و تمام شهر بر درِ خانه ازدحام نمودند33
.ه او را شناختندكرا يوها حرف زنند زيه دكرده، نگذارد كرون ي بياري بسيوهايه به انواع امراض مبتال بودند، شفا داد و دك را يسانك و بسا 34
.ده، در آنجا به دعا مشغول شدي رسيرانه ايرون رفت و به ويادان قبل از صبح برخاسته، ب بامد35
.  او شتافتنديش در پي و شمعون و رفقا36
. طلبنديهمه تو را م: افتند، گفتندي چون او را در37
.رون آمدميبار كن يه بجهت اكرا ينم، زكز موعظه يم تا در آنها نيبه دهات مجاور هم برو: شان گفتي بد38
.ردك يوها را اخراج مي نمود و ديشان وعظ ميس ايناكل در ي پس در تمام جل39
!ي مرا طاهر سازي تواني، مياگر بخواه: رد و زانوزده، بدو گفتك آمده، استدعا يش وي پي و ابرص40
!طاهر شو.  خواهميم: رد و او را لمس نموده، گفتك ترحم نموده، دست خود را دراز يسي ع41
  . گشتكل شده، پاي الفور برص از او زاي و چون سخن گفت، ف42
رد و فوراً مرخّص فرموده،ك و او را قدغن 43
.      بشوديشان شهادتي اير خود بگذران تا براي فرموده، بجهت تطهياهن بنما و آنچه موسكه رفته خود را به ك را خبر مده، بليسكزنهار :  گفت44
 برد و يرون بسر مي بيرانه هايه در وكد بليارا به شهر درآكه بعد از آن نتوانست آشك يرد، بقسمكن امر شروع ي به موعظه نمودن و شهرت دادن ارون رفته،ين او بكي ل45

. آمدندي مي اطراف نزد وةمردم از هم


2مرقس باب 
ه در خانه است،    كافت يفرناحوم شده، چون شهرت ك، باز وارد ي و بعد از چند1
.ردك يان ميالم را بكشان ي ايش نداشت و برايز گنجايرون در نيه بك ي ازدحام نمودند بقسمي درنگ جمعي ب2
.  را به دست چهار نفر برداشته، آوردندي آمده مفلوجي نزد ويه ناگاه بعضك 3
.ر هستنديده، به زيه مفلوج بر آن خوابك را يافته، تختكرده و شكه او بود باز ك را ييت نتوانستند نزد او برسند، طاق جاي و چون به سبب جمع4
.ده شدي فرزند، گناهان تو آمرزيا: د، مفلوج را گفتيشان را ديمان اي چون ايسي ع5
ر نمودندكه در آنجا نشسته بودند، در دل خود تفكاتبان ك از ين بعضكي ل6
امرزد؟يناهان را به بتواند گكست يك واحد، ير از خدايد؟ غي گويفر مكن ين شخص چنيه چرا اك 7
د؟ي دهياالت را به خود راه مين خياز بهر چه ا: شان گفتينند، بدكير مكن فيه با خود چنك نموده ك در روح خود ادرايسي در ساعت ع8
ز و بستر خود را برداشته بخرام؟ يا گفتن برخيده شد؟ يدام سهل تر است؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزك 9

:مفلوج را گفت. ن هستي زميدن گناهان بر رويه پسر انسان استطاعت آمرزكد ين تا بدانكي ل10
! خود بروةز و بستر خود را برداشته، به خانيم برخي گوي تو را  م11
!ميده بوديامر هرگز ندن يمثل ا: د نموده، گفتنديران شده، خدا را تمجيه همه حك ي همه روانه شد بطوريش روي تأمل بستر خود را برداشته، پي او برخاست و ب12
. داديم ميشان را تعليا رفت و تمام آن گروه نزد او آمدند و اي درةنارك و باز به 13
. شتافتيپس برخاسته، در عقب و! اياز عقب من ب: د بدو گفتي را بر باجگاه نشسته دي ابن حلفي رفت الويه مك ي و هنگام14
.ردندك ي او ميرويار بودند و پيرا بسي و شاگردانش نشستند زيسياران با عكران و گناهي از باجگيراي نشسته بود، بسي وةه او در خانك ي و وقت15
د؟ي نمايل و شرب مكاران اكران و گناهيچرا با باجگ: به شاگردان او گفتند خورد،ياران مكران و گناهيه با باجگكدند يان او را ديسياتبان و فرك چون 16
.نمكاران را به توبه دعوت كه گناهكامدم تا عادالن را تا بليو من ن. ضانيه مركب ندارند بلياج به طبيتندرستان احت: شان گفتي بدد،ين را شني چون ايسي ع17
ارند؟ دي دارند و شاگردان تو روزه نميان روزه ميسي و فرييحيه شاگردان كچون است : پس آمده، بدو گفتند.  داشتنديان روزه ميسي و فرييحي و شاگردان 18
. توانند روزه دارنديه داماد را با خود دارند، نمك يشان است روزه بدارند؟ زمانيه داماد با اك ي مادامي عروسةن است پسران خانكا مميآ: شان گفتي بديسي ع19
.ام روزه خواهند داشتيدر آن ا. شان گرفته شوديه داماد از اكد ي آي ميامين اكي ل20
. شودي بدتر ميدگي گردد و دريهنه جدا مكند، والّا آن وصله نو از آن ك ي نو وصله نمة از پارچي، پاره اهنهك ةس بر جامكچ ي و ه21
. ختيد ري نو بايهاكه شراب نو را در مشكبل.  گردديها تلف مكخته، مشيها را بدرد و شراب ركزد وگرنه آن شراب نو مشي ريهنه نمك يهاك شراب نو را در مشيسك و 22



.     ردندكدن خوشه ها شروع ي رفتند، به چيه  مك ي گذشت و شاگردانش هنگاميمزرعه ها ماني از ميه روز سبتك افتاد  و چنان23
ست؟        يه روا نك باشند ي ميب عملك چرا در روز سبت مرتكنيا: ان بدو گفتنديسي فر24
ش محتاج و گرسنه بودند؟ي او و رفقارد چونكه داود چه كد  يمگر هرگز نخوانده ا: شان گفتي و او بد25
ز داد؟ي خود نيست و به رفقاياهنان روا نكه خوردن آن جز به ك خدا درآمده، نان تَقْدِمِه را خورد ةهنه به خانكس ياتار رئيام اَبي چگونه در ا26
. سبتيسبت بجهت انسان مقرّر شد نه انسان  برا: شان گفتي و بد27
.ز هستي سبت  نك مالن پسر انساني بنابرا28


3مرقس باب 
. بوديكسه درآورده، در آنجا مرد  دست خشينك و باز به 1
. او گردنديد او را در سبت شفا دهد تا مدعيه شاك بودند ي و مراقب و2
! ستيان بايدر م:  گفتك پس بدان مرد دست خش3
.شان خاموش ماندنديردن؟ اك كا هالي؟ جان را نجت دادن يا بدين ردك ييوكيز است؟ نيدام جاكا در روز سبت يآ: شان گفتي و بد4
.ح گشتيرده، دستش صحكپس دراز ! نكدست خود را دراز : شان محزون بود، به آن مرد گفتي ايه از سنگدلكرا يده، زيشان با غضب گرداني پس چشمان خود را بر ا5
.نندك كه چطور او را هالكشورت نمودند  او مةان درباريروديرون رفته، با هيان بيسي در ساعت فر6
ل به عقب او روانه شدند، يار از جلي بسيا آمد و گروهي دري با شاگردانش به سويسي و ع7
. آمدنديدند، نزد وير، چون اعمال او را شنيثك يز جمعيدون ني صور و صيه و از آن طرف اردن و از حواليم و ادوميه و از اورشليهودي و از 8
ند،  ي ازدحام ننمايت، بجهت او نگاه دارند تا بر وي به سبب جمعياگردان خود فرمود تا زورق و به ش9

.دي آورد تا او را لمس نماي بود بر او هجوم ميه صاحب دردكه هر ك ي داد، بقسمي را صحت مياريه بسكرا ي ز10
.يتو پسر خدا هست:  گفتندين مناكادي او بر در افتادند و فريش رويدند، پيد چون او را دي و ارواح پل11
.ه او را شهرت ندهندكار فرمود يد بسيكشان را به تأي و ا12
.شان نزد او آمدنديد و ايه را خواست به نزد خود طلبك برآمده، هر يوهك پس بر فراز 13
شان را بجهت وعظ نمودن بفرستند، ي و دوازده نفر را مقرّر فرمود تا همراه او باشند و تا ا14
.نندكرون يوها را بيضان را شفا دهند و ديه مركشان را قدرت باشد ي و ا15
. و شمعون را پطرس نام نهاد16
. پسران رعد نام گذارديعنين هر دو را بوانَرْجس يعقوب؛ ايوحنّا برادر ي  و يعقوب پسر زبدي و 17
، ي و شمعون قانويد و تيعقوب بن حلفي و توما و يپس و برتولما و متياس و فلي و اندر18
.ردكم يه او را تسلك يوطي استخريهوداي و 19
.ردندكشان فرصت نان خوردن هم نيه اك ي فراهم آمدند بطوري و چون به خانه درآمدند، باز جمع20
.  خود شده استيرا گفتند بيرون آمدند تا او را بردارند زيدند، بيشان او چون شني و خو21
.ندك يوها را اخراج ميوها، ديس دي رئياريه بعلزَبول دارد و به كم آمده بودند، گفتند يشله از اورك ياتبانك و 22
ند؟كرون يطان را بيطان، شي تواند شيچطور م: شان گفتيده، مثَلها زده، بديش طلبيشان را پي پس ا23
. دار بمانديت نتواند پاك بر خالف خود منقسم شود، آن ممليتك و اگر ممل24
.    تواند استقامت داشته باشديش منقسم شد، آن خانه نمي به ضد خويهرگاه خانه ا و 25
. گرددي مكه هالك تواند قائم ماند بليد و منقسم شود، او نميطان با نفس خود مقاومت نماي و اگر ش26
.ندك ي او را تاراج مة آن زورآور را ببندد و بعد از آن خانه اولكد، جز آني مرد به زور درآمده، اسباب او را غارت نماة تواند به خانيس نمكچ ي و ه27
فر گفته باشند،كه ك شود و هر قسم يده مي آدم آمرزي گناهان از بنةه همكم ي گوينه به شما مي هر آ28
. بوديه مستحقّ عذاب جاودانكده نشود بليد، تا به ابد آمرزيفر گوكه به روح القدس كن هر كي ل29
.د داردي پليفتند روح گيه مكرا ي ز30
.نندكستاده، فرستادند تا او را طلب يرون اي پس برادران و مادر او آمدند و ب31
. طلبنديرون تو را مي مادرت و برادرانت بكنيا:  گفتندي آنگاه جماعت گرد او نشسته بودند و به و32
انند؟يكست مادر من و برادرانم يك: شان گفتي در جواب ا33
.نانند مادر و برادرانميا: ند، گفتك نشسته بودند، نظر افيه گرد وك ي پس بر آنان34
. خدا را بجا آرد همان برادر و خواهر و مادر من باشدةه ارادكرا هر ي ز35


4مرقس باب 
ا حاضر ي آن جماعت بر ساحل دريقرار گرفت و تماما ي سوار شده، بر دريشتكه به ك ير نزو او جمع شدند بطوريثك يرد و جمعكم دادن شروع يا به تعلي درةنارك و باز به 1

.   بودند
:شان گفتيم خود بدي آموخت و در تعليار مي بسيزهايشان را به مثَلها چي پس ا2
.رون رفتي بي بجهت تخم پاشي برزگركنيا! ديري گوش گ3
.دنديخته شده، مرغان هوا آمده آنها را برچي در راه ريد، قدري پاشي و چون تخم م4
د،يي روين عمق نداشت به زوديه زمكپس چون . ار نبودي بسكه خاك ييده شد، در جاي بر سنگالخ پاشي و پاره ا5
.ديكشه نداشت خشيه رك و چون آفتاب برآمد، سوخته شد و از آنرو 6
.اوردي نيه ثمركرده، آن را خفه نمود كخته شد و خارها نمو يان خارها ري در مي و قدر7



. صدي شصت و بعضي و بعضي سيرد و بار آورد، بعضكد و نمو ييه روكدا نمود يو افتاد و حاصل پكين نيزم در ي و مابق8
!ه گوش شنوا دارد، بشنودكهر :  پس گفت9

.دندين مثَل را از او پرسي او با آن دوازده شرح اي و چون به خلوت شد، رفقا10
 شود،يز به مثلها ميرونند، همه چيه بك ي شده، اما آنانوت خدا عطاكبه شما دانستن سرّ مل: شان گفتيه اي 11
.ده شوديشان آمرزيرده گناهان اكنند و شنوا شده بشنوند و نفهمند، مبادا بازگشت ي تا نگران شده بنگرند و نب12
د؟        يد فهمير مثلها را خواهيد؟ پس چگونه سايده اين مثل را نفهميا ايآ: شان گفتي و بد13
.اردك يالم را مك  برزگر14
.دي ربايشان را مي در قلوب اةاشته شدكالم كطان آمده يدند فوراً شي شود؛ و چون شنياشته مكالم كه ك يي راه، جاةناركنانند به ي و ا15
نند،ك قبول يالم را بشنوند، در آن حال آن را به خوشكه چون ك باشند  ي ميسانك در سنگالخ، ةاشته شدكضاً ي  ا16
.  خورندي دهد در ساعت لغزش ميالم روك به سبب يا زحمتي ي باشند؛ و چون صدمه اي ميه فانك در خود ندارند بليشه اين رك و ل17
الم را شنوند،كه چون ك باشند ي مي در خارها آنانةاشته شدك و 18
.  گردديثمر م يند و بك يالم را خفه مكگر داخل شده، ي ديزهاي و غرور دولت و هوس چيوي دنيشه هاي اند19
. صدي شصت و بعضي و بعضي سي آورند، بعضيرند و ثمر مي پذيالم را شنوند آن را مكه چون كو آناننند كين ني در زمةاشته شدك و 20
 و نه بر چراغدان گذارند؟ يا تختي يمانه اير پي آورند تا زيا چراغ را ميآ: شان گفتي پس بد21
.دي نشود، مگر تا به ظهور آيز مخفيچ چيرا نگردد و هاكه آشكست ي پنهان نيزيه چكرا ي ز22
.ه گوش شنوا دارد بشنودك هر 23
.    د افزون خواهد گشتي شنويه مك شما يه از براكموده شود، بليد به شما پينكه وزن ك يزانيرا به هر ميد، زي شنويه چه مكد يبا حذر باش: شان گفتي و بد24
.ز دارد گرفته خواهد شديه ندارد آنچه نك و از هر ه دارد بدو داده شودكرا هر ي ز25
افشاند،ين بيه تخم بر زمك است يسكوت خدا مانند كن مليهمچن:  و گفت26
.چگونه؟ او نداند. ندكد و نمو يزد و تخم بروي و شب و روز بخوابد و برخ27
.امل در خوشهك ةن آورد، اول علف، بعد خوشه، پس از آن داين به ذات خود ثمر ميه زمكرا ي ز28
.ده استيه وقت حصاد رسكرا يار برد زكد، فوراً داس را بي و چون ثمر رس29
م؟ ي آن چه مثَل بزنيم و براينكه يوت خدا را تشبكز مليبه چه چ:  و گفت30
.  باشديني زمين تخمهايتركوچكارند، كن ي آن را بر زميه وقتك است ي خردلة مثل دان31
.رنديانه گي توانند آشيه اش مير ساي آورد، چنانچه مرغان هوا زي بزرگ مي گردد و شاخه هايع بقول ميد و بزرگتر از جمي رويد، ماشته شكن چونكي ل32
 فرمود،يان ميشان بيالم را بدكدن را داشتند، يه استطاعت شنك ينها بقدريار مانند اي بسي و به مثلها33
. نمودي شاگردان خود شرح مي را براي خلوت، تمام معانن دركيل.  نگفتيشان سخني و بدون مثل بد34
.مينكگر عبور ي دةناركبه : شان گفتي و در همان روز وقت شام، بد35
.ز همراه او بوديگر ني بود برداشتند و چند زورق ديشتكه در ك ي پس چون آن گروه را رخصت دادند، او را همانطور36
.  گشتيه برمك ي خورد بقسمي ميشتكآمد و امواج بر د يم از باد پدي عظيه ناگاه طوفانك 37
م؟ي شوكه هالكست ي نيكا تو را باي استاد، آيا:رده، گفتندكدار يپس او را ب. ن خفته بودي بر باليشتكخَّر و و او در م38
. د آمديامل پدك ين شده، آرامكه باد ساك! ن شو و خاموش باشكسا: ا گفتيب داد و به دري در ساعت او برخاسته، باد نه39
د؟يمان نداريه اكد و چون است ين ترسانياز بهر چه چن: شان را گفتي و ا40
نند؟ك يا هم او را اطاعت ميه باد و دركست يكن يا: گر گفتنديدكيت ترسان شده، به ي نهاي پس ب41


5مرقس باب 
.ان آمدندين جدري دربا تا به سرزمةنارك پس به آن 1
.رون شده، بدو برخورديد داشت از قبور بي پليه روحك ي الفور شخصيرون آمد، في بيشتك و چون از 2
د،ي توانست او را بند نمايرها هم نميس به زنجكچ ي بود و هين مكه در قبور ساك 3
د،ي توانست او را رام نماي نميسته بود و احدكنده ها را شكخته و يرها را گسيرها بسته بودند و زنجينده ها و زنجكه بارها او را به كرا ي ز4
. ساختي زد و خود را به سنگها مجروح مياد ميوهها و قبرها فركوسته شب و روز در ي و پ5
رد،كد، دوان دوان آمده او را سجده ي را از دور ديسي چون ع6
.يه مرا معذّب نسازكدهم  يار است؟ تو را قسم مك، مرا با تو چه ي تعالي، پسر خدايسي عيا: حه زده، گفتي و به آواز بلند ص7
!ايرون بين شخص بيد از اي روح پليا: را بدو گفته بودي ز8
.مياريه بسكرا ينام من لَجئون است ز:  گفتيست؟ به وياسم تو چ: دي پس از او پرس9

.ندكرون نين بين سرزميشان را از ايه اكار نمود ي پس بدو التماس بس10
.دي چري مياريبس گراز ةوهها، گلك آن ي و در حوال11
. ميما را به گرازها بفرست تا در آنها داخل شو:  خواهش نموده، گفتنديوها از وي دة و هم12
. ه در آب خفه شدندكب بدو هزار بودند يا جست و قري به دريرون شده، به گرازان داخل گشتند و آن گله از بلنديث بيپس آن ارواح خب. شان را اجازت دادي فوراً ايسي ع13
. رون شتافتنديدن آن ماجرا بي دادند و مردم بجهت ديرده، در شهر و مزرعه ها خبر مك بانان فرار ك و خو14
. دنديده و عاقل گشته است، بترسيه نشسته و لباس پوشكدند يه لَجئون داشته بود دكوانه را يده، آن دي رسيسي و چون نزد ع15
.شان بازگفتنديو گرازان را بدوانه يده بودند، سرگذشت ديه دك ي و آنان16
.  شان روانه شوديه از حدود اك پس شروع به التماس نمودند 17



. باشديه با وك استدعا نمود يوانه بود از وي سوار شد، آن ديشتك و چون به 18
.رده است و چگونه به تو ترحم نموده استكشان را خبر ده از آنچه خداوند با تو يبه خانه برو و ا: ه بدو گفتك را اجازت نداد بلي ويسي اما ع19
. مردم متعجب شدندةه همكردن را آغاز نمود كرده، موعظه ك ي با ويسياپولس به آنچه عكي پس روانه شده، در د20
.ا بودي درةنارك جمع گشتند و بر ي بر وياري عبور نمود، مردم بسيشتك باز به آنطرف، در يسي و چون ع21
ش افتاده، يد بر پاهايرس نام آمد و چون او را بديايسه، ينك يساور از يكيه ناگاه ك 22
.ندكست يافته، زيا و بر او دست گذار تا شفا يب. دهي من به آخر رسكنَفَس دختر: ار نموده، گفتي بدو التماس بس23
. نمودندي ازدحام مي او افتاده، بر ويز از پي نياري پس با او روانه شده، خلق بس24
 بود، يه مدت دوازده سال به استحاضه مبتال مك ي زن آنگاه25
 شد،يه بدتر مكافت بلي نيده ايده و آنچه داشت صرف نموده، فاي متعدد ديار از اطبايو زحمت بس26
 او را لمس نمود، ي آمده، ردايان آن گروه از عقب ويد، مي را بشنيسي چون خبر ع27
. ابمينه شفا ينم، هر آكمس  را هم لياگر لباس و: را گفته بودي ز28
.افته استيه از آن بال صحت كد ي شده، در تن خود فهمك خون او خشة در ساعت چشم29
ه لباس مرا لمس نمود؟        كست يك: ده، گفتي برگردانيپس در آن جماعت رو.  از او صادر گشتهيه قوتك از خود دانست يسي الفور عي ف30
!ه مرا لمس نمود؟كست يك يي گويو م! ندي نمايه مردم بر تو ازدحام مك يني بيم:  شاگردانش بدو گفتند31
.نديرده، ببكار را كن يه اكست تا آن زن را ي نگري پس به اطراف خود م32
.گفت بازيقت امر را بالتّمام به وي در افتاده، حقي چه واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او به رويه به وك آن زن چون دانست 33
.ش رستگار باشي خوي برو و از باليبه سالمت. مانت تو را شفا داده استي دختر، ايا:  را گفتي و او و34
؟      ي دهي چه استاد را زحمت ميگر برايدخترت فوت شده؛ د: سه آمده، گفتندينكس ي رئة از خانيه بعضك گفت ي او هنوز سخن م35
!مان آور و بسيمترس ا: سه گفتينكس يد، در ساعت به رئيه گفته بودند شنك را ي چون سخنيسي ع36
.نديايه از عقب او بكس را اجازت نداد كچ يعقوب، هيوحنا برادر يعقوب و ي و جز پطرس و 37
. نمودنديار مي بسةه و نوحيه گركد يده دي شوريدند، جمعيسه رسينكس ي رئة پس چون به خان38
.ه در خواب استكد؟ دختر نمرده بلينك يه مي و گرچرا غوغا: شان گفتي پس داخل شده، بد39
.ده بود، داخل شديه دختر خوابك ييش برداشته، به جايقان خويرده، پدر و مادر دختر را با رفكرون ين او همه را بكيل. ردندكه ي سخريشان بر وي ا40
.زيم برخي گويختر، تو را م ديا: ن استي آن ايه معنك. يتا قوميطًل:  گفتي پس دست دختر را گرفته، به و41
.ت متعجب شدندي نهايشان بيا. ه دوازده ساله بودكرا يد زي در ساعت دختر برخاسته، خرام42
. بدو بدهنديكو گفت تا خورا. ن امر مطلّع نشودي از ايسك: ار فرموديد بسيكشان را به تأي پس ا43


6مرقس باب 
.شاگردانش از عقب او آمدندش آمد و ي پس از آنجا روانه شده، به وطن خو1
ن معجزات يه چنكه به او عطا شده است كمت است كن حيجا بدكاز : ران شده گفتنديدند، حي چون شنياريم دادن آغاز نمود و بسيسه تعلينكد، در ي چون روز سبت رس2

 گردد؟ياز او صادر م
. باشند؟ و از او لغزش خوردندينجا نزد ما نميون؟ و خواهران او اهودا و شمعيوشا و يعقوب و يم و برادر يست نجار پسر مرين ني مگر ا3
. خودةشان و در خانيان خوي حرمت نباشد جز در وطن خود و مي بينب: شان را گفتي ايسي ع4
.شان را شفا داديض نهاده، اي خود را بر چند مريه دستهاكني نتوانست نمود جز ايچ معجزه اي و در آنجا ه5
. داديم همي گشته، تعليشان متعجب شده، در دهات آن حوالي اينماي اي و از ب6
د قدرت داد،يشان را بر ارواح پليشان را جفت جفت و ايرد به فرستادن اكش خوانده، شروع ي پس آن دوازده را پ7
مربند خود،كد، نه توشه دادن و نه پول در يچ برنداريه جز عصا فقط، هكشان را قدغن فرمود ي و ا8
.دينكد و دو قبا دربر نينك در پا يوزه اكه ك بل9

.دينكوچ كد تا از آنجا يد، در آن بماني شويدر هر جا داخل خانه ا: شان گفتي و بد10
 ينه به شما مي هر آ. گردديد تا بر آنها شهادتيافشاني خود را بيهاي پاكرون شهر رفته، خايان بكرند، از آن مينند و به سخن شما گوش نگكه شما را قبول نك و هر جا 11
.م حالت سدوم و غموره در روز جزا از آن شهر سهل تر خواهد بوديگو
نند، كه توبه كردند ك پس روانه شده، موعظه 12
.ده، شفا دادندير را روغن ماليثكضان يردند و مركرون يوها را بيار دي و بس13


.دي آين جهت معجزات از او به ظهور ميد دهنده از مردگان برخاسته است و از اي تعمييحيگفت افته بود و يه اسم او شهرت كرا يد زيس پادشاه شنيرودي و ه14
.اي از انبيكيا چون ي است يي ي گفتند نبي اما بعض15
. ه از مردگان برخاسته استكردم كه من سرش را از تن جدا ك است ييحين همان يا: د گفتيس چون شنيرودي اما ه16
.ش آورده بودياح خوكه او را در نكلُپس يا، زن برادر او فيرودي را گرفتار نموده، او را در زندان بست بخاطر هييحيس فرستاده، يروديه هكرا ي ز17
.   ستينگاه داشتن زن برادر بر تو روا ن: س گفته بوديرودي به هييحيه ك از آن جهت 18
 توانست،يساند اما نم خواست او را به قتل رينه داشته، ميكا از او يرودي پس ه19
 سخن او ي آورد و به خوشيار بعمل ميد بسي شني نمود و هرگاه از او ميتش مي دانست و رعايعادل و مقدس مه او را مردكد چوني ترسي مييحيس از يروديه هكرا ي ز20

. نموديرا اصغا م
افت نمود؛يل را ضي جليساوپان و ريسرت خود و يالد خود امرايس در روز ميروديه هكد ي اما چون هنگام فرصت رس21



. از من بطلب تا به تو دهميآنچه خواه: پادشاه بدان دختر گفت. س و اهل مجلس را شاد نموديروديرد و هكا به مجلس درآمده، رقص يرودي و دختر ه22
.نمكنه به تو عطا ي مرا هر آك نصف ملي حتّيه آنچه از من خواهك او قسم خورد ي و از برا23
.د دهنده راي تعمييحيسر : چه بطلبم؟ گفت: رون رفته، به مادر خود گفتي او ب24
.ييت فرماي به من عنايد دهنده را در طبقي تعمييحيه اآلن سر ك خواهم يم:  در ساعت به حضور پادشاه درآمده، خواهش نموده، گفت25
.دينخواست او را محروم نمان بجهت پاس قسم و خاطر اهل مجلس كي پادشاه به شدت محزون گشت، ل26
. اوردي فرستاده، فرمود تا سرش را بي درنگ پادشاه جلّادي ب27
. آورده، بدان دختر داد و دختر آن را به مادر خود سپردي و او به زندان رفته سر او را از تن جدا ساخته و بر طبق28
.ردندكدند، آمدند و بدن او را برداشته، دفن ي چون شاگردانش شن29
.         م داده بودند او را خبر دادنديرده و تعلك جمع شده، از آنچه يسي و رسوالن نزد ع30
.ردندكز نيه فرصت نان خوردن نكرا آمد و رفت چنان بود يد زيي استراحت نمايكد و اندييايران بي ويشما به خلوت، به جا: شان گفتي بد31
.ران رفتندي وي موضعيشتك در يي پس به تنها32
.        جمع شدنديشان سبقت جسته، نزد وي بدان سو شتافتند و از ايكع شهرها بر خشي او را شناختند و از جمياريده، بسيشان را روانه دي و مردم ا33
. ادن گرفتم ديشان تعليار به اي شبان بودند و بسيه چون گوسفندان بكرا يشان ترحم فرمود زيده، بر ايار دي بسيرون آمده، گروهي بيسي ع34
. شدهيرانه است و وقت منقضيان وكن ميا:  آمده، گفتندي گشت، شاگردانش نزد وي از روز سپريشتري و چون ب35
. ندارنديكچ خوارايه هك رفته، نان بجهت خود بخرند ين نواحي و دهات اينها را رخصت ده تا به اراضي ا36
! مينها را طعام دهيم تا اينار نان بخريست ديمگر رفته، دو: ا گفتند ريو! ديشان را غذا دهيشما ا: شان گفتي در جواب ا37
. يپنج نان و دو ماه: رده، گفتندكافت يپس در. دينكق يد؟ رفته، تحقيچند نان دار: شان گفتي بد38
.   ديه همه دسته دسته بر سبزه بنشانكشان را فرمود ي آنگاه ا39
.  پس صف صف، صد صد و پنجاه پنجاه نشستند40
.م نموديش آنها تقسيت داد و نان را پاره نموده، به شاگردان خود بسپرد تا پكسته، بري آسمان نگري را گرفته، به سوي و آن پنج نان و دو ماه41
.ر شدنديعاً خورده، سي پس جم42
.رده، برداشتندك، دوازده سبد پر ي نان و ماهي و از خرده ها43
.زار نفر مرد بودندب به پنج هي و خوردگان نان، قر44
  .دينند تا خود آن جماعت را مرخّص فرماكدا عبور يت صيش از او به بي سوار شده، پيشتكه به ك الفور شاگردان خود را الحال فرمود ي  ف45
. برآمديوهكشان را مرخّص نمود، بجهت عبادت به فراز ي و چون ا46
. بوديكبر خشد و او تنها يا رسيان دري در ميشتك و چون شام شد، 47
شان يشان آمد و خواست از ايا خرامان شده، به نزد اي پاس چهارم از شب بر دركيپس نزد. دي وزيشان ميه باد مخالف بر اكرا يد زي خسته ديشتكشان را در راندن ي و ا48

.بگذرد
اد برآوردند،يپس فر.  استيالين خيه اكدند، تصور نمودند ي اما چون او را د49
! ديمن هستم، ترسان مباش! ديخاطر جمع دار: رده، گفتكشان خطاب ي درنگ بديپس ب. ده، مضطرب شدنديه همه او را دكرا ي ز50
ر و متعجب شدند،يت در خود متحي نهايه بكد چنانين گردك سوار شد، باد سايشتكشان به ي و تا نزد ا51
.بودشان سخت يرا دل ايرده بودند زك نك نان را درةه معجزكرا ي ز52
.ن جنِسارت آمده، لنگر انداختنديا گذشته، به سرزمي پس از در53
رون شدند، مردم در حال او را شناختند،ي بيشتك و چون از 54
. آوردنديه او در آنجا است، مكدند ي شنيه مكماران را بر تختها نهاده، هر جا ي گشتند و بي بشتاب مي آن نواحة و در هم55
ه آن را كنند و هر ك او را لمس يه محض دامن رداك نمودند ي گذاردند و از او خواهش ميضان را بر راهها مي رفت، مري ميا اراضيا شهرها يدهات ه به ك يي و هر جا56

.افتي يرد شفا مك يلمس م


7مرقس باب 
.م آمده، نزد او جمع شدندياتبان از اورشلك يان و بعضيسي و فر1
 خورند، مالمت نمودند،ي ناشسته نان ميعني ك ناپايه با دستهاكدند ي از شاگردان او را دي چون بعض2
 خورند،يند غذا نميخ نموده، تا دستها را به دقّت نشويد مشاي به تقلكهود تمسي ةان و هميسيه فركرا ي ز3
. هايرسكاله ها و آفتابه ها و ظروف مس و يستن پ دارند چون شيه نگاه مكگر هست يار رسوم دي خورند و بسي نميزيند چيند تا نشوي و چون از بازارها آ4
 خورند؟ ي نان مك ناپايه به دستهاكند بلي نماي نمكخ سلويد مشايه شاگردان تو به تقلكچون است : دندياتبان از او پرسكان و يسي پس فر5
.ن دلشان از من دور استكي دارند لي خود مرا حرمت مين قوم به لبهاي ا:توب استكه مكاران، چنانكاي ري شما اةا درباريو اخبار نمود اشعكين: شان گفتي در جواب ا6
 دهند،يم ميض تعلي فراي را به جايه رسوم انسانكرا يند زي نماي پس مرا عبث عبادت م7
.دي آوري بعمل ماريگر بسين رسوم دياله ها و چني دارند، چون شستن آفتابه ها و پيد انسان را نگاه ميرده، تقلك كم خدا را تركرا حي ز8
. ديم بداركد خود را محيد تا تقليو باطل ساخته اكيم خدا را نكه حكشان گفت ي پس بد9

. گرددكه پدر و مادر را دشنام دهد، البتّه هالك گفت پدر و مادر خود را حرمت دار و هر يه موسكنجهت ي از ا10
 خداست يه براي هديعني قربان يابيآنچه از من نفع : ديا مادر خود گوي به پدر يه هرگاه شخصكد يي گوين شما مكي ل11
.ندكچ خدمت يا مادر خود را هيه پدر كد ي دهين او را اجازت نمي و بعد از ا12
.دي آوريار بجا مين بسي مثل ايارهاكد و ي سازيد، باطل مي ساخته ايه خود جارك يديالم خدا را به تقلك پس 13
.دينكد و فهم ي شما به من گوش دهةهم: شان گفتيبدش خوانده، ي پس آن جماعت را پ14
. سازدي مكه آدم را ناپاكه آنچه از درونش صادر شود آن است كرون آدم داخل او گشته، بتواند او را نجس سازد بليه از بكست يز نيچ چي ه15



.ه گوش شنوا دارد، بشنودك هر 16
.دندي مثل را از او پرسيو چون از نزد جماعت به خانه درآمد، شاگردانش معن 17
 سازد،ك تواند او را ناپاي شود، نميرون آدم داخل ميه آنچه از بكد ي دانيد و نمي فهم هستين بيز همچنيمگر شما ن: شان گفتي بد18
.ندك ي مك را پاكن همه خورايه اك ي شود به مزبله اي رود و خارج ميم مكه به شك شود بليه داخل دلش نمكرا ي ز19
 سازد، ي مكه انسان را ناپاكد، آن است يرون آيآنچه از آدم ب: ت و گف20
ياالت بد و زنا و فسق و قتل و دزدي شود، خيه از درون دل انسان صادر  مكرا ي ز21
.فر و غرور و جهالتك و چشم بد و ير و شهوت پرستك و طمع و خباثت و م22
. گرداندي مكا ناپا گردد و آدم ري بد از درون صادر ميزهاين چي اي تمام23
 بماند،ين نتوانست مخفكيس مطّلع نشود، لكچ يه هكدون رفته، به خانه درآمد و خواست ي صور و صي پس از آنجا برخاسته به حوال24
.  او افتاديهايد، فوراً آمده بر پايد داشت، چون خبر او را بشني روح پلي وكه دخترك يه زنك از آنرو 25
.   ندكرون يو را از دخترش بيه دك استدعا نمود يپس از و.  ه بودي صورةيقينياهل ف از يوناني و او زن 26
. ستيو نكيش سگان انداختن نيرا نان فرزندان را گرفتن و پير شوند زيبگذار اول فرزندان س:  را گفتي ويسي ع27
.  خورندير سفره ميرا از ز فرزندان يز پس خورده هايرا سگان ني خداوندا، زيبل:  گفتي آن زن در جواب و28
. رون شديو از دخترت بيه دكن سخن برو ي را گفت؛ بجهت اي و29
.افتيده يرون شده و دختر را بر بستر خوابيو را بي خود رفت، دة پس چون به خان30
.ل آمدي جلياياپولِس به دركيان حدود ديدون در مي صور روانه شده، از راه صي و باز از نواح31
.ه دست بر او گذاردكردند ك آورده، التماس ينت زبان داشت نزد وكه لك را يرك  آنگاه32
 او گذاشت و آب دهان انداخته، زباننش را لمس نمود؛يان جماعت به خلوت برده، انگشتان خود را در گوشهاي پس او را از م33
 باز شويعني! اَفَتح: د و بدو گفتيشك يسته، آهي آسمان نگري و به سو34
.   لّم نمودك تي زبانش حلّ شده، به درستة او گشاده و عقدي در ساعت گوشها35
.ادتر او را شهرت دادنديشان را قدغن نمود، زيشتر ايه بكشان را قدغن فرمود ي پس ا36
! گردانديا ميران را شنوا و گنگان را گوكرده است؛ كو كيارها را نك ةهم:  گفتندير گشته ميت متحي نهاي و ب37

8رقس باب م
:شان گفتيده، به ايش طلبي شاگردان خود را پيسيع.  نداشتنديكار شده و خورايت، بسيام باز جمعي و در آن ا1
. ندارندكچ خوراي باشند و هيه با من مكرا اآلن سه روز است ين گروه دلم بسوخت زي بر ا2
.    شان از راه دور آمده اندي از ايه بعضكرا ينند، زكاه ضعف نه در ري خود برگردانم، هر آيشان را گرسنه به خانه هاي و هرگاه ا3
ر گرداند؟ ينها را در صحرا از نان سي تواند اي ميسكجا كاز :  را جواب دادندي شاگردانش و4
. هفت: د؟ گفتنديچند نان دار: ديشان پرسي از ا5
.پس نزد آن گروه نهادند. ش مردم گذارندير نمود و پاره نموده، به شاگردان خود داد تا پكنند؛ و آن هفت نان را گرفته، شين بنشي پس جماعت را فرمود تا بر زم6
.شان نهنديش ايت داده، فرمود تا پكز بريآنها را ن. ز داشتندي نكوچك ي و چند ماه7
. مانده برداشتندي باقيل پر از پاره هاير شدند و هفت زنبي پس خورده س8
.شان را مرخّص فرموديپس ا. هار هزار بودب به چي و عدد خورندگان قر9

. دلْمانُوتَه آمدي سوار شده، به نواحيشتك درنگ با ي و ب10
. از او خواستندي  آسمانيتيو از راه امتحان آ. ردندك مباحثه شروع يرون آمده، با ويان بيسي و فر11
.  ن فرقه عطا نخواهد شدي بديتيم آي گوينه به شما مير آ خواهند؟ هي ميتين فرقه آي چه اياز برا: ده، گفتيشك ي او از دل آه12
.گر عبور نمودي دةنارك سوار شده، به يشتكشان را گذارد و باز به ي پس ا13
. نان نداشتندكي جز يشتكردند نان بردارند و با خود در ك و فراموش 14
!دينكاط يس احتيرودي هةيرماين و خمايسي فرةير مايد و از خميه با خبر باشكشان را قدغن فرمود ي آنگاه ا15
.ميه نان نداركاز آن است : ده گفتنديشيشان با خود اندي ا16
د و تا حال دل شما سخت است؟يرده اك نكده و دريا هنوز نفهميد؟ آيه نان نداركد از آنجهت ينك ير مكچرا ف: شان گفتيرده، بدك فهم يسي ع17
د؟ياد نداريد و به ي شنويه نمد و گوش داشتيني بيا چشم داشته نمي آ18
. دوازده: د؟ بدو گفتنديردم، چند سبد پر از پاره ها را برداشتك هزار نفر پاره يه پنج نان را براك ي وقت19
. هفت :د؟ گفتندشيزه ها برداشتيل پر از ريس؛ پس چند زنبكه هفت نان را بجهت چهار ك ي و وقت20
د؟ي فهميچرا نم: شان گفتي پس بد21
. ديه او را لمس نماكور را نزد او آوردند و التماس نمودند ك يدا آمد، شخصيت صيچون به ب 22
؟يني بي ميزيه چكد ينده، و دست بر او گذارده از او پرسكرون برد و آب دهان بر چشمان او افيه بيور را گرفته، او را از قرك پس دست آن 23
.نمي بيچون درختها ممردمان را خرامان، : سته، گفتي او باال نگر24
.دي ديز را به خوبيح گشته، همه چيست و صحي خود را بر چشمان او گذارده، او را فرمود تا باال نگريگر دستهاي پس بار د25
.س را در آنجا خبر مدهكچ يداخل ده مشو و ه:  پس او را به خانه اش فرستاده، گفت26
 دانند؟يه مكه مردم مرا كده، گفت يو در راه شاگردانش پرس.  رفتلپسي فةيصري با شاگردان خود به دهات قيسي و ع27
. اي از انبيكي ياس و بعضي اليد دهنده و بعضي تعمييحيه كشان جواب دادند ي ا28
.يح هستيمس: د؟ پطرس در جواب او گفتي دانيه مكشما مرا : ديشان پرسي و از ا29
.ديهس را از او خبر ندكچ يه هكشان را فرمود ي پس ا30



.زديشته شده، بعد از سه روز برخكاتبان رد شود و كهنه و ك يساوخ و ريشد و از مشاك الزم است پسر انسان زحمت  ردكم دادن آغاز يشان را تعلي آنگاه ا31
.ردن شروع نمودكه فرمود، پطرس او را گرفته، به منع يالم را عالنكن ي و چون ا32
.  راي انسانيزهايه چك بلينك يشه نمي را انديرا امور الهيطان از من دور شو، زي شيا: ب داد و گفتيسته، پطرس را نهي نگر اما او برگشته، به شاگردان خود33
.ندكب خود را برداشته، مرا متابعت يند و صلكار كشتن را انيد، خويه خواهد از عقب من آكهر :  پس مردم را با شاگردان خود خوانده، گفت34
  .ل و من بر باد دهد آن را برهانديه جان خود را بجهت انجك سازد؛ و هر ك خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هاليمه كرا هر ي ز35
ا را ببرد و نَفْس خود را ببازد؟يه شخص را چه سود دارد هرگاه تمام دنكرا ي ز36
ز را به عوض جان خود بدهد؟ي چه چيه آدمكا آني 37
د، از او شرمنده خواهد يش آيه با فرشتگان مقدس در جالل پدر خوك يز وقتيار از من و سخنان من شرمنده شود، پسر انسان نكار و خطاكزنا ةن فرقيه در اكرا هر ي ز38
.ديگرد


9مرقس باب 
.دي موت را نخواهند چشةنند، ذائقينبد ي آيه به قوت مكوت خدا را كه تا ملك باشند ينجا ميستادگان در اي از ايم بعضي گوينه به شما ميهر آ: شان گفتي و بد1
.ر گشتيشان متغيأتش در نظر اي به خلوت برد و هيوهكشان را تنها بر فراز يوحنّا را برداشته، ايعقوب و ي و پطرس و يسي و بعد از شش روز، ع2
.ديد نماي سف تواند چنانين نمي زمي بر رويچ گازريه هكد، چنانيد گرديت سفي و لباس او درخشان و چون برف بغا3
.  ردندك ي گفتگو ميسيشان ظاهر شده، با عي بر اياس با موسي و ال4
! اسي الي براي و سومي موسي برايگري تو و دي برايكيم، ي سازيبان ميپس سه سا! و استكينجا ني استاد، بودنِ ما در ايا:  گفتيسي پس پطرس ملتفت شده، به ع5
.ه هراسان بودندكند، چوي دانست چه بگويه نمك از آنرو 6
.ديب من، از او بشنوين است پسر حبيه اكد ي از ابر در رسيه انداخت و آوازيشان ساي بر اي ناگاه ابر7
.دنديس را ندكچ ي تنها با خود هيسيسته، جز عي در ساعت گرداگرد خود نگر8
. را خبر ندهنديسكده اند يزد، از آنچه ديگان برنخه تا پسر انسان از مردكشان را قدغن فرمود ي آمدند، اير ميوه به زك و چون از 9

.  باشديه برخاستن از مردگان چه مكردند كال وگر سيدكين سخن را در خاطر خود نگاه داشته، از ي و ا10
د؟يايد اول بياس بايه الكند ي گوياتبان مكچرا : ردند، گفتندك پس از او استفسار 11
ر يشد و حقكار يد زحمت بسي بايه مكتوب است ك پسر انسان مةد و چگونه درباري نمايز را اصالح ميد و همه چي آيالبتّه اول ماس يه الكشان گفت ي او در جواب ا12

. شمرده شود
. نوشته شده استيردند، چنانچه در حقّ وك آنچه خواستند ياس هم آمد و با ويه الكم ي گوين به شما مكي ل13
.ردندك يشان مباحثه مياه باكاتبان را ك از يد و بعضيشان دير گرد ايثك ي، جمعدي پس چون نزد شاگردان خود رس14
.رت افتادند و دوان دوان آمده، او را سالم دادنديدند، در حي خلق چون او را بدي در ساعت، تمام15
د؟ ينها چه مباحثه داريه با اكد ياتبان پرسك آنگاه از 16
 گنگ دارد،يه روحكاستاد، پسر خود را نزد تو آوردم  يا: ان در جواب گفتي از آن ميكي 17
. نند، نتوانستندكرون يه او را بكپس شاگردان خود را گفتم .  گرددي مكد و خشي سايف آورده، دندانها بهم مكه ك اندازش، چنانيرد ميه او را بگك و هر جا 18
. دياو را نزد من آور! ا باشم و تا چه حد متحمل شما شوم با شميكمان تا به ي اي بة فرقيا: شان را جواب داده، گفتي او ا19
.ف آورد و غلطان شدكن افتاده، يرد تا بر زمكد، فوراً آن روح او را مصروع يچون او را د.  آوردندي پس او را نزد و20
. تياز طفول: رده است؟ گفتكن حالت يه او را اكچند وقت است : دي پرسي پس از پدر و21
.رده، ما را مدد فرماك بر ما ترحم ي توانيحال اگر م. ندك ك را در آتش و در آب انداخت تا او را هال بارها او22
. ن استكز مميمن را همه چو، ميمان آري اي توانياگر م:  را گفتي ويسي ع23
.داد فرما مرا اميماني اي خداوند، بي آورم ايمان ميا: نان گفتكه ياد برآورده، گري در ساعت پدر طفل فر24
! گر داخل مشوي و دينم از او درآك يم مكرّ من تو را حك روح گنگ و يا:  فرموديب داده، به ويد را نهيند، روح پلي آي گرد او به شتاب ميه گروهكد ي ديسي چون ع25
.ت شده فوك گفتند ياريه بسكرون آمد و مانند مرده گشت، چنانيحه زده و او را بشدت مصروع نموده، بي پس ص26
.ستاديه برپا اكدش يزاني دستش را گرفته، برخيسيع اما27
م؟ينكرون يم او را بيچرا ما نتوانست: دندي و چون به خانه درآمد، شاگردانش در خلوت از او پرس28
. رود جز به دعايرون نميچ وجه بين جنس به هيا: شان را گفتي ا29
 او را بشناسد،يسك خواست ينم گشتند و يل مي و از آنجا روانه شده، در جل30
.شت و بعد از مقتول شدن، روز سوم خواهد برخاستك شود و او را خواهند يم ميپسر انسان بدست مردم تسل:  گفتيه شاگردان خود را اعالم فرموده، مكرا ي ز31
.ه از او بپرسندكدند يردند و ترسك نكن سخن را دري اما ا32
د؟ يردك يگر چه مباحثه ميدكين را با يه در بكد يشان پرسيخانه درآمد، از افرناحوم شده، چون به ك وارد 33
.ست بزرگتريكه كنيردند در اك يگر مباحثه ميدكيه در راه با كشان خاموش ماندند، از آنجا ي اما ا34
.دخّر و غالم همه بوو خواهد مقدم باشد ميه مكهر : شان گفتيده، بدي پس نشسته، آن دوازده را طلب35
:شان گفتيده، به ايشكشان برپا نمود و او را در آغوش يان اي را برداشته، در مي پس طفل36
.رفته باشدي مرا پذةه فرستندكرفت نه مرا بليه مرا پذكرده است و هر كند، مرا قبول كان را به اسم من قبول كودكن ي از ايكيه ك هر 37
 نمود ما او را ممانعت ي نمود؛ و چون متابعت ما نميرد و متابعت ما نمك يرون ميوها را بيه به نام تو دكم يدي را ديد، شخص استايا: وحنّا ملتفت شده، بدو گفتي آنگاه 38

. مينمود
.دي در حقّ من بد گويد و بتواند بزودي به نام من بنمايه معجزه اكست يس نكچ يرا هيد، زينكاو را منع م:  گفتيسي ع39
.ست با ماستيه ضد ما نكرا هر ي ز40



.ردكع نخواهد يم اجر خود را ضاي گوينه به شما مي آب به اسم من بنوشاند، هر آياسه اكد، يح هستيه از آن مسكن رو يه شما را از اك و هر 41
.نده شودكا افيدرخته، در ي بر گردنش آوييايه سنگ آسكمان آورند، لغزش دهد، او را بهتر است يه به من اكان را كودكن ي از ايكيه ك و هر 42
رد؛يه خاموش نپذك ي، در آتشيه با دو دست وارد جهنّم گردكني، از ايات شويه شلّ داخل حكرا تو را بهتر است ي پس هرگاه دستت تو را بلغزاند، آن را ببر ز43
.ردي نپذيرد و آتش، خاموشيشان نميرم اكه ك يي جا44
رد؛ي نپذيه خاموشك ي، در آتشينده شوكه با دو پا به جهنّم افك از آنيات شويه لنگ داخل حكدتر است يو را مفرا تين زكت تو را بلغزاند، قطعش ي و هرگاه پا45
. نشوديرد و آتش، خاموشيشان نميرم اكه ك يي آنجا46
،ينده شوكدو چشم در آتش جهنم افه با ك، از آنيوت خدا شوك چشم وارد ملكيه با كرا تو را بهتر است ين زك و هرگاه چشم تو تو را لغزش دهد، قلعش 47
.ابدي نيرد و آتش خاموشيشان نميرم اكه ك يي جا48
. گرددين ميك، نمك به نمين خواهد شد و هر قربانيكس به آتش، نمكرا هر ي ز49
.دييصلح نماگر يدكيد و با ي بداركد؟ پس در خود نمينك يز آن را اصالح مي فاسد گردد به چه چكن هرگاه نمكيو است، لكي نك نم50


10مرقس باب 
.م داديشان تعلي جمع شدند و او برحسب عادت خود، باز بدي باز نزد ويو گروه. ه آمديهودي ي و از آنجا برخاسته، از آن طرف اردن به نواح1
.ز استيش جايا مرد را طالق دادن زن خويه آكال نمودند و امتحان از او سيش آمده، از رويان پيسي آنگاه فر2
 شما را چه فرموده است؟ يموس: شان گفتير جواب ا د3
. نندكسند و رها يه طالق نامه بنوك اجازت داد يموس:  گفتند4
. شما نوشتيم را براكن حي شما ايبه سبب سنگدل: شان گفتي در جواب ايسي ع5
.ديشان را مرد و زن آفري خلقت، خدا اين از ابتداكي ل6
وندد،يش بپيرده، با زن خوك كر خود را ترد مرد پدر و ماديجهت با از آن7
. جسدكيه كستند بليه از آن پس دو نك تن خواهند بود چنانكين دو ي و ا8
.ندكوست، انسان آن را جدا ني پس آنچه خدا پ9

.ال نمودندو سين مقدمه از وي و در خانه باز شاگردانش از ا10
. رده باشدك زنا يند، بر حقّ وكاح كرا ن يگريه زن خود را طالق دهد و دكهر : شان گفتي بد11
.ب زنا شودك گردد، مرتيگري دةوحك و اگر زن از شوهر خود جدا شود و من12
.ردندكد؛ اما شاگردان آوردندگان را منع يشان را لمس نماي را نزد او آوردند تا اكوچك و بچه ها 13
. نهاستيوت خدا از امثال اكرا مليد، زيشان را مانع نشويند و اي نزد من آكوچك يه بچه هاك ديبگذار: شان گفتيد، خشم نموده، بدين را بدي ايسي چون ع14
.ند، داخل آن نشودك قبول كوچك ةوت خدا را مثل بچكه ملكم هر ي گوينه به شما مي هر آ15
.ت دادكشان نهاده، بريد و دست بر ايشكشان را در آغوش ي پس ا16
 شوم؟ يات جاودانينم تا وارث حكو چه كي استاد نيا(ه كال نمود وش او زانو زده، سيوان دوان آمده، پ دي رفت، شخصي چون به راه م17
ست جز خدا فقط؟ يو نكي نيسكه ك و حال آنيو گفتكيچرا مرا ن:  بدو گفتيسي ع18
. ر خود را حرمت دارن، پدر و مادك مين، شهادت دروغ مده، دغابازك مين، دزدكن، قتل مك، زنا مي دانيام را   مك اح19
.ت نگاه داشتمين همه را از طفولي استاد، ايا:  گفتي او در جواب و20
ب را يا صليافت و بي ي خواهيه در آسمان گنجك بفروش و به فقرا بده يبرو و آنچه دار: ز ناقص استي چكيتو را : سته، او را محبت نمود و گفتي نگري به ويسي ع21

 . نك يرويبرداشته، مرا پ
.ار داشتيرا اموال بسيد زين سخن تُرُش رو و محزون گشته، روانه گردين او از اكي ل22
.وت خدا شوندكه توانگران وارد ملكچه دشوار است : سته، به شاگردان خود گفتي گرداگرد خود را نگريسي آنگاه ع23
وت كل دارند در ملكه به مال و اموال توك ي فرزندان، چه دشوار است دخول آنانيا: ان گفتشي باز توجه نموده، بديسيرت افتادند، عي چون شاگردان از سخنان او در ح24
!خدا
!وت خدا داخل شودكه شخص دولتمند به ملكنيد از ايه شتر به سوراخ سوزن درآك سهل تر است 25
ابد؟ي تواند نجات يه مكپس :  گفتنديگر ميدكير گشته، با يت متحيشان بغاي ا26
.ن استكز نزد خدا مميه همه چكرا يست زين نزد خدا نكينزد انسان محال است ل: رده، گفتكشان نظر يا به يسي ع27
.ميرده اك يرويرده، تو را پك كز را تري ما همه چكنيه اك پطرس بدو گفتن گرفت 28
ند،ك كل تري را بجهت من و انجكا اماليا اوالد يا زن يا مادر يدر ا پيا خواهران يه خانه و برادران كست ي نيسكم ي گوينه به شما ميهر آ:  در جواب فرموديسي ع29
. رايات جاودانينده حي با زحمات، و در عالم آكابد از خانه ها و برادران و خواهران و مادران و فرزندان و امالين زمان صد چندان يه الحال در اكني جز ا30
.  نيلن اوي گردند و آخرين  ميه آخركن ي اما بسا اول31
آنگاه آن .  شديشان مستولي رفتند، ترس بر ايرت افتادند و چون از عقب او ميد، در حي خراميشان مي در جلو ايسي رفتند و عيم مي اورشلي و چون در راه به سو32

 شد، ي وارد ميشان از آنچه بر ويرد به اطّالع دادن به اكده، شروع يشكنار كدوازده را باز به 
 قتل دهند و او را به امت ها سپارند،ي فتوايم شود و بر وياتبان تسلكهنه و ك يساوم و پسر انسان به دست ري رويم   مي اورشل بهكنيه اك 33
.شت و روز سوم خواهد برخاستكنده، او را خواهند ك افيانه اش زنند و آب دهان بر ويه نموده، تازي سخري و بر و34
. ينك ما بيم براينكال وم آنچه از تو سي خواهي استاد، ميا:  آمده، گفتندي نزد ويبِدوحنّا دو پسر زِيعقوب و ي آنگاه 35
نم؟ك شما بيد براي خواهيچه م: شان را گفتي ا36
. ميني بر چپ تو در جالل بنشيگري به طرف راست و ديكيه كبه ما عطا فرما :  گفتند37
د؟يريرم، بپذي پذيه من مكرا يديد و تعمي نوشم، بنوشيه من مك را ياله ايد آن پي توانيا ميآ. دي خواهيد آنچه مي فهمينم: شان را گفتي ايسي ع38



. رفتيد پذيرم خواهي پذيه من مك را يديد و تعميد آشامي نوشم خواهيه من مك ياله ايپ: شان گفتي بديسيع. مي توانيم:  را گفتندي و39
. ا شده استيشان مهيه بهر اك را يه بدهم جز آنانكست ين نشستن به دست راست و چپ من از آنِ من نكي ل40
.وحنّا خشم گرفتنديعقوب و يدند بر ي و آن ده نفر چون شن41
.شان مسلّطندينند و بزرگانشان بر اك ياست ميشان ري شوند بر ايام امتها شمرده مكه حك يد آناني دانيم: شان گفتيشان را خوانده، به اي ايسي ع42
. ان شما بزرگ شود، غالم همه باشديه خواهد در مكه هر كن نخواهد بود، بليان شما چنين در مكي ل43
. ه خواهد مقدم بر شما شود، غالم همه باشدك و هر 44
.ندك ياري بسيند و تا جان خود را فداكه تا خدمت كامده تا مخدوم شود بليز نيه پسر انسان نكرا ي ز45
. ردك ي ميي راه نشسته، گداةناركس بر ومايور، پسر تكمائوسِ ي رفت، بارتيرون ميحا بير از اريثك ي او با شاگردان خود و جمعهك يو وقت. حا شدندي و وارد ار46
. نك ابن داود بر من ترحم يسي عيا: ردن گرفت و گفتكاد ي است، فري ناصريسيه عكد ي چون شن47
. ه پسر داودا بر من ترحم فرماك آورد ياد برميادتر فريود، زه خاموش شك دادند يب مي او را نهياريه بسك و چندان 48
.  خوانديه تو را مكز يبرخ. خاطر جمع دار: ور را خوانده، بدو گفتندكآنگاه آن . ستاده، فرمود تا او را بخوانندي ايسي پس ع49
. آمديسي خود را دور انداخته، برپا جست و نزد عي در ساعت ردا50
.ابمي يينايه بك آنيديا سي: ور بدو گفتكم؟ ي؟ از بهر تو نماي خواهيچه م: فات نموده، گفت التي به ويسي ع51
. در راه روانه شديسينا گشته، از عقب عيدر ساعت ب. مانت تو را شفا داده استيه اكبرو :  بدو گفتيسي ع52
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دند، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده،     يتون رسيوه زكا بر يت عنْي و بيت فاجيم به بي به اورشلكي و چون نزد1
س بر آن سوار نشده؛ كچ يه تا به حال هكافت يد ي را بسته خواهي االغةرّكد، در ساعت يد و چون وارد آن شدي شما است برويش رويه پك يه اين قريبد: (شان گفتي بد2

.  دياوريرده، بكآن را باز 
. نجا خواهد فرستادي تأمل آن را به اياج دارد؛ بين احتيد خداوند بدييد، گوينك ين مي چند چراي به شما گويسك و هرگاه 3
ردند، ك يافتند و آن را باز ميرون دروازه در شارع عام بسته ي بيرّه اك پس رفته 4
د؟ينك يرّه را باز مكه كد يار داركچه : شان گفتندين بدي از حاضريه بعضك 5
.شان را اجازت دادنديپس ا. شان گفتندي فرموده بود، بديسيه عك آن دو نفر چنان6
.ندند تا بر آن سوار شدك آورده، رخت خود را بر آن افيسيرّه را به نزد عك آنگاه 7
.دنديده، بر راه گستراني شاخه ها از درختان بري خود و بعضي رختهاياري و بس8
.دي آيه به نام خداوند مك يسك باد كانا، مباريهوشع:  گفتندينان مكادي رفتند، فريش و پس ميه پك ي و آنان9

.نيي عليانا در اعليهوشع. د به اسم خداوندي آيه مكوت پدر ما داود ك باد ملك مبار10
.ا رفتيت عنيچون وقت شام شد با آن دوازده به ب. ز مالحظه نموديل در آمد و به همه چكيم شده، به هي وارد اورشليسي و ع11
. آمدند، گرسنه شديرون ميا بيت عنيون از ب بامدادان چ12
.ده بودير نرسيه موسم انجكرا يافت زيد، جز برگ بر آن نياما چون نزد آن رس. ابدي بر آن بيزيد چيده، آمد تا شايه برگ داشت از دور دك يري ناگاه درخت انج13
.دنديو شاگردانش شن. وه نخواهد خورديتو مس از كچ ين پس تا به ابد، هياز ا:  توجه نموده، بدان فرموديسي پس ع14
 يهايرسك صرّافان و يردند شروع نمود و تخت هاك يد و فروش ميل خركيه در هك يردن آنانكرون يل گشت، به بكي داخل هيسيو چون ع. م شدندي پس وارد اورشل15
بوتر فروشان را واژگون ساخت،ك
ل بگذرد،كيان هي از مي با ظرفيسكه ك و نگذشت 16 

.دي دزدان ساخته اةده خواهد شد؟ اما شما آن را مغازي امت ها نامي عبادتِ تمامة من خانةه خانكست يتوب نكا ميآ: م داده، گفتي تعل17
. بودندير مي متحيم وي مردم از تعلةدند چون همي ترسيه از وكرا ي سازند زكه چطور او را هالكدند، در صدد آن شدند ين را بشنياتبان اكهنه و ك يساو چون ر18
.رون رفتي چون شام شد، از شهر ب19
.افتندي كشه خشير را از ري راه، درخت انجي صبحگاهان، در اثنا20
! شدهك خشيردكنش يه نفرك يري درخت انجكني استاد، ايا:  را گفتي پطرس به خاطر آورده، و21
د،يمان آوريبه خدا ا: شان گفتي در جواب ايسي ع22
نه ي شود، هر آيد ميه آنچه گوكن دارد يقيه ك نداشته باشد بلكنده شو و در دل خود شكا افيد منتقل شده، به دريوه گوكن يه بدكم هر ي گوينه به شما مير آه هكرا ي ز23

.د بدو عطا شوديهر آنچه گو
.به شما عطا خواهد شدد و يافته ايه آن را كد ين بدانيقيد، ينك يال موم آنچه در عبادت سي گوين به شما مي بنابرا24
. شما را معاف دارديايه در آسمان است، خطاكز يه پدر شما نكد تا آنيرده باشد، او را ببخشك به شما خطا يسكد، هرگاه يستيه به دعا باك ي و وقت25
.دي شما را نخواهد بخشيرهايه در آسمان است تقصكز يد، پدر شما ني اما هرگاه شما نبخش26
 آمده،يخ نزد وياتبان و مشاكهنه و ك يساود، ري خراميل مكيه او در هك يو هنگام. م آمدنديشل و باز به اور27
؟ين اعمال را بجا آرين قدرت را به تو داده است تا ايه اكست يك و ينك يارها را مكن يبه چه قدرت ا:  گفتندش28
.نمك يارها را مكن يم به چه قدرت ايد تا من هم شما را گويه پرسم، مرا جواب دي ميز سخنيمن از شما ن: شان گفتي در جواب ايسي ع29
.ديا از انسان؟ مرا جواب دهي از آسمان بود ييحيد ي تعم30
.دياورديمان نيد پس چرا بدو اينه گويم از آسمان بود، هر آيياگر گو: ر نموده، گفتندك خود تفيشان در دلهاي اب31
. دانستندي بر حقّ مي ايه همه او را نبكم داشتند از آنجا يم از انسان بود، از خلق بيي و اگر گو32
. آورميارها را بجا مكن يدام قدرت اكه به كم ي گويمن هم شما را نم: شان جواب دادي بديسيع. مي دانينم:  گفتنديسي پس در جواب ع33
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رده، آن را به دهقانان سپرد و سفر ك بنا ي بساخت و برجيد و چرخُشتيشك گردش يده، حصار غرس نمويستانك تايه شخصكشان آغاز سخن نمود ي پس به مثَل ها به ا1
.ردك
.ردي باغ از باغبانان بگةوي نزد دهقانان فرستاد تا از ميرك و در موسم، نو2
. دست روانه نمودنديشان او را گرفته، زدند و تهي اما ا3
.دندشيرده، برگردانك حرمت يستند و بكرده، سر او را شكز سنگسار يا ناو ر. شان روانه نموديگر نزد اي ديرك باز نو4
.دندي را به قتل رساني را زدند و بعضيه بعضكگران را يشتند و بسا دكز يگر فرستاد، او را ني نفر دكي پس 5
.تپسر مرا حرمت خواهند داش: شان فرستاد، گفتياو را نزد ا.  داشتيب خود را باقي و باالخره پسر حب6
.راث از آن ما گردديم تا ميشكد او را بيياين وارث است؛ بيا: ن دهقانان با خود گفتندكي ل7
.ندندكستان افكرون تاي پس او را گرفته، مقتول ساختند و او را ب8
.گران خواهد سپردي ساخته، باغ را به دكرد؟ او خواهد آمد و آن باغبانان را هالكستان چه خواهد ك پس صاحب تا9

د؟ يه گرديردند، همان سر زاوكه معمارانش رد ك يسنگ: دين نوشته را نخوانده ايا اي آ10
.ب استين از جانب خداوند شد و در نظر ما عجي ا11
.تندپس او را گذارده، برف. شان آوردي اين مثل را برايه اك دانستند يرا ميدند، زي ترسي آنگاه خواستند او را گرفتار سازند، اما از خلق م12
.     به دام آورندي فرستادند تا او را به سخنيان را نزد  ويروديان و هيسي و چند نفر از فر13
 يم مي تعليق خدا را به راستيه طرك بلي نگريه به ظاهر مردم نمك، چون ي ندارك بايسك و از يه تو راستگو هستكن است يقي استاد، ما را يا: شان آمده، بدو گفتندي ا14
م؟ يا ندهيم يا نه؟ بدهيز است يصر جايه دادن به قيزج. يينما
.نميد   تا آن را ببي نزد من آريناريد؟ دينك يچرا مرا امتحان م: شان گفتيرده، بدك كشان را دري اياركاي اما او ر15
.صرياز آن ق:  را گفتنديست؟ ويكن صورت و رقم از آنِ يا: شان گفتيردند، بدك چون آن را حاضر 16
.و از او  متعجب شدند. د و آنچه از خداست، به خداينكصر رد يصر است، به قيآنچه از ق: شان گفتي در جواب ايسي ع17
:ال نموده، گفتندو آمده، از او سيامت هستند نزد وير قكه منكان ي و صدوق18
. ديدا نماي پيرد تا از بهر برادر خود نسليداشته باشد، برادرش زن او را بگ ني باز گذاشته، اوالديرد و زني بميسكه هرگاه برادر ك به ما نوشت ي استاد، موسي ا19
. نگذاشتي گرفته، بمرد و اوالدين، زنيه نخستك پس هفت برادر بودند 20
.ين سومي اوالد فوت شد و همچني او را گرفته، هم بي پس ثان21
. ه، زن فوت شد نگذاشتند و بعد از هميه آن هفت او را گرفتند و اوالدك تا آن22
 گرفته بودند؟يه هر هفت، او را به زنكشان خواهد بود از آنجهت ي از اكيدام كزند، زن يامت چون برخي پس در ق23
د؟ي دانيتب و قوت خدا را نمكه كد از آنرو يستيا گمراه نيآ: شان گفتي در جواب ايسي ع24
. باشنديه مانند فرشتگانِ در آسمان مك گردند، بليوحه مك نه مننند وك ياح مكزند، نه نيه از مردگان برخك يرا هنگامي ز25
.عقوبي ي اسحاق و خدايم و خداي ابراهيه منم خداكرده، گفت كد چگونه خدا او را خطاب ير بوته نخوانده اك در ذيتاب موسكزند، در ي خيه برمك اما در باب مردگان 26
.ديار گمراه شده ايپس شما بس. ست زندگان ايه خداكست بلي مردگان ني و او خدا27
دام است؟كام ك احةه اول از همكد يش آمده، از او پرسيو داد، پكيشان را جواب نيه اكد يده، ديشان را شنياتبان، چون مباحثه اك از يكي و 28
. واحد است ما خداونديل، خداوند خداي اسرائيه بشنو اكن است يام اك احةه اول از همك او را جواب داد يسي ع29
.ن استيام اكه اول از احك قوت خود محبت نما، ي خاطر و تمامي جان و تمامي دل و تمامي و خداوند خود را به تمام30
.ستي نيمكن دو، حيبزرگتر از ا.  خود را چون نفْس خود محبت نماةيه همساك و دوم مثل اول است 31
ست،ي نيگري او ديرا خدا واحد است و سواي، زيتو گفكي استاد، نين ايآفر:  را گفتياتب وك 32
.ا افضل استي و هداي سوختني هاي قربانة قوت محبت نمودن، از همي نفْس و تمامي فهم و تمامي دل و تمامي و او را به تمام33
.ندك يالوه از او سكرد ك جرأت نيسكو بعد از آن . يستيوت خدا دور نكاز مل:  گفتيه عاقالنه جواب داد، به وكد ي بديسي چون ع34
ح پسر داود است؟يه مسكند ي گوياتبان مكچگونه :  داد، متوجه شده، گفتيم ميل تعلكي در هيسيه عك ي و هنگام35
 انداز تو سازم؟ين تا دشمنان تو را پايبر طرف راست من بنش: ه خداوند به خداوند من گفتكد ي گويه خود داود در روح القدس مك و حال آن36
.دندي شني ميالم او را به خشنودك باشد؟ و عوام الناس ي خواند؛ پس چگونه او را پسر ميخودِ داود او را خداوند م 37
 در بازارهايم هايدن در لباس دراز و تعظيه خرامكد ينكاط ياتبان احتكاز : م خود گفتي پس در تعل38
. دارنديدوست مافت ها را ي صدر در ضيهايس و جايناك اول در ي هايرسك و 39
.افتيدتر خواهند ي دهند، عقوبت شديا طول مي بلعند و نماز را به ريوه زنان را مي بيه خانه هاكنان ي ا40
. انداختنديار مي از دولتمندان، بسياري اندازند؛ و بسيت المال ميه مردم به چه وضع پول به بكرد ك ين المال نشسته، نظاره مي در مقابل بيسي و ع41
. ربع باشد انداختكيه كر آمده، دو فَلس ي فقيوه زنينگاه ب آ42
.شتر داديه در خزانه انداختند، بك ي آنانةن از هميكوه زن مسين بيه اكم ي گوينه به شما ميهر آ: شان گفتيش خوانده، به اي پس شاگردان خود را پ43
.شت خود راي تمام معيعنيخود، آنچه داشت انداخت،  ين زن حاجتمندين اكي خود دادند، ليادتيشان از زي اةه همكرا ي ز44
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! استاد مالحظه فرما چه نوع سنگها و چه عمارت ها استيا:  از شاگردانش بدو گفتيكي رفت، يرون ميل بكي و چون او از ه1
!نده شودكر افيه به زكه نخواهد شد، مگر آن گذاردي بر سنگيه سنگك؟ بدان ي نگريمه را مي عظين عمارت هايا ايآ:  گفتي در جواب ويسي ع2
:دندي پرسياس سِرّاً از ويوحنّا و اندريعقوب و يل نشسته بود، پطرس و كيتون، مقابل هيوه زك و چون او بر 3
ست؟ين امور چي شدن اكي شود و عالمت نزدي واقع ميكن امور يه اك ما را خبر بده 4
!ندك شما را گمراه نيسك زنهار هكرد كشان آغاز ي در جواب ايسي آنگاه ع5
. را گمراه خواهند نمودياريه من هستم و بسك به نام من آمده، خواهند گفت ياريه بسكرا ي ز6



.ستين انتها هنوز نكي است لين حوادث ضروريه وقوع اكرا يد زيد، مضطرب مشوي اما چون جنگها و اخبار جنگها را بشنو7
 ي زه مي دردهاينها ابتدايد؛ و اي آيد مي ها و اغتشاش ها پديها حادث خواهد شد و قحطي خواهند برخاست و زلزله ها در جايتك بر ممليتك و مملي بر امتيه امتكرا ي ز8

.باشد
دشاهان بخاطر من حاضر خواهند ام و پاكش حيانه ها خواهند زد و شما را پيس تازيناكه شما را به شوراها خواهند سپرد و در كرا يد زينكاط ي خود احتين شما از براكي ل9
. شوديشان شهادتيرد تا بر اك

. امت ها موعظه شوديل اول بر تماميه انجك و الزم است 10
ه روح كبلد يستينده شما نيرا گويد زييه آنچه در آن ساعت به شما عطا شود، آن را گوكد بلير مباشكد و متفييه چه بگوكد يشيندينند، مكم ي و چون شما را گرفته، تسل11

.القدس است
. ديشان را به قتل خواهند رسانين خود برخاسته، ايت خواهند سپرد و فرزندان بر والدك آنگاه برادر، برادر را و پدر، فرزند را به هال12
.ابديند، همان نجات كه تا به آخر صبر كاما هر .  و تمام خلق بجهت اسم من شما را دشمن خواهند داشت13
 باشند، به يه ميهوديه در ك ي آنگاه آنان» خواند بفهمديه مكآن«د ينيابد برپا بي يه نمك يي گفته شده است، در جايال نبيه به زبانِ دانك را يرانيروه وك پس چون م14
نند،ك يوهستان فرار مك

 از آن ببرد،يزيد و به داخل خانه نشود تا چياير نيه بر بام باشد، به زك و هر 15
رعه است، برنگردد تا رخت خود را بردارد،ه در مزك و آن16
.اميردهندگان در آن اي بر آبستنان و شي اما وا17
ه فرار شما در زمستان نشود،كد ينك و دعا 18
.نون نشده و نخواهد شدكد تايه خدا آفرك ي خلقتيه از ابتداك خواهد شد يبتيام، چنان مصيه در آن اكرا ي ز19
.وتاه ساختكام را يه انتخاب نموده است، آن اك يدگانين بجهت برگزكيل. يافتي نجات ني بشريردكوتاه نكا  و اگر خداوند آن روزها ر20
.دينك در آنجا، باور مكنيا اينجاست يح در اي مسكنيد اي به شما گويسك پس هرگاه 21
.يدگان را هم گمراه نمودندي، برگزين بودكه اگر ممك ياهد شد، بقسمشان صادر خويات و معجزات از ايذَبه ظاهر شده، آك يايان دروغ و انبيحيه مسك زانرو 22
!شما را خبر دادم امورة از همكنيا! دين شما بر حذر باشكي ل23
رد،ي گردد و ماه نور خود را بازگكيد تاريبت خورشي بعد از آن مصي و در آن روزها24
.هد گشت متزلزل خواك افاليزند و قواي و ستارگان از آسمان فرو ر25
.دي آيم بر ابراها ميه با قوت و جالل عظكنند ي آنگاه پسر انسان را ب26
. فراهم خواهد آوردك فلين تا به اقصاي زمي در آن وقت، فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتها27
. استكيه تابستان نزدكد ي داني آورد مي شده، برگ مكه چون شاخه اش نازكد يرير مثَلَش را فراگي الحال از درخت انج28
. بر در استكيه نزدكد يد، بدانينيزها را واقع بين چيز چون اين شما ني همچن29
.ن فرقه نخواهند گذشتين حوادث واقع نشود، ايع ايم تا جمي گوينه به شما مي هر آ30
.ل نشوديلمات من هرگز زاكن كي شود، ليل مين زاي آسمان و زم31
.س اطّالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر همكچ ير از پدر هيعت غ از آن روز و ساي ول32
. شودي ميكه آنوقت كد ي دانيرا نميد زينكدار شده، دعا ي پس برحذر و ب33
.دار بمانديه بكد يا امر فرماد و دربان ري خاص مقرّر نماي را به شغليكي خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده، هر ةه عازم سفر شده، خانك يسك مثل 34
.ا صبحيا بانگ خروس يا نصف شب يد، در شام ي آيه در چه وقت صاحب خانه مكد ي دانيرا نميد زيدار باشي پس ب35
. ابديآمده شما را خفته  مبادا ناگهان36
!ديدار باشيب: مي گويم، به همه مي گويم اما آنچه به شما37


14مرقس باب 
.رده، به قتل رسانندكر يله او را دستگيه به چه حكاتبان مترصد بودند كهنه و ك يساوه ركر بود يد فِصح و فطيروز، ع و بعد از دو 1
.ديد آي پديد مبادا در قوم اغتشاشينه در ع:  گفتندين مكي ل2
.  رختيسته، بر سر وكشه را شيگرانبها از سنبل خالص آمده، ش از عطر يشه اي با شي شمعون ابرص به غذا نشسته بود، زنةا در خانيت عنيه او در بك ي و هنگام3
ن عطر تلف شد؟ يچرا ا:  در خود خشم نموده، گفتندي و بعض4
.و آن زن را سرزنش نمودند. نار فروخته، به فقرا داده شوديصد ديادتر از سين عطر زين بود اكرا ممي ز5
رده است،كو كي نياركه با من كرا يد؟ زي دهيا زحمت م چه او رياز برا! دياو را واگذار:  گفتيسي اما ع6
.دين مرا دائماَ با خود نداركيد، لينكشان احسان يد با اي توانيد ميد و هرگاه بخواهيشه با خود داريه فقرا را همكرا ي ز7
8ردكن يش تدهيه جسد مرا بجهت دفن، پكرا يرد، زك او بود ة آنچه در قو.
.ور خواهد شدك مذي ويادگاريز بجهت يرد نكن زن يل موعظه شود، آنچه ايه به انجك از عالم ييم در هر جاي گوينه به شما مي هر آ9

. ندكم يشان تسليهنه رفت تا او را بدك يساو از آن دوازده بود، به نزد ريكيه ك يوطي اسخريهوداي پس 10
. برآمدي وي گرفتاريو او درصدد فرصت موافق برا. و بدهند بديه نقدكده، شاد شدند و بدو وعده دادند يشان سخن او را شني ا11
؟يم تا فِصح را بخوريني ببكم تداري بروي خواهيجا  مك:  گفتنديردند، شاگردانش به وك يه در آن فِصح را ذبح مكر يد فطي و روز اول از ع12
د،ي بروياز عقب و.  آب به شما خواهد برخوردي با سبويد و شخصيبه شهر برو: شان گفتي پس دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، بد13
نم؟كجا است تا فِصح را با شاگردان خود آنجا صرف كد مهمانخانه ي گوياُستاد م: دييد صاحب خانه را گويه درآك يي و به هر جا14
.ديني بكآنجا از بهر ما تدار.  دهدي بزرگ مفروش و آماده به شما نشان  مة و او باالخان15
.افتند و فِصح را آماده ساختنديه او فرموده بود، ك شاگردانش روانه شدند و به شهر رفته، چنان16



  . شامگاهان با آن دوازده آمد17
. ردكم خواهد ي خورد، مرا تسليه با من غذا مك از شما يكيه، كم ي گوينه به شما ميهر آ:  گفتيسي خوردند، عي و چون نشسته غذا م18
.ا من هستميه آك يگريا من آنم و ديه آك گفتن گرفتند كي كين گشته، يشان غمگي ا19
! ه با من دست در قاب فرو بردك از دوازده يكي: شان گفتي او در جواب ا20
.يافتيه تولد نك بود ياو را بهتر م. م شودي او تسلةه پسر انسان به واسطك ي به درست21
. ن جسد من استيه اكد يد و بخوريريبگ: شان داد و گفتيرده، بدكت داد و پاره ك، بر نان را گرفتهيسي خوردند، عي و چون غذا م22
دنديشان داد و همه از آن آشامير نمود و به اك گرفته، شياله اي و پ23
.  شوديخته مي رياريه در راه بسكد ين است خون من از عهد جديا: شان گفتي و بد24
.وت خدا آن را تازه بنوشمكه در ملك ير انگور نخورم تا آن روزي از عصنيم بعد از اي گوينه به شما مي هر آ25
.رون رفتنديتون بيوه زك يح، به سوي و بعد از خواندن تسب26
.نده خواهند شدك زنم و گوسفندان پرايتوب است شبان را مكرا ميد، زي شما امشب در من لغزش خورةهمانا هم: شان را گفتي ايسي ع27
. ل خواهم رفتيش از شما به جليبرخاستنم، پ اما بعد از 28
. هرگاه همه لغزش خورند، من هرگز نخورم:  گفتي پطرس به و29
. نموديار خواهكه خروس دو مرتبه بانگ زند، تو سه مرتبه مرا انكن شب، قبل از آنيه امروز در همكم ي گوينه به تو ميهر آ:  را گفتي ويسي ع30
.ز همچنان گفتنديگران نيو د. نمكار نكهرگاه مردنم با تو الزم افتد، تو را هرگز ان:  گفتي مادتريد زيكن او به تأكي ل31
. نمكد تا دعا ينينجا بنشيدر ا: دند، به شاگردان خود گفتي نام داشت رسيمانيه جتسك ي و چون به موضع32
د،يوحنّا را همراه برداشته، مضطرب و دلتنگ گرديعقوب و ي و پطرس و 33
. ديدار باشيد و بينجا بمانيا. نَفْس من از حزن، مشرف بر موت شد: شان گفتيبد و 34
.ن باشد آن ساعت از او بگذردكرد تا اگر ممكن افتاد و دعا ي زميشتر رفته، به روي پي و قدر35
. توةه به ارادكن بلن نه به خواهش مكياله را از من بگذران، لين پيا. ن استكز نزد تو مميا ابا پدر، همه چي:  پس گفت36
؟يدار باشي ساعت بكي ي توانستيا نمي؟ آي شمعون، در خواب هستيا: ده، پطرس را گفتيشان را در خواب دي پس چون آمد، ا37
.ن جسم ناتوانكيروح البتّه راغب است ل. ديافتيش نيد تا در آزماينكد و دعا يدار باشي ب38
.الم دعا نمودك و باز رفته، به همان 39
.ن شده بود و ندانستند او را چه جواب دهنديشان سنگيه چشمان اكرا يافت زيشان را در خواب يز برگشته، اي و ن40
. شوديم مياران تسلك گناهي پسر انسان به دستهاكنيا. ده استيساعت رس!  استيافك. دينكد و استراحت ي را بخوابيمابق: شان گفتي سوم  آمده، بدة و مرتب41
. شدكي من نزدةنندكم ينون تسلكاهكم يرود بيزي برخ42
.خ آمدندياتبان و مشاكهنه و ك   يساورها و چوبها از جانب ريار با شمشي بسي از دوازده بود، با گروهيكيه كهودا ي گفت، يه او هنوز سخن مك ي در ساعت وقت43
.ديد و با حفظ تمام ببريرياو را بگ. سته را ببوسم، همان اكهر :  داده، گفته بوديشان نشاني او بدةنندكم ي و تسل44
.دي را بوسيو و. يديا سي، يديا سي:  شده، گفتي و در ساعت نزد و45
. انداخته، گرفتندشي خود را بر وي ناگاه دستها46
.       ديهنه زده، گوشش را ببركس ي از غالمان رئيكيده، بر يشكر خود را ين شمشي از حاضريكي و 47
!ديرون آمديرها و چوبها بجهت گرفتن من بيا بر دزد با شمشيگو: رده، گفتكشان ي بدي رويسي ع48
.تب تمام گرددكه كن الزم است كيل. دي دادم و مرا نگرفتيم  ميل تعلكي هر روز در نزد شما در ه49
.ختندي آنگاه همه او را واگذارده بگر50
چون جوانان او را گرفتند،. ب او روانه شدده، از عقيچيش پي خوة بر بدن برهني با چادري جوانكي و 51
.ختيشان گري چادر را گذارده، برهنه از دست ا52
. دندياتبان بر او جمع گردكخ و ياهنان و مشاك يساوع ريهنه بردند و جمكس ي را نزد رئيسي و ع53
.      نمودي آتش خود را گرم مكي نزدهنه درآمده، با مالزمان بنشست وكس ي رئة آمد تا به خاني و پطرس از دور در عقب او م54
افتند،يچ نيشند و هك بودند تا او را بيسي شهادت بر عيع اهل شورا در جستجويهنه و جمك يساو و ر55
.شان موفق واقع نشدي اي دادند، اما شهادتهاي شهادت دروغ مي بر وياريه هر چند بسكرا ي ز56
: برخاسته شهادت دروغ داده، گفتندي و بعض57
. نمك ي به دست، بنا مة را ناساخته شديگرينم و در سه روز، دك ي به دست را خراب مةلِ ساخته شدكين هيمن ا:  گفتيه او مكدنم ي ما شن58
.شان موفق نشدي اين هم باز شهادت هاي و در ا59
 دهند؟ ينها در حقّ تو شهادت ميه اكست ز اي؟ چه چي دهيچ جواب نميه: ده، گفتي پرسيسيان برخاسته، از عيهنه از آن مكس ي پس رئ60
؟ي هستك متباريح پسر خدايا تو مسيآ: ال نموده، گفتوهنه از او سكس يباز رئ. چ جواب نداديت مانده، هك اما او سا61
.دي آي آسمان ميه بر طرف راست قوت نشسته، در ابراهاكد يد ديمن هستم؛ و پسر انسان را خواه:  گفتيسي ع62
م؟  يگر چه حاجت به شاهدان داريد:  زده، گفتك خود را چاةهنه جامكس يرئ آنگاه 63
.ه مستوجب قتل استكردند كم كد؟ پس همه بر او حي دانيچه مصلحت م! ديديفر را شنك 64
. زدنديزمان او را مو مال. نكنبوت :  گفتندي زدند و ميده، او را مي او را پوشاني انداختن و روي شروع نمودند به آب دهان بر وي و بعض65
هنه آمدكس يزان رئينك از يكين بود، ييوان پايه پطرس در اك ي و در وقت66
؟ي بودي مي ناصريسيز با عيتو ن: سته، گفتيند، بر او نگرك يه خود را گرم مكد ي و پطرس را چون د67
.ز خانه رفت، ناگاه خروس بانگ زدي به دهلرونيو چون ب! يي گويه تو چه مك فهمم ي دانم و نمينم: ار نموده، گفتك او ان68
! ن شخص از آنها استيه اكن گفتن گرفت يده، به حاضري او را دكزينكگر آن ي و بار د69
. تو چنان استة و لهجيز هستي نيليه جلكرا ي زي باشيقت تو از آنها ميدر حق: گر به پطرس گفتندين بار دي حاضريو بعد از زمان. ردكار ك او باز ان70



. شناسميد نميي گويه مكه آن شخص را كردن و قسم خوردن شروع نمود ك پس به لعن 71
و .  نموديار خواهكه خروس دو مرتبه بانگ زند، سه مرتبه مرا انكه قبل از آنك بدو گفته بود يسيپس پطرس را به خاطر آمد آنچه ع. گر بانگ زدي دة ناگاه خروس مرتب72

.ستيگرن را به خاطر آورد، بيچون ا


15مرقس باب 
. ردندكم يالطُس تسلي را بند نهاده، بردند و به پيسياتبان و تمام اهل شورا مشورت نمودند و عكخ و يهنه با مشاك يساو درنگ ري بامدادان، ب1
. يي گويتو م:  گفتي؟ او در جواب ويهود هستيا تو پادشاه يآ: ديالطُس از او پرسي پ2
 نمودند،يار بر او مي بسيهنه ادعاك يساو و چون ر3
! دهنديه چقدر بر تو شهادت مكن ي؟ ببي دهيچ جواب نميه: رده، گفتكال والطُس باز از او سي پ4
.الطُس متعجب شديه پكچ جواب نداد، چناني باز هيسي اما ع5
.ردك يشان آزاد مي خواستند، بجهت ايه را مك، هر ي زندانكيد ي و در هر ع6
.رده بودند، در حبس بودك يزيه در فتنه خونرك او ة فتنياك با شري و براَبا نام7
.ديشان عمل نمايه برحسب عادت با اكردند به خواستن ك آنگاه مردم صدا زده، شروع 8
نم؟ك شما آزاد يهود را برايد پادشاه ي خواهيا ميآ: شان گفتيالطُس در جواب اي پ9

.رده بودندكم يراه حسد تسلهنه او را از ك يساوه ركافته بود يرا ي ز10
.ندكشان رها ي ايه براَبا را براكه بلكرده بودند كض يهنه مردم را تحرك يساو اما ر11
د؟يي گويهودش ميه پادشاه كس كنم با آن كد بي خواهيپس چه م: شان را در جواب گفتيالطس باز اي پ12
.  نكه او را مصلوب كاد برآوردند يشتر فريشان بي ا13
.نكه او را مصلوب كاد برآوردند يشتر فريشان بيرده است؟ اك يچرا؟ چه بد: شان گفتيالطس بدي پ14
.م نمود تا مصلوب شوديانه زده، تسلي را تازيسيرد و عكشان آزاد ي ايه مردم را خشنود گرداند، براَبا را براكالطس چون خواست ي پس پ15
ه است برده، تمام فوج را فراهم آوردنديه دارالوالك ييان او را به سزاي آنگاه سپاه16
 از خار بافته، بر سرش گذاردند يدند و تاجي قرمز بر او پوشاني و جامه ا17
!هودي پادشاه يه سالم اكردن گرفتند ك و او را سالم 18
. نمودنديم مي انداخته و زانو زده، بدو تعظي بر سر او زدند و آب دهان بر وي و ن19
.رون بردند تا مصلوبش سازنديده و او را بي خودش را پوشانةنده، جامك يرده بودند، لباس قرمز را از وكستهزا  و چون او را ا20
.ب او را بردارديه صلكندر و رفَس بود، مجبور ساختند ك آمد، و پدر اِسيات مكه از بلوكروان ي را شمعون نام، از اهل قي و راهگذر21
 سر بردندةاسك محل يعنيتا نام داشت ه جلجك ي پس او را به موضع22
.ردكن قبول نكي دادند تا بنوشد لي و شراب مخلوط به مرّ به و23
.س چه برَدكندند تا هر كم نموده، قرعه بر آن افيردند، لباس او را تقسك و چون او را مصلوب 24
. ردندكه او را مصلوب ك و ساعت سوم بود 25
. هوديپادشاه : شدن نوشته ي اي وةرنامي و تقص26
.ردندك از دست چپ مصلوب يگريو د از دست راستيكي دو دزد را ي و با و27
.  گشتياران محسوب مكاز خطا: دي گويه مك ي پس تمام گشت آن نوشته ا28
،ينك يه روز آن را بنا م و در سينك يل را خراب مكيه هك يسك يهان ا:  گفتنديده، مي و راهگذاران او را دشنام داده و سر خود را جنبان29
! ر آمده، خود را برهانيب به زي از صل30
. تواند خود را نجات دهديگران را نجات داد و نميد:  گفتنديگر ميدكينان با كاتبان استهزا كهنه و ك يساون ري و همچن31
.  مصلوب شدند، او را دشنام دادنديه با وك يو آنان. ميمان آوريم و اينيند تا ببكب نزول يل، اآلن از صليح، پادشاه اسرائي مس32
.ن را فرو گرفتي تمام زميكيد، تا ساعت نهم تاري و چون ساعت ششم رس33
؟ي چرا مرا واگذاردي الهي الهيعني؟ ي، لَماَ سبقْتَنيلوئي ايلوئيا: رده گفتك به آواز بلند ندا يسي و در ساعت نهم، ع34
. خواندياس را ميال: نددند گفتين چون شني از حاضري و بعض35
.    ن آوردييد تا او را پاياياس بيم مگر الينيد ببيبگذار: د و گفتي نهاده، بدو نوشانيرد و بر سر نكه را پر ك را از سريده، اسفنجي دوي پس شخص36
.   بلند برآورده، جان بدادي آوازيسي پس ع37
.ل از سر تا پا دوپاره شدكي هة آنگاه پرد38
.ن مرد، پسر خدا بودي الواقع ايف: نطور صدا زده، روح را سپرد، گفتيه بدكد يستاده بود، دي ايه مقابل وك يوزباشي و چون 39
وشا و سالومه،ي و مادر كوچكعقوبِ يم مادر يه بود و مريم مجدليه از آنجمله مركردند ك ي چند از دور نظر مي و زن40
.م آمده بودنديه به اورشلك زنان ياريگر بسيو د. ردندك ي او م و خدمتيرويل پيه هنگام بودن او در جلك 41
 روز قبل از سبت بود،يعنيه يه روز تهك و چون شام شد، از آن جهت 42
  .  را طلب نموديسيالطس رفت و جسد عيرده نزد پكوت خدا بود آمد و جأت كز منتظر ملي شورا و نيف از اعضايه مرد شرك از اهل رامه يوسف نامي 43
 گذشته وفات نموده است؟يا چنديه آكد يده، از او پرسي را طلبيوزباشيپس .  فوت شده باشدين زوديه بدكرد كالطُس تعجب ي پ44
. داشتيوسف ارزانيرد، بدن را به كافت ي دريوزباشي چون از 45
.دي بر سر قبر غلطانيده بود نهاد و سنگيز سنگ تراشه اك يرده، در قبركفن كتان كر آورد و به آن يب به زيده، آن را از صلي خريتانك پس 46
.جا گذاشته شدكه كدند يوشا ديم مادر يه و مريم مجدلي و مر47




16مرقس باب 
.نندكن يده، آمدند تا او را تدهيعقوب و سالومه حنوط خريم مادر يه و مريم مجدلي پس چون سبت گذشته بود، مر1
. وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدندار زوديشنبه را بسكي و صبح روز 2
 ما از سر بغلطاند؟يه سنگ قبر را براكست يك:  گفتنديگر ميدكي و با 3
.ار بزرگ بوديرا بسيده شده است زيه سنگ غلطانكدند يستند، دي چون نگر4
.ر شدنديحپس مت. دنديد دربر داشت بر جانب راست نشسته دي سفيه جامه اك را ي و چون به قبر درآمدند، جوان5
.دينكه او نهاده بودند، مالحظه ك را يآن موضع. ستينجا نيدر ا! د؟ او برخاسته استي طلبي را مصلوب مي ناصريسيع! ديترسان مباش: شان گفتي او بد6
. ه شما فرموده بودد، چنانچه بيد دياو را در آنجا خواه.  روديل ميش از شما به جليه پكد ين رفته، شاگردان او و پطرس را اطّالع دهكي ل7
.دندي ترسيرا مي نگفتند زيسكشان گرفته بود و به يرت ايرا لرزه و حيختند زيرون شده از قبر گري بي پس بزود8
.رده بود ظاهر شدكرون يو بيه از او هفت دكه يم مجدلين به مري و صبحگاهان، روز اول هفته چون برخاسته بود، نخست9

.ردند خبر دادك يه و ماتم مي گرهك و او رفته اصحاب او را 10
.ردندكه زنده گشته و بدو ظاهر شده بود، باور نكدند يشان چون شني و ا11
.  ديدا گردي رفتند، هويه به دهات مك يشان در هنگاميگر به دو نفر از اي و بعد از آن به صورت د12
.ق ننمودنديشان را تصدين اكيگران را خبر دادند، ليشان رفته، دي ا13
ده يه او را برخاسته دك يرا به آنانيخ نمود زيشان توبي اي و سخت دليماني ايشان را به سبب بيه به غذا نشسته بودند ظاهر شد و اك يازده هنگامي و بعد از آن بدان 14

.ق ننمودنديبودند، تصد
.دينكل موعظه يق را به انجيع خاليد و جميدر تمام عالم برو: شان گفتي پس بد15
.م خواهد شدكاورد بر او حيمان نيه اكابد و اما هر يابد نجات يد يمان آورده، تعميه اك  هر16
 تازه حرف زنندينند و به زبانهاكرون يوها را بيه به نام من دكمانداران خواهد بود يات همراه اين آي و ا17
.افتيضان گذارند، شفا خواهند يه دستها بر مرشان نرساند و هرگاي بدي بخورند، ضرري و مارها را بردارند و اگر زهر قاتل18
. آسمان مرتفع شده، به دست راست خدا بنشستيشان سخن گفته بود، به سويه به اك و خداوند بعد از آن19
.                      دي گردانيابت مالم را ثك بود، يشان ميه همراه اك ياتيرد و به آك يار مكشان يردند و خداوند با اك يرون رفته، در هر جا موعظه ميشان بي و ا20

                          




  ل لوقايانج
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1لوقا باب 

د،يه نزد ما به اتمام رسك يت آن امورياكف حي تأليردند به سوك دست خود را دراز ياريه بسك از آنجهت 1
دند،يبه ما رسانالم بودند كه از ابتدا نظارگان و خادمان ك ي چنانچه آنان2
ز،يوفلس عزي تيسم ايب به تو بنوي رفته، به ترتيق در پي به تدقةيه همه را من البداكدم يز مصلحت چنان دي من ن3
.يابي دريافته ايم يه در آن تعلك را يالمك تا صحت آن 4
.صابات نام داشتيختران هارون بود و اله زن او از دكا بود ي ابةا نام از فرقيرّك زياهنكه، يهوديس، پادشاه يروديام هي در ا5
. بودندكب سالي عيض خداوند، بيام و فراكع احي و هر دو در حضور خدا صالح و به جم6
.نه سال بودنديريصابات نازاد بود و هر دو ديه الكرا ي نبود زيشان را فرزندي و ا7
رد،ك يهانت مك خود در حضور خدا ةه چون نوبت فرقك و واقع شد 8
.ه به قدس خدا درآمده، بخور بسوزاندكهانت نوبت او شد كب عادت  حس9

.ردندك يرون عبادت مي و در وقت بخور، تمام جماعت قوم ب10
. ظاهر گشتيستاده، بر وي خداوند به طرف راست مذبح بخور اة ناگاه فرشت11
.  شديرت افتاده، ترس بر او مستوليد، در حيا او را ديرّك چون ز12
.دي نامي خواهييحيد و او را يي خواهد زاي تو پسريصابت برايده است و  زوجه ات الي تو مستجاب گرديه دعاكرا يا ترسان مباش، زيرّك زيا: بدو گفت فرشته 13
. از والدت او مسرور خواهند شدياري رخ خواهد نمود و بسي و شادي و تو را خوش14
.م مادر خود، پر از روح القدس خواهد بودكد و از شي نخواهد نوشيركب مسه در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراكرا ي ز15
.   ديشان خواهد برگرداني اي خداوند خدايل را به سوي اسرائي از بنياري و بس16
.ا سازدي خدا مهي مستعد براي بگرداند تا قوممت عادالنك پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حيد، تا دلهاي خواهد خرامي ويش روياس پي و او به روح و قوت ال17
نه سال است؟ يرير هستم و زوجه ام ديه من پكن را چگونه بدانم و حال آنيا: ا به فرشته گفتيرّك ز18
  .ده دهمن امور تو را مژيم و از ايستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گوي ايه در حضور خدا مكل هستم يمن جبرائ:  گفتي فرشته در جواب و19
.    يردكوست، باور نيه در وقت خود به وقوع خواهد پك مرا يرا سخن هاي داشت، زي حرف زدن نخواهياراين امور واقع نگردد، گنگ شده ي و الحال تا ا20
.  بودند و از طول توقّف او در قدس متعجب شدنديا ميرّك و جماعت منتظر ز21
.ت ماندكرد و ساك يشان اشاره مي ايپس به سو. ده استي دييايوه در قدس ركدند ين حرف زند، پس فهمشايرون آمده نتوانست با اي اما چون ب22



. خود رفتةد، به خانيرسام خدمت او به اتمامي و چون ا23
: صابات حامله شده، مدت پنج ماه خود را پنهان نمود و گفتي و بعد از آن روزها، زن او ال24
.ه مرا منظور داشت، تا ننگ مرا از نظر مردم برداردك يين عمل نمود در روزهانطور خداوند به مي به ا25
.ه ناصره نام داشت، فرستاده شدكل ي از جليل فرشته از جانب خدا به بلدي و در ماه ششم جبرائ26
.م بوديره مركوسف از خاندان داود و نام آن باي به ي مسمي نامزد مرديره اك نزد با27
.ي هستكان زنان مباريده، خداوند با توست و تو در مي نعمت رسيسالم بر تو ا: د او داخل شده، گفت پس فرشته نز28
. ت استين چه نوع تحيه اكر شد كد، از سخن او مضطرب شده، متفي چون او را د29
.يافته ايه نزد خدا نعمت كرا يم ترسان مباش زي مريا:  فرشته بدو گفت30
.دي نامي خواهيسيد و او را عيي زاي خواهي حامله شده، پسركني و ا31
. شود، و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمودي، مسمي او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعل32
.ت نخواهد بوديرد و سلطنت او را نهاك خواهد يعقوب تا به ابد پادشاهي و او بر خاندان 33
 را نشناخته ام؟ يه مردك شود و حال آنينه من چگويا: م به فرشته گفتي مر34
.ند، از آنجهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شدكه خواهد افي بر تو سايروح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعل:  گفتي فرشته در جواب و35
. خواندنديه نازاد مكششم است، مر او را ن ماه ي حامله شده و اي به پسريريز در پيشان تو نيصابات از خوي الكني و ا36
.ستي محال نيچ امريرا نزد خدا هي ز37
.پس فرشته از نزد او رفت. مرا بر حسب سخن تو واقع شود. ز خداوندمينك كنيا: م گفتي مر38
.ه بشتاب رفتيهوديوهستان ك از يم برخاست و به بلدي در آن روزها، مر39
.ردكصابات سالم يالا درآمده، به يرك زة و به خان40
صابات به روح القدس پر شده،يت آمد و الكد، بچه در رحم او به حريم را شني مريصابات صداي و چون ال41
. رحم توة است ثمرك و مباري هستكان زنان مباريتو در م:  به آواز بلند صدا زده گفت42
د؟يه مادر خداوند من، به نزد من آكد ين به من رسيجا اك و از 43
.ت آمدك در رحِم من به حري چون آواز سالم تو گوش زدِ من شد، بچه از خوشكنيرا اي ز44
.دي گفته شد، به انجام خواهد رسيرا آنچه از جانب خداوند به ويمان آورد، زيه اك و خوشابحال او 45
ند،ك يد ميجان من خداوند را تمج: م گفتي پس مر46
 آمد،  من خدا بوجدة و روح من به رهانند47
 طبقات مرا خوشحال خواهند خواند،ينون تمامكرا هان از يز. ندكزِ خود نظر افينكرا بر حقارتِ ي ز48
رده و نام او قدوس است،كم ي عظيارهاكرا آن قادر، به من ي ز49
. ترسنديه از او مك ي و رحمت او نسالً بعد نسل است بر آنان50
.نده ساختكشان پرايال دل ايبران را به خك مت خود، قدرت را ظاهر فرمود وي به بازو51
.ديند و فروتنان را سرافراز گردانكر افي جباران را از تختها به ز52
.دست رد نمودير فرمود و دولتمندان را تهيو سكي نيزهاي گرسنگان را به چ53
ش،يت خوي رحمانيادگاريرد، به ك ياريل را ي خود اسرائة بند54
.ت او تا ابداآلباديم و به ذريد ما گفته بود، به ابراهه به اجداك چنان55
.ردك خود مراجعت ة ماند، پس به خانيب به سه ماه نزد ويم قري و مر56
.  بزاديد، پسريصابات را وقت وضع حمل رسي اما چون ال57
. ندردك يرده، با او شادك ي بر ويميه خداوند رحمت عظكدند يشان او چون شنيگان و خوي و همسا58
. نهادنديا را بر او ميركه نام پدرش زك طفل آمدند، ة ختني و واقع شد در روز هشتم چون برا59
. شوديده مي نامييحيه ك بلين:  اما مادرش ملتفت شده، گفت60
. ن اسم را ندارديس اكچ ي تو هةلياز قب:  گفتندي به و61
 نهاد؟ي خواهيه او را چه نامكردند ك به پدرش اشاره 62
. است و همه متعجب شدندييحيه نام او ك خواسته بنوشت ي او تخته ا63
.لّم شدك در ساعت، دهان و زبان او بازگشته، به حمد خدا مت64
.افتيه شهرت يهوديوهستان ك ةع در همين وقايع اي گشت و جميشان، خوف مستوليگان اي همساي پس بر تمام65
. بودي مين چه نوع طفل خواهد بود؟ و دست خداوند با ويا: ده، گفتر نموكد، در خاطر خود تفيه شنك و هر 66
:ا از روح القدس پر شده، نبوت نموده، گفتيرك و پدرش ز67
 قرار دادييشان فداي ايرا از قوم خود تفقّد نموده، براي باد، زكل متباري اسرائي خداوند خدا68
. داود خودة بندة ما برافراشت، در خاني براي و شاخ نجات69
 بودند،ي عالم او ميايه از بدو عالم انبكن گفت ي چنانچه به زبان مقدس70
ه از ما نفرت دارند،ك ي از دشمنان ما و از دست آنانيي رها71
د،ير فرماك تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدس خود را تذ72
رد،كاد يم ي پدر ما ابراهيه براك ي سوگند73
م، ينك خوف عبادت يافته، او را بي ييد، تا از دست دشمنان خود رهايض عطا فرمايه ما را فك 74
.  عمر خودي روزهايت و عدالت، در تمامي در حضور او به قدوس75
، يا سازيد، تا طرق او را مهي خرامي خداوند خواهيش رويرا پي خوانده خواهد شد، زي حضرت اعلي طفل، نبي و تو ا76



.شاني، در آمرزش گناهان اي معرفت نجات ده تا قوم او را77
 از ما تفقد نمود،يده از عالم اعليه به آن سپك ما ي رحمت خداي به احشا78
.    ديت نماي هدايق سالمتي ما را به طريهاينان در ظلمت و ظلّ موت را نور دهد و پاك تا سا79
.  برديابان بسر ميل، در بي اسرائي گشت و تا ظهور خود براي ميرده، در روح قوك پس طفل نمو 80


2لوقا باب 
.نندك يسيون را اسم نوكه تمام ربع مسكصر صادر گشت ي از او غُسطُس قيمكام حي و در آن ا1
.ه بودي سوريوس والينيريكه ك ي اول شد، هنگاميسين اسم نوي و ا2
. رفتندي ميسي اسم نوي به شهر خود براكي مردم هر ة پس هم3
.ه او از خاندان و آل داود بودكرا يز. ت لحم نام داشت، رفتيه بكه به شهر داود يهودي ناصره به ةل از بلديز از جليف نوسي و 4
.دن بود، ثبت گردديي به زاكيه نامزد او بود و نزدكم ي تا نام او با مر5
ده،يشان در آنجا بودند، هنگام وضع حمل او رسيه اك ي و وقت6
. نبوديشان در منزل جاي ايه براكرا يز. ديده، در آخور خوابانيچيو او را در قنداقه پ. دييا زان خود ري پسر نخست7
.ردندك يش مي خوي گله هاي بردند و در شب پاسباني، شبانان در صحرا بسر مي و در آن نواح8
.ترسان گشتندت يد و بغايشان تابي خداوند بر گرد اييايبركشان ظاهر شد و ي خداوند بر اة ناگاه فرشت9

.ع قوم خواهد بودي جميه براك دهم يم به شما مي عظي بشارتِ خوشكنيرا ايد، زيمترس: شان را گفتي فرشته ا10
.ح خداوند باشد متولّد شديه مسك ي شما در شهر داود، نجات دهنده ايه امروز براك 11
.افتيد يده خواهيبده در آخور خوايچي در قنداقه پيه طفلكن است ي شما اي و عالمت برا12
: گفتندينان مكح ي با فرشته حاضر شده، خدا را تسبي از لشگر آسماني در همان فوج13
. باديان مردم رضامندي و در مين سالمتين جالل و بر زميي علي خدا را در اعل14
ه واقع شده و خداوند آن را به ما اعالم نموده است ك را يزين چيم و ايبروت لحم ياآلن به ب: گر گفتنديدكيشان به آسمان رفتند، شبانان با ي و چون فرشتگان از نزد ا15
.مينيبب

.افتنديده يوسف و آن طفل را در آخور خوابيم و ي پس به شتاب رفته، مر16
.شان گفته شده بود، شهرت دادندي طفل بدةه دربارك را يدند، آن سخنين را دي چون ا17
. نموديشان گفتند، تعجب مين بدد از آنچه شباناي شنيه مك و هر 18
.   داشتي سخنان را نگاه مةن همير شده، اكم در دل خود متفي اما مر19
.شان گفته شده بوديه به اكده بودند چنانيده و شنيه دك ي آن امورةنان برگشتند، به سبب همكد و حمدي و شبانان خدا را تمج20
.ده بوديه فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم، او را نامك نام نهادند، چنانيسيا عد، او ري طفل رسة و چون روز هشتم، وقت ختن21
.        م بردند تا به خداوند بگذراننديد، او را به اورشلي رسيعت موسيشان برحسب شرير ايام تطهي و چون ا22
.ند خوانده شودد، مقدس خداويه رحِم گشاك يوركه هر ذكتوب است كعت خداوند ميه در شرك چنان23
.بوترك ةا دو جوجي ي جفت فاخته ايعنيعت خداوند مقرّر است، يه در شرك گذرانند، چناني و تا قربان24
. بوديل بود و روح القدس بر وي اسرائي و منتظر تسلّيه مرد صالح و متّقكم بود ي شمعون نام در اورشلي شخصكني و ا25
.دي دي موت را نخواهينيح خداوند را نبي تا مسهكده بود ي رسي و از روح القدس بدو وح26
عت را بجهت او بعمل آورند،ي را آوردند تا رسوم شريسي عيعنينش آن طفل را يل درآمد و چون والدكي روح، به هيي پس به راهنما27
: خوانده، گفتكده و خدا را متباريشك او را در آغوش خود 28
.الم خودك برحسب ي، به سالمتي دهي خود را رخصت مة خداوند بندي الحال ا29
ده است،يه چشمان من نجات تو را دكرا ي ز30
.       يا ساختي امت ها مهيش رويه آن را پك 31
.ل را جالل بوديند و قوم تو اسرائك امت ها يشف حجاب براكه ك ي نور32
. او گفته شد، تعجب نمودندةوسف و مادرش از آنچه درباري و 33
ه به خالف آن ك يتي آيل و براي از آل اسرائياري افتادن و برخاستن بسين طفل قرار داده شد، براي اكنيا: م گفتيت داده، به مادرش مركشان را بريعون ا پس شم34

.خواهند گفت
.شوف شودك مياريار قلوب بسك فرو خواهد رفت تا افيريز شمشي و در قلب تو ن35
.ارت هفت سال با شوهر بسر برده بودكه از زمان بكار سالخورده، ير بسيل از سبط اَشي فَنُوئه بود، حنّا نام، دختري نبي و زن36
. بوديه شبانه روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول مك شد، بليل جدا نمكيوه گشته از هيه او بكب به هشتاد و چهار سال بود ي و قر37
.لّم نمودكم، تين نجات در اورشلي منتظرة او به همةدربارر نمود و ك او در همان ساعت درآمده، خدا را ش38
.ردندكل مراجعت ي جلةان برده بودند، به شهر خود ناصريعت خداوند را به پاي رسوم شري و چون تمام39
40 ك و طفل نموبودي ميض خدا بر ويمت پر شده، فك گشت و از حي ميرده، به روح قو .
. رفتنديم ميد فِصح، به اورشلين او هر ساله بجهت عي و والد41
.م آمدنديد، به اورشلي و چون دوازده ساله شد، موافق رسم ع42
.  دانستنديوسف و مادرش نميم توقّف نمود و ي، در اورشليسي عيعني نمودند، آن طفل يرده، مراجعت مك و چون روزها را تمام 43
. جستنديان خود ميشان و آشنايان خويردند و او را درمكروزه كيه او در قافله است، سفر ك بردند يه چون گمان مك بل44
.م برگشتنديافتند، در طلب او به اورشلي و چون او را ن45
.ردك يال هموشان سي شنود و از ايشان را ميان معلّمان نشسته، سخنان ايه در مكافتند يل كي و بعد از سه روز، او را در ه46



. گشتير مي او متحيز فهم و جوابهاد، اي شنيه سخن او را مك و هر47
.ميردك ي گشته تو را جستجو مك پدرت و من غمناكني؟ ايردكن ي فرزند چرا با ما چنيا:  گفتيپس مادرش به و. دند، مضطرب شدنديشان او را دي چون ا48
خود باشم؟د من در امور پدر يه باكد يد، مگر ندانسته ايردك ياز بهر چه مرا طلب م: شان گفتي او به ا49
.دنديشان گفت، نفهميه بدك را ي آن سخني ول50
. داشتين امور را در خاطر خود نگاه مي اي بود و مادر او تماميشان ميع ايشان روانه شده، ناصره آمد و مطي پس با ا51
.ردك ي مي نزد خدا و مردم ترقّيمت و قامت و رضامندك در حيسي و ع52


3لوقا باب 
ل و برادرش ي جلكتراريس، تيروديه بود و هيهودي يالطُس، واليوس پيه پنطك يصر، در وقتيوس قيباريم از سلطنت و در سال پانزدهم از سطنت ط و در سال پانزده1
هي آبلكتراريلپس تيف
ابان نازل شده،يا در بيرك ابن زييحيالم خدا به كهنه بودند، ك يساوافا ري و حنّا و ق2
.ردك يد توبه جهت آمرزش گناهان موعظه مي، به تعم اردن آمدهي حوالي به تمام3
.دييد و طُرُق او را راست نمايا سازيه راه خداوند را مهكابان، ي در بيننده اك ندا يصدا: دي گويه مك ي نبيايلمات اشعك ةفيتوب است در صحكه مك چنان4
 صاف خواهد شد؛ راست و هر راه ناهمواريجك پست و هر يوه و تلّك انباشته و هر ي هر واد5
.دي بشر نجات خدا را خواهند دي و تمام6
د؟يزينده بگريه از غضب آكه شما را نشان داد ك زادگان، يافع:  آمدند، گفتيرون مي بيد وي تعميه براك ي آنگاه به آن جماعت7
 ين سنگها، فرزندان برايه از اكم خدا قادر است ي گويمرا به شمايزم پدر ماست، يه ابراهكد ين سخن را راه مدهيد و در خاطر خود اياوري پس ثمراتِ مناسب توبه ب8

.زانديم انگيابراه
. شودينده مكده و در آتش افياورد، بريو نكي نةويه مك ي درختان نهاده شده است؛ پس هر درختةشيشه بر ريز تي و اآلن ن9

م؟ ينكچه :  سوال نموده گفتندي پس مردم از و10
.ندكن يز چني دارد نكه خوراكو هر. ه ندارد بدهدكه دو جامه دارد، به آنكهر:  گفتشاني او در جواب ا11
م؟    ينك استاد چه يا: د آمده، بدو گفتندي تعميز برايران ني و باجگ12
.ديريادتر از آنچه مقرّر است، مگيز: شان گفتي بد13
.دينكتفا كد و به مواجب خود ايس افترا مزنكچ يد و بر هينك ظلم ميسكبر : شان گفتيم؟ به اينكما چه : ده، گفتنديز از او پرسيان ني سپاه14
ا نه،يح است ين مسيه اك نمودند ير مك تفييحي ة بودند و همه در خاطر خود درباريه قوم مترصد مك ي و هنگام15
او شما را به . نمكن او را باز يه بند نعلكاقت آن را ندارم يه لكد ي آيم تواناتر از من ين شخصكي دهم، ليد ميمن شما را به آب تعم:  به همه متوجه شده گفتييحي 16

.د خواهد داديروح القدس و آتش تعم
.ديرد خواهد سوزاني پذي نميه خاموشك ياه را در آتشكره خواهد نمود و يرده، گندم را در انبار خود ذخك كش را پاي او غربال خود را به دست خود دارد و خرمن خو17
. داديگر، قوم را بشارت ميار ديح بسي به نصا و18
افت،يخ ي توبيرده بود از وكس يروديه هك ييهاير بديپس و سايا، زن برادر فليرودي چون به سبب هكتراريس تيرودي اما ه19
. را در زندان حبس نمودييحيه كز بر همه افزود ين را ني ا20
افته شد،كرد، آسمان شك يد گرفته دعا مي هم تعميسيافته بودند و عيد ي قوم تعمي اما چون تمام21
.ه به تو خشنودمك يب من هستيتو پسر حب(ه كد ي از آسمان در رسي بر او نازل شد و آوازيبوترك، مانند يأت جسماني و روح القدس به ه22
 يوسف ابن هاليو حسب گمان خلق، پسر .  ساله بوديب به سيرد، قركه شروع ك ي وقتيسي و خود ع23
وسف، ينَّا، بن ي، بن يك، بن مِلي ابن متّات، بن الو24
.ي، بن نَجيا، بن آموس، بن ناحوم، بن حسلي ابن متĤَّت25
هودا، يوسف، بن ي، بن يا، بن شَمعِي ابن مأت، بن متات26ِ
  ،يريل، بن نِيئيسا، بن زروبابل، بن سإلْتِيوحنا، بن ري بن 27
ر،يلمودام، بن عِين قوسام، بن اَ، بيبن اَد. يك ابن مل28ْ
،يم، بن متَّات، بن الويوريلعاذَر، بن ي، بن ايوسي ابن 29
م،ياقيليونان، بن ايوسف، بن يهودا، بن ي ابن شَمعون، بن 30
نان، بن متَّاتا بن ناتان، بن داود،يا، بن مي ابن مل31ِ
،د، بن بوعز، بن شَملون، بن نَحشوني، بن عوبيسي ابن 32
33صرون، بن فارص، بن ي ابن عمهودا،يناداب، بن اَرام، بن ح
م، بن تارح، بن ناحور،يعقوب، بن اسحاق، بن ابراهي ابن 34
 ابن سروج، بن رعو، بن فالَج، بن عابر، بن صالَح،35
،كشاد، بن سام، بن نوح، بن المك ابن قِنان، بن اَرف36َ
نان، يبن قِل،يارد، بن مهلَائي ابن متوشالِح، بن خَنوخ، بن 37
.  ث، بن آدم، بن اهللاي ابن اَنوش، بن ش38ِ


4لوقا باب 
.ابان برديرد و روح او را به بك پر از روح القدس بوده، از اُردن مراجعت يسي اما ع1
.ديسنه گردچون تمام شد، آخر گر.  نخورديزيام چي نمود و در آن ايس او را تجربه مي و مدت چهل روز ابل2



.ن سنگ را بگو تا نان گرددي، اياگر پسر خدا هست: س بدو گفتي و ابل3
. خداةلمكه به هر كند، بلك يست نميه انسان به نان فقط زكتوب است كم:  در جواب او گفتيسي ع4
. بدو نشان دادي جهان را در لحظه اك ممالي بلند برده، تماميوهكس او را به ي پس ابل5
. بخشمي خواهم ميه مكه به من سپرده شده است و به هر كرا ي دهم، زين قدرت و حشمت آنها را به تو ميع ايجم: دو گفتس بي و ابل6
.، همه از آن تو خواهد شدينكش من سجده ي پس اگر تو پ7
.ار از او را عبادت منمين و غك خود را پرستش يتوب است، خداوند خداكطان، مي شيا:  در جواب او گفتيسي ع8
.ر اندازينجا به زي، خود را از اياگر پسر خدا هست: ل قرار داد و بدو گفتكي هةنگركم برده، بر ي پس او را به اورشل9

. نندكد تا تو را محافظت يم فرماك تو حةه فرشتگان خود را درباركتوب است كرا مي ز10
.  خورديت به سنگي خود بردارند، مبادا پاي و تو را به دستها11
.نك خود را تجربه ميه گفته شده است، خداوند خداك گفت ي در جواب ويسيع 12
. از او جدا شديد، تا مدتيع تجربه را به اتمام رسانيس جمي و چون ابل13
.افتي شهرت ي آن نواحيل برگشت و خبر او در تمامي به قوت روح، به جليسي و ع14
.ردندك يم ميرا تعظ داد و همه او يم ميشان تعليس ايناك و او در 15
. تالوت برخاستيسه درآمده، براينكد و بحسب دستور خود در روز سبت به يافته بود، رسيه پرورش ك يي و به ناصره جا16
توب استكه مكافت ي يتاب را گشود، موضعك را بدو دادند و چون ي نبياي اشعةفي آنگاه صح17
 موعظه يينايران را به بك و يران را به رستگاريسته دالن را شفا بخشم و اسكران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شيد تا فقركه مرا مسح كرا ي روح خداوند بر من است، ز18
دگان را آزاد سازم،يوبكنم و تا ك

.نمك خداوند موعظه ةدي و از سال پسند19
.  بوديخته م دويسه بر وينك اهل ةده، به خادم سپرد و بنشست و چشمان هميچيتاب را پك پس 20
.   شما تمام شدين نوشته در گوشهايه امروز اكرد كشان شروع به گفتن ي آنگاه بد21
ست؟يوسف نين پسر يمگر ا:  شد، تعجب نموده، گفتنديه از دهانش صادر مك يزيض آمي شهادت دادند و از سخنان في و همه بر و22
.ش بنمايز در وطن خوينجا نيفرناحوم از تو صادر شد، اكه در كن يده ايآنچه شن. ب خود را شفا بدهي طبي اد گفت،ين مثل را به من خواهينه ايهر آ: شان گفتي بد23
.ش مقبول نباشدي در وطن خويچ نبيه هكم ي گوينه به شما ميهر آ:  و گفت24
 يم در تمامي عظيه قحطكمان مدت سه سال و شش ماه بسته ماند، چنانه آسك ياس، وقتيام اليل بودند، در ايوه زنان در اسرائيه بسا بكم ي گويق شما را مي و به تحق25
د آمد، ين پديزم

.دوني صة در صرفيوه زنيشان فرستاده نشد، مگر نزد بيدام از اكچ ياس نزد هي و ال26
.يانيشان طاهر نگشت، جز نعمان سري از اي و احديشع نبيام اليل بودند، در اي و بسا ابرصان در اسرائ27
دند، پر از خشم گشتندين سخنان را شنيسه چون اينكس تمام اهل  پ28
.       نندكر افيشان بر آن بنا شده بود بردند تا او را به زي اةيه قرك يوهك ةردند و بر قلّكرون ي و برخاسته او را از شهر ب29
.شان گذشته، برفتيان اي از مي  ول30
. داديم ميشان را تعلي سبت، ايدر روزهال فرود شده، ي از جليفرناحوم شهرك و به 31
. بوديالم او با قدرت مكه كرا يرت افتادند، زيم او در حي و از تعل32
: گفتينان مكاد يث داشت و به آواز بلند فريو خبيه روح دك بود، يسه مردينك و در 33
. قدوس خداي، ايستيك شناسم يم؟ تو راي سازك تا ما را هاليا آمده ايار است، آك، ما را با تو چه ي ناصريسي عي آه ا34
.دي بدو نرسانيبيچ آسيرون شد و هيان انداخته، از او بيو او را در ميدر ساعت د. يرون آي بيخاموش باش و او و: ب داده، فرمودي او را نهيسي پس ع35
 يرون ميند و بك يد را امر مين شخص با قدرت و قوت، ارواح پليه اكخن است ن چه سيا: گر را مخاطب ساخته، گفتنديدكي گشت و يشان مستوليرت بر همه اي پس ح36
!نديآ

. پهن شدي از آن حوالي و شهرت او در هر موضع37
.ردندك التماس ي او از ويبرا.  عارض شده بوديديو مادر زن شمعون را تب شد.  شمعون درآمدةسه برخاسته، به خانينك و از 38
.شان مشغول شدي ايدر ساعت برخاسته، به خدمتگزار. ل شديب داده، تب از او زايتب را نه آمده، ي پس بر سر و39
.شان دست گذارده، شفا دادي از ايكي آوردند و به هر يشان را نزد ويه اشخاص مبتال به مرضها داشتند، اك يرد، همه آنانك ي و چون آفتاب غروب م40
ه دانستند او كرا يه حرف زنند، زكرده، نگذاشت كشان را قدغن ي ايول. يح پسر خدا هستيه تو مسك گفتند يحه زنان ميو ص رفتند يرون مي بياريز از بسيوها ني و د41
.ح استيمس
.شان نزوديه از نزد اك داشتند يدند و او را باز مي او آمده، نزدش رسير در جستجويثك يران رفت و گروهي ويانك و چون روز شد، روانه شده به م42
.ار فرستاده شده امكن ي هميه براكرا يوت خدا بشارت دهم، زكز به مليگر ني ديه به شهرهاكمرا الزم است : شان گفتيبه ا 43
. نموديل موعظه ميس جليناك پس در 44


5لوقا باب 
.ه بودستاديسارت اي جنةاچينار دركالم خدا را بشنوند، او به ك نمودند تا ي ازدحام مي بر ويه گروهك ي و هنگام1
.    نمودندي خود را شست و شو ميرون آمده، دامهايادان از آنها بيه صكد يستاده دياچه اينار درك و دو زورق را در 2
. داديم ميپس در زورق نشسته، مردم را تعل.  دور ببرديك انديكه از خشكه مال شمعون بود سوار شده، از او درخواست نمود ك از آن يكي پس به 3
.ديندازيار بك شي خود را براياچه بران و دامهاي درةانيبه م: سخن گفتن فارغ شد، به شمعون گفت و چون 4 
.م انداختيم تو، دام را خواهكن به حكيم، لي نگرفتيزي استاد، تمام شب را رنج برده چيا:  گفتي شمعون در جواب و5
.شان گسسته شودي بود دام اكيه نزدكردند، چنانكد ي صير از ماهيثك يردند، مقداركن ي و چون چن6



. بود غرق شوندكيه نزدك يردند بقسمكپس آمده هر زورق را پر . نندكشان را امداد يه آمده اكردند كگر اشاره ي خود در زورق دي و به رفقا7
 .ارمك گناهيرا مردي خداوند از من دور شو زيا:  افتاده، گفتيسي عيهايد، بر پاين را بدي شمعون پطرس چون ا8
د يه به سبب صك چون9

. شده بودي مستولي ويرده بودند، دهشت بر او و همه رفقاكه ك يماه
.ردك يد خواهين مردم را صيپس از ا. مترس:  به شمعون گفتيسيع.  شمعون بودندكيه شرك يوحنّا پسران زِبِديعقوب و يز بر ين ني و همچن10
.رده، از عقب او روانه شدندك كنار آوردند، همه را ترك پس چون زورقها را به 11
 مرا ي تواني ميخداوندا، اگر بخواه: رده، گفتك در افتاد و از او درخواست يد، به روي را بديسي پر از برص آمده، چون عي از شهرها بود، ناگاه مردي و چون او در شهر12

.يطاهر ساز
.ل شديه فوراً برص از او زاك .طاهر شو.  خواهميم:  را لمس  نمود و گفتيو.  پس او دست آورده13
شان ي فرموده است، بگذران تا بجهت ايه موسك ي بجهت طهارت خود، بطوريه اياهن بنما و هدكه رفته خود را به كس را خبر مده، بلكچ يه هكرد ك و او را قدغن 14

.  شوديشهادت
ابند،ي خود شفا يشنوند و از مرضهاالم او را بكار جمع شدند تا ي بسيافت و گروهيشتر شهرت ين خبر او بكي ل15
.رانه ها عزلت جسته، به عبادت مشغول شدي و او به و16
 يشان صادر مي اي شفايم آمده، نشسته بودند و قوت خداوند برايه و اورشليهوديل و ي بلْدان جلةه از همكان و فقها يسي داد و فريم ميه او تعلك از روزها واقع شد ي روز17
شد،
. بگذارندي ويش روينند تا پك خواستند او را داخل ي آوردند و مي مفلوج را بر بسترياه چند نفر شخصه ناگك 18
. گذاردنديسيش عيان سفالها در وسط پيه او را به خانه درآورند، بر پشت بام رفته، او را با تختش از مكافتند ي ني مردم راهي و چون به سبب انبوه19
.ده شدي مرد، گناهان تو آمرزيا:  گفتيد، به ويدشان را يمان اي چون او ا20
امرزد؟يه بتواند گناهان را بكست يكد؟ جز خدا و بس ي گويفر مكه كست يكن يا: ر نموده، گفتن گرفتندكان در خاطر خود تفيسياتبان و فرك آنگاه 21
د؟ينك ير مكچرا در خاطر خود تف: شان گفتي نموده، در جواب اكشان را دريار اك افيسي ع22
ز و بخرام؟    يه برخكنيا گفتن ايده شد، يه گناهان تو آمرزكنيدام سهل تر است، گفتن اك 23
.  خود بروةز و بستر خود را برداشته، به خانيم برخي گويتو را م: ن هست، مفلوج را گفتي زميدنِ گناهان بر رويه پسر انسان را استطاعتِ آمزكد ين را بدانين اكي ل24
.نان روانه شدك خود خدا را حمدةده بود برداشت و به خانيشان آنچه بر آن خوابيش ايت برخاسته، پ در ساع25
.ميديب دي عجيزهايامروز چ:  شده، گفتنديشان مستولي نمودند و خوف بر ايد ميرت فرو گرفت و خدا را تمجي و همه را ح26
.اياز عقب من ب: او را گفت. ديباجگاه نشسته د نام داشت، بر يه الوك را يريرون رفته، باجگي از آن پس ب27
. روانه شديرده، برخاست و در عقب وك كز را تري در حال همه چ28
.   شان نشستنديگران با ايران و ديار از باجگي بسيرد و جمعك او ي خود براة بزرگ در خانيافتي ضي و الو29
د؟ينك يل و شرب مكاران اَكران و گناهي چه با باجگيبرا: ان او گفتندان همهمه نموده، به شاگرديسيشان و فرياتبان اك اما 30
. ضانيه مركب نداردند بلياج به طبيتندرستان احت: شان گفتي در جواب ايسي ع31
.ان را به توبه بخوانميه تا عاصكامده ام تا عادالن بلي من ن32
.نندك يل و شرب مكن شاگردان تو اكيز، ليان نيسين شاگردان فري خوانند و همچنيرند و نماز م دايار مي بسة روزييحياز چه سبب شاگردان :  گفتندي پس به و33
د؟يشان است روزه دار سازيه داماد با اك ي را مادامي عروسةد پسران خاني توانيا ميآ: شان گفتي بد34
.هند داشتشان گرفته شود، آنگاه در آن روزها روزه خوايه داماد از اكد ي آي مياميه اك بل35
هنه  كز در خور آن يه از نو گرفته شد نك يند و وصله اكند والّا آن نو را پاره ك يهنه وصله نمك ة نو را بر جامة از جاميس پارچه اكچ يه هكشان آورد ي اي براي و مثَل36
. نَبود
.  گردديها تباه مكخته و مشيند و خودش رك يمها را پاره كزد والّا شرابِ نو، مشي ريهنه نمكهان كس شراب نو را در مشكچ ي و ه37
.خت تا هر دو محفوظ بمانديد ري نو بايهاكه شراب نو را در مشك بل38
.هنه بهتر استكد ي گويرا ميند، زك الفور نو را طلب يده فيهنه را نوشكه چون شراب كست ي نيسك و 39


6لوقا باب 
. خوردنديده ميف مالكدند و به ي چي گذشت و شاگردانش خوشه ها ميشت زارها مكان ياز مه او كن ي و واقع شد در روز سبتِ دومِ اول1
.ستيز نيردن آن در سبت جاكه كد ينك ي مياركچرا : شان گفتنديان بديسي از فري و بعض2
ه گرسنه بودند،ك يردند در وقتكش يد آنچه داود و رفقايا نخوانده ايآ: شان گفتي در جواب ايسي ع3
ست؟يهنه روا نكه خوردن آن جز به كز داد ي خود ني خدا درآمده، نان تقدمه را گرفته بخورد و به رفقاةه چگونه به خانك 4
.ز هستي روز سبت نكپسر انسان مال: شان گفتي پس بد5
.   بودكه دست راستش خشك بود ي داد و در آنجا مرديم ميسه درآمده تعلينكگر به ي و در روز سبت د6
.ابندي بر او يتياكد در سبت شفا دهد تا شيه شاك داشتند يان چشم بر او ميسياتبان و فركو  7
.ستاديدر حال برخاسته با. ستيان بايز و در ميبرخ:  گفتك نموده، بدان مرد دست خشكشان را درياالت اي او خ8
ردن؟  ك كا هاليدن جان ي؟ رهانيا بديردن ك ييوكيندام رواست، كه در روز سبت ك پرسم ي  ميزياز شما چ: شان گفتي بديسي ع9

.ح گشتيگر صحيرد و او فوراً دستش مثل دست دكاو چنان . نكدست خود را دراز : ده، بدو گفتيشان گردانيع اي پس چشم خود را بر جم10
م؟ينك چه يسيه با عك گفتند يگر ميدكيشان از حماقت پر گشته به ي اما ا11
.ند و آن شب را در عبادت خدا به صبح آوردكوه برآمد تا عبادت كبر فراز  و در آن روزها 12
.ز رسول خوانديشان را نيرده، اكشان را انتخاب يده دوازده نفر از ايش طلبي و چون روز شد، شاگردان خود را پ13
برتولما،پس و يوحنا، فليعقوب و ياس، يز نام نهاد و برادرش اندريه او را پطرس نك شمعون يعني 14



.وري و شمعون معروف به غيعقوب ابن حلْفي و توما، ي مت15ّ
. بودي وةنندكم يه تسلك يوطي اسخريهودايعقوب و يهودا برادر ي 16
الم او را كدون آمدند تا يور و ص صياي درةناركم يه و اورشليهوديار از قوم، از تمام ي بسي و گروهي از شاگردان ويستاد و جمعي هموار باير آمده، بر جايشان به زي و با ا17

.ابنديبشنوند و از امراض خود شفا 
افتنديد معذّب بودند، شفا يه ارواح پلك يسانك و 18
.دي بخشي صادر شده، همه را صحت مي از ويرا قوتينند زك خواستند او را لمس ي و تمام آن گروه م19
.وت خدا از آن شما استكرا ملينان زيك مسيبحال شما اخوشا: نده، گفتكش افي پس نظر خود را به شاگردان خو20
.     ديد خنديرا خواهيد، زيانيه الحال گركخوشابحال شما . د شدير خواهيه سكرا يد، زينون گرسنه اكه اك خوشابحال شما 21
. نندكرون ير بيشنام دهند و نام شما را مثل شررند و شما را از خود جدا سازند و ديه مردم بخاطر پسر انسان از شما نفرت گك ي خوشابحال شما وقت22
. نمودندكا سلويشان با انبينطور پدران ايه همكرا ي باشد، زيم مي اجر شما در آسمان عظكنيرا ايد زييد و وجد نماي در آن روز شاد باش23
.ديافته اي خود را يه تسلّكرا ي دولتمندان زي بر شما اين واكي ل24
. ردكد يه خواهيه ماتم و گركرا يد زيه اآلن خندانك بر شما يوا. د شديرا گرسنه خواهي شدگان، زري سي بر شما اي وا25
.ردندكذبه ك يايشان با انبين پدران ايرا همچنينند، زكن يع مردم شما را تحسي جميه وقتك بر شما ي وا26
.دينكنند، احسان كه از شما نفرت ك يسانكد و با يم دشمنان خود را دوست داري گوي شنوندگان شما را مين اكي ل27
.دينكر ي خينه دارد، دعايكه با شما ك هر يد و برايت بطلبك او بريند، براكه شما را لعن ك و هر 28
.نكقه ميز از او مضايرد، قبا را ني تو را بگيه رداك يسك  او بگردان و يز به سوي را نيگريه بر رخسار تو زنَد، دك و هر 29
.  باز مخواهيرد از ويه مال تو را گكند بدو بده و هر كال وتو سه از ك هر30
.ديي نماكشان سلويز به همانطور با ايشما ن. نندكد مردم با شما عمل ي خواهيه مك چنان31
.ندي نماياران هم محبان خود را محبت مكرا گناهيلت است؟ زيد، شما را چه فضييرا اگر محبان خود را محبت نماي ز32
.نندك ين ميز چنياران نكه گناهكد؟ چونيلت داريند، چه فضكه به شما احسان كد با هر ينك و اگر احسان 33
.رنديشان عوض گي دهند تا از اياران قرض مكز به گناهياران نكرا گناهيلت است؟ زيد چه فضيشان را داريد بازگرفتن از ايه امك يد به آناني و اگر قرض دار34
ه او با كد بود چوني خواهيم خواهد بود و پسران حضرت اعليه اجر شما عظكرا يد زيدِ عوض، قرض دهيد و بدون امينكد و احسان ييد را محبت نماه دشمنان خوك بل35

.اران مهربان استكناسپاسان و بد
.م استيز رحيه پدر شما نكد چنانيم باشي پس رح36
.ديده شويد تا آمرزينكم نشود و عفو كا بر شما حد تينكم مك نشود و حيد تا بر شما داورينك مي داور37
 شما يد براييماي پيه مك يمانه ايه به همان پكرا يز. ز   شده را در دامن شما خواهند گذارديده و لبري افشرده و جنبانيوكي نةمانيرا پيز. د تا به شما داده شودي بده38
.موده خواهد شديپ

 افتند؟ي نميا هر دو حفره ايند؟ آك ييور را راهنماكور، ك توانديا ميه آك زد يشان مثَلي اي پس برا39
.امل شده باشد، مثل استاد خود بودكه كن هر كيست ليش بهتر ني شاگرد از معلّم خو40
؟يابي ينميه در چشم خود دارك را ي و چوبيني بيه در چشم برادر تو است   مك را ي و چرا خس41
ار اول چوب را از چشم خود كاي ري؟ ايني بي نميه در چشم خود دارك را ي برادر اجازت ده تا خس را از چشم تو برآورم و چوبي اييد گو برادر خوي و چگونه بتوان42

.يد تا خس را از چشم برادر خود برآوري ديو خواهكين، آنگاه نكرون يب
.وردو آكي نةوي آورد و نه درخت بد، مي بد بار نمةويو مكيچ درخت نيرا هي ز43
.نندي چيابند و از بوته، انگور را نمي ير را نمياز خار انج.  شوديوه اش شناخته ميه هر درخت از مكرا ي ز44
.دي گوي دل زبان سخن ميادتيه زكرا يز. رون آورديز بد بيش، چي بد دل خوةنير از خزي آورد و شخص شريو برمكيز ني خوب دل خود، چةنيو از خزكي آدم ن45
.دي آوريم بعمل نمي گويد و آنچه ميي گويه مرا خداوند خداوندا مكست  و چون ا46
.س مشابهت داردكه به چه ك دهم يد و سخنان مرا شنود و آنها را بجا آورد، شما را نشان ميه نزد من آك هر 47
ل بر آن خانه زور آورد، نتوانست آن را يالب آمده، سين سپس چو. ادش را بر سنگ نهادينده، گود نمود و بنكن را ي ساخت و زمي ميه خانه اك است ي مثل شخص48

. ه بر سنگ بنا شده بودكرا يجنبش دهد ز
.م بودي آن خانه عظيل بر آن صدمه زد، فوراً افتاد و خرابيه چون سكرد كاد بنا ي بنين بي زمي بر رويه خانه اك است ياورد، مانند شخصيد و عمل نيه شنكن هر كي ل49


7لوقا باب 
.فرناحوم شدكد، وارد ي سخنان خود را به سمع خلق به اتمام رسانة و چون هم1
.ض و مشرف بر موت بوديز او بود، مريه عزك ي را غالميوزباشي و 2
.غالم او را شفا بخشد. ه آمدهكرد ك فرستاده از او خواهش يهود را نزد ويخ يد، مشاي را شنيسي چون خبر ع3
.يش بجا آورين احسان را برايه اكمستحقّ است : رده، گفتندكالحال نزد او التماس  آمده، به يسيشان نزد عي ا4
.سه را ساختينك ما ي دارد و خود برايرا قوم ما را دوست مي ز5
ه كستم يق آن نيرا اليش زكزحمت مخداوندا، :  چند نفر از دوستان خود را نزد او فرستاده، بدو گفتيوزباشيد، ي به خانه رسكيشان روانه شد و چون نزدي با ايسي پس ع6
.يير سقف من درآيز
.ح شودي من صحة بگو تا بنديه سخنكم، بليه نزد تو آكق ندانستم ين سبب خود را الي و از ا7
.ندكين ، مكن را بيود اد و به غالم خي آيا، مي بيگري رود و به ديم برو، مي گويكيچون به . ر دست خود دارميان زيركم و لشكر حي هستم زيز شخصيرا من ني ز8
.افته اميل هم ني، در اسرائيمانين ايم چني گويبه شما م: ده، گفتي گرداني آمدند رويه از عقب او مك ي آن جماعتيد، تعجب نموده به سوين را شني ايسي چون ع9

.افتنديح يمار را صحي پس فرستادگان به خانه برگشته، آن غالم ب10



. رفتنديم، همراهش مي عظي از شاگردان او و گروهياري رفت و بسين مي به نائيمسم ي و دو روز بعد به شهر11
. آمدندي مير از اهل شهر، با ويثك ي بردند و انبوهي بود ميوه زني بةگانيه پسر ك را يتيد، ناگاه مي شهر رسة به دروازكي چون نزد12
.ان مباشيگر:  گفتيد، دلش بر او بسوخت و به وي چون خداوند او را د13
.زيم برخي گوي جوان، تو را ميا: پس گفت. ستادندي آمده، تابوت را لمس نمود و حامالن آن باكي و نزد14
.رد و او را به مادرش سپردك در ساعت آن مرده راست بنشست و سخن گفتن آغاز 15
.ا مبعوث شده و خدا از قوم خود تفقّد نموده استان مي بزرگ در مي ايه نبك گفتند ينان مكدي پس خوف همه را فراگرفت و خدا را تمج16
.ع آن مرز و بوم منتشر شديه و جميهودي او در تمام ةن خبر درباري پس با ا17
. ع مطّلع ساختنديع وقاي او را از جمييحي و شاگردان 18
م؟ ي باشيگريا منتظر دي ينده هستيا تو آن آيه آك فرستاده، عرض نمود يسيده، نزد عي دو نفر از شاگردان خود را طلبييحي پس 19
.مي باشيگريا منتظر دي ينده هستيا تو آن آيد آي گويد دهنده ما را نزد تو فرستاده، مي تعمييحي:  آمده، گفتندي آن دو نفر نزد و20
.دي بخشييناي را بياريوران بسكد شفا داد و يا و ارواح پلي را از مرضها و بالياري در همان ساعت، بس21
 يرّان، شنوا و مردگان، زنده مكنا و لنگان خرامان و ابرصان طاهر و يوران، بكه كد يد خبر دهيده ايده و شني را از آنچه دييحيد و يبرو: شان گفتي در جواب ايسيع 22

. شوديگردند و به فقرا بشارت داده م
.ه در من لغزش نخوردك يسك و خوشابحال 23
ه از باد در جنبش است؟ك را يي يا نيد، آيرون رفته بوديز به صحرا بيدن چي ديه براك بدان جماعت آغاز سخن نهاد ييحي ةند، دربار رفته بودييحي و چون فرستادگان 24
. ن هستندي سالطينند، در قصرهاك ي مياشي پوشند و عيه لباس فاخر مك ي آنانكنيه به لباس نرم ملبس باشد؟ اك را يسكا يد، آيرون رفتيدن چه بيه بجهت دك بل25
. هم بزرگتر استيه از نبك را يسكم ي گوي به شما مي را؟ بلي ايا نبيد، آيدن چه رفته بودي دي پس برا26
.   ا سازديش تو مهي فرستم تا راه تو را پي تو ميش روي من رسول خود را پكنيتوب است، اك ميه درباره وكن است آنيرا اي ز27
. بزرگتر استيتر است از وكوچكوت خدا كه در ملكن آنكيست، ليد دهنده ني تعمييحي بزرگتر از ي ايد زنان نبم از اوالي گويه شما را مكرا ي ز28
. افته بودندي ييحيد از يه تعمكرا يردند زكد يدند، خدا را تمجيران چون شني و تمام قوم و باجگ29
. افته بودنديد ني تعمي وه ازكرا يان و فقها اراده خدا را از خود رد نمودند زيسين فركي ل30
 باشند؟ ينم و مانند چه مكه ين طبقه را به چه تشبيمردمان ا:  آنگاه خداوند گفت31
.ديه ننموديم گريردك يد و نوحه گريردكم رقص ني شما نواختيند، براي گويگر را صدا زده ميدكيه در بازارها نشسته، ك مانند ي را مي اطفال32
.و دارديد ديي گويد، مي آشاميه نه نان خورد و نه شراب مكهنده آمد د دي تعمييحيه كرا ي ز33
.ارانكران و گناهي است پرخور و باده پرست و دوست باجگي مردكني ايي گوي آشامد، مي خورد و ميه مك پسر انسان آمد 34
.  شوديع فرزندان خود مصدق ميمت از جمك اما ح35
. درآمده بنشستيسي فرةپس به خان. ه با او غذا خوردكت ان از او وعده خواسيسي از فريكي و 36
 از عطر آورده،يشه اي به غذا نشسته است، شيسي فرةه در خانكد يار بود، چون شنكه در آن شهر گناهك يه ناگاه زنك 37
ده آنها را به عطر ي را بوسي ويهاي سر خود و پايا به مودن آنهيانك خود و خشك او به اشيهايرد به شستن پاكستاد و شروع يان بايش گريهاي در پشت سر او نزد پا38
.ردكن يتده
 يه او لمس مكدام و چگونه زن است كن يه اك ينه دانستي هر آي بودين شخص اگر نبيه اك گفت يد، با خود مين را بديه از او وعده خواسته بود اك ي ايسي چون فر39
. استياركرا گناهيند، زك

. استاد بگويا: گفت. ميه به تو گوك دارم يزي شمعون چيا:  گفتيو جواب داده به يسي ع40
.ينار طلب داشتي پنجاه ديگري پانصد و از ديكيه از كار بود ك را دو بدهياركطلب:  گفت41
.ادتر محبت خواهد نمودي از آن دو زكيدام كبگو . دينند، هر دو را بخشكه ادا ك نداشتند يزي چون چ42
.يو گفتكين:  گفتيبه و. ديادتر بخشيه او را زكنم آنك يگمان م: گفت شمعون در جواب 43
ها شست و به ك مرا به اشيهاين زن پاي اي، ولياوردي من نيهاي تو آمدم آب بجهت پاة؟ به خانيني بين زن را نميا:  آن زن اشاره نموده به شمعون گفتي پس به سو44
.ردك ك سر خود آنها را خشيهايمو
.ستادي من باز نايهايدن پاي داخل شدم از بوسين زن از وقتين اكي، ليدي مرا نبوس45
.ردكن ي مرا به عطر تدهيهاين او پاكي، ليردك سر مرا به روغن مسح ن46
.  دي نمايمتر مكبت افت، محيمتر كه آمرزشِ كن آنكيل. ار نموده استيه محبت بسكرا يده شد، زيار است آمرزيه بسكم، گناهان او ي گوين جهت به تو مي از ا47
.ده شديگناهان تو آمرز:  پس به آن زن گفت48
. آمرزديه گناهان را هم مكست يكن يه اكردند كر آغاز ك و اهل مجلس در خاطر خود تف49
. روانه شويبه سالمت. مانت تو را نجات داده استيا:  پس به آن زن گفت50


8لوقا باب 
. بودندي مي داد و آن دوازده با ويوت خدا بشارت مك نمود و به ملي گشته، موعظه مي و دهي شهره او در هرك و بعد از آن واقع شد 1
رون رفته بودند،يو بيه از او هفت دكه يم معروف به مجدلي مريعنيافته بودند، يد و مرضها شفا ي و زنان چند از ارواح پل2
.ردندك يه از اموال خود او را خدمت مكگر ين د از زناياريس و سوسن و بسيرودي خوزا، ناظر هةونا زوجي و 3
 آورده، گفتي آمدند، مثَلي شدند و از هر شهر نزد او ميار فراهم مي بسي و چون گروه4
.مال شده، مرغان هوا آن را خوردنديخته شد و پاي راه رةنارك بر ياشت، بعضك يه تخم مك يو وقت. رون رفتياشتن بك بجهت تخم يه برزگرك 5
.دي گردك نداشت خشيه رطوبتكد از آنجهت يي بر سنگالخ افتاده، چون روياره ا و پ6
.رده آن را خفه نمودكه خارها با آن نمو كنده شد كان خارها افي در مي و قدر7
.ه گوش شنوا دارد بشنودكهر : ن بگفت ندا در داديچون ا. د و صد چندان ثمر آوردييده شده، رويو پاشكين ني در زمي و بعض8



ست؟ين مثل چي ايه معنكال نموده گفتند و پس شاگردانش از او س9
.نندك نكده درينند و شنيسته نبي مثلها تا نگرةگران را به واسطين دكيوت خدا عطا شده است لكشما را دانستن اسرار مل:  گفت10
.الم خدا استكه تخم كن است ي اما مثل ا11
.ابنديمان آورده نجات يد، مبادا اي ربايشان مي ايالم را از دلهاكس آمده، ي شنوند، فوراً ابليه چون مك باشند ي ميسانكناره راه هستند كه در ك ي و آنان12
 وقتِ  دارند و دريمان مي ايشه ندارند؛ پس تا مدتينها ريرند و اي پذي مي شنوند، آن را به شاديالم را مكه چون ك باشند ي ميسانكه بر سنگالخ هستند، ك ي و آنان13
. شنوديش مرتد ميآزما
. رساننديمال نمكوه به يچ ميند و هك يشان را خفه مي روزگار و دولت و لذّات ايشه هاي روند و انديم شنونديه چون مك باشند ي مي اما آنچه در خارها افتاد اشخاص14
. آرندي دارند و با صبر، ثمر ميده، آن را نگاه ميو شنكينالم را به دل راست و كه ك باشند ي ميسانكو واقع گشت كين ني اما آنچه در زم15
. ندي را ببيه داخل شود روشنك گذارد تا هر يه بر چراغدان مكند بلك ي پنهان نميا تختي ير ظرفيس را چراغ افروخته، آن را زكچ ي و ه16
.دا نشوديه معلوم و هوكه ظاهر نگردد و نه مستور كست ي نهان نيزيرا چي ز17
.ه دارد، از او گرفته خواهد شدك برد يه ندارد آنچه گمان هم مكه دارد بدو داده خواهد شد و از آنكرا هر يز. دي شنويه به چه طور مكد يياط نمايس احت پ18
.نندك آمده به سبب ازدحام نتوانستند او را مالقات ي و مادر و برادران او نزد و19
.نندي خواهند تو را ببيستاده، ميرون در ايدرانت بمادر و برا:  پس او را خبر داده گفتند20
. آوردنديده، آن را بجا ميالم خدا را شنكه كنانند يمادر و برادران من ا: شان گفتي در جواب ا21
  .دادندت ك را حريشتكپس . مينكاچه عبور بينار درك آن يبه سو: شان گفتي سوار شده، به ايشتك از روزها او با شاگردان خود به ي روز22
.شان در خطر افتادندي شد و اي از آب پر ميشتكه ك ياچه فرود آمد، بحديه ناگاه طوفان باد بر درك رفتند، خواب او را درربود ي و چون م23
.د آمدي پدي گشت و آرامنكب داد تا سايپس برخاسته، باد و تالطم آب را نه. مي شوي مكاستادا، استادا، هال: رده، گفتندكدار ي پس نزد او آمده، او را ب24
ند و اطاعت او ك يه بادها و آب را هم امر مك است ين چطور آدميه اك گفتند يگر ميدكيشان ترسان و متعجب شده، با يجا است؟ اكمان شما يا: شان گفتي پس به ا25
نند؟ك يم

.دنديل است، رسيه مقابل جلكان ين جدري و به زم26
. دي گردي، دچار ويه در قبرها منزل داشتك بلي و در خانه نمانديدي و رخت نپوشيوها داشتي ديديه از مدت مدك از آن شهر يگاه شخص فرود آمد، نايك چون به خش27
.يذاب ندهه مرا عكار است؟ از تو التماس دارم ك، مرا با تو چه ي تعالي پسر خدايسي عيا: ش او افتاده، به آواز بلند گفتيد، نعره زد و پي را ديسي چون ع28
 داشتند، بندها را ينده ها بسته نگاه مكرها و يه هر چند او را به زنجكه بارها او را گرفته بود، چنانكد، چونيرون آيه از آن شخص بكث را امر فرموده بود يه روح خبكرا ي ز29
. رانديو او را به صحرا ميخت و دي گسيم

.ار داخل او شده بودندي بسيوهايه دكرا يز. جئونل: ست؟ گفتينام تو چ: ده، گفتي از او پرسيسي ع30
.ه برونديه به هاوكد يشان را نفرمايه اكردند ك و از او استدعا 31
.شان را اجازت داديپس ا. شان اجازت دهد تا در آنها داخل شونديه بدكپس از او خواهش نمودند . دندي چريوه مكه در ك بودند ياري گراز بسة گليكي و در آن نزد32
.اچه جسته، خفه شدندي به دريه آن گله از بلندكرون شده، داخل گرازان گشتند يوها از آن آدم بي ناگاه د33
. شهرت دادنديردند و در شهر و اراضكدند، فرار ي چون گرازبانان ماجرا را د34
ده و عاقل ي رخت پوشيسي عيهايه نزد پاكدند يرون رفته بودند، ديوها بيز او ده اك را يدند و چون آن آدمي رسيسينند؛ نزد عيرون آمده، تا آن واقعه را ببي پس مردم ب35

.دنديگشته نشسته است، ترس
.  افته بوديوانه چطور شفا يه آن دكشان را خبر دادند يده بودند، اين را ديه اك ي و آنان36
 سوار شده، مراجعت يشتكپس او به .  شده بوديشان مستوليد بر اي شديرا خوفيانه شود، زشان رويه از نزد اكان از او خواهش نمودند ي پس تمام خلق آن مرز و بوم جدر37

.نمود
: او را روانه فرموده، گفتيسين عكيل.  باشديه با وكرد كرون رفته بودند، از او درخواست ي بيوها از ويه دك ي اما آن شخص38
.ردك بدو نموده بود، موعظه يسيپس رفته، در تمام شهر از آنچه ع. نكت ياكرده است حك خود برگرد و آنچه خدا با تو ة به خان39
. داشتنديع مردم چشم به راه او ميرا جميرفتند زيرد، خلق او را پذك مراجعت يسي و چون ع40
.دياي او بةه به خانك افتاده، به او التماس نمود يسي عيهايهنه بود، به پاكس يه رئكرس نام ياي، يه ناگاه مردك 41
. نمودندي رفت، خلق بر او ازدحام ميو چون م. ه مشرف بر موت بودكب به دوازده ساله بود ي قريگانه ايه او را دختر كرا ي ز42
 توانست او را شفا دهد،يس نمكچ ي خود را صرف اطّبا نموده و هكمليه مدت دوازده سال به استحاضه مبتال بود و تمام ماك ي ناگاه زن43
.ستاديان خونش ايه در ساعت جرك او را لمس نمود ي آمده، دامن ردايو از پشت سر 44
ه كست يك يي گوينند و مك ياستاد، مردم هجوم آورده، بر تو ازدحام م: ش گفتنديردند، پطرس  و رفقاكار كه مرا لمس نمود؟ چون همه انكست يك:  گفتيسي پس ع45

مرا لمس نمود؟
.رون شدي از من بيه قوتكردم ك كه من دركرا يوده است، ز مرا لمس نميسكالبتّه :  گفتيسي ع46
.افتيه به چه سبب او را لمس نمود و چگونه او فوراً شفا كش همه مردم گفت ي افتاده پي تواند پنهان ماند، لرزان شده، آمد و نزد ويه نمكد ي چون آن زن د47
.  برويه است؛ به سالمتمانت تو را شفا دادي دختر، خاطر جمع دار؛ ايا:  را گفتي و48
.استاد را زحمت مده. دخترت مرد:  گفتيسه آمده، به وينكس ي رئة از خانيكيه كن سخن هنوز بر زبان او بود ي و ا49
.افتيه شفا خواهد كمان آور و بس يترسان مباش ا:  گفتيد، توجه نموده به وين را شني ايسي چون ع50
. ديه به اندرون آكس را نگذاشت كچ يعقوب و پدر و مادر دختر، هيوحنا و ي و چون داخل خانه شد، جز پطرس و 51
. ه خفته استكنمرده بل! ديان مباشيگر: ردند، او گفتك ي ميه و زاري او گري و چون همه برا52
. دانستند مرده استيه مكردند چونك پس به او استهزا 53
. زي دختر برخيا: ا زد و گفترد و دست دختر را گرفته، صدكرون ي پس او همه را ب54
.  دهندك خوراي فرمود تا به ويسيپس ع.  و روح او برگشت و فوراً برخاست55
.ن ماجرا خبر ندهنديچ را از ايه هكشان را فرمود يپس ا. ران شدندي و پدر و مادر او ح56
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.وها و شفا دادن امراض عطا فرموديع ديشان قوت و قدرت بر جميده، به اي پس دوازده شاگرد خود را طلب1
.ضان را صحت بخشندينند و مركوت خدا موعظه كشان را فرستاد تا به ملي و ا2
. نفر دو جامهكي يد، نه عصا و نه توشه دان و نه پول و نه برايز را بجهت راه برمداريچ چيه: شان گفتي و بد3
.دياز آن موضع روانه شود تا يد، همان جا بمانيه داخل شوك ي و به هر خانه ا4
. شوديشان شهادتيد تا بر ايفشانيز بي خود را نيهاي پاكد، خايرون شويه از آن شهر بك يرد، وقتيه شما را نپذك و هر 5
.دندي بخشي دادند و در هر جا صحت مي گشتند و بشارت ميرون شده، در دهات مي پس ب6
 از مردگان برخاسته است،ييحيه ك گفتند ي ميرا بعضيد، مضطرب شد زيع را شنين وقاي، چون خبر تمام اكتراريسِ تيرودي اما ه7
.ن برخاسته استيشي پياي از انبيكيه كگران، ياس ظاهر شده و ديه الك گفتند ي  مي و بعض8
. بودي ميمالقات و شنوم؟ و طالب ين خبر مي او چنةه درباركست يكن ي ايول. ردمك را از تنش من جدا ييحيسر : س گفتيرودي اما ه9

.دا نام داشت به خلوت رفتين صيه بك ي شهركي نزديرانه ايشان را برداشته به ويپس ا. رده بودند بدو باز گفتندكردند، آنچه ك و چون رسوالن مراجعت 10
 ي داشت، صحت مياج به معالجه ميه احتك نمود و هر يم موت خدا اعالكشان را از مليرفته، ايشان را پذيپس ا.  شتافتنديافته، در عقب ويار اطّالع ي بسي اما گروه11
.ديبخش
را يند، زيدا نمايشتن پي خوي براك رفته، منزل و خوراين حوالي ايمردم را مرخّص فرما تا به دهات و اراض:  آمده، گفتندي و چون روز رو به زوال نهاد، آن دوازده نزد و12
. مي باشينجا در صحرا ميه در اك

!مين گروه غذا بخريم و بجهت ايست مگر بروي نيما را جز پنج نان و دو ماه: گفتند. ديشان را غذا دهيشما ا: شان گفتي او بد13
.شان را پنجاه پنجاه دسته بنشاننديه اكپس به شاگردان خود گفت . ب پنجهزار مرد بودنديرا قري ز14
.دنديرده، همه را نشانكن يشان همچني ا15
.ش مردم گذارنديت داده، پاره نمود و به شاگردان خود داد تا پكست و آنها را بري آسمان نگري را گرفته، به سوي و دو ماه پس آن پنچ نان16
. مانده برداشتندي باقير شدند و دوازده سبد پر از پاره هاي پس همه خورده س17
 دانند؟يه مكمردم مرا : ده، گفتيشان پرسيارد و شاگردانش همراه او بودند، از ك ي دعا مييه او به تنهاك ي و هنگام18
.ن برخاسته استيشي پياي از انبيكيه كند ي گويگران مياس و دي اليد دهنده و بعضي تعمييحي: گفتند در جواب19
.ح خدايمس: د؟ پطرس در جواب گفتي دانيه مكشما مرا : شان گفتي بد20
.دين اطّالع مدهيس را از اكچ يه هكغ فرمود يشان را قدغن بلي اي پ21
.زديشته شود و در روز سوم برخكاتبان رد شده، ك مهنه و يساوخ و ريند و از مشايار بيه پسر انسان زحمت بسكالزم است :  و گفت22
.ندكب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت يصل. ار نمودهكد نفس خود را اني بايند مك يروي بخواهد مرا پيسكاگر :  پس به همه گفت23
.رد، آن را نجات خواهد دادكس جان خود را بجهت من تلف ك سازد و هر ك دهد آن را هاليه بخواهد جان خود را خالصكرا هر ي ز24
.    ان رسانديا آن را زيه تمام جهان را ببرد و نفس خود را بر باد دهد كده دارد يرا انسان را چه فاي ز25
.     د، از او عار خواهد داشتي مقدسه آةكه در جالل خود و جالل پدر و مالئك يز وقتيارد، پسر انسان نالم من عار دكه از من و كرا هر ي ز26
.ديشك موت را نخواهند ةنند ذائقيوت خدا را نبكه تا ملكنجا هستند ين در اي از حاضريه بعضكم ي گوينه به شما مين هر آكي ل27
.ندك برآمد تا دعا يوهكعقوب را برداشته، بر فراز يوحنّا و يه پطرس و كب به هشت روز گذشته بود يالم قركن ي و ا28
.د و درخشان شدي او متبدل گشت و لباس او سفةأتِ چهريرد، هك ي و چون دعا م29
.ردندك مالقات ياس با وي و الي موسيعنيه ناگاه دو مرد ك 30
.ردندك يم واقع شود، گفتگو مي در اورشليزودست به ي بايه مك ظاهر شده، درباره رحلت او يأت جاللي و به ه31
.دنديد.  بودنديه با وكدار شده، جالل او و آن دو مرد را يپس ب. ش را خواب در ربودي اما پطرس و رفقا32
 يكي و ي موسي برايكي تو و يبرا يكيم يبان بسازيپس سه سا. نجا خوب استي استاد، بودن ما ايه اك گفت يسي شدند، پطرس به عي و چون آن دو نفر از او جدا م33
. گفتي دانست چه ميه نمكرا يز. اسي اليبرا

.دي شدند، ترسان گرديند و چون داخل ابر مكه افيشان سايدار شده، بر اي پديه نگاه ابرك بود ين سخن هنوز بر زبانش مي و ا34
.ديبِ من، او را بشنوين است پسر حبيه اك از ابر برآمد يي آنگاه صدا35
.ام خبر ندادنديس در آن اكچ يده بودند، هيت ماندند و از آنچه دكشان سايافتند و اي را تنها يسيد، عين آواز رسي و چون ا36
.ار او را استقبال نمودندي بسير آمدند، گروهيوه به زكشان از ي و در روز بعد چون ا37
. من استةگانيرا ي زييه بر پسر من لطف فرماكنم ك يتماس م استاد به تو اليا: نان گفتكاد يان فري از آن ميه ناگاه مردك 38
.    ندك ي رها ميشود و او را فشره، به دشواريرده مصروع مكف ك زند و يحه ميرد و دفعه صي گي او را ميه ناگاه روحك 39
.نند نتوانستندكرون يه او را بكردم ك و از شاگردانت درخواست 40
!اورينجا بي با شما باشم و متحمل شما گردم؟ پسر خود را ايكج روِش، تا كمانِ ي اي بة فرقيا:  در جواب گفتيسي ع41
.د و به پدرش سپرديب داده، طفل را شفا بخشيث را نهي آن روح خبيسياما ع. ده، مصروع نموديو او را دري آمد، دي و چون او  م42
:  متعجب شدند، به شاگردان خود گفتيسي اعمال عه همه از تمامك ير شدند و وقتي خدا متحي و همه از بزرگ43
. م خواهد شدي مردم تسليه پسر انسان به دستهاكرا يد زيري خود فرا گين سخنان را در گوشهاي ا44
. بپرسنديه آن را از وكدند يه آن را نفهمند و ترسك داشته شد يشان مخفيردند و از اك نكن سخن را دري اي ول45
 از ما بزرگتر است؟ كيدام كه كن مباحثه شد شايان اي و در م46
 را بگرفت و او را نزد خود برپا داشتيشان را ملتفت شده، طفليال دل اي خيسي ع47
تر باشد، كوچكع شما يمه از جكرا هر يز. رفته باشدي مرا پذةرد، فرستنديه مرا پذكرده باشد و هر كند، مرا قبول كن طفل را به نام من قبول يه به اكهر : شان گفتي و به ا48

.همان بزرگ خواهد بود



.ندك ي ما نميرويه پكم، از آن رو يند و او را منع نمودك يوها را اخراج ميه به نام تو دكدم ي را دي استاد شخصيا: وحنا جواب داده گفتي 49
.ست با شماستيه ضد شما نكرا هر يد زينكاو را ممانعت م:  بدو گفتيسي ع50
.م نهادي اورشلي خود را به عزم ثابت به سوي شد، روي مكي صعود او نزديا و چون روزه51
.نندي ببك او تداريان وارد گشتند تا براي از بالد سامريشان رفته به بلديا. ش از خود فرستادهي پس رسوالن پ52
. بوديم ميه عازم اورشلك ندادند از آن رو ي اما او را جا53
رد؟كز ياس نيه الكرد چنانينها را فرو گيده، ايه آتش از آسمان باركم يي بگوي خواهيا ميآ خداونديا: دند، گفتندين را ديوحنّا اي و عقوبي و چون شاگردان او، 54
.ديدام نوع روح هستكه شما از كد ي دانينم: شان گفتيده، بدي گرداني آنگاه رو55
.گر رفتندي ديه ايپس به قر. ه تا نجات دهدك بل سازدكامده است تا جان مردم را هاليه پسر انسان نكرا ي ز56
.نمك تو را متابعت يخداوندا، هر جا رو:  بدو گفتي راه شخصي رفتند، در اثنايشان ميه اك ي و هنگام57
.ستي سر نهادن نين پسر انسان را جاكيانه ها، ليروباهان را سوراخها است و مرغان هوا را آش:  گفتي به ويسي ع58
.نمكخداوندا اول مرا رخصت ده تا بروم و پدرم را دفن : گفت. اياز عقب من ب:  گفتيرگي و به د59
.نكوت خدا موعظه كاما تو برو و به مل. نندكبگذار مردگان مردگان خود را دفن :  را گفتي ويسي ع60
.ميوداع نما خود را ةن اول رخصت ده تا اهل خانكينم لك ي ميرويخداوندا تو را پ: گر گفتي ديسك و 61
. باشديوت خدا نمك ملةستيند، شاكرده، از پشت سر نظر كه دست را به شخم زدن دراز ك يسك:  را گفتي ويسي ع62
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.     شت، فرستادمت آن دايه خود عزك ي و موضعي خود به هر شهريش رويشان را جفت جفت پين فرموده، اييز تعيگر را نين امور، خداوند هفتاد نفر ديو بعد از ا 1
.ديرون نماي حصاد خود بيد تا عمله ها براينكپس از صاحب حصاد درخواست . مكار است و عمله يحصاد بس: شان گفتي پس بد2
. فرستميان گرگان مي من شما را چون بره ها در مكنيد، اي برو3
د،ييماس را در راه سالم منكچ يد و هيفشها با خود برمداركسه و توشه دان و يك و 4
.ن خانه باديد سالم بر اييد، اول گويه داخل شوك ي و در هر خانه ا5
. شما راجع شوديرد والّا به سوي پس هرگاه ابن الّسالم در آن خانه باشد، سالم شما بر آن قرار گ6
.دينك استو از خانه به خانه نقل مه مزدور مستحقّ اجرت خودكرا يد، زياشاميد و بيد و از آنچه دارند بخوريي و در آن خانه توقّف نما7
.ديش شما گذارند بخوريرفتند، از آنچه پيد و شما را پذي رفتي و در هر شهر8
. شده استكيوت خدا به شما نزدكد ملييشان گويد و بديضان آنها را شفا دهي و مر9

د،ييه بگورون شدي آن شهر بيوچه هاكردند، به كد و شما را قبول نيه رفتك ين در هر شهركي ل10
. شده استكيوت خدا به شما نزدكه ملكد ين را بدانين اكيل. مي افشانيه از شهر شما بر ما نشسته است، بر شما مك يك خاي حت11ّ
. ه حالت سدوم در آن روز، از حالت آن شهر سهل تر خواهد بودكم ي گوي و به شما م12
.ردندك يستر نشسته، توبه مك در پالس و خاينه مدتي شد، هر آيه در شما ظاهر مك يا اگر معجزاتريدا، زيت صي بي بر تو اين؛ واي خوزري بر تو اي وا13
.دون در روز جزا، از حال شما آسانتر خواهد بودين حالت صور و صكي ل14
. شدي، تا به جهنّم سرنگون خواهيه سر به آسمان افراشته اكفرناحوم ك ي و تو ا15
.ر شمرده باشدي مرا حقةر شمارد، فرستنديه مرا حقكر شمرده و هر ير شمارد، مرا حقيه شما را حقك يسكده و يشنه شما را شنود، مرا ك آن16
.نندك يوها هم به اسم تو اطاعت ما مي خداوند، ديا:  برگشته، گفتندي پس ان هفتاد نفر با خرّم17
. افتديه چون برق از آسمان مكدم يطان را ديمن ش: شان گفتي بد18
.ديد رساني به شما ضرر هرگز نخواهيزيد و چينكمال ي قوت دشمن را پايه ماران و عقربها و تمامك بخشم ي شما را قوت مكني ا19
. شما در آسمان مرقوم استيه نامهاكد يشتر شاد باشيه بكنند بلك يه ارواح شما را اطاعت شما مكد ينك مين شادي از اي ول20
ان كودك و بر ي داشتيان و خردمندان مخفين امور را از دانايه اكنم ك ين، تو را سپاس مي آسان و زمك پدر ماليا: وح وجد نموده، گفت در ريسي در همان ساعت، ع21
.ن منظور نظر تو افتاديه همچنك پدر، چوني ايبل. يشوف ساختكم

ر از پسر و هر يست، غيكه پدر كست، جز پدر و نه يكه پسر ك شناسد يس نمكچ يو ه. ز را پدر به من سپرده استيهمه چ:  شاگردان خود توجه نموده گفتي و به سو22
. شوف سازدك او ميه پسر بخواهد براك

.نندي بيد، ميني بيه آنچه شما مك يخوشابحال چشمان:  و در خلوت به شاگردان خود التفات فرموده، گفت23
.دنديد، بشنوند و نشني شنويدند و آنچه شما ميد، بنگرند و نديني بيآنچه شما م خواستند يا و پادشاهان ميم بسا انبي گويرا به شما مي ز24
 گردم؟يات جاودانينم تا وارث حك استاد چه يا:  گفتي امتحان به وي از فقها برخاسته، از رويكي ناگاه 25
؟        ي خوانيدر تورات چه نوشته شده است و چگونه م:  گفتي به و26
. خود را مثل نفس خودةير خود محبت نما و همساك و تمام فيي نفس و تمام تواناي خود را به تمام دل و تماميه خداوند خداكني ا: جواب داده، گفت27
.ستي زيه خواهكن كن بيچن. يو جواب گفتكين:  گفت28
ست؟يك من ةيو همسا:  گفتيسيد، به عين او چون خواست خود را عادل نماكي ل29
.م مرده واگذارده، برفتنديرده، مجروح ساختند و او را نك دزدان افتاد و او را برهنه ي رفت، به دستهايحا مي اريم به سويه از اورشلك يمرد: گفت ي در جواب ويسي ع30
.گر رفتي دةناركد از ي آمد، چون او را بدي از آن راه مياهنك اتّفاقاً 31
.گر برفتي دةناركسته از يد و بر او نگر آمكيرده، نزدكز از انجا عبور ي ني الوين شخصي همچن32
. بسوختيد، دلش بر وي آمده، چون او را بديه مسافر بود، نزد وك ي سامرين شخصكي ل33
.ردكد و خدمت او ي رسانيياروانسراكرده، به كب خود سوار كخته، آنها را بست و او را بر مري او روغن و شراب ريش آمده، بر زخمهاي پس پ34
. دهمين مراجعت به تو مي، در حينكن خرج يش از اين شخص را متوجه باش و آنچه پيدار داد و بدو گفت اينار درآورده، به سراي شد، دو دي چون روانه م بامدادان35
ه به دست دزدان افتاد؟كه بود با آن شخص ين سه نفر همساي از اكيدام ك پس به نظر تو 36



.نكز همچنان يبرو و تو ن:  را گفتي ويسيع. ردكه بر او رحمت كآن:  گفت37
.رفتي خود پذةه مرتا نام داشت، او را به خانك ي شد و زني رفتند، او وارد بلديه مك ي و هنگام38
.دي شنيالم او را مك نشسته، يسي عيهايه نزد پاكم نام بود ي مري و او را خواهر39
نم؟ او را بفرما تا مرا كه تنها خدمت كه خواهرم مرا واگذارد كست ي نيكا تو را باي خداوند، آيا: گفت. مده آكيپس نزد.  بودي خدمت مضطرب ميادتي اما مرتاه بجهت ز40
.ندك ياري

. يشه داريار اندي بسيزهاي مرتاه، تو در چي مرتاه، ايا:  گفتي در جواب ويسي ع41
. و گرفته نخواهد شده از اكرده است كار يب خوب را اختيم آن نصيز الزم است و مري چكين كي ل42


11لوقا باب 
.اموختي شاگردان خود را بييحيه كم نما، چنانيردن را به ما تعلكخداوندا، دعا :  گفتي از شاگردانش به ويكيرد، چون فارغ شد، ك ي دعا ميه او در موضعك يو هنگام 1
.رده شودكز ين نيه در آسمان است، در زمك چنانةاراد. ديايوت تو بكمل. س باد، نام تو مقديه در آسمانك پدر ما يا: دييد، گوينكهرگاه دعا : شان گفتي بد2
.فاف ما را روز به روز به ما بدهك نان 3
. دهيير رهايه ما را از شركاور، بليش ميو ما را در آزما. مي بخشيز هر قرضدار خود را ميه ما نكرا ي و گناهان ما را ببخش ز4
 دوست سه قرص نان به من قرض ده،يا: دي آمده، بگوي داشته باشد و نصف شب نزد ويه دوستكا ست از شميك: شان گفتي و بد5
.ش او گذارم يه پك ندارم يزي از دوستان من از سفر بر من وارد شده و چيكيه ك چون6
. توانم برخاست تا به تو بدهمي با من خفته اند و نم من در رختخوابيه اآلن در بسته است و بچه هاكرا يمرا زحمت مده، ز: دي پس او از اندرون در جواب گو7
.ن بجهت لجاجت خواهد برخاست و هر آنچه حاجت دارد، بدو خواهد دادكيزد تا بدو هد، لي برنخيم هر چند به علّت دوستي گوي به شما م8
.رده خواهد شدك شما باز يه براكد يوبكب. افتيد يه خواهكد يبطلب. ه به شما داده خواهد شدكد ينكال وم سي گوي و من به شما م9

.رده خواهد شدك او باز يوبد، براكه كافت و هر يه بطلبد، خواهد كابد و هر يند، كال وه سكرا هر ي ز10
 بدو بخشد؟ي ماري خواهد، به عوض ماهيا اگر ماهي بدو بدهد؟ يه پدر باشد و پسرش از او نان خواهد، سنگكست از شما يك و 11
 بدو ببخشد؟ي خواهد عقربيم مرغا اگر تخي 12
.ندكال وه از او سك شما روح القدس را خواهد داد به هر يادتر پدر آسمانيد داد، چند مرتبه زيو را به اوالد خود باكي نيزهايد چي دانيد، مير هستي پس اگر شما با شر13
.د و مردم تعجب نمودنديا گرديرون شد، گنگ گويو بيرد و چون دك يرون ميه گنگ بود بك را يوي و د14
.ندك يرون ميوها بيس دي بعلزبول رئياريوها را به يد(ه كشان گفتند ي از اين بعضكي ل15
. از او طلب نمودندي آسمانيتي امتحان آيگران از روي و د16
. ه بر خانه منقسم شود، منهدم گرددك يانه اه بر خالف خود منقسم شود، تباه گردد و خك يتكهر ممل: شان گفتيره، بدك كشان را درياالت اي پس او خ17
  نم،ك يرون ميوها را بيه من به اعانت بلعلزبول دكد يي گويرا ميز. دار بمانديز اگر به ضد خود منقسم شود، سلطنت او چگونه پايطان ني پس ش18
.واهند بودشان را داوران بر شما خينجهت اينند؟ از اك يرون ميه آنها را بك پسران شما به وساطت 19
. وت خدا ناگهان بر شما آمده استكنه ملينم، هر آك يرون ميوها را بين هرگاه به انگشت خدا دكي ل20
.  خود را نگاه دارد، اموال او محفوظ باشدةده، خانيه مرد زورآور سالح پوشك ي وقت21
.ندك يم ميرد و اموال او را تقسي گي داشت، از او ميه بدان اعتماد مك او را ةافته، همه اسلحيد، بر او غلبه ي زورآورتر از او آي اما چون شخص22
.  سازدينده مكند، پراك يه با من جمع نمكست، برخالف من است و آنيه با من نك يسك 23
. گردميرون آمدم بر ميه از آن بك  خودةد به خاني گويافت، ميند و چون نك ي گردش مي آب بطلب آرامي بيانهاكد، به مي آيرون ميد از انسان بي چون روح پل24
. ندي بيرده شده و آراسته مكد، آن را جاروب ي پس چون آ25
. شودياواخر آن شخص از اوائلش بدتر م گردد وين مكبرداشته داخل شده در آنجا سارتر از خوديگر، شري رود و هفت روح دي آنگاه م26
.يديكه مك ييرد و پستانهاكه تو را حمل ك يخوشابحال رحِم:  را گفتيبه آواز بلند وان ي از آن مي گفت، زنين سخنان را مي چون او ا27
.نندك ي شنوند و آن را حفظ ميالم خدا را مكه ك يه خوشابحال آنانكبل: ن او گفتكي ل28
ونس يت يشان عطا نخواهد شد، جز آي بديتينند و آك يب م طليتيه آكرند ي شرينان فرقه ايه اكرد ك نمودند، سخن گفتن آغاز يه مردم بر او ازدحام مك ي و هنگام29
.ينب

.ن فرقه خواهد بودي ايز براين پسر انسان نيت شد، همچنينوا آي اهل نيونس برايه كرا چناني ز30
 بزرگتر يسكنجا ي در اكنيمان را بشنود و ايمت سلكن آمد تا حي زميه از اقضاكرا يرد زكم خواهد كشان حين فرقه برخاسته، بر اي با مردم اي جنوب در روز داورةك مل31

.مان استياز سل
.ونس استي بزرگتر از يسكنجا ي در اكنيردند و اكونس توبه ي ةه به موعظكن ي با اينوا در روز داوري مردم ن32
.ندي را ببي داخل شود روشنهكه بر چراغدان، تا هر كبل.  بگذارديمانه اير پيا زي ي افروزد تا آن را در پنهاني نميس چراغكچ ي و ه33
.  بودكيز تارين اگر فاسد باشد، جسد تو نكيز روشن است و لي جسدت نيط است، تماميه چشم تو بسك ي چراغ بدن چشم است، پس مادام34
.   ه در تو است، ظلمت باشدك ي پس با حذر باش مبادا نور35
. دهدييه چراغ به تابش خود، تو را روشناك يظلمت نداشته باشد، همه اش روشن خواهد بود، مثل وقت ي جسم تو روشن باشد و ذره اين، هرگاه تمامي بنابرا36
.پس داخل شده بنشست.  او چاشت بخوردةه در خانكان از او وعده خواست يسي از فريكي گفت، يه سخن مك ي و هنگام37
.ش از چاشت دست نشُست، تعجب نموديه پكد ي چون ديسي اما فر38
. درون شما پر از حرص و خباثت استيد ولي سازياله و بشقاب را طاهر ميرون پيان، بيسي فريهمانا شما ا:  را گفتي خداوند و39
د؟ يافريز نيد، اندرون را نيرون را آفريه بكا او ي احمقان آي ا40
.  شما طاهر خواهد گشتيز را براي همه چكنيه اكد يد، صدقه دهيه از آنچه دارك بل41
ز يد و آنها را نيد بجا آوري باينها را ميد؛ ايي نماي و محبت خدا تجاوز ميد و از دادرسي دهي را مي از نعناع و سداب و هر قسم سبزكيه ده كان يسي فري بر شما اي وا42
. دينك نكتر



.  دي داريس و سالم در بازارها را دوست ميناكه صدر كان يسي فري بر شما اي وا43
. دانندي روند و نميه مردم بر آنها راه مكد ي پنهان شده هستيه مانند قبرهاكرا يار زكايان ريسياتبان و فرك يشما ا بر ي وا44
؟ينك يز سرزنش مين سخنان ما را ني معلّم، بديا:  از فقها جواب داده، گفتيكي آنگاه 45
.دي گذاري انگشت خود را نمكيد و خود بر آن بارها، ينه ي گران را بر مردم ميه بارهاكرا ي فقها زيز اي بر شما نيوا:  گفت46
.شتندكشان را يد و پدران شما اينك يا را بنا ميه مقابر انبكرا ي بر شما زي وا47
.دي سازيشان را مي ايشتند و شما قبرهاكشان را يرا آنها ايد، زي هستيد و از آنها راضي دهي پدران خود شهادت  ميارهاك پس به 48
رد، ك جفا خواهند يشت و بر بعضكشان را خواهند ي از اي فرستم و بعضيا و رسوالن ميشان انبي ايه به سوكز فرموده است يمت خدا نكن رو حي از ا49
.ن طبقه گرفته شوديخته شد از اي عالم ريه از بناكا يع انبي تا انتقام خون جم50
. ن فرقه بازخواست خواهد شديه از اكم ي گوي به شما ميبل. شته شدكل كيان مذبح و هيه در مكا يركل تا خون زي از خون هاب51
. دي شويد و داخل شنوندگان را مانع مي شويه خود داخل نمكد يد معرفت را برداشته ايلكرا ي فقها، زي بر شما اي وا52
. ردندك يالها از او موار سيطالب بسختند و در ميان با او بشدت درآويسياتبان و فرك گفت، يشان مين سخنان را بدي و چون او ا53
. او بشوندي از زبان او گرفته، مدعيته اك بودند تا نين او ميمك و در 54


12لوقا باب 
ان يسي فرةير مايه از خمكاول آن. ردكردند، به شاگردان خود به سخن گفتن شروع ك يمال ميگر را پايدكيه ك يه هزاران از خلق جمع شدند، به نوعك يان، وقتي و در آن م1
. دينكاط ي است احتياركايه رك
. ه معلوم نگرددك يار نشود و نه مستوركه آشكست ي نهفته نيزيرا چي ز2
. د، بر پشت بامها ندا شوديده خواهد شد و آنچه در خلوتخانه در گوش گفته اي شنييد، در روشناي گفته ايكين آنچه در تاري بنابرا3
. دينند، ترسان مباشكن بيشتر از ايه قدرت ندارند بكم از قاتالن جسم ي گويشما م دوستان من، به ين اكي ل4
. ديم از او بترسي گوي به شما ميبل. ندكفيه به جهنّم بكشتن قدرت دارد كه بعد از كد يد، از او بترسيد ترسيه باكه از ك دهم يه به شما نشان مك بل5
. شودي از آنها نزد خدا فراموش نميكيه ك و حال آن شود؟ي به دو فلس فروخته نمكا پنج گنجشي آ6
.دي بهتر هستكه چندان گنجشكرا يد، زينكم ميپس ب.  سر شما هم شمرده شده استيهايه موك بل7
.ردكش فرشتگان خدا او را اقرار خواهد يز پيند، پسر انسان نكه نزد مردم به من اقرارا كم هر ي گوين به شما مكي ل8
. رده خواهد شدكار كند، نزد فرشتگان خدا انكار كش مردم انيا په مرك اما هر 9

. ده نخواهد شديد آمرزيفر گوكه به روح القدس كاما هر . ده شوديد، آمرزي بر خالف پسر انسان گويه سخنك و هر 10
. دييا چه بگويد يحجت آوره چگونه و به چه نوع كد ينكشه ميان برند، انديوانيام و دكس و به نزد حيناك و چون شما را در 11
.د گفتيه چه باكه در همان ساعت روح القدس شما را خواهد آموخت كرا ي ز12
.ندكم ي استاد، برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با من تقسيا:  گفتي از آن جماعت به وي و شخص13
ا مقَسِّم قرار داده است؟ يه مرا بر شما داور ك مرد، يا:  گفتي به و14
.ستيات او از اموالش نياد شود، حي زيسكرا اگرچه اموال يد زيزيزنهار از طمع بپره: شان گفتي بد15
. دا شديش محصول وافر پك دولتمند را از اماليشخص: شان آورده، گفتي اي براي و مثَل16
.نم ندارمكه محصول خود را انبار ك ييرا جاينم؟ زكچه : ده، گفتيشي پس با خود اند17
.ردك حاصل و اموال خود را جمع خواهم ينم و در آن تمامك يرده، بزرگتر بنا مك خود را خراب ينم؛ انبارهاك ين ميچن:  گفت پس18
. بپردازيل و شرب و شادكارام و ايالحال ب. ين سال داري جان اموالِ فراوانِ اندوخته شده بجهت چنديه اك و نفس خود را خواهم گفت 19
ه خواهد بود؟ ك، از آنِ ين شب جان تو را از تو خواهند گرفت؛ آنگاه آنچه اندخته اي احمق در هميا:  را گفتي خدا و20
. خدا دولتمند نباشديند و براكره ي خود ذخيه براك يسكن است هر ي همچن21
.   ديه چه بپوشك بدن يبراد و نه يه چه بخوركد بجهت جان خود ينكشه ميه اندكم ي گوين جهت به شما مياز ا:  پس شاگردان خود گفت22
. بهتر استك و بدن از پوشاك جان از خورا23
د؟يستيا شما به چند مرتبه از مرغان بهتر نيآ.  پروراندي دارند و خدا آنها را مي و نه انبارينند و نه حصاد و نه گنجك يه نه زراعت مكد ينكالغان را مالحظه ك 24
. دي بر قامت خود افزايعر بتواند ذراكه به فكست از شما يك و 25
.ديشي اندي مي مابقيد، چرا براي ندارياركن يتركوچك يي پس هرگاه توانا26
نها ي از ايكي جاللش مثل ةمان با هميه سلكم ي گويسند، اما به شما مي ريشند و نه مك يه نه زحمت مكنند و حال آنك يد چگونه نمو مي چمن را بنگري سوسنها27
.     ده نبوديپوش
.ماناني سست ايشتر شما را اي پوشاند، چقدر بين مي شود چنينده مكه امروز در صحرا است و فردا در تنور افك را ي پس هرگاه خدا علف28
.ديد و مضطرب مشوياشاميا چه بيد يه چه بخوركد ي پس شما طالب مباش29
. شما افزوده خواهد شديزها براين چيه به اكداند  ين پدر شما  مكي طلبند، ليزها را مي چة جهان، هميه امت هاكرا ي ز30
. ديوت را به شما عطا فرماكه ملك پدر شما است يه مرضكرا ي، زكوچك ة گليد اي ترسان مباش32
  .د تباه نسازديد و بيايك نيه دزد نزدك ييه تلف نشود، در آسمان جاك را يهنه نشود و گنجكه كد يسه ها بسازيكد و يد و صدقه دهيد بفروشي آنچه دار33
. باشديز در آنجا مي شما است، دل شما نة كه خزانييرا جاي ز34
.دي خود را افروخته بداري خود را بسته، چراغهايمرهاك 35
. نندك او باز ي درنگ برايوبد، بكد و در را بيند تا هر وقت آك مراجعت يه چه وقت از عروسكشند ك ي خود را ميه انتظار آقاكد ي باشيسانك و شما مانند 36
شان را يش آمده، ايد و پيشان را خواهد نشانيمر خود را بسته، اكه كم ي گوينه به شما ميهر آ. ابديدار يشان را بيد، ايشان چون آي ايه آقاك خوشابحال آن غالمان 37

.ردكخدمت خواهد 
.ن غالمانابد، خوشابحال آين يشان را چنيد و ايايا سوم از شب بي و اگر در پاس دوم 38



. ه به خانه اش نقب زنندك گذاشت ي ماند و نميدار ميد، بي آيه دزد در چه ساعت مك دانست يه اگر صاحب خانه مكد ين را بداني اما ا39
.دي آيد پسر انسان مي بريه گمان نمك يرا در ساعتيد، زيز مستعد باشي پس شما ن40
.ا بجهت همهي ي ما زدي بران مثل رايا اي خداوند، آيا:  گفتي پطرس به و41
.          ندكم يشان تقسير خدام خود گماشته باشد تا آذوقه را در وقتش به اي را به ساي او ويه موالكن و دانا يست آن ناظر اميكپس :  خداوند گفت42
.ابديار مشغول كن يد، او را در چنيش چون آيه آقاك خوشابحال آن غالم 43
.       خود خواهد گماشتكمليه او را بر همه ماكم يگو ينه به شما مي هر آ44
ند،كدن شروع يگساريدن و ميزان و به خوردن و نوشينك انجامد و به زدن غالمان و يم به طول ميد، آمدن آقاين اگر آن غالم در خاطر خود گوكي ل45
.اران قرار دهدكانتيبش را با خيرده، نصك نداند و او را دو پاره ه اوك يه منتظر او نباشد و در ساعتك يد، در روزي آن غالم آينه موالي هر آ46
.ار خواهد خوردي بسةانيد، تازيا نساخت تا به اراده او عمل نمايش را دانست و خود را مهي خوي موالةه ارادك ي اما آن غالم47
شتر نهند، از او يه امانت بكادتر گردد و نزد هر ي مطالبه زياده شود، از ويه عطا زك يسكو به هر . م خواهد خوردك ةانيند، تازك ضرب ةستي شايارهاكه نادانسته ك اما آن48

.ردكادتر خواهند يبازخواست ز
. خواهم اگر اآلن گرفته استين افروزم، پس چه مي در زمي من آمدم تا آتش49
.ديآه آن بسر ك ي هستم، تا وقتيار در تنگيابم و چه بسيه بك است يدي اما مرا تعم50
.ق رايم تفريه به شما بگوك بلين بخشم؟ ني بر زميه من آمده ام تا سالمتكد ي بريا گمان مي آ51
 خانه باشند، دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد؛كيه در كن پنج نفر يرا بعد از اي ز52
. از خارسو مفارقت خواهند نمود پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از عروس و عروس53
.  شودين ميد و چني آيد باران ميي گوي تأمل ميد، بيد آيه از مغرب پدكد يني بيه ابرك يهنگام:  آنگاه باز به آن جماعت گفت54
.  شوديد گرما خواهد شد و ميي گويم.  وزدي ميه باد جنوبكد يدي و چون د55
د؟ ي شناسين زمان را نميد، پس چگونه ايز دهي آسمان را تمن ويد صورت زمي توانياران، مكاي ري ا56
د؟ينك يم نمك و چرا از خود به انصاف ح57
 تو را به سرهنگ بسپارد و سرهنگ تو را به زندان يشد و قاضك بي، مبادا تو را نزد قاضيه از او برهكن ك ي، در راه سعي رويم مك خود نزد حايه با مدعك ي رو هنگام58
. ندكاف

. آمديرون نخواهي، از آنجا هرگز بينكم تا فلس آخر را ادا ني گوي تو را م59


13لوقا باب 
.خته بوديشان آمي اي هايشان را با قربانيالطُس خون ايه پك خبر دادند يانيلياو را از جل.  آمدهي در آن وقت بعض1
دند؟ين زحمات ديه چنكن رو يل از اي جلةنكر سير بودند از ساارتكان گناهيلين جليه اكدي بريا گمان ميآ: شان گفتي در جواب ايسي ع2
.د شدي خواهكن هالي شما همچنيد، همگينكم اگر توبه ني گويه به شما مك، بلي ن3
 بودند؟ارتركم خطاين اورشلكع مردمان سايه از جمكد ي بريرد، گمان مك كشان را هاليشان افتاده، ايه برج در سلْوام بر اك يا آن هجده نفري 4
. د شدي خواهكن هالي شما همچنيد، همگينكه اگر توبه نكم ي گويه شما را مك حاشا، بل5
.افتي نيزيد، چيوه از آن بجويستان خود غرس نمود و چون آمد تا مك در تايري درخت انجيه شخصكن مثَل را آورد ي پس ا6
 سازد؟ين را باطل ميچرا زم. ابم، آن را ببري يوه بطلبم و نمير ميانجن درخت يه از اكم ي آي سه سال است مكني پس به باغبان گفت، ا7
ود برزم،  كنده ك آقا امسال هم آن را مهلت ده تا گِردش را ي گفت، اي در جواب و8
. پس اگر ثمر آورد والّا بعد از آن، آن را ببر9

.  داديم ميس تعليناك از يكي و در روز سبت در 10
. ستد، در آنجا بودي توانست راست باي شده، ابداً نمي داشت و منحنيه مدت هجده سال روح ضعف مك ي زنكني و ا11
!  زن از ضعف خود خالص شويا:  را خوانده، گفتيد ويد او رايسي چون ع12
. د نموديه در ساعت راست شده، خدا را تمجك گذارد ي خود را بر وي و دست ها13
د، يابيدر آنها آمده شفا . دينكار بكد يه باكشش روز است : پس به مردم توجه نموده، گفت.  او را در روز سبت شفا داديسيه عك نمود، از آنرو سه غضبينكس ي آنگاه رئ14

.نه در روز سبت
ند؟كرآبش ي برد تا سيرون نمي برده،كا االغ خود را از آخور باز ي از شما در روز سبت گاو يكيا هر يار، آكاي ريا:  خداوند در جواب او گفت15
ن بند رها نمود؟ يست او را در روز سبت از اي بايطان او را مدت هجده سال تا به حال بسته بود، نميم است و شيه دختر ابراهك ين زني و ا16
. گشتي صادر ميه از وك  بزرگيارهاك ةع آن گروه شاد شدند، بسبب هميدند و جمي مخالفان او خجل گردةن را بگفت همي و چون ا17
م؟يه نماي تشبيدام شك ماند و آن را به يز را ميوت خدا چه چكمل:  پس گفت18
.انه گرفتنديش آشيه مرغان هوا آمده، در شاخه هاك يد، بحديد و درخت بزرگ گرديياشت، پس روك گرفته در باغ خود يه شخصك را ماند ي خردلة دان19
ه مثَل آورم؟وت خدا چك مليبرا:  باز گفت20
. آرد پنهان ساخت تا همه مخمر شدةماني گرفته، در سه پيه زنك ماند ي را ميه ايرماي خم21
رد، ك يم سفر مي اورشلي داد و به سويم مي و در شهرها و دهات گشته، تعل22
:شان گفتيابند؟ او به ايه نجات كم هستند كا ي خداوند آيا:  گفتي به ويه شخصك 23
. رد و نخواهند توانستك طلب دخول خواهند ياريم بسي گويه به شما مكرا يز. ديد تا از درِ تنگ داخل شوينكهد  جد و ج24
د گفت  در جواب خواهيآنگاه و. نك ما باز يد، خداوندا خداوندا براييد و گوينكدن آغاز يوبكستاده، در را يرون ايزد و در را ببندد و شما بيه صاحب خانه برخك بعد از ِ آن25

.ديجا هستكه از ك شناسم يشما را نم
.يم دادي ما تعليوچه هاكدم و در يديم و آشاميه در حضور تو خوردكد گفت ي در آن وقت خواه26
. دياران از من دور شوك همه بديا. ديجا هستك شناسم از يه شما را نمكم ي گوي باز خواهد گفت، به شما م27



ديابينده كرون افيد و خود را بينيوت خدا بكا را در مليع انبيعقوب و جميم و اسحاق و ياهد بود، چون ابراهه و فشار دندان خوي در آنجا گر28
. وت خدا خواهند نشستك و از مشرق و مغرب و شمال و جنوب آمده، در مل29
.ن خواهند بوديه آخركن ين خواهند بود و اوليه اولكن هستند ي آخركني و ا30
.  خواهد تو را به قتل رسانديس ميروديه هكرا ينجا برو زيدور شو و از ا:  گفتنديان آمده، به ويسيند نفر از فر در همان روز چ31
. امل خواهم شدك بخشم و در روز سوم يضتان را صحت مينم و مرك يرون ميوها را بي امروز و فردا دكنيد، اييد و به آن روباه بگويبرو: شان گفتي به ا32
. شته شودكم يرون از اورشلي بيرا محال است نبيد امروز و فردا و پس فردا راه روم، زي باين مكي ل33
 ير بالهايش را زي خويه مرغ جوجه هاكنم، چنانكرَّت خواستم اطفال تو را جمع ك، چند ين خود هستي مرسلةنندكا و سنگسار يه قاتل انبكم ي اورشليم، اي اورشلي ا34

 .ديرد و نخواستي گيخود م
.دي آيه به نام خداوند مك است او كد مبارييه گوكد ي آيد تا وقتيد ديگر نخواهيه مرا دكم ي گوي شود و به شما مي شما خراب گذاشته مي شما براة به خانكني ا35


14لوقا باب 
. بودندي او مشان مراقبي غذا خوردن درآمد و ايان برايسي فريساو از ريكي ةه در روز سبت، به خانك و واقع شد 1
. ش او بودي پي مستَسقي شخصكني و ا2
ز است؟   يا در روز سبت شفا دادن جايآ: رده، گفتكان را خطاب يسي ملتفت شده، فقها و فريسي آنگاه ع3
. ردكپس آن مرد را گرفته، شفا داد و رها . ت ماندندكشان ساي ا4
اورد؟ يرون ني افتد و فوراً آن را بيا گاوش روز سبت در چاهيغ ه االكست از شما يك:  آورده، گفتيشان روي و به ا5
.ن امور از جواب عاجز ماندندي پس در ا6
:شان گفتيپس به ا. ردندك يار ميه چگونه صدر مجلس را اختك زد، چون مالحظه فرمود ي مهمانان مثلي و برا7
.  بزرگتر از تو را هم وعده خواسته باشديسكدا ن، مبايند، در صدر مجلس منشك دعوت ي تو را به عروسيسك چون 8
.  نهادي به صف نعال خواهي بده و تو با خجالت رويس را جاكن يد ايد و تو را گويايه تو و او را را وعده خواسته بود، بك يسك پس آن 9

.ان عزّت خواهد بوديآنگاه تو را در حضور مجلس! ني دوست برتر نشياد، يد به تو گويزبانت آيه مك ين تا وقتين بنشيي، رفته و در پاي باشيسكه چون مهمان ك بل10
.شتن را فرود آرد، سرافراز گردديه خوكل گردد و هريه خود را بزرگ سازد ذلكرا هري ز11
ن، مبادا كد را دعوت موگانِ دولتمند خياا همسيشان يا خويا برادران ي، دوستان ي دهيا شام ميه چاشت ك يوقت: ز گفتيه از او وعده خواسته بود نك يسك پس به آن 12

.ز تو را بخوانند و تو را عوض داده شوديشان نيا
نكوران را دعوت كران و لنگان و شلّان و ي، فقينكافت يه چون ضك بل13
.امت عادالن، به تو جزا عطا خواهد شديه تو را عوض دهند و در قكرا ندارند ي بود زيه خجسته خواهك 14
. وت خدا غذا خوردكه در ملك يسكخوشابحال : د گفتين سخن را شنيان چون اي از مجلسيكي آنگاه 15
. را دعوت نمودياريم نمود و بسي عظيافتي ضيشخص:  گفتي به و16
.ز حاضر استيد الحال همه چييايد، بيد، غالم خود را فرستاد تا دعوت شدگان را گوي پس چون وقت شام رس17
.ينم، از تو خواهش دارم مرا معذور داريد بروم آن را ببيدم و ناچار باي خريمزرعه ا:  گفتياول. ردندك آغاز يعذرخواه ي رأكين همه به كي ل18
.ييبه تو التماس دارم مرا عفو نما. ميازماي روم تا آنها را بيده ام، ميپنج گاو خر:  گفتيگري و د19
.مياي توانم بي گرفته ام و نميزن:  گفتي سوم20
را و لنگان و شلّان و ي شهر بشتاب و فقيوچه هاكبه بازارها و : آنگاه صاحب خانه غضب نموده، به غالم خود فرمود. ن مطّلع ساختي خود را از اي آن غالم آمده موال پس21
.اورينجا بيوران را در اك

. استي باقي و هنوز جاي آقا آنچه فرموديا:  پس غالم گفت22
. من پر شودةاور تا خانيرون رفته، مردم را الحال بي راهها و مرزها ببه:  پس آقا به غالم گفت23
.ديه دعوت شده بودند، شام مرا نخواهند چشك ي از آنانكيچ يم هي گويرا به شما مي ز24
:شان گفتيده بدي گرداني رفتند، روير همراه او ميثك يه جمعكه ك ي و هنگام25
. تواند بوديز دشمن ندارد، شاگرد من نمي جان خود را نيزن و اوالد و برادران و خواهران، حتّد و پدر و مادر و ي نزد من آيسك اگر 26
. تواند شاگرد من گردديد، نميايب خود را برندارد و از عقب من نيه صلك و هر 27
ا نه؟ يردنِ آن دارد كت تمام ا قويه آكند كند تا برآوردِ خرج آن را بيباشد و اول ننش داشتهي برجيه قصد بناكست از شما يك 28
د، ينان گوكند تمسخريه بكردنش نشد، هر كادش نهاد و قادر بر تمام يه مبادا چون بنك 29
. رده، نتوانست به انجامش رساندك شروع ين شخص عمارتي ا30
ر بر كست هزار لشيه با بك را دارد يسكا با ده هزار سپاه، قدرتِ مقاومت يه آك ديه اول نشسته تأمل نماكنيگر برود، جز اي مقاتله با پادشاه ديه براكدام پادشاه است كا ي 31
د؟ي اي ميو

. ندكشروط صلح را از او درخواست .  فرستادهي ايلچي والّا چون او هنوز دور است، ا32
.  تواند شاگرد من شوديند، نمك نك خود را تركمليه تمام ماك از شما يكين هر ي پس همچن33
رد؟ يز اصالح پذي فاسد شد، به چه چك هرگاه نميو است ولكين ك نم34
.ه گوش شنوا دارد بشنودكآن. زندي ريرونش ميه بك مزبله، بلي دارد و نه براين مصرفي زمي نه برا35


15لوقا باب 
الم او را بشنوند، ك آمدند تا ياران به نزدش مكران و گناهي باجگة و چون هم1
.  خورديشان ميرد و با اي پذياران را مكن شخص، گناهيا:  گفتندينان مكمه اتبان همهكان و يسي فر2



: ن مثل را زده، گفتيشان اي اي پس برا3
ابد؟ي از آنها گم شود و نود و نه را در صحرا نگذارد و از عقب گمشده نرود تا آن را بيكيه صد گوسفند داشته باشد و كست از شما يك 4
 گذارد، ي بر دوش خود مي شادافت، بهي پس چون آن را 5
.  افته امي خود را ةه گوسفند گمشدكرا يد زينك يشادد با مني گويشان مي طلبد و بديگان را مي و به خانه آمده، دوستان و همسا6
.اج به توبه ندارنديه احتكل  نود و نه عاديشتر از برايار بك گناهكي ةد به سبب توبي نماي در آسمان رخ مين منوال خوشيه بر اكم ي گوي به شما م7
ابد؟يد تا آن را بيند و به دقّت تفحص ننماك افروخته، خانه را جاروب ني درهم گم شود، چراغكيه ده درهم داشته باشد هرگاه كدام زن است كا ي 8
.رده امكدا يا په درهم گمشده ركرا يد زينك يبا من شاد: دي گويرده، مكگان خود را جمع يافت، دوستان و همساي و چون 9

.ندكه توبه كار ك خطاكي دهد به سبب ي مي فرشتگان خدا روي برايم شادي گوي مين به شما روي همچن10
.  را دو پسر بوديشخص:  باز گفت11
. ردكم يدو تقسن ي خود را بر اكمليپس او ما. د به من رسد، به من بدهيه باك را ي پدر، رصدِ امواليا:  به پدر خود گفتكوچك پسر ي روز12
. خود را تلف نمودةي ناهنجار، سرماياشيرد و به عكوچ كد ي بعيكرده، به ملكهتر، آنچه داشت جمع كه آن پسر ك نگذشت ي و چند13
. ردكار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع ي سخت در آن دي و چون تمام را صرف نموده بود، قحط14
.ندك ي خود فرستاد تا گرازبانك او را به اماليو. وستي پكن مل از اهل آيكي پس رفته، خود را به 15
. دادي نميزيس او را چكچ يند و هكر ي خورند سيان مكه خوك يم خود را از خَرنوبكه شك داشت ي و آرزو م16
! شومي  مك هالي آخر به خود آمده، گفت، چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگ17
رده ام، ك پدر به آسمان و به حضور تو گناه ي روم و بدو خواهم گفت، ايسته، نزد پدر خود م برخا18
.ري از مزدوران خود بگيكيه پسر تو خوانده شوم؛ مرا چون كستم ي آن نةستيگر شاي و د19
. ديده بوسيشكنمود و دوان دوان آمده، او را در آغوش خود ده، ترحم يه پدرش او را دكاما هنوز دور بود .  پدر خود متوجه شدي در ساعت برخاسته، به سو20
.       ه پسر تو خوانده شومكستم يق آن نين اليرده ام و بعد از اك پدر به آسمان و به حضور تو گناه ي را گفت، اي پسر و21
ش،يهاين بر پايد و نعلينك دستش  بريد و انگشترين را از خانه آورده، بدو بپوشاني بهترةن پدر به غالمان ود گفت، جامكي ل22
.ميي نمايم و شاديد تا بخورينك را آورده ذبح ي پروارة گوسال23
.ردن شروع نمودندك يپس به شاد. افت شديد و گم شده بود، ين پسر من مرده بود، زنده گرديه اكرا ي ز24
.دياز و رقص را شن سيد، صداي به خانه رسكيچون آمده، نزد.  اما پسر بزرگ او در مزرعه بود25
ست؟ين چيا: ديده، پرسيران خود را طلبك از نويكي پس 26
.افتيح باز يه او را صحكرا يرده است زك را ذبح ي پروارةرد، برادرت آمده و پدرت گوسالك عرض ي به و27
.رون آمده به او التماس نموديد، تا پدرش بي او خشم نموده، نخواست به خانه درآي ول28
.نمك ي تا به دوستان خود شادي به من نداديده و هرگز بزغاله ايم تو تجاوز نورزكرده ام و هرگز از حكه من خدمتِ تو ك سالهاست كنيو در جواب در خود گفت، ا اما ا29
.يردك را ذبح ي پروارة او گوساليرده است، براكه دولت تو را با فاحشه ها تلف كن پسرت آمد ين چون اكي ل30
. و آنچه از آنِ من است، مال تو استيشه با من هستي فرزند تو همي گفت، ا راي او و31
.ديافت گردي. ن برادر تو مرده بود، زنده گشت و گم شده بوديه اكرا يرد و مسرور شد زك يست شادماني باي مي ول32


16لوقا باب 
. ردك يه اموال او را تلف مكت بردند ياك شيه از او نزد وك بود ي دولتمند را ناظريشخص: ز گفتي و به شاگردان خود ن1
.ينكن نظارت يه بعد از اكست ين نكرا مميده ام؟ حساب نظارت خود را باز بده زي تو شنةه درباركست ين چي را گفت، اي پس او را طلب نموده، و2
.ز عار دارمي نيياز گداندن ندارم و كن يرد؟ طاقت زمي گيم نظارت را از من ميرا موالينم زك ناظر با خود گفت چه 3
.رندي خود بپذةه از نظارت معزول شوم، مرا به خانك ينم تا وقتك دانستم چه 4
م از تو چند طلب دارد؟ي گفت آقايكيده، به ي خود را طلبياران آقاك از بدهيكي پس هر 5
.سي بنوير و نشسته پنجاه رطل بزودي خود را بگةاهيبدو گفت س.  گفت صد رطل روغن6
.سير و هشتاد بنوي خود را بگةاهي را گفت سيو. ل گندميك را گفتاز تو چقدر طلب دارد؟ گفت صد يگريز د با7
. نور عاقل تر هستنديش از ابناي خوةن جهان در طبقي ايرا ابنايز. ردكار كرا عاقالنه ين گفت، زيش، ناظر خائن را آفري پس آقا8
.رندي بپذي جاودانيمه هايد شما را به خي گرديد تا چون فانينكدا ي خود پي براياف انصيم دوستان از مال بي گوي و من شما را م9

.ر هم خائن باشديثكن بود در يز امين باشد در امر بزرگ ني امكه در اندك آن10
 را به شما بسپارد؟يقيه مال حقكست يكد، ين نبودي امي انصافي و هرگاه در مال ب11
ه مال خاص شما را به شما دهد؟كست يكد، يردك نانتي ديگري و اگر در مال د12
 يخدا و مامونا را نم.  شماردير مي را حقيگريوندد و دي پي ميكيا با ي محبت، يگريند و با دك ي نفرت ميكيا از يرا يز. ندك تواند دو آقا را خدمت يچ خادم نمي ه13
.دييد خدمت نمايتوان
. ده، او را استهزا نمودنديسخنان را شنن ي اةه زردوست بودند همك يانيسي و فر14
. روه استكه آنچه نزد انسان مرغوب است، نزد خدا مكرا يز.  شماستين خدا عارف دلهاكيد، ليي نمايش مردم عادل ميه خود را پكد يشما هست: شان گفتي به ا15
.  گردديس به حد و جهد داخل آن مكو هر  شود يوت خدا داده مك بود و از آن وقت بشارت به ملييحيا تا به ي تورات و انب16
.  نقطه از تورات ساقط گرددكيه كل شود، از آنين زايه آسمان و زمكن آسانتر است كي ل17
.رده باشدكش درآورد، زنا ياح خوك را به ني مردةه زن مطلّقك بود و هر يند زانكاح ك را نيگريه زن خود را طالق دهد و دك هر 18
. بردي با جالل بسر مياشيد و هر روزه در عي پوشيتان مكه ارغوان و كد بود  دولتمني شخص19
 گذاشتند،يه او را بر درگاه او مكلعازر نام ي مقروح بود ايري و فق20
.دندي مالياو م يز آمده زبان بر زخمهايه سگان نكبل. ندكر يخت، خود را سي ريه از خوان آن دولتمند مك ييه از پاره هاك داشت ي و او آرزو م21



.ردندكز مرد و او را دفن يم بردند و آن دولتمند نير بمرد و فرشتگان، او را به آغوش ابراهي آن فقي بار22
.ديلعازر را در آغوشش ديم را از دور و ايافت، و ابراهي پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب 23
. ن نار معذّبميرا در اي سازد، زكلعازر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب تر ساخته زبان مرا خنيم، بر من ترحم فرما و اي من ابراه پدري آنگاه به آواز بلند گفت، ا24
. است و تو در عذابي در تسلّن او الحالكي بد را، ليزهايلعازر چين اي و همچنيافتي خود را يوكي نيزهاي چيام زندگانيه تو در اك فرزند به خاطر آور يم گفت، اي ابراه25
نندگان آنجا نزد ما نتوانند ي توانند و نه نشينند، نمكنجا به نزد شما عبور ي خواهند از ايه مك يه آنانك است، چنانيمي عظةان ما و شما ورطين، در مي و عالوه بر ا26

.گذشت
. ي پدرم بفرستةه او را به خانك پدر به تو التماس دارم ي گفت، ا27
.نديايان عذاب بكن ميز به ايشان نيشان را آگاه سازد، مبادا ايه مرا پنج برادر است تا اكرا يز 28
.شان را بشنونديا را دارند؛ سخن اي و انبي را گفت، موسيم وي ابراه29
.ردكشان رود، توبه خواهند ي از مردگان نزد ايسكن اگر كيم، لي پدر ما ابراهي گفت، نه ا30
.    رفتيت نخواهند پذيزد، هدايز برخي از مردگان نيسكا را نشوند، اگر ي و انبيهرگاه موس را گفت، ي و31


17لوقا باب 
.ه باعث آنها شودك يسك بر آن ين واكيه از وقوع لغزشها، لكالبد است :  و شاگردان خود را گفت1
.ان را لغزش دهدكودكن ي از ايكيه كنيده شود از انكا افيخته شود و در دري بر گردنش آوييايه سنگ آسك بود ي او را بهتر م2
  .ند او را ببخشكن و اگر توبه كه يد و اگر برادرت به تو خطا وزرد او را تنبينك احتراز 3
.نم او را ببخشك يد توبه مي هفت مرتبه، برگشته به تو گويند و در روزكرّت به تو گناه ك هفت ي و هرگاه در روز4
.نكاد يمان ما را زيا: اوند گفتند آنگاه رسوالن به خد5
.ردك يا نشانده شود، اطاعت شما مينده شده، در دركه كد ي گفتين درختِ افراغ ميبه ا. دي داشتي مي خردلةمان به قدر دانياگر ا:  خداوند گفت6
.نيا و بنشي بيبزودد، ي گويد، به وي از صحرا آي مشغول شود و وقتيا شبانيردن كه غالمش به شخم كست از شما يك اما 7
اشام؟ين تا بخورم و بنوشم و بعد از آن تو بخور و بكمر خود را بسته مرا خدمت كن تا شام بخورم و ك درست يزيد چي گويا بدو  نميه آك بل8
. او را بجا آورد؟ گمان ندارميمهاكه حكشد از آنك يا از آن غالم منّت مي آ9

.ميه آنچه بر ما واجب بود بجا آوردكرا يم زي منفعت هستيد غالمان  بييد، گويرده اكد و عمل ير شده ا مأمويزيز چون به هر چين شما ني همچن10
.  رفتيل مي سامره و جلةانيرد از مك يم مي اورشليه سفر به سوك ي و هنگام11
ستاده،ي شد، ناگاه ده شخص ابرص به استقبال او درآمدند و از دور اي داخل ميه اي و چون به قر12
.  خداوند بر ما ترحم فرمايسي عيا:  به آواز بلند گفتند13
. رفتند، طاهر گشتنديشان چون ميا. ديياهن بنماكد و خود را به يبرو: رده، گفتكشان نظر ي او به ا14
  .ردكد ي بلند خدا را تمجيافته است، برگشته با صدايه شفا كد يشان چون دي از ايكي و 15
.و او از اهل سامره بود. ردكر ك را شي در افتاده، ويش قدم او به روي و پ16
جا شدند؟كا آن ده نفر طاهر نشدند؟ پس آن نُه يآ:  ملتفت شده، گفتيسي ع17
ب؟ين غريند جز اكد يه برگشته خدا را تمجك شود يافت نميس كچ يا هي آ18
. مانت تو را نجات داده استيه اكبرخاسته برو :  و بدو گفت19
د ي آيوت خدا با مراقبت نمكمل: شان گفتيد، او در جواب اي آي ميكوت خدا كه ملكدند يان از او پرسيسي و چون فر20
. ان شما استيوت خدا در مك ملكنيرا ايز. ا فالن جاستيه در فالن ك و نخواهند گفت 21
.ديد ديد و نخواهينينسان را بب پسر اي از روزهايه روزكد داشت يه آرزو خواهكد ي آي مياميا:  و به شاگردان خود گفت22
.دينكد و تعاقب آن ميا فالن جاست، مروي در فالن كني و به شما خواهند گفت، ا23
.     ن خواهد بوديوم خود همچني شود، پسر انسان در ير آسمان درخشان ميگر زيرا آسمان المع شده تا جانب دي جانب زكيرا چون برق از ي ز24
.ن فرقه مطرود شوديند و از ايار بيه او زحمات بسكن اول الزم است كي ل25
ز خواهد بود،يام نوح واقع شد، همانطور در زمان پسر انسان نيه در اك و چنان26
. ساختكشد، طوفان آمده همه را هاليشتكه چون نوح داخل ك ي گرفتند تا روزيدند و زن و شوهر مي نوشي خوردند و ميه مك 27
 بودند،يد و فروش و زراعت و عمارت مشغول ميدن و خريه به خوردن و آشامكم لوط شد ايه در اك و همچنان 28
. ساختكد و همه را هاليرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان باريه چون لوط از سدوم بك ي تا روز29
.ه پسر انسان ظاهر شودك ين منوال خواهد بود در روزي بر هم30
.ن برنگردديه در صحرا باشد همچنك يسكند تا آنها را بردارد؛ و كد و اسباب او در خانه، نزول نه بر پشت بام باشك در آن روز هر 31
.دياد آوري زن لوط را ب32
.ند آن را زنده نگاه خواهد داشتك كه آن را هالكرد و هر ك خواهد ك خواهد جان خود را برهاند، آن را هاليه مك هر 33
. واگذارده خواهد شديگري برداشته و ديكي تخت خواهند بود، كي بر م در آن شب دو نفري گوي به شما م34
. واگذارده خواهد شديگري برداشته و ديكينند، ك جا دستاس كيه در ك و دو زن 35
.  واگذارده خواهد شديگري برداشته و ديكيه در مزرعه باشند، ك و دو نفر 36
.سان جمع خواهند شدكركه الش باشد، در آنجا ك ييدر هر جا: گفت.  خداونديجا اك:  گفتندي در جواب و37


18لوقا باب 
.دي نورزياهلكرد و كشه دعا يد همي بايه مكني آورد در ايشان مثلي اي و برا



. داشتي از انسان ميكه نه ترس از خدا و نه باك بود ي داوريه در شهرك پس گفت 2
. ري داد مرا از دشمنم بگ گفت،ي آمده ميش ويه پك بود يوه زني و در همان شهر ب3
 ندارم، يك ترسم و از مردم باياز خدا نمن بعد از آن با خود گفت، هر چندك اعتنا ننمود؛ ولي به وي و تا مدت4
.   وسته آمده، مرا به رنج آوردي رسم، مبادا پي دهد، به داد او ميوه زن مرا زحمت مين بين چون اكي ل5
د؟ي گوي انصاف چه مياور بن ديه اكد يبشنو:  خداوند گفت6
ر غضب باشد؟يشان دي ايرد، اگرچه براك نخواهد ينند، دادرسك يه شبانه روز بدو استغاثه مكدگان خود را يا خداوند برگزي و آ7
افت؟ين خواهد يمان را بر زميا ايد، آين چون پسر انسان آكيل. ردكشان را خواهد ي اي دادرسيه به زودكم ي گوي به شما م8
 شمردندير ميگران را حقيه عادل بودند و دك داشتند يه بر خود اعتماد مك ي بعضين مثَل را آورد براي ا و9

.  نندكل رفتند تا عبادت كير به هي باجگيگري و ديسي فريكيه دو نفر ك 10
.رين باجگيستم و نه مثل ايار نكص و ظالم و زناير مردم حريه مثل ساكنم ك ير مكا تو را شيه خداكرد كنطور با خود دعا يستاده، بدي ايسي آن فر11
. دهمي مكينم، ده ك يدا مي دارم و از آنچه پي هر هفته دو مرتبه روزه م12
.ار ترحم فرماكا بر من گناهي خود زده گفت، خداةنيه به سكند بلك آسمان بلند يستاده، نخواست چشمان خود را به سوير دور اي اما آن باجگ13
شتن را فروتن سازد، يس خوكه خواهد را برافرازد، پست گردد و هر كرا هر يگر، زي خود رفت به خالف آن دةرده شده به خانكعادل . ن شخصيه اكم ي گويم به شما 14

.ابدي يسرافراز
.ندب داديشان را نهيدند، اين را دياما شاگردانش چون ا. شان گذاردي آوردند تا دست بر ايز نزد وي پس اطفال را ن15
. نهاستي مثال ايوت خدا براكرا مليد، زينكشان را ممانعت نيند و ايد تا نزد من آيبچه ها را واگذار: شان را خوانده، گفتي ايسي عي ول16
.رد، داخل آن نگردديوت خدا را مثل طفل نپذكه ملكم هر ي گوينه به شما مي هر آ17
 را وارث گردم؟يات جاودانينم تا حكو چه كي ن استاديا: ال نموده، گفتو سيسا از وو از ريكي و 18
.ه خدا باشدك يكيست جز يو نكيس نكچ يه هك و حال آنيي گويو مكياز بهر چه مرا ن:  را گفتي ويسي ع19
.  منما، شهادت دروغ مده و پدر و مادر خود را محترم دارين، دزدكن، قتل مكزنا م: ي دانيام را مك اح20
.ت خود نگاه داشته امياز طفولنها را يع ايجم:  گفت21
.نك داشت؛ پس آمده مرا متابعت ي خواهيه در آسمان گنجك بفروش و به فقرا بده يآنچه دار.  استيز باقي چكيهنوز تو را : د، بدو گفتين را شني چون ايسي ع22
.ه دولت فراوان داشتكرا يد محزون گشت، زين را شني چون ا23
  .وت خدا شوندكه دولتمندان داخل ملكچه دشوار است : د گفتين د چون او را محزويسي اما ع24
.وت خداكمل دريرا گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از دخول دولتمندي ز25
ابد؟ي تواند نجات يه مكپس :  اما شنوندگان گفتند26
.ن استكآنچه نزد مردم محال است، نزد خدا مم:  او گفت27
.مينك ي تو ميرده، روك كز را تريمه چ ما هكنيا:  پطرس گفت28
ند،ك كوت خدا تركا اوالد را بجهت مليا زن و برادران ين يا والديه خانه كست ي نيسكم، ي گوينه به شما ميهر آ: شان گفتي به ا29
.   رايات جاودانينده حيابد و در عالم آين عالم چند برابر بيه در اكني  جز ا30
. دي پسر انسان نوشته شده است، به انجام خواهد رسةا درباريم و آنچه به زبان انبي رويم مي به اورشلكنيا: شان گفتيته، به ا پس آن دوازده را برداش31
 انداخته، يرده، آب دهان بر وك ي حرمتينند و استهزا و بك يم ميه او را به امت ها تسلكرا ي ز32
.  خواهد برخاستشت و در روز سومكانه زده، او را خواهند ي و تاز33
.ردندك نك گفت، دري داشته شد و آنچه ميشان مخفين سخن از ايدند و اين امور نفهمي از ايزيشان چي اما از ا34
.  بر سر راه نشسته بوديي بجهت گدايوركد، يحا رسي اركي و چون نزد35
ز است؟    يچه چ: ديد، پرسي گذشتند شنيه مك را ي گروهي و چون صدا36
.  درگذر استي ناصريسيع: دش گفتن37
.  پسر داود، بر من ترحم فرماي، ايسي عيا: اد برآورده گفتي در حال فر38
.بر من ترحم فرما! ه پسر داوداك زد ياد مي دادند تا خاموش شود، او بلندتر فريب مي رفتند، او را نهيش ميه پك ي و هر چند آنان39
ده،ي پرسي شد از وكياورند، چون نزدي بي نزد وستاده، فرمود تا او راي ايسي آنگاه ع40
. نا شومي خداوند، تا بيا: ردكنم؟ عرض ك تو بي براي خواهيچه م:  گفت41
.   مانت تو را شفا داده استيه اكنا شو يب:  گفتي به ويسي ع42
.ح خواندنديند، خدا را تسبدين را ديع مردم چون اينان از عقب او افتاد و جمكديافته، خدا را تمجي ييناي در ساعت ب43


19لوقا باب 
. گذشتيحا شده، از آنجا مي پس وارد ار1
ران و دولتمند بود،يس باجگيه رئك نام يك زيه ناگاه شخصك 2
.وتاه قد بودكرا يثرت خلق نتوانست، زكست و از يكه كند ي را ببيسي خواست ع3
.ندك خواست از آن راه عبور يه او مك، چونندي برآمد تا او را ببيده بر درخت افراغيش دوي پس پ4
. تو بمانمةد امروز در خانيه باكرا يا زير بي بشتاب و به زيك زيا: د و گفتيسته، او را ديد، باال نگريان رسك به آن ميسي و چون ع5
.رفتي پذين شده، او را به خرّميي پاي پس به زود6
. رفته استيهمانيار به مك گناهي شخصةه در خانك  گفتندينان مكدند، همهمه ين را دي و همه چون ا7
.نمك ي گرفته باشم، چهار برابر بدو رد ميسك ناحقّ از يزي دهم و اگر چي خود را به فقرا مكملي خداوند نصف مايالحال ا:  برپا شده، به خداوند گفتيك اما ز8



. م استيشخص هم پسر ابراهن يه اكرا يز. دا شدين خانه پيامروز نجات در ا:  گفتي به ويسي ع9
. د و نجات بخشديه پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوكرا ي ز10
.ندكد در همان زمان ظهور ي بايوت خدا مكه ملك بردند يشان گمان ميم بود و اي به اورشلكيه نزدكرده آورد چونكاد ي زيدند، او مثَليشان شني و چون ا11
.ندك خود گرفته مراجعت ي برايكرد تا ملكد سفر ي بعاريف به دي شريشخص:  پس گفت12
.ميايد تا بينكشان سپرده فرمود، تجارت يده، ده قنطار  به اي پس ده نفر از غالمان خود را طلب13
.ندكن شخص بر ما سلطنت يم اي خواهيان در عقب او فرستاده گفتند، نميلچي داشتند، ايه او را دشمن مكت او، چوني اما اهل وال14
. چه سود نموده استكينند تا بفهمد هر كشان نقد سپرده بود حاضر يه به اك را يرده بود، فرمود تا آن غالمانك را گرفته، مراجعت ك و چون مل15
. گر نفع آورده استي آقا ده قنطار تو ده قنطار دي آمده گفت، اي پس اول16
.م شوك، بر ده شهر حاين بوديامم كز يه بر چكو؛ چونكي غالم نين اي بدو گفت، آفر17
.رده استك آقا قنطار تو پنج قنطار سود ي آمده گفت، ايگري و د18
  .نك يمرانكز فرمود، بر پنج شهر حي او را ن19
. نگاه داشته امي قنطار تو موجود است، آن را در پارچه اكني آقا اي آمده گفت، اي و سوم20
.ينك ي درو مياشته اك و از آنچه ني داري، برميآنچه نگذارده ا. ي هستييخوه مرد تندكدم چونيه از تو ترسكرا ي ز21
نم آنچه را ك ي دارم آنچه را نگذاشته ام و درو ميه برمك هستم ييه من مرد تندخوك يدانسته ا. ري غالم شري دهم، اي مي گفت، از زبان خودت بر تو فتوي به و22
.   ده امينپاش
نم؟كافت يم آن را با سود دري تا چون آي صرّافان نگذارده ا چه نقد مرا نزدي پس برا23
.ديد و به صاحب ده قنطار بدهيرين شخص بگين فرمود، قنطار را از اي پس به حاضر24
. ده قنطار داردي خداوند وي به او گفتند، ا25
.از او گرفته خواهد شدز يه دارد نكه ندارد آنچه را كه دارد داده شود و هر كم به هر ي گويرا به شما مي ز26
.    ديش من به قتل رسانينجا حاضر ساخته پيم، در اي نمايمرانكشان حيه نخواستند من بر اك اما آن دشمنانِ من 27
.ديم گردي اورشلةش رفته ، متوجين را گفت، پي و چون ا28
ز شاگردان خود را فرستاده،د، دو نفر ايتون رسي به زيوه مسمكا بر يت عنْي و بيت فاجي بكي و چون نزد29
رده كآن را باز . س بر آن هرگز سوار نشدهكچ يه هكافت يد ي را بسته خواهي االغةرّك، يديد و چون داخل آن شدي شما است برويش رويه پك يه ايبه آن قر:  و گفت30

. دياوريب
.را الزم دادد خداوند او يي گويد، به وينك ين را باز ميد، چرا اي به شما گويسك و اگر 31
.افتنديشان گفته بود يه بدك پس فرستادگان رفته آن چنان32
د؟ينك يرّه را باز مكچرا : شان گفتنديانش به اكردند، مالك يرّه را باز مك و چون 33
.  خداوند او را الزم دارد:  گفتند34
.ردندك  را سواريسيندند، عكره افك آوردند و رخت خود را بر يسي پس او را به نزد ع35

. گستردندي خود را در راه مي رفت جامه هايه او مك ي و هنگام36 
.ده بودنديه از او دك يقواتةردند، به سبب همكرده، به آواز بلند خدا را حمد گفتن شروع ك ي شاگردان شاديد، تماميتون رسيوه زك يري به سرازكي و چون نزد37
.ن باديي علّي در آسمان و جالل در اعليد به نام خداوند؛ سالمتي آيه مك ي باد آن پادشاهكمبار:  گفتندي و م38
.ب نماي استاد شاگردان خود را نهيا: ان بدو گفتنديان از آن ميسي از فري آنگاه بعض39
.ندينه سنگها به صدا آيت شوند، هر آكنها سايم اگر اي گويبه شما م: شان گفتي او در جواب ا40
ان گشته،يرد بر آن گركر را نظاره  شده، شهكي و چون نزد41
.ن الحال از چشمان تو پنهان گشته استك شد، لي تو مين زمانِ خود، آنچه باعث سالمتي هم در اي دانستيز مياگر تو ن:  گفت42
.از هر جانب محاصره خواهند نمود. ردهكه دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه كد ي آي بر تو مياميرا اي ز43
.يام تفقّد خود را ندانستيه اكرا ي نخواهند گذاشت زي بر سنگيند و در تو سنگك خواهند افك و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خا44
.ردكرون نمودن آغاز يردند، به بك يد و فروش ميه در آنجا خرك را يسانكل شد، كي و چون داخل ه45
. دي دزدان ساخته اةن شما آن را مغازكي عبادت است لةمن خان ةه خانكتوب است كم: شان گفتي و به ا46
. ردندك ي نمودن او مكابر قوم قصد هالكاتبان و اكهنه و ك يساو داد، اما ريم ميل تعلكي و هر روز در ه47
.ه از او بشنوندكخته بودند ي مردم بر او آويرا تمامينند زكافتند چه ي و ن48


20لوقا باب 
خ آمده،ياتبان با مشاكهنه و ك يساوه رك داد يل بشارت مكيه او قوم را در هك يروزها واقع شد هنگام از آن ي روز1
ن قدرت را به تو داده است؟يه اكست يك و ينك يارها را مكن يه به چه قدرت اكبه ما بگو :  گفتندي به و2
.ديي پرسم به من بگوي ميزيز از شما چيمن ن: شان گفتي در جواب ا3
ا از مردم؟ي از آسمان بود ييحيد يم تع4
  د؟ياورديمان نيد چرا به او اينه گويم از آسمان، هر آييه اگر گوكده، گفتند يشيشان با خود اندي ا5
. استي نبييحيه ك دارند ين ميقيرا ينند زك قوم ما را سنگسار يم از انسان، تماميي و اگر گو6
.جا بودكم از ي دانيه نمك پس جواب دادند 7
.  آورميارها را به چه قدرت بجا مكن يه اكم ي گويز شما را نميمن ن: شان گفتي به ايسي ع8
.ردك سفر يديرد و به باغبانانش سپرده ، مدت مدك غرس يستانك تايه شخصكن مثَل را به مردم گفتن گرفت ي و ا9

.دندي دست بازگردانيا باغبانان او را زده، تهام. باغ بدو سپارندةوي نزد باغبانان فرستاد تا از مي و در موسم، غالم10



.دندي دست بازگردانيرده، تهك حرمت يانه زده، و بيز تازياو را ن. گر روانه نمودي دي پس غالم11
.ندندكرون افيز مجروح ساخته بياو را ن.  را فرستادي و باز سوم12
.احترام خواهند نمودننديد چون او را ببي فرستم شايب خود را مينم؟ پسر حبك آنگاه صاحب باغ گفت، چه 13
.راث از آنِ ما گردديم تا ميشكد او را بياي باشد، بين وارث مينان گفتند، اكر كدند، با خود تفي اما چون باغبانان او را د14
رد؟كشان چه خواهد يپس صاحب باغ بد. شتندكنده، كرون افي در حال او را از باغ ب15
.حاشا: دند  گفتنديپس چون شن. گران خواهد سپرديرده، باغ را به دك كبانان را هال او خواهد آمد و باغ16
ه شده است؟يردند، همان سر زاوكه معماران رد ك را يست، سنگين نوشته چي ايپس معن: نده، گفتكشان نظر افي به ا17
اهد ساخت؟فتد او را نرم خوي بيسكه بر آن سنگ افتد خُرد شود، اما اگر آن بر ك و هر 18
.شان زده بودي اةن مثل را درباريه اكه دانستند كرا يدند زين از قوم ترسكيه در همان ساعت او را گرفتار سازند، لكاتبان خواستند كهنه و ك يساو آنگاه ر19
.  بسارنديت والم و قدرك از او گرفته، او را به حي نمودند تا سخنيه خود را صالح مك و مراقب او بوده، جاسوسان فرستادند 20
.ي آموزيق خدا را به صدق ميه طرك، بلينك ي نمي روداريسك، و از ي دهيم مي و تعلي راني سخن ميه تو به راستكم ي داني استاد ميا: ال نموده، گفتندو پس از او س21
ا نه؟ يم يصر بدهيه به قيه جزكز هست يا بر ما جاي آ22
د؟ ينك ي چه امتحان ميمرا برا: ن گفتشايرد، بدك كشان را درير اك او چون م23
. صر استياز ق: شان در جواب گفتنديست؟ ايكصورت و رقمش از . دي به من نشان دهيناري د24
.د و مال خدا را به خداينكصر رد يصر را به قيپس مال ق: شان گفتي او به ا25
.ت ماندندكب او در عجب شده، سا در نظر مردم ملزم سازند، از جواي پس چون نتوانستند او را به سخن26
رده،كال و سيش آمده، از ويامت هستند، پير قكه منكان ي از صدوقي و بعض27
 برادر خود يرد تا برايد برادرش آن زن را بگي اوالد فوت شود، بايرد و بيه زن داشته باشد بمك ي را برادريسكه اگر ك ما نوشته است ي براي استاد، موسيا:  گفتند28
. آوردينسل
. گرفته، اوالد ناآورده، فوت شدي زنيه اولك پس هفت برادر بودند 29
.     اوالد بمرديز بين آن زن را گرفته، او ني بعد دوم30
. ن و همه فرزند ناآورده، مردندين تا هفتمين او را رگفت و همچني پس سوم31
. افت يز وفات ي و بعد از همه، آن زن ن32
ه هر هفت او را داشتند؟ كرا يشان خواهد بود، زي از اكيدام كن امت، زي پس در ق33
.  شونديرده مكاح كنند و نك ياح مكن عالم ني ايابنا: شان گفتي در جواب ايسي ع34
. شونديرده مكاح كنند و نه نك ياح مكامت مردگان شوند، نه نيدن به آن عالم و قيه مستحق رسك ين آنانكي ل35
.امت هستنديه پسران قك باشند، چونيرند از آن جهت مانند فرشتگان و پسران خدا ميگر بميه دك ستين نكرا ممي ز36
. عقوب خواندي ي اسحاق و خدايم و خداي ابراهيه خداوند را خداكر بوته نشان داد، چنانكز در ذي نيزند، موسي خيه مردگان برمكني و اما ا37
. را همه نزد او زنده هستنديز.  زندگان استيه خداكست بلي مردگان نيه خداك و حال آن38
.يو گفتكي استاد، نيا: اتبان در جواب گفتندك ي پس بعض39
.ندك يالو سيس جرأت نداشت از وكچ ين هي و بعد از ا40
ح پسر داود استيه مسكند ي گويچگونه م: شان گفتي پس به ا41
ن ي من گفت به دست راست من بنشد، خداوند به خداوندي گويتاب زبور مك و خود داود در 42
 انداز تو سازم؟ي تا دشمنان تو را پا43
 باشد؟ي خواند، چگونه پسر او مي پس چون داود او را خداوند م44
: دند، به شاگردان خود گفتي شني قوم مي و چون تمام45
.  دارنديافتها را دوست ميس و باال نشستن در ضيناك و صدر  پسندند و سالم در بازارهايدن در لباس دراز را ميه خرامك ياتبانكد از يزي بپره46
.افتيدتر خواهند ينها عذاب شديا. دهندي طول مياركاي بلعند و نماز را به ريوه زنان را مي بي و خانه ها47


21لوقا باب 
. اندازنديت المال مي خود را در بيايه هداكد ي را ديرده، دولتمندانك و نظر 1
.در آنجا انداخته دو فلسكد ير را ديفق يوه زني و ب2
.شتر انداختيع آنها بير از جمي فقةوين بيم اي گوينه به شما  ميهر آ:  پس گفت3
.شت خود را انداختي معياج خود تمامين زن از احتين اكي خدا انداختند، لياي خود در هدايادتيشان زي اةه همكرا ي ز4
:        ا آراسته شده، گفتي خوب و هدايه سنگهاه بكردند ك يل مكير هك ذي و چون بعض5
. نده خواهد شدكر افيه به زكني گذارده نشود، مگر اي بر سنگيد، سنگيني بيه مك ييزهاين چيه از اكد ي آي ميامي ا6
ست؟يع چين وقاي شدن اكي شود و عالمت نزدي واقع ميكن امور ي استاد پس ايا: ال نموده، گفتندو و از او س7
.ديشان مرويپس از عقب ا.  استكيه من هستم و وقت نزدكه بسا به نام من آمده خواهند گفت كرا يز. ديه گمراه نشوكد ينكاط ياحت: ت گف8
.ستين انتها در ساعت نكين امور اول ضرور است ليه وقوع اكرا يد زيد، مضطرب مشوي و چون اخبار جنگها و فسادها را بشنو9

.ردك مقاومت خواهند يتك با ممليتك و مملي با قوميقوم: شان گفتي پس به ا10
. و عالمات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شدك هولنايزهايد و چيها و وباها پديها و قحطيم در جاي عظي و زلزله ها11
.ام بجهت نام من خواهند بردكن و حيدر حضور سالطس و زندانها خواهند سپرد و يناكرد و جفا نموده، شما را به ك خواهند ين همه، بر شما دست اندازي و قبل از ا12
.دي شما به شهادت خواهد انجامين براي و ا13



د،ينكشه نيشتر اندي حجت آوردن، پيه براكد ي خود قرار دهيدر دلها پس14
.  دشمنان شما با آن مقاومت و مباحثه نتوانند نمودةه همك خواهم داد يمتك و حيه من به شما زبانكرا ي ز15
.دي از شما را به قتل خواهند رسانيرد و بعضكم خواهند يشان و دوستان تسلين و برادران و خوي و شما را والد16
.ردكع مردم به جهت نام من شما را نفرت خواهند ي و جم17
. از سر شما گُم نخواهد شديين موك ول18
.ديابي خود را به صبر دري جانها19
.ده استي آن رسيه خرابكد يرها محاصره شده است، آنگاه بدانك لشم بهيه اورشلكد يني و چون ب20
.  ه در صحرا بود، داخل شهر نشودكرون رود و هر يه در شهر باشد، بكند و هر كوهستان فرار كه باشد، به يهوديه در ك آنگاه هر 21
.توب است تمام شودكام انتقام ، تا آنچه ميه همان است اكرا ي ز22
  . ن قوم حادث خواهد شدين و غضب بر اي زمي سخت بر رويرا تنگيام، زيردهندگان در آن ايبر آبستنان و ش ين واكي ل23
. امت ها به انجام رسديمال امت ها خواهد شد تا زمانهايم را پاي خواهند رفت و اورشليريع امت ها به اسيان جمير خواهند افتاد و در مي و به دم شمش24
. ا و امواجشيدن دري خواهد نمود به سبب شوري امت ها رويرت از براي و حين تنگيه و ستارگان عالمات خواهد بود و بر زم و در آفتاب و ما25
.  را قوات آسمان متزلزل خواهد شدي شود، زيون ظاهر مكه بر ربع سك يعيرد از خوف و انتظار آن وقاك مردم ضعف خواهد ي و دلها26
.دي آيم مي سوار شده با قوت و جالل عظيه بر ابركد ياهند د آنگاه پسر انسان را خو27
. استكي شما نزديه خالصكد از آن جهت ينك خود را بلند يزها بشود، راست شده، سرهاين چي اي و چون ابتدا28
د،يير درختان را مالحظه نماير و سايه انجك گفت يشان مثَلي اي و برا29
. استكيه تابستان نزدكد ي داني خود مند،ك يوفه مكه شكد ينيه چون بك 30
. شده استكيوت خدا نزدكه ملكد ي شود، بدانين امور واقع ميه اكد يني بيز چون مين شما ني و همچن31
.ن فرقه نخواهد گذشتين امور واقع نشود، ايع ايه تا جمكم ي گوينه به شما مي هر آ32
.نخواهد شدل  ين سخنان من زاكي شود ليل مين زاي آسمان و زم33
.دين گردد و آن روز ناگهان بر شما آي سنگيوي دنيشه هاي و اندي و مستي شما از پرخوريد مبادا دلهاينك پس خود را حفظ 34
.ن خواهد آمدي زمي تمام روةنكع سي بر جميه مثل دامكرا ي ز35
. ديستيد و در حضور پسر انسان بايابيوست نجات يه به وقوع خواهد پك ييزهاين چيع ايه از جمكد ي آن شوةستيد تا شايدار باشيرده، بك پس در وقت دعا 36
. برديتون بسر ميوه معروف زكرون رفته، در ي داد و شبها بيم ميل تعلكي و روزها را در ه37
.الم او را بشنوندك شتافتند تا يملكي در هي و هر بامداد قوم نزد و38


22لوقا باب 
 شد، كيخِصح معروف است نزده به ك يريد فطي و چون ع1
.دنديه از قوم ترسكرا يه چگونه او را به قتل رسانند، زك بودند ياتبان مترصد مكهنه و ك يساو ر2
. آن دوازده بود داخل گشتةه از جملك يوطي به اسخري مسميهودايطان در ي اما ش3
. ندكم يشان تسليو را به اه چگونه اكرد كهنه و سرداران سپاه گفتگو ك يساو و او رفته با ر4
.  دهندي به ويه نقدكشان شاد شده، با او عهد بستند ي ا5
.ندكم يشان تسلي از مردم به ايه او را در نهانك برآمد يرده، در صدد فرصتك و او قبول 6
د، ينند رسكست فِصح را ذبح ي بايه در آن مكر ي اما چون روز فط7
.ميد تا بخورينكد و فِصح را بجهت ما آماده يبرو: توحنّا را فرستاده، گفي پطرس و 8
م؟ ينكا ي مهي خواهيجا مكدر :  گفتندي به و9

د، ي برويد، از عقب ويه او درآك يبه خانه ا.  خوردي آب به شما برمي با سبويد، شخصيه داخل شهر شوك ي هنگامكنيا: شان را گفتي ا10
.جا است تا در آن فِصح را با شاگردان خود بخورمكد مهمانخانه يگو يد، استاد تو را ميي و به صاحب خانه گو11
. ديا سازي بزرگ و مفروش به شما نشان خواهد داد؛ در آنجا مهي و باالخانه ا12
.ردندكافتند و فِصح را آماده يشان گفته بود يه به اك پس رفته چنان13
. د، با دوازده رسول بنشستي و چون وقت رس14
.ن فِصح را با شما بخورميدنم، ايش از زحمت ديه پكت داشتم ي نهاياق بياشت: شان گفتي و به ا15
.وت خدا تمام شودكه در ملك ي خورم تا وقتيگر نمين ديم از اي گويرا به شما مي ز16
.      دينكم يان خود تقسيد و در ميرين را بگيا: ر نمود و گفتك گرفته، شياله اي پس پ17
.ديگر نخواهم نوشي مو دةويد، از ميايوت خدا بكه تا ملكم ي گوي مرا به شماي ز18
. دياد من بجا آرين را به ي شود؛ اي شما داده ميه براكن است جسد من يا: شان داد و گفتيرده و به اكر نمود و پاره ك و نان را گرفته، ش19
. شوديخته مي شما ريه براكاست در خون من د ياله عهد جدين پيا: اله را گرفت و گفتين بعد از شام پي و همچن20
. ند با من در سفره استك يم ميه مرا تسلك يسك دست آن كنين اكي ل21
.ندكم يه او را تسلك يسك بر ين واكي رود ليه پسر انسان بر حسب آنچه مقدر است، مكرا ي ز22
ند؟كار را بكن يه اكشان باشد ي از اكيدام كه كدن يردند به پرسكگر شروع يدكي آنگاه از 23
.  باشديشان بزرگتر ميا ازكيدام كه كز افتاد ي نيشان نزاعيان اي و در م24
.  خوانندي نعمت ميامِ خود را ولكنند و حك ي ميشان سرورين امت ها بر ايسالط: شان گفتي آنگاه به ا25
.  چون خادمشوايتر باشد و پكوچكه بزرگتر از شما مثل كد، بلين مباشين شما چنكي ل26



. ان شما چون خادم هستمين من در مكيه نشسته است؟ لكست آنيا نيند؟ آكه خدمت كا انيند يه به غذا نشك بزرگتر است؟ آنكيدام كرا ي ز27
. دي من با من بسر برديه در امتحانهاكد ي باشي ميسانك و شما 28
رّر فرمود،  من مقيه پدرم براك دهم چناني شما قرار مي برايوتك و من مل29
.ندك يل داوريها نشسته بر دوازده سبط اسرائيرسكد و بر يد و بنوشيوت من از خوان من بخورك تا در مل30
ند، كطان خواست شما را چون گندم غربال ي شكني شمعون، اي شمعون، ايا:  پس خداوند گفت31
.  برادران خود را استوار نماينكزگشت ه تو باك يمانت تلف نشود؛ و هنگاميردم تا اك تو دعا ين من براكي ل32
.  در زندان و در موتي خداوند حاضرم با تو بروم حتّيا:  گفتي به و33
.ي شناسيه مرا نمكرد ك يار خواهكه سه مرتبه انك پطرس، امروز خروس بانگ نزده باشد يم اي گويتو را م:  گفت34
.چيه: د؟ گفتنديز محتاج شديچ چيفش فرستادم، به هك دان و سه و توشهيك يه شما را بك يهنگام: شان گفتي و به ا35
. خود را فروخته، آن را بخردةر ندارد جاميه شمشك يسكن توشه دان را و يسه دارد، آن را بردارد و همچنيكهكن اآلن هر كيل: شان گفتي پس به ا36
. را هر چه در خصوص من است، انقضا داردياران محسوب شد؛ زك با گناهينعيد، يد به انجام رسي باين نوشته در من ميه اكم ي گويرا به شما مي ز37
. استيافك: شان گفتيبه ا. ري دو شمشكني خداوند ايا:  گفتند38
.تون رفت و شاگردانش از عقب او رفتنديوه زكرون شده، به ي و بر حسب عادت ب39
. ديفتيحان ند تا در امتينكدعا : شان گفتيد، به اي و چون به آن موضع رس40
41رده، گفتك درو شده، به زانو درآمد و دعا يشان به مسافت پرتاب سنگيو از ا:
. توةه ارادكن نه خواهش من بلكياله را از من بگردان، لين پي اي پدر اگر بخواهي ا42
. نموديت مي از آسمان بر او ظاهر شده، او را تقوي و فرشته ا43
. ختي رين ميه بر زمكه عرق او مثل قطرات خون بود كرد، چنانكغ تر دعا ي بلي پس به مجاهده افتاده، به سع44
.افتيشان را از حزن در خواب ي پس از دعا برخاسته، نزد شاگردان خود آمده، ا45
!ديفتيد تا در امتحان نينكد؟ برخاسته، دعا ي چه در خواب هستيبرا: شان گفتي به ا46
. آمد تا او را ببوسديسيگران سبقت جسته، نزد عيهودا نام داشت بر ديه ك از آن دوازده يكي آمدند و ياگاه جمعه نك و سخن هنوز بر زبانش بود 47
؟ينك يم ميا به بوسه پسر انسان را تسليهودا آي يا:  بدو گفتيسي ع48
م؟ير بزنيخداوندا به شمش: ردندك شود، عرض يه چه مكدند يش چون دي رفقا49
.ردكس را زده، گوش راست او را از تن جدا يغالم رئشان، ي از ايكي و 50
.و گوش او را لمس نموده، شفا داد. دين بگذاريتا به ا:  متوجه شده گفتيسي ع51
.ديرون آمدير ها و چوبها بيا بر دزد با شمشيگو: ه نزد او آمده بودند گفتك يخيل و مشاكيهنه و سرداران سپاه هك يساو به ريسي پس ع52
.ن است ساعت شما و قدرت ظلمتين اكيد، ليردك بودم دست بر من دراز نيل با شما مكيه هر روزه در هك ي وقا53
. آمديهنه آوردند و پطرس از دور از عقب مكس ي رئي پس او را گرفته، بردند و به سرا54
.شان بنشستيان ايوان آتش افروخته، گردش نشسته بودند، پطرس در ميان اي و چون در م55
. بودين شخص هم با او ميا: د، بر او چشم دوخته، گفتي آتش نشسته دي چون او را در روشنيزينكآنگاه  56
. شناسمي زن او را نميا: رده، گفتكار ك را اني او و57
.ستمي مرد، من نيا: پطرس گفت. ينها هستيتو از ا: ده گفتي او را ديگري دي بعد از زمان58
.  هم هستيليه جلكرا ي او است زين شخص از رفقاي اكبلّاش: د گفتيكگر با تأي ديكيشت،  ساعت گذكيناً ي و چون تخم59
.  گفت، خروس بانگ زدين را مي؟ در همان ساعت ايي گوي دانم چه مي مرد نميا:  پطرس گفت60
ار كه قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انك به خاطر آورد  گفته بوديه خداوند به وك را يالمكپس پطرس آن . ندكده، به پطرس نظر افي آنگاه خداوند روگردان61

. ردك يخواه
.ستيرون رفته، زار زار بگري پس پطرس ب62
.انه زده، استهزا نمودندي را گرفته بودند، او را تازيسيه عك يسانك و 63
تو را زده است؟ه ك! نكنبوت : رده، گفتندكال و سيش زدند و از وي و چشم او را بسته طپانچه بر رو64
. گفتنديگر به ويفر دكار ي و بس65
اتبان فراهم آمده، در مجلس  خود او را آورده، كهنه و ك يساو ريعني قوم ي و چون روز شد، اهل شورا66
.ردكد يق نخواهيم مرا تصدياگر به شما گو: شان گفتياو به ا.  به ما بگويح هستياگر تو مس:  گفتند67
.دينك يد و مرا رها نمي دهينم جواب نمكل او و اگر از شما س68
. ن پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشستين بعد از اكي ل69
. ه من هستمكد يي گويشما م: شان گفتي؟ او به ايپس تو پسر خدا هست:  همه گفتند70
.ميديرا خود از زبانش شنيگر ما را چه حاجت به شهادت است، زيد:  گفتند71


23اب لوقا ب
.الطس بردنديشان برخاسته، او را نزد پي پس تمام جماعت ا1
.ح و پادشاه استيه خود مسكد ي گويد و مي نمايصر منع ميه دادن به قيند و از جزك يه قوم را گمراه مكم يافته اين شخص را يا: ت بر او آغاز نموده، گفتندياك و ش2
.يي گويتو م:  گفتي؟ او در جواب ويهود هستي ا تو پادشاهيآ: ده، گفتي پرسيالطس از وي پس پ3
.ابمي ي نميبيچ عين شخص هيه در اكع قوم گفت يهنه و جمك يساوالطس به ري آنگاه پ4
. دهديم مينجا تعليل گرفته تا به ايه از جليهودي شوراند و در تمام يه قوم را مكشان شدت نموده، گفتند ي ا5



 است؟ يلين مرد جليا ايه آكد يرسد، پيل را شنيالطُس نام جلي چون پ6
. م بوديام در اورشليس در آن ايروديه هك فرستاد، چونيس است او را نزد ويروديت هيه از والك و چون مطّلع شد 7
ه معجزه ك بود يده بود و مترصد ميار شنيه شهرت او را بسكند چوني خواست او را ببي بود و ميديه مدت مدكرا يد زيت شاد گرديد، بغاي را ديسيس چون عيرودي اما ه8
.ندي از او بيا

.چ جواب ندادي هين به وكيد لي پرسيار از وي بسيزهاي پس چ9
. نمودنديت مياك شياتبان حاضر شده، به شدت تمام بر وكهنه و ك يساو و ر10
.الطس او را باز فرستاديد و نزد پيانرده، لباس فاخر بر او پوشكان خود او را افتضاح نموده و استهزا يركس با لشيرودي پس ه11
. بوديانشان عداوتيرا قبل از آن در ميردند، زكگر مصالحه يدكيس با يروديالطس و هي و در همان روز پ12
هنه و سرداران و قوم را خوانده،ك يالطس روساي پس پ13
.افتمي نيد اثرينك يردم و از آنچه بر او ادعا مك را در حضور شما امتحان الحال من او.  شورانديه قوم را مكد ين مرد را نزد من آوريا: شان گفتي به ا14
.چ عمل  مستوجب قتل از او صادر نشده استي هكنيه شما را نزد او فرستادم و اكرا يس هم زيرودي و نه ه15
. ردكه نموده، رها خواهم ي پس او را تنب16
.  ندكشان آزاد ي اي را برايسك يديه هر عكرا او را الزم بود ي ز17
.  ما رها فرماين و برابا را براك كاو را هال: رده، گفتندكاد ي آنگاه همه فر18
.نده شده بودكه در شهر واقع شده بود، در زندان افك يه به سبب شورش و قتلك بود ي و او شخص19
.ندك را رها يسيه عكرده، خواست كالطُس ندا ي باز پ20
.نكن، مصلوب كاو را مصلوب : گفتنداد زده يشان فرين اكي ل21
. نمك يرده رها مكب يپس او را تأد. افتميچ علّت قتل نيرده است؟ من در او هك يچرا؟ چه بد: شان گفتي بار سوم به ا22
.هنه غالب آمدك يساوشان و ري ايه مصلوب شود و آوازهاك بلند مبالغه نموده، خواستند يشان به صداهاي اما ا23
. شان بشوديه بر حسب خواهش اكطس فرمود الي پس پ24
.شان سپردي را به خواهش ايسيرد و عكه خواستند، رها كه سبب شورش و قتل در زندان حبس بود كس را ك و آن 25
. ببرديسيب را بر او گذاردند تا از عقب عي آمد مجبور ساخته، صليه از صحرا مك را يرواني بردند، شمعون قي و چون او را م26
.  گرفتند، در عقب او افتادندي او ماتم مي زند و براينه ميه سك يار از قوم و زناني بسي و گروه27
.دينكه بجهت خود و اوالد خود ماتم كد، بلينكه مي من گريم براي دختران اورشليده، اي گرداني آن زنان روي به سويسي آنگاه ع28
.ر ندادنديه شك يياوردند و پستانهايه بار نك يي، خوشابحال نازدگان و رحمهاه در آنها خواهند گفتكد ي آي ميامي اكنيرا اي ز29
. دينكه مرا را پنهان كد و به تلّها يفتيه بر ما بكوهها خواهند گفت ك و در آن هنگام به 30
 چه خواهد شد؟كردند، به چوب خشكارها را به چوب تر كن يرا اگر اي ز31
. شندكشان را با او بيز آوردند تا ايودند نار بكه خطاكگر را ي و دو نفر د32
.ردندك بر چپ او مصلوب يگري بر طرف راست و ديكيار، كدند، او را در آنجا با آن دو خطايند رسي گوي سر مةاسكه آن را ك ي و چون به موضع33
.ندندكردند و قرعه افكم ي او تقسيپس جامه ها. نندك ي دانند چه ميه نمكرا يامرز، زينها را بي پدر ايا:  گفتيسي ع34
.  باشد خود را برهاندي خدا مةديح و برگزيپس اگر او مس. گران را نجات داديد:  گفتنديشان مينان با اكز تمسخريو بزرگان ن. ستاده بودندي به تماشا اي و گروه35
 دادند،يه مكردند و آمده، او را سرك يز او را استهزا ميان ني و سپاه36
.  خود را نجات دهديهود هستياگر تو پادشاه:  گفتندي و م37
.هودين است پادشاه يه اك ي و عبراني و روميوناني نوشتند به خطّ يرنامه اي و بر سر او تقص38
. خود را و ما را برهانيح هستيه اگر تو مسكفر گفت ك يارِ مصلوب بر وك از آن دو خطايكي و 39
.يمكن حير هميز زيه تو نك؟ چوني ترسيمگر تو از خدا نم: رد و گفتكب ي جواب داده، او را نهيگري اما د40
.رده استك جا نيار بكچ ين شخص هين اكيم، ليافته اي اعمال خود را يه جزاك و اما ما به انصاف، چون41
. ييوت خود آكه به ملك ياد آور هنگامي خداوند، مرا به يا:  گفتيسي پس به ع42
. بوديم امروز با من در فردوس خواهي گوينه به تو ميهر آ:  گفتي به ويسي ع43
.ن را فرا گرفتيناَ از ساعت ششم تا ساعت نهم، ظلمت تمام زمي و تخم44

. افتكان بشي قدس از مة گشت و پردكيد تاري و خورش45 
.م نمودي و جان را تسلن را بگفتيا.  سپارمي تو روح خود را مي پدر به دستهايا:  به آواز بلند صدا زده، گفتيسي و ع46
. ن مرد صالح بوديقت، ايدر حق: رده، گفتكد يد، خدا را تمجين ماجرا را دي چون ايوزباشي اما 47
.نه زنان برگشتنديدند، سيع را دين وقاي تماشا جمع شده بودند چون ايه براك گروه ي و تمام48
.نندين امور را ببيرده بودند تا اكل او را متابعت يز جله اك يستاده بودند، با زنانيان او از دور ايع آشناي و جم49
  و و صالح بود،كيه مرد نك از اهل شورا يوسف نامي كني و ا50
د،     يشك يوت خدا را مكهود بود و انتظار ملي از بالد يت نداشت و از اهل رامه، بلدكشان مشاري و عمل ايه در راك 51

.طلب نمود را يسيالطس آمده، جسد عي پكي نزد52 
.س ابداً در آن دفن نشده بود سپردكچ يده بود و هيه از سنگ تراشك يد و در قبريچيتان پكن آورده، در يي پس آن را پا53 
.دندي گذاشته شدن بدن او را دي او رفتند و قبر و چگونگيل آمده بودند، از پيه در عقب او از جلك ي و زنان54 
.م آرام گرفتندكا ساختند و روز سبت را به حسب حيات مهي پس برگشته، حنوط و عطر56 


24لوقا باب 
.شانيگران همراه اي ديرده بودند با خود برداشته، به سر قبر آمدند و بعضكه درست ك را ي صبح، حنوطةدي پس در روز اول هفته، هنگام سپ1



.دنديده دي و سنگ را از قبر غلطان2
.افتندي را نيسي چون داخل شدند، جسد خداوند ع3
.ستادنديشان بايه ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد اكر بودند ين امر متحيشان از ايه اك ي و واقع شد هنگام4
د؟ي طلبيان مردگان ميچرا زنده را در م: شان گفتنديبودند، به اندهكن افي زمي خود را به سوي و چون ترسان شده، سرها5
ل با شما بود شما را خبر داده، يه در جلك يه چگونه وقتك ياد آورديبه . ه استه برخاستكست، بلينجا ني در ا6
.زديم شده، مصلوب گردد و روز سوم برخيار تسلكه پسر انسان به دست مردم گناهك است ي گفت، ضرور7
. پس سخنان او را به خاطر آوردند8
. مطّلع ساختندن امور يگران را از همه ايازده و دي و از سر قبر برگشته، آن 9

. زها مطّلع ساختندين چيه رسوالن را از اكشان بودند ي ايگر رفقايعقوب و ديم مادر يونا و مريه و يم مجدلي و مر10
.ردندكان پنداشته، باور نين سخنان زنان را هذكي ل11
. خود رفتةن ماجرا در عجب شده، به خانياز او . ديفن را تنها گذاشته دك قبر رفت و خم شده، ي اما پطرس برخاسته، دوان دوان به سو12
  .ر پرتاب دور بود و عموآس نام داشتيم به مسافتِ شصت تيه از اورشلك يه اي قري رفتند به سويشان مي در همان روز دو نفر از اكني و ا13
.ردندك يع گفتگو مين وقايگر از تمام ايدكي و با 14
.شان همراه شدي شده، با اكي نزديسيدند، ناگاه خودِ ع بويالمه و مباحثه مكشان در مي و چون ا15
. شان بسته شد تا او را نشناسندي چشمان اي ول16
د؟ ييماي پيمدورتكد و راه را به ي زنيه با هم مكچه حرفها است : شان گفتي او به ا17
؟ يستينجا واقع شد واقف نيام در اين ايو از آنچه در ا يب و تنها هستيم غريمگر تو در اورشل:  گفتيوپاس نام داشت در جواب ويلكه ك يكي 18
 و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، ي بود نبيه مردك ي ناصريسيعةدربار: ز است؟ گفتندشيچه چ: شان گفتي به ا19
. قتل سپردند و او را مصلوب ساختنديام ما او را به فتواكهنه و حك يساو و چگونه ر20
ن امور روز سوم است،ين، امروز از وقوع ايو عالوه بر همه ا. ل را نجات دهديد اسرائي بايه مكن است آنيه همكم يدوار بوديا ام اما م21
ه بامدادان نزد قبر رفتند،كرت انداختند ي از زنان ما هم ما را به حي و بعض22
.ه گفتند او زنده شده استك ميديا ديوه فرشتگان را در ركافته، آمدند و گفتند ي و جسد او را ن23
.دندين او را ندكيافتند، ليه زنان گفته بودند ك ما به سر قبر رفته، آن چناني از رفقاي و جمع24
.ا گفته انديمان آوردن به آنچه انبي فهمان و سست دالن از اي بيا: شان گفتي او به ا25
ود برسد؟ند تا به جالل خين زحمات را ببيح ايه مسكست ي بايا نمي آ26
.شان شرح فرمودي ايتب براكرده، اخبار خود را در تمام كا شروع ير انبي و ساي پس از موس27
.ه دورتر رودكدند، او قصد نمود يه عازم آن بودند رسك ي و چون به آن ده28
.شان توقّف نموديبا ا. شتهپس داخل  گ. دهي است و روز به آخر رسكيه شب نزدكچون. ه با ما باشكرده، گفتند كشان الحاح ي و ا29
.شان داديرده، به اكت داد و پاره كشان نشسته بود، نان را گرفته، بري و چون با ا30
. ب شديشان غايو در ساعت از ا.  ناگاه چشمانشان باز شده، او را شناختند31
رد؟ ك ير ميتب را بجهت ما تفسك نمود و يلّم مكه در راه با ما تك ي سوخت، وقتيا در دل درون ما نميآ: گر گفتنديدكي پس با 32
 خود جمع شده       يه با رفقاكافتند يازده را يردند و آن كم مراجعت ي و در آن ساعت برخاسته، به اورشل33
. قت برخاسته و به شمعون ظاهر شده استيخداوند در حق:  گفتندي م34
.ردن نان خبر دادندكنگام پاره ت شاختن او هيفيكز از سرگذشت سر راه و ي و آن دو نفر ن35
.سالم بر شما باد: شان گفتيبه ا. ستادهيشان ايان اي خود را در ميسيه ناگاه عك بودند ين گفتگو ميشان در اي  و ا36
.نندي بي ميه روحكشان ترسان و لرزان شده، گمان بردند ي اما ا37
 دهد؟ ي ميشبهات رو شما ي چه در دلهايد و برايچرا مضطرب شد: شان گفتي به ا38
. ه در من استكد ي نگريه مكه روح گوشت و استخوان ندارد، چنانكرا يد، زينيه من خود هستم و دست بر من گذارده ببكد ينكم را مالحظه ي دستها و پاها39
. شان نشان دادي خود را بديهاين را گفت و دستها و پاي ا40
د؟    ينجا داري در ايكز خورايچ: شان گفتيدر عجب مانده بودند، به ارده، كق ني تصديشان هنوز از خوشي و چون ا41
.  داند ي عسل به وةان و از شاني بري از ماهي پس قدر42
.شان بخورديش اي پس آن را گرفته پ43
.توب است به انجام رسدك و زبور درباره من ماي و صحف انبيه در آنچه تورات موسك است ي با شما بودم گفتم ضروريه وقتك ين است سخنانيهم: شان گفتي و به ا44
.تب را بفهمندكرد تا كشان را روشن ي و در آن وقت ذهن ا45
. زديشد و روز سوم از مردگان برخكح زحمت يه مسكنطور سزاوار بود يتوب است و بدكن منوال ميبر هم: شان گفتي و به ا46
.رده شودك امت ها به نام او ةگناهان در همرده، موعظه به توبه و آمرزش كم شروع ي و از اورشل47
.دين امور هستي و شما شاهد بر ا48
.دي آراسته شويه به قوت از اعلك يد تا وقتيم بمانيپس شما در اورشل.  فرستمي، من موعود پدر خود را بر شما مكني و ا49
.  ت دادكشان را بريه، اردك خود را بلند ينا برد و دستهايت عيرون از هشر تا بيشان را بي پس ا50
.   آسمان باال برده شديشان جدا گشته، به سويشان، از ايت دادنِ اكن بريه در حكن شد ي و چن51
.م برگشتندي اورشليم به سوي عظيرده، با خوشك پس او را پرستش 52
.نيآم.  گفتنديل مانده، خدا را حمد و سپاس مكيوسته در هي و پ53

     







  وحنّايل يانج
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1يوحنا باب 

1  لمه خدا بودكلمه نزد خدا بود و كلمه بود و كدر ابتدا.
. همان در ابتدا نزد خدا بود2
.افتي از موجودات وجود نيزير از او چيده شد و به غي او آفرةز به واسطي همه چ3
.ات نور انسان بوديات بود و حي در او ح4
افتي آن را درنيكي تار درخشد وي ميكي و نور در تار5
6 بود؛ييحيه اسمش ك از جانب خدا فرستاده شد يشخص 

.مان آورندي او اةلي شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسي او برا7
.ه آمد تا بر نور شهادت دهدك او آن نور نبود بل8
. بودي گرداند و در جهان آمدنيه هر انسان را منور مك بود يقي آن نورِ حق9

.ده شد و جهان او را نشناختي او آفرة او در جهان بود و جهان به واسط10
رفتند؛ي به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذ11
مان آورد،يه به اسم او اك به هر يعنيردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، كه او را قبول ك يسانك و اما به آن 12
افتنديه از خدا تولّد ك خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بله نه خون و نه ازك 13
14  پدرةگاني پسر ةستي شايم، جالليدي؛ و جالل او را ديض و راستين شد، پر از فكان ما سايد و ميلمه جسم گردكو .

.ه بر من مقدم بودكرا يش از من شده است زيد، پيآ يه بعد از من مك او گفتم آنةه درباركن است آنيا:  گفتيرده، مك بر او شهادت داد و ندا ييحي و 15
ض، يض به عوض فيم و فيافتيع ما بهره ي او جمي و از پر16
  .  ديح رسي مسيسي عةلي به وسيض و راستي عطا شد، اما في موسةليعت به وسيرا شري ز17
ردك ظاهر ه در آغوش پدر است، همان او راك يگانه ايده است؛ پسر ي نديسك خدا را هرگز 18
19 ؛يستيكه تو كنند كال وان را فرستادند تا از او سياهنان و الوكم يان از اورشليهوديه ك ي در وقتييحين است شهادت يو ا

.ستميح نيه من مسكرد كه اقرار كار ننمود، بلكه معترف شد و انك 20
.   يه نك؟ جواب داد ي هستيا تو نبيآ. ستمين: ؟ گفتياس هستيا تو اليپس تو چه؟ آ: ردندكال و آنگاه از او س21
؟يي گوي خود چه مةم؟ درباريه ما را فرستادند جواب برك يسانك تا به آن يستيكپس تو :  آنگاه بدو گفتند22
. گفتيا نبيه اشعكد، چنانينكه راه خداوند را راست كابانم ي در بيننده اك ندايمن صدا:  گفت23
.دان بودنيسيو فرستادگان از فر 24
؟   ي دهيد مي چه تعمي، پس برايستي نياس و آن نبيح و الياگر تو مس: رده، گفتندكال و پس از او س25
.دي شناسيه شما او را نمكستاده است ي ايسكان شما ي دهم و در ميد ميمن به آب تعم: شان گفتي در جواب اييحي 26
.نمكنش را باز يه بند نعلكستم يق نيمن الهكاست، ش از من شده يد، اما پي آيه بعد از من مك و او آن است 27
 داد واقع گشتيد مي تعمييحيه ك ييه آن طرف اُردن است، در جاكت عبرَه ين در بي و ا28
29 دارديه گناه جهان را برمك خدا ة برّكنيا: پس گفت. دي آيه به جانب او مكد ي را ديسي عييحي آن روز يو در فردا !

.ه بر من مقدم بودكرا يش از من شده است زيه پكد ي آي بعد از من ميه مردك او گفتم ةه من درباركنن است آي ا30
. دادميد مين من آمده به آب تعمي هميل ظاهر گردد، براين تا او به اسرائكي و من او را نشناختم، ل31
. شده، بر او قرار گرفت از آسمان نازل يبوتركه مثل كدم يروح را د:  شهادت داده، گفتييحي پس 32
ه به روح كه روح نازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او ك يني بيسكد دهم، همان به من گفت بر هر يه مرا فرستاد تا به آب تعمكن او كي و من او را نشناختم، ل33

. دهديد ميالقدس تعم
ن است پسر خدايه اك دهم يده شهادت مي و من د34 

. ستاده بودي با دو نفر از شاگردان خود اييحيز ي نو در روز بعد 35
.  خداة برّكنيا:  رود؛ و گفتيه راه  مكد ي را ديسي ناگاه ع36
. روانه شدنديسي عيدند، از پيالم او را شنك و چون آن دو شاگرد 37
: شان گفتيبد. ندي آيه از عقب مكد يده، آن دو نفر را دي گرداني رويسي پس ع38
؟يي نمايجا منزل مك معلّم در ي ايعني يرب: د؟ بدو گفتنديواه خي چه م39



ب به ساعت دهم بوديجا منزل دارد، و آن روز نزد او بماندند و قركه كدند يآنگاه آمده و د. دينيد و ببييايب: شان گفتي بد40
41  رس بوداس برادر شمعون پطي او نمودند، اندريرويده، پي را شنييحيه سخن ك از آن دو يكيو.

تو شمعون پسر : سته، گفتي بدو نگريسي آورد، عيسيو چون او را نزد ع. ميافتي) رِستُس استك آن ةه ترجمك(ح را يمس: افته، به او گفتي او اول برادر خود شمعون را 42
. آن پطرس استةه ترجمك شد يفا خوانده خواهيكنون ك؛ و ايونا هستي

. اياز عقب من ب: افته، بدو گفتيلپس را يل روانه شود، في جليو خواست به سيسيبامدادان چون ع 43
.اس و پطرس بوديدا از شهر اندريت صيلپس از بي و ف44
. استيوسف ناصري پسر يسيه عكم يافته ايور داشته اند، كا مذي در تورات و انبيه موسك را يسكآن : افته، بدو گفتيل را يلپس نَتَنائي ف45
.نيا و ببيب: لپس بدو گفتيدا شود؟ في خوب پيزيه از ناصره چك شود يمگر م: فتل بدو گي نتنائ46
.ستي نيركه در او مك يقي حقيلي اسرائكنيا:  او گفتةد، درباري آي او ميل به سويه نتنائكد ي چون ديسي و ع47
دمي تو را دير بودير درخت انجيه زك ينيند، در حكو را دعوت لپس تيه فكقبل از آن:  گفتي در جواب ويسي؟ عي شناسيجا مكمرا از : ل بدو گفتي نتنائ48
!يل هستيتو پادشاه اسرائ! يي استاد تو پسر خدايا: ل در جواب او گفتي نتنائ49
دي دي بزرگتر خواهيزهاين چي؟ بعد از ايمان آورديدم، اير دير درخت انجيه تو را زكه به تو گفتم كنيا از ايآ:  در جواب او گفتيسي ع50
.ديد دينند خواهك يه بر پسر انسان صعود و نزول مكنون آسمان را گشاده، و فرشتگان خدا را كه از اكم ي گوين به شما مين آميآم: پس بدو گفت 51


2يوحنا باب 
1 در آنجا بوديسي بود و مادر عيل عروسي جليو در روز سوم، در قانا .

.دندرك دعوت يز به عروسي و شاگردانش را نيسي ع2
. شراب ندارند:  بدو گفتيسي و چون شراب تمام شد، مادر ع3
.ده استيار است؟ ساعت من هنوز نرسك زن مرا با تو چه يا:  گفتي به ويسي ع4
.دينكد بي گويهرچه به شما م: ران گفتك مادرش به نو5 
.ل داشتيك سه ايش دو ي گنجاكيه هر كهود نهاده بودند ير ي برحسب تطهيو در آنجا شش قدح سنگ 6
. ردندكز يو آنها لبر. دينكقدحها را از آب پر : شان گفتي بديسي ع7
پس بردند؛.ديس مجلس ببريد و به نزد رئياآلن بردار: شان گفتي پس بد8
س مجلس داماد را ي دانستند، رئيده بودند، ميشكه آب را ك يرانكن نوكيجا است، لكه از كد و ندانست يده بود، بچشيه شراب گردكس مجلس آن آب را ي و چون رئ9

:مخاطب ساخته، بدو گفت
؟ين تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتكيل.  آورد و چون مست شدند، بدتر از آني شراب خوب را اول ميسك هر 10
11 مان آوردندي ارد و شاگردانش به اوكل صادر گشت و جالل خود را ظاهر ي جلي در قانايسيه از عك است ي معجزاتين ابتدايو ا.

م ماندندك ياميفرناحوم آمد و در آنجا اك و بعد از آن او با مادر و برادران و شاگردان خود به 12
م رفت،ي به اورشليسي بود، عكيهود نزديد فِصحِ يو چون ع 13
. افتيبوتر و صرّافان را نشسته كل، فروشندگان گاو و گوسفند و كي و در ه14
شان را واژگون ساخت،ي ايخت و تختهايرون نمود، هم گوسفندان و گاوان را، و نقود صرّافان را ريل بكيسمان ساخته، همه را از هير از يانه اي پس تاز15
.دي تجارت مسازة پدر مرا خانةد و خانينجا برينها را از ايا: بوترفروشان گفتك و به 16
 تو مرا خورده استةرت خانيغ: توب استكه مكاد آمد ي آنگاه شاگردانِ او را 17
  ؟ينك يارها را مكن يه اك يي نمايبه ما چه عالمت م:  به او آورده، گفتنديان رويهوديپس  18
.ه در سه روز آن را برپا خواهم نمودكد ينكن قدس را خراب يا: شان گفتي در جواب ايسي ع19
؟ ينك يا تو در سه روز آن را برپا مي اند؛ آن قدس را بنا نمودهي چهل و شش سال  اةدر عرص: ان گفتنديهودي آنگاه 20
. گفتي قدس جسد خود سخن مةن او درباركي ل21
مان آوردندي گفته بود، ايسيه عك يالمكتاب و به كآنگاه به . شان گفته بودين را بديه اكه از مردگان برخاست شاگردانش را به خاطر آمد ك ي پس وقت22
23 ح در يه در عك يو هنگاممان آوردنديدند، به اسم او اي گشت ديه از او صادر مك را ي چون معجزاتياريم بود بسياورشلد فِص.

. شناختيه او همه را مكرا يتَمِنْ نساخت، زوشان ميشتن را بدي خويسين عكي ل24
 دانستيرا خود آنچه در انسان بود مي انسان شهادت دهد، زة درباريسكه كاج نداشت يه احتك و از آنجا 25


3يوحنا باب 
1 هود بودي يساوموس نام از ريقوديان نيسي فريو شخص.

د، جز ي بنمايي نمايه تو مك را ي تواند معجزاتيس نمكچ يرا هي زيه از جانب خدا آمده اك يه تو معلّم هستكم ي داني استاد ميا:  گفتي آمده، به ويسي او در شب نزد ع2
. باشديه خدا با وكنيا

. دي تواند ديوت خدا را نمك از سرِ نو مولود نشود، مليسكم اگر ي گوين به تو مين آميآم:  او گفت در جوابيسي ع3
م مادر گشته، مولود شود؟ كگر داخل شيه بار دك شود يا مير شده باشد، مولود گردد؟ آيه پك يه انسانكن است كچگونه مم: موس بدو گفتيقودي ن4
.وت خدا شودكه داخل ملكست ين نك از آب و روح مولود نگردد، مميسكم اگر ي گويتو من به ين، آميآم:  در جواب گفتيسي ع5



. آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است6
.ديد شما از سر نو مولود گرديه به تو گفتم باك عجب مدار 7
 ازي دانيمن نكي لي شنوي آن را مي وزد و صداي خواهد ميه مك باد هر جا  ه از روح مولود گرددكن است هر يهمچن.  روديجا مكد و به ي آيجا مك
9 ن شود؟يه چنكن است كچگونه مم:  گفتيموس در جواب ويقودين

؟ي دانين را نمي و ايل هستيا تو معلّم اسرائيآ:  گفتي در جواب ويسي ع10
.دينك يم و شهادت ما را قبول نمي دهيم، شهادت    ميده اي به آنچه دم ويي گويم، مي دانيم آنچه  مي گوين به تو مين، آمي آم11
د نمود؟يق خواهي با شما سخن رانم چگونه تصديپس هرگاه به امور آسمان. ديردك سخن گفتم، باور نيني چون شما را از امور زم12
.ه در آسمان استك پسر انسان يعنين آمد ييه از آسمان پاكس ك به آسمان باال نرفت مگر آن يسك و 13
رده شود،كد بلند يز باين پسر انسان نيابان بلند نمود، همچني مار در بيه موسك و همچنان 14
.ابدي يات جاودانيه حك نگردد، بلكمان آرد هاليه به او اك تا هر 15
.ابدي يات جاودانيه حك نگردد بلكهالمان آورد، يه به او اك خود را داد تا هر ةگانيه پسر كنقدر محبت نمود يرا خدا جهان را اي ز16
.ابدي او جهان نجات ةليه تا به وسكند، بلك يرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري ز17
. اوردهين نماي خدا اةگانيه به اسم پسر كم شده است، بجهت آنكاورد اآلن بر او حيمان نيه اكم نشود؛ اما هر كمان آرد، بر او حيه به او اك آن18
.شان بد استيه اعمال اكشتر از نور دوست داشتند، از آنجا يه نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بكن است يم اك و ح19
.خ شوديد، مبادا اعمال او توبي آي نميش روشني را دشمن دارد و پيند، روشنك يه عمل بد مكرا هر ي ز20
رده شده استكه در خدا كدا گردد يه اعمال او هوكد تا آني آي ميروشنش يند پك ي عمل ميه به راستك يسكن كي و ل21
. داديد ميشان در آنجا بسر برده، تعميه آمد و با ايهودين ي با شاگردانش خود به زميسيو بعد از آن ع 22
 گرفتند،يد ميد و تعم آمدنيار بود و مردم ميه در آنجا آب بسكرا ي داد زيد ميم تعمي سالكينُون، نزديز در عي نييحي 23
. هنوز در زندان حبس نشده بودييحيه ك چون24
.ان مباحثه شديهودي و ييحيان شاگردان ير، در مي آنگاه در خصوص تطه25
.ندي آي دهد و همه نزد او ميد مينون او تعمك، ايداد  او شهادتيه با تو در آنطرف رود اردن بود و تو براك ي استاد، آن شخصيا: به او گفتند  آمده،ييحي پس به نزد 26
.ه از آسمان بدو داده شودكافت، مگر آني تواند ي نميزيس چكچ يه:  در جواب گفتييحي 27
  . او فرستاده شدميش رويه پكستم بليح نيه گفتم من مسكد ي شما خود بر من شاهد هست28
.ديامل گردك من ين خوشيپس ا.  گردديار خشنود مي شنود، از آواز داماد بسي مستاده آواز او رايه اكه عروس دارد داماد است، اما دوست داماد ك يسك 29
. ه او افزوده شود و من ناقص گردمكد ي باي م30
. همه استيد باالي آي ميه آسمانكند؛ اما او ك يلّم مكن تي است و زمينين است زميه از زمك همه است و آنيد، باالي آيه او از باال مك 31
  .ندك يس شهادت او را قبول نمكچ ي دهد و هيد، به آن شهادت ميد و شنيرا د و آنچه 32
. ه خدا راست استكنيرده است بر اكرد، مهر كه شهادت او را قبول ك يسك و 33
.   ندك يزان عطا نميه خدا روح را به مكد، چوني نمايلّم مكالم خدا تكه خدا فرستاد، به ك را يسكرا آن ي ز34
.ز را بدست او سپرده استيچد و همهي نماي محبت م پدر پسر را35
 مانديه غضب خدا بر او مكد، بليات را نخواهد دياورد حيمان نيه به پسر اك دارد و آنيات جاودانيمان آورده باشد، حيه به پسر اك آن36


4يوحنا باب 
1  دهد،يد ميرده، تعمكدا يشاگرد پ ييحيشتر از ي بيسيه عكان مطّلع شده اند يسيه فركو چون خداوند دانست 

ه شاگردانش،ك داد بليد نمي تعميسيه خود عكني با ا2
ل رفتيه را گذارده، باز به جانب جليهودي 3
ندكه از سامره عبور كو الزم بود  4
. ديوسف داده بود رسيعقوب به پسر خود يه ك ي به آن موضعكيه سوخار نام داشت، نزدك از سامره ي پس به شهر5
ب به ساعت ششم بودين بر سر چاه نشسته بود و قري از سفر خسته شده، همچنيسيپس ع. عقوب بودي و در آنجا چاه 6
. آب به من بنوشانيجرعه ا:  بدو گفتيسيع. دن آمديشك بجهت آب ي سامريه زنك 7
. به شهر رفته بودندكدن خورايرا شاگردانش بجهت خري ز8
.ان معاشرت ندارنديهود با سامريه كرا ي باشم؟ زي ميه زن سامرك و حال آني خواهي از من آب ميهود هستيچگونه تو :  بدو گفتي زن سامر9

.ردك ي و او به تو آب زنده عطا ميردك ينه تو از او خواهش ميد آب به من بده، هر آي گويه به تو مكست يك و ي دانستياگر بخشش خدا را م:  در جواب گفتيسي ع10
؟يجا آب زنده داركپس از . ق استي و چاه عمي آقا دلو نداريا:  زن بدو گفت11
دند؟ي آشامي او از آن ميداد و خود و پسران و مواشه چاه را به ماك يعقوب بزرگتر هستيا تو از پدر ما ي آ12
ن آب بنوشد باز تشنه گردد،يه از اكهر :  در جواب او گفتيسي ع13
. جوشدي ميات جاودانيه تا حك گردد ي آبة دهم در او چشميه به او مك يه آن آبكتشنه نخواهد شد، بل دهم بنوشد، ابداًيمه من به او ك يه از آبك يسكنكي ل14
.ميايدن نيشكنجا بجهت آب يگر تشنه نگردم و به اي آقا آن آب را به من بده تا ديا:  زن بدو گفت15
. ايا بنجيبرو و شوهر خود را بخوان و در ا:  به او گفتيسيع 16
!يه شوهر ندارك يو گفتكين:  بدو گفتيسيع. شوهر ندارم:  زن در جواب او گفت17
!ين سخن را راست گفتيا! ستي شوهر تو نيه اآلن دارك و آنيه پنج شوهر داشتكرا ي ز18



! ي هستيه تو نبكنم ي بي آقا ميا:  زن بدو گفت19
.د نموديه در آن عبادت باك است ييم جايه در اورشلكد يي گويردند و شما مك يوه پرستش مكن ي پدران ما در ا20
.ردكد يم پدر را پرستش خواهيوه و نه در اورشلكن يه نه در اكد ي آي ميه ساعتكن كق ي زن مرا تصديا:  بدو گفتيسي ع21
.هود استيرا نجات از يم زينك يم عبادت مي دانيه مكد اما ما آنچه را ي پرستيد مي دانيه نمك شما آنچه را 22
.ن پرستندگان خود را طالب استيه پدر  مثل اكرا يرد زك پرستش خواهند ي پدر را به روح و راستيقيه در آن پرستندگانِ حقكه اآلن است كد بلي آي مين ساعتكي ل23
 بپرستديد به روح و راستي بايند مكه او را پرستشك خدا روح است و هر 24
.ز ما را خبر خواهد داديد از هر چيه او آك يپس هنگام. دي آيرستُس مك يعنيح يسه مك دانم يم: زن بدو گفت 25
.م همانمي گويه با تو سخن مكمن :  بدو گفتيسي ع26
. ي زني چه با او حرف ميا براي يه چه مطلبكس نگفت كچ ين هكد و لي گوي سخن ميه با زنكردند كدر همان وقت شاگردانش آمده، تعجب  27
:  خود را گذارده، به شهر رفت و مردم را گفتيه زن سبو آنگا28
ست؟يح نين مسيا ايآ. رده بودم به من گفتكه هر آنچه كد يني را ببيسكد و يياي ب29
 آمدنديرون شده، نزد او مي پس از شهر ب30
. استاد بخوريا: و در اثنا آن شاگردان او خواهش نموده، گفتند 31
.  دي دانيه بخورم و شما آن را نمكدارم  ييمن غذا: شان گفتي بد32
! آورده باشديك او خوراي برايسكمگر : گر گفتنديدكي شاگردان به 33
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.ندك ي درو ميگري و داردك ي ميكيه كنجا راست است يالم در اكن يرا اي ز37
.ديشان داخل شده ايدند و شما در محنت ايشكگران محنت يد. دينكد درو يه در آن رنج نبرده اك را يزي من شما را فرستادم تا چ38
39 مان آوردنديبدو ا. رده بودم به من باز گفتكه هر آنچه كه شهادت داد ك سخن آن زن ةان بواسطي از سامرياريپس در آن شهر بس.

.شان بماند و دو روز در آنجا بمانديه نزد اكردند كان نزد او آمدند، از او خواهش ي و چون سامر40
.مان آوردنديالم او اك ةگر بواسطي دياري بس41
 عالم استةندح نجات دهيقت مسيه او در حقكم يده و دانسته ايرا خود شنيم زي آوريمان   نمي سخن تو اةن بواسطيه بعد از اك و به زن گفتند 42
.ل روانه شدي جليرون آمده، به سوياما بعد  از دو روز از آنجا ب 43
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د رفته بودنديز در عيشان نيه اكدند، چونيرده بود، دكد يم در عيرا هر چه در اورشليرفتند زيان او را پذيليل آمد، جلي پس چون به جل45
.ض بوديفرناحوم مركه پسر او در ك بود ك از سرهنگان ملِيكيو . ه آب را شراب ساخته بود، باز آمدك ييل آنجاي جلي به قانايسيپس ع 46
.شرف به موت بوده مكرا يد و پسر او را شفا دهد، زيايه فرود بكرد كل آمده است، نزد او آمده، خواهش يه به جليهودي از يسيه عكد ي و چون شن47
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.ج روالق دارده پنكند ي گويت حسدا مي بيه آن را به عبرانك است يم نزد باب الضّان حوضي و در اورشل2
 بودنديت آب مكده، منتظر حريوران و لنگان و شالن خوابكضان و ير از مريثك ي و در آنجا جمع3
مبتال بودي و هشت سال به مرضيه سك بود يو در آنجا مرد .
؟يابي شفا ي خواهيا ميآ: ده است، بدو گفتيشكه مرض او طول كد و دانست يده دي او را خوابيسي چون ع6
.ش از من فرو رفته استي پيگريم، دي آيه مك يه تا وقتكندازد، بليد، مرا در حوض بيت آكه چون آب به حرك ندارم يسك آقا يه اكض او را جواب داد ي مر7
! ز و بستر خود را برداشته، روانه شويبرخ:  بدو گفتيسيع 8
و آن روز سبت بود. ديدافت و بستر خود را برداشته، روانه گريه در حال، آن مرد شفا ك 9

.يه بستر خود را برداركست يروز سبت است و بر تو روا ن: افته بود، گفتنديه شفا ك يسك آن  ان بهيهوديپس  10
.ه مرا شفا داد، همان به من گفت بستر خود را بردار و بروك يسكآن : شان گفتي او در جواب ا11
گفت، بستر خود را بردار و برو؟ه به تو كست آنيك: دندي پس از او پرس12
. بوديد شد چون در آنجا ازدحامي ناپديسيه عكرا يه بود، زك دانست يافته نمين آن شفا كي ل13



.  تو بدتر نگرددين تا براكگر خطا ميد. يافته اينون شفا كا: افته بدو گفتيل كي او را در هيسي و بعد از آن، ع14
.  استيسيه مرا شفا داد، عكه آنكاد ان را خبر ديهودي آن مرد رفت و 15
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يامت داوريرد، بجهت قكه اعمال بد كات و هر يامت حي قيرد، براكو كيمال نه اعكرون خواهند آمد؛ هر ي و ب29
30 ه مرا فرستاده استك ي پدرةه ارادكستم بلي خود را طالب نةه ارادكرا ي من عادل است زينم و داورك ي ميده ام داوريه شنكه چنانكرد بلك توانم يچ نميمن از خود ه

.ستي من راست ناگر من بر خود شهادت دهم شهادت 31
  .  دهد راست استيه او بر من مك ي دانم شهادتي دهد و ميه بر من شهادت مك هست يگري د32
. شهادت داديد و او به راستي فرستادييحي شما نزد 33
  .ديابيم تا شما نجات ي گوين سخنان را مين اكينم ولك ي اما من شهادت انسان را قبول نم34
.دينك ي به نور او شاديه ساعتكد ي بود و شما خواستيشنده ا او چراغ افروخته و درخ35
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  .فرستاده است
د،يده ايده و صورت او را نديه هرگز آواز او را نشنك داده است ه مرا فرستاد به من شهادتك و خود پدر 37
دياورديمان نيه پدر فرستاد، شما بدو اك را يسكرا يد زيالم او را در خود ثابت ندارك و 38
. دهديه به من شهادت مكد؛ و آنها است ي داريات جاودانيه در آنها حكد ي بريرا شما گمان ميد، زينكش يتب را تفتك 39
. ديابيات يد تا حييد نزد من آي خواهي و نم40
  . رمي پذي جالل را از مردم نم41
.ديه در نفس خود محبت خدا را ندارك شناسم ين شما را مك ول42
.ردكد يد، او را قبول خواهي به اسم خود آيگري هرگاه ديد، ولينك ي من به اسم پدر خود آمده ام و مرا قبول نم43
د؟يستي واحد است طالب نيه از خداك را يد و جاللي طلبيگر ميدكيه جالل از كد و حال آنيمان آريد ايان توي شما چگونه م44
. ديدوار هستيه بر او امك است ي باشد و آن موسي شما ميه مدعك هست يسك. ردكه من نزد پدر بر شما ادعا خواهم كد ي گمان مبر45
.  من نوشته استةه او درباركد چونيردك يق ميز تصديد، مرا نيردك يق مي را تصديرا اگر موسي ز46
ردكد ي مرا قبول خواهيد،پس چگونه سخنهاينك يق نمي او را تصدي اما چون نوشته ها47
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: را گفتياس برادر شِمعون پطرُس باشد، ويه اندرك از شاگردان يكي 8
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.دي آورديم را بجا ميد، اعمال ابراهي بوديم مياگر اوالد ابراهشان گفتيد بيسيع.م استيه پدر ما ابراهك در جواب او گفتند 39
.ردكن نيم چنيابراه. نمك يلّم مكده ام تيه از خدا شنك يه با شما به راستك هستم يد و من شخصيشكد مرا بي خواهين اآلن مكي ول40
.ه خدا باشدكم ي پدر داركي. ميده نشده اييه ما از زنا زاكبدو گفتند .دي آوري شما اعمال پدر خود را بجا م41
ه او مرا كامده ام بليش خود نيه من از پكرا يه من از جانب خدا صادر شده و آمده ام، زكرا يد، زي داشتي بود، مرا دوست مياگر خدا پدر شما م: شان گفتي به ايسي ع42

.فرستاده است
.ديد بشنوي توانيا نمالم مركه كد؟ از آنجهت ي فهمي چه سخن مرا نمي برا43
. ستي نيه در او راستك باشد، از آنجهت ي ثابت نمياو از اول قاتل بود و در راست. ديد به عمل آري خواهي پدر خود را ميد و خواهشهاي باشيس مي شما از پدر خود ابل44

. ان استيرا دروغگو و پدر دروغگويد زي گويد، از ذات خود مي گويهرگاه به دروغ سخن م
. دينك يم، چرا مرا باور نمي گويه راست مكن سبب ي و اما من از ا45
د؟ينك يم، چرا مرا باور نمي گويه مرا به گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست مكست از شما يك 46
ديستينه از خداكد ي شنوين سبب شما نمي شنود و از ايالم خدا را مكه از خدا است، ك يسك 47
؟يو داري و دي هستيه تو سامركم يا ما خوب نگفتيآ: اب او گفتندان در جويهوديپس  48
.دي سازي حرمت   مي دارم و شما مرا بين پدر خود را حرمت مكو ندارم، ليه من دك جواب داد يسي ع49
.ندك ي مي طلبد و داوريه مك هست يسكستم، ي من جالل خود را طالب ن50
. ديد ديند، موت را تا به ابد نخواهكم مرا حفظ الك يسكم، اگر ي گوين به شما مين آمي آم51
د؟يند، موت را تا به ابد نخواهد چشكالم مرا حفظ ك يسك اگر يي گويا مردند و تو ميم و انبيابراه! يو داريه دكم ياآلن دانست: ان بدو گفتنديهودي پس 52
؟ي دانيه مك؟ خود را يمردند بزرگتر هستهك ييايه مرد و انبكم يا تو از پدر ما ابراهي آ53
. ما استيد خدايي گويه شما مك بخشد، آنيه مرا جالل مكپدر من آن است .  نباشديزياگر خود را جالل دهم، جالل من چ:  جواب داديسيع 54
. دارميم شناسم و قول او را نگاه ين او را مكيل.  باشمي شناسم مثل شما دروغگو ميم او را نميد و اگر گوي شناسي و او را نم55
.ديد و شادمان گرديند و ديه روز مرا ببكنيرد بر اك يم شادي پدر شما ابراه56
؟يده ايم را دي و ابراهيهنوز پنجاه سال ندار: ان بدو گفتنديهودي 57
. دا شود من هستميم پيه ابراهكش از آنيه پكم ي گوين به شما مين آميآم: شان گفتي بديسي ع58
ن برفتيرون شد و همچنيل بكيان گذشته، از هي ساخت و از مي خود را مخفيسياما ع. نندكد تا او را سنگسار  آنگاه سنگها برداشتن59


9يوحنا باب 
1 يدي مادرزاد ديورك رفت، يه مك يو وقت.

ده شد؟ييور زاكه كن او يا والدين شخص يرد، اكه ك استاد، گناه يا: رده، گفتندكال و و شاگردانش از او س2
. ظاهر شوديه تا اعمال خدا در وكرد و نه پدر و مادرش، بلكن شخص يه گناه نه اك جواب داد يسي ع3
.ندك يارك تواند يس نمكچ يه در آن هكد ي آيشب م.  خود مشغول باشمة فرستنديارهاكد به يه روز است، مرا باك ي مادام4
.ه در جهان هستم، نور جهانمك ي مادام5
د،يور مالكن انداخته، از آب گِل ساخت و گِل را به چشمان ي بر زمن را گفت و آب دهاني ا6
نا شده برگشتيپس رفته شست و ب. ي مرْسل است بشويلوحا به معنيبرو و در حوض س:  و بدو گفت7
رد؟ك ي ميي نشست و گدايه مكست ين آن نيا ايآ: ده بودند، گفتندي ديوركش از آن در حالت يه او را پك يسانكگان و يپس همسا 8
.من همانم: او گفت. شباهت بدو دارد:  گفتنديو بعض. همان است:  گفتندي بعض9

پس چگونه چشمان تو باز گشت؟ :  بدو گفتند10
.نا گشتميآنگاه رفتم و شسته ب. يلوحا برو و بشويده، به من گفت به حوض سيند، گِل ساخت و بر چشمان من مالي گوي ميسيه او را عك يشخص:  او جواب داد11
. دانمينم: جا است؟ گفتكآن شخص :  گفتندي به و12
.ان آوردنديسيور بود، نزد فركشتر يه پكپس او را  13
.رد، روز سبت بودك گِل ساخته، چشمان او را باز يسيه عك ي و آن روز14
.نا شدميپس شستم و ب.  من گذاردياگِل به چشمه: شان گفتي؟ بدينا شديه چگونه بكردند كال وز از او سيان نيسي آنگاه فر15
. ن معجزات ظاهر سازدي تواند مثل ايار مكچگونه شخص گناه: گران گفتنديد.  دارديه سبت را نگاه نمكرا يست، زيآن شخص از جانب خدا ن: ان گفتنديسي از فري بعض16

.شان اختالف افتاديان ايو در م
. استينب:  گفتساخت؟نايه چشمان تو را بك يي گوي او چه  مةتو دربار: ور گفتندك باز بدان 17
. دندينا شده را طلبيه پدر و مادر آن بكنا شده است، تا آنيور بوده و بكه كردند كان سرگذشت او را باور نيهودين كيل 18
نا گشته است؟  يور متولّد شده؟ پس چگونه الحال بكد يي گويه مكن است پسر شما يا ايآ: رده، گفتندكال وشان سي و از ا19
  .ور متولّد شدهكن پسر ماست و يه اكم ي دانيم: شان گفتندي پدر و مادر او در جواب ا20



. ندكان يد تا  احوال خود را بينكال و سياو بالغ است از و. ه چشمان او را باز نمودهكم ي دانيند، نمي بين الحال چطور مكي ل21
رونش يسه بينكح است، از يه او مسكند كه اعتراف كه هر كرده بودند كان با خود عهد يهوديه كدند، از آنرو ي ترسيان ميهوديه از كرا ين گفتند زي پدر و مادر او چن22
.نندك

دياو بالغ است از خودش بپرس: ن او گفتندينجهت والدي و از ا23
.ار استكن شخص گناهيه اكم ين دايما م. نكد يخدا را تمج: ور بود، باز خوانده، بدو گفتندكه كپس آن شخص را  24
. نا شده اميور بودم و اآلن بكه ك دانم يز مي چكي.  دانميار است نمكاگر گناه:  او جواب داد25
رد؟ك تو را باز يرد و چگونه چشمهاكبا تو چه :  باز بدو گفتند26
د؟يد شاگرد او بشويز اراده داريا شما نيد؟ آينود بشي خواهي چه باز ميد؟ و برايدينشن. ه اآلن به شما گفتمكشان را جواب داد ي ا27
مي باشي ميما شاگرد موس. يتو شاگرد او هست:  پس او را دشنام داده، گفتند28
. جا استكم از ي دانين شخص را نمياما ا. ردكلّم ك تيه خدا با موسكم ي داني ما م29
.ردك مرا باز يه چشمهاكجا است و حال آنكد از ين دايه شما نمكن عجب است يا: شان گفتي آن مرد جواب داده، بد30
. شنودي او را بجا آرد، او را مة خداپرست باشد و اراديسكن اگر كي شنود؛ ولياران را نمك گناهيه خدا دعاكم ي داني و م31
.رده باشدكور مادرزاد را باز ك چشمان يسكه كده نشده است ي عالم شني از ابتدا32
.ردك يار نتوانستكچ ي، هيود اگر شخص از خدا نب33
رون راندندي؟ پس او را بي دهيم ميا تو ما را تعليآ. ي با گناه متولّد شده ايلّكتو به :  گفتندي در جواب و34
؟يمان داريا تو به پسر خدا ايآ:  را جسته، گفتيردند، وكرون يه او را بكد ي چون شنيسيع 35
مان آورم؟يو است تا به ايك آقا يا:  او در جواب گفت36
.ند همان استك يلّم مكه با تو تك و آنيده ايز او را ديتو ن:  بدو گفتيسي ع37
.پس او را پرستش نمود. مان آوردمي خداوند ايا:  گفت38
. ور شوندكان، يناينا و بيوران بك آمدم تا ين جهان بجهت داوريمن در ا:  گفتيسي آنگاه ع39
م؟يور هستكز يا ما نيآ: دند گفتنديالم را شنكن يدند، چون اه با او بوكان يسي از فري بعض40
 مانديپس گناه شما م. مينا هستيد بيي گوين اآلن مكد و لي نداشتيد گناهي بوديور مكاگر : شان گفتي بديسي ع41


10يوحنا باب 
.ر باال رود، او دزد و راهزن استگيه از راه دكه از در به آغل گوسفندان داخل نشود، بلكم هر ي گوين به شما مين آميآم 1
.ه از در داخل شود، شبان گوسفندان استك و اما آن2
. برديرون ميشان را بي خواند و اي شنوند و گوسفندان خود را نام بنام ميد و گوسفندان آواز او را مي گشاي دربان بجهت او م3
. شناسنديه آواز او را مكرا ي روند، زي خرامد و گوسفندان از عقب او ميمشان ي ايش روي برَد، پيرون ميه گوسفندان خود را بك ي و وقت4
. شناسنديبان را نميه آواز غركرا يزند زي گريه از او مكنند، بلك يب را متابعت نمين غركي ل5
.  دي گويشان ميز بديه چه چكدند يشان نفهميشان آورد، اما اي اي برايسين مثَل را عيو ا 6
.ه من درِ گوسفندان هستمكم ي گوين به شما مين آميآم: شان باز گفتي بديسي آنگاه ع7
.دنديشان را نشنين گوسفندان سخن اكيش از من آمدند، دزد و راهزن هستند، ليه پك يسانكع ي جم8
  .ابديرون و درون خرامد و علوفه يابد و بيه از من داخل گردد، نجات كهر !  من در هستم9

نندكادتر حاصل يابند و آن را زيات يشان حيمن آمدم تا ا. ندك كشد و هالكه بدزدد و بكآند مگر ي آي دزد نم10
.  نهديو جان خود را در راه گوسفندان مكيشبان ن. و هستمكيمن شبان ن11
نده كرد و پراي گيند و گرگ گوسفندان را مك يرار مد، گوسفندان را گذاشته، في آيه گرگ مكند ي باشند، چون بيست و گوسفندان از آنِ او نميه شبان نك ي اما مزدور12
. سازديم

.ستير گوسفندان نكه مزدور است و به فكزد چوني گري مزدور م13
 شناسند،ي شناسم و خاصان من مرا ميو هستم و خاصان خود را مكي من شبان ن14
. نهميوسفندان م شناسم و جان خود را در راه گي شناسد و من پدر را ميه پدر مرا مك چنان15
. شبان خواهند شدكي گله و كيد و ياورم و آواز مرا خواهند شنيز بيد آنها را نيبا. ستندين آغل نيه از اكگر هست ي و مرا گوسفندان د16
  .     رمي نهم تا آن را باز گيه من جان خود را مك دارد ين سبب پدر مرا دوست مي و از ا17
افتميم را از پدر خود كن حيا. رميه آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گكقدرت دارم .  نهميه من خودآن را مكبلرد، ي گي آن را از من نميسك 18
.ان اختالف افتاديهوديان يالم، در مكن يباز به سبب ا 19
د؟ي دهي چه بدو گوش ميبرا. وانه استيو دارد و ديه دكشان گفتند ي از اياري بس20
ند؟كوران را باز ك تواند چشم يو ميا ديآ. ستيوانه نين سخنان دياه كگران گفتند ي د21
. د شد و زمستان بوديد تجديم، عيپس در اورشل 22
.دي خراميمان ميل، در رواق سلكي در هيسي و ع23
. ارا به ما بگوك، آشيح هستي؟ اگر تو مسي ما را متردد داريكتا : ان دور او را گرفته، بدو گفتنديهودي پس 24
. دهدي من شهادت مي آورم، آنها برايه به اسم پدر خود بجا مك ياعمال. دياورديمان نيمن به شما گفتم و ا: شان جواب دادي بديسي ع25
.   ه به شما گفتمكد، چنانيستيرا از گوسفندان من نيد زي آوريمان نمين شما اكي ل26
  .نندك يم و مرا متابعت م شناسي شنوند و من آنها را مي گوسفندان من آواز مرا م27



.س آنها را از دست من نخواهد گرفتكچ ي نخواهد شد و هك دهم و تا به ابد هالي ميات جاوداني و من به آنها ح28
.ردي تواند از دست پدر من بگي نميسكه به من داد از همه بزرگتر است و ك ي پدر29
مي هستكي من و پدر 30
. نندكبرداشتند تا او را سنگسار ان باز سنگها را يهوديآنگاه  31
د؟ينك ي مرا سنگسار مكيدام كبه سبب .  به شما نمودمكي نيارهاكار ياز جانب پدر خود بس: شان جواب دادي بديسي ع32
.يخوان ي و خود را خدا ميرا تو انسان هستيفر، زكه به سبب كم، بلينك ي، تو را سنگسار نمكيبه سبب عمل ن: ان در جواب گفتنديهودي 33
د؟يان هستيه من گفتم شما خداكا در تورات شما نوشته نشده است يآ: شان گفتي در جواب ايسي ع34
  تاب محو گردد،كه كست ين نكان خواند و مميشان نازل شد، خدايالم خدا بدكه ك را ي پس اگر آنان35
ه گفتم پسر خدا هستم؟ك، از آن سبب ييو گيفر مكد يي گويو مرده، به جهان فرستاد، بدكس يه پدر تقدك رايسكا ي آ36
.دياوريمان مي آورم، به من اي اگر اعمال پدر خود را بجا نم37
.ه پدر در من است و من در اوكد ينكن يقيد و يد تا بدانيمان آوريد، به اعمال اي آوريمان نمي آورم، هرگاه به من اين چنانچه بجا مك و ل38
رون رفتيشان بي ايرند، اما از دستهايبگگر باره خواستند او را ي پس د39
  . داد، رفت و در آنجا توقّف نموديد مي تعمييحيه اول ك ييو باز به آن طرف اُردن، جا 40
.ن شخص گفت، راست استي اة دربارييحين هر چه كچ معجزه ننمود ولي هييحيه ك نزد او آمده، گفتند ياري و بس41
مان آوردندي در آنجا به او اياري پس بس42


11يوحنا باب 
1 نْيمار بود، از اهل بيلعازر نام، بي ايو شخصم و خواهرش مرتا بوديه دِه مركا ين ع.

.مار بوديلعازر بيه برادرش اكد يانك خود خشي او را به مويهاين ساخت و پايه خداوند را به عطر، تدهكم آن است ي مر2
.     ض استي مري داريه او را دوست مك آن كني آقا، ايا:  پس خواهرانش نزد او فرستاده، گفتند3
.ابدي جالل خدا تا پسر خدا از آن جالل يه براكست بلين مرض تا به موت نيا: د گفتين را شني ايسي چون ع4
 نموديلعازر را محبت مي مرتا و خواهرش و ايسي و ع5
6 قّف نموده بود دو روز توك ييمار است، در جايه بكد يپس چون شن.
. ميه برويهوديباز به : شاگردان خود گفت و بعد از آن به7
؟ي بدانجا بروي خواهيا باز مينند؛ و آك خواستند تو را سنگسار يان ميهودي معلّم، اآلن يا:  شاگردان او را گفتند8
.ندي بين را ميه نور جهان اكرا ي ز خوردي در روز راه رود لغزش نميسكست؟ اگر ي روز دوازده نيا ساعتهايآ:  جواب داديسي ع9

. ستيه در او نور نكرا ي در شب راه رود لغزش خورد زيسكن اگر كي و ل10
.نمكدار ي روم تا او را بياما م. لعازر در خواب استيدوست ما ا: شان فرمودين را گفت و بعد از آن به اي ا11
.افتياهد ده است، شفا خوي آقا اگر خوابيا:  شاگردان او گفتند12
.دي گوي خواب ميه از آرامكشان گمان بردند ي موت او سخن گفت و اة درباريسي اما ع13
. لعازر مرده استيا: شان گفتيه بدي عالنيسي آنگاه ع14
.مين نزد او بروكد وليمان آريه در آنجا نبودم تا اك شما خشنود هستم ي و برا15
.ميريم تا با او بميز برويما ن: اگردان خود گفت توأم باشد، به همشيه به معنك پس توما 16
.  باشديه در قبر مكه چهار روز است كافت ي آمد، يسيپس چون ع 17
.ر پرتابيب به پانزده تيم بود، قري اورشلكيا نزديت عني و ب18
. دهنديشان را تسلّيم آمده بودند تا بجهت برادرشان، ايهود نزد مرتا و مري از ياري و بس19
.م در خانه نشسته ماندين مركيل. ردكد، او را استقبال ي آي ميسيه عكد ي چون مرتا شن و20
. مردي، برادر من نمي بودينجا مي آقا اگر ايا:  گفتيسي پس مرتا به ع21
.  ، خدا آن را به تو خواهد دادينكه هر چه از خدا طلب ك دانم يز مين اآلن نكي ول22
. اهد  برخاستبرادر تو خو:  بدو گفتيسي ع23
. ن خواهد برخاستيامت روز بازپسيه در قك دانم يم:  گفتي مرتا به و24
.مان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردديه به من اكهر . ات هستميامت و حيمن ق:  بدو گفتيسي ع25
؟ينك ين را بور ميا ايآ. مان آورد، تا به ابد نخواهد مرديه زنده بود و به من اك و هر 26
نده استيه در جهان آكح پسر خدا ي مسييه توكمان دارم ي آقا، من اي ايبل:  او گفت27
. خواندياستاد آمده است و تو را م:  خوانده، گفتين را گفت، رفت و خواهر خود را در پنهانيو چون ا 28
. برخاسته، نزد او آمديد، بزودين را بشني او چون ا29
.ردكه مرتا او را مالقات ك ييه در جاكبود، بل هنوز وارد ده نشده يسي و ع30
 رود تا در آنجا يبه سر قبر م:  رود، از عقب او آمده، گفتنديرون ميل بيم برخاسته، به تعجيه مركدند ي دادند، چون دي ميه در خانه با او بودند و او را تسلّك يانيهودي و 31
.ندكه يگر
. مردي، برادر من نمي بودينجا مي آقا اگر در ايا:  او افتاد و بدو گفتيده، بر قدمهاياو را دد، ي بود رسيسيه عك ييم چون به جاي و مر32



.در شده، مضطرب گشتكافت، در روح خود بشدت ميان يه با او آمده بودند گركان را هم يهوديد و يان دي چون او را گريسي ع33
. نيا و ببيب آقا يا: د؟ به او گفتنديجا گذارده اكاو را  : و گفت34
. ستي بگريسي ع35
! داشتياو را دوست مد چقدريبنگر: ان گفتنديهودي آنگاه 36
رد؟يز نمين مرد نيه اكند كرد، نتوانست امر كور را باز كه چشمان كن شخص يا ايآ: شان گفتندي از اي بعض37
  .بر سرش گذارده ي بود، سنگيدر شده، نزد قبر آمد و آن غارك باز بشدت در خود ميسيپس ع 38
. ه چهار روز گذشته استكرا ي آقا اآلن متعفّن شده، زيا: ت بدو گفتيمرتا خواهر م. ديسنگ را بردار:  گفتيسي ع39
د؟ي دي، جالل خدا را خواهياوريمان بيا به تو نگفتم اگر ايآ:  گفتي به ويسي ع40
.يديه سخن مرا شنكنم ك ير مك پدر، تو را شيا: شمان خود را باال انداخته، گفت چيسيع. ت گذاشته شده بود برداشتنديه مك يي پس سنگ را از جا41
.يه تو مرا فرستادكاورند يمان بيه حاضرند گفتم تا اكن گروه ين بجهت خاطر اك؛ ولي شنويشه سخن مرا ميه همك دانستم ي و من م42
.ايرون بيلعازر، بي ايا: ردكن را گفت، به آواز بلند ندا ي چون ا43
د بروديد و بگذارينكاو را باز : شان گفتي بديسيع. ده بوديچي پي او به دستماليرون آمد و رويفن بسته بك ي در حال آن مرده دست و پا44
.مان آوردنديد، بدو ايرد دك يسيم آمده بودند، چون آنچه عيه با مركان يهودي از ياريآنگاه بس 45
رده بود آگاه ساختندك يسيه عك ييارهاكشان را از يفتند و اان ريسيشان نزد فري از اين بعضكي ول46
47 نَه و فرك يساوپس رد؟ي نمايار مين مرد، معجزات بسيه اكرا يم زينكچه : ان شورا نموده، گفتنديسيه

.ان آمده، جا و قوم ما را خواهند گرفتيمان خواهند آورد و روميم، همه به او اين واگذاري اگر او را چن48
.دي دانيچ نميشما ه: شان گفتيهنَه بود، بدكس يه در آن سال رئكافا نام يشان، قي از ايكي 49
. نگردندكفه هالي طايرد و تمامي شخص در راه قوم بمكيه كد است يه بجهت ما مفكد ينك ير نمك و ف50
:رديفه بمي در راه آن طايسيست عي بايه مكرد كهنَه بود، نبوت كس يه چون در آن سال رئكن را از خود نگفت بلي و ا51
  .ندك جمع يكيه متفرّقند در كه تا فرزندان خدا را كفه تنها بلي و نه در راه آن طا52
.شندكه او را بكردند ك و از همان روز شورا 53
م نام داشت و با شاگردان خود در آنجا توقّف يه افراك يشهرابان به ي بكي نزديه از آنجا روانه شد به موضعك رفت بليارا راه نمكهود آشيان ي در ميسي پس بعد از آن ع54

نمود
.م آمدند تا خود را طاهر سازنديات قبل از فِصح به اورشلك از بلوياري شد، بسكيهود نزديو چون فِصح  55
د؟ي آيمد ني عيا برايد؟ آي بريچه گمان م:  گفتنديگر ميدكيستاده، به يل اكي بودند و در هي ميسي و در طلب ع56
جا است و اطّالع دهد تا او را گرفتار سازندكه ك بداند يسكه اگر كرده بودند كم كان حيسيهنَه و فرك يساو اما ر57


12يوحنا باب 
1 ح، عيپس شش روز قبل از عده بوديزانيلعازر مرده را از مردگان برخيه اك ييا آمد، جايت عني به بيسيد فِص.

. ان با او بودي از مجلسيكيلعازر يرد و اك يردند و مرتا خدمت مكام حاضر  او در آنجا شي و برا2
. عطر پر شديه خانه از بوكد، چنانيانك خود خشيهاي او را از مويهايرد و پاكن ي را تدهيسي عيهاي از عطرِ سنبلِ خالصِ گرانبها گرفته، پايم رطلي آنگاه مر3
: بود، گفتي وةنندكم يه تسلك، پسر شمعون يوطي اسخريهوداي يعني از شاگردان او يكي پس 4
نار فروخته نشد تا به فقرا داده شود؟يصد دين عطر به سي چه اي برا5
. داشتي شد بر مي او و از آنچه در آن انداخته مةطه در حواليه دزد بود و خركه از آنرو ك داشت، بلي فقرا ميه پرواكن را نه از آنرو گفت ي و ا6
  .ن را نگاه داشته استين من ايفكه بجهت روز تكرا ي را واگذار زاو:  گفتيسي ع7
.ستمي باشند و اما من همه وقت با شما نيشه با شما ميرا فقرا همي ز8
نندي بود ببدهيزانيه از مردگان برخكز يلعازر را نيه تا اك و بس بليسي عي در آنجا است آمدند، نه برايسيه عكهود چون دانستند ير از يثك يپس جمع.
.شندكز بيلعازر را نيه اكردند كهنَه شورا ك يساو آنگاه ر10
 آوردنديمان مي ايسي رفتند و به عيهود به سبب او مي از ياريه بسكرا ي ز11
د،ي آيم مي به اورشليسيه عكدند يد آمده بودند، شني عيه براك ياري آن روز چون گروه بسيفردا 12
. دي آيه به اسم خداوند مكل ي باد پادشاه اسرائكعانا مباريهوش: ردندك يرون آمدند و ندا ميه، به استقبال او ب نخل را گرفتي شاخه ها13
توب است كه مكافته، بر آن سوار شد چناني ي االغةرّك يسي و ع14
.دي آي ميرّه االغك پادشاه تو سوار بر كنيهون مترس، اي دختر صيه اك 15
  .رده بودندكتوب است و همچنان با او ك او مةزها دربارين چيه اكافت، آنگاه به خاطر آوردند ي جالل يسين چون عكدند، ليزها را نفهمين چي و شاگردانش اوالً ا16
.ده استيزانيلعارز را از قبر خوانده، او را از مردگان برخيه اكه با او بودند شهادت دادند ك ي و گروه17
. ه آن معجزه را نموده بودكده بودند يرا شنيردند، زكا استقبال ز آن گروه او رين ني و بجهت هم18
 او رفته اندي تمام عالم از پكنيد؟ اي بريچ نفع نميه هكد يني بينم: گر گفتنديدكيان به يسي پس فر19
. بودنديوناني يد بجهت عبادت آمده بودند، بعضيه در عك يسانكو از آن  20
.ميني را ببيسيم عي خواهي آقا، ميا: رده، گفتندكال ول بود آمدند و سي جليداي صتيه از بكپس يشان نزد فلي ا21
  . گفتنديسيپس به عياس و فلياس گفت و اندريلّپس آمد و به اندري ف22



.ابديه پسر انسان جالل كده است ي رسيساعت: شان گفتي در جواب ايسي ع23
.ار آورديرد ثمر بسين اگر بمكيرد، تنها ماند لي افتد نمين مي زمه درك گندم ةم اگر داني گوين به شما مين آمي آم24
. آن را نگاه خواهد داشتيات جاودانين جهان جان خود را دشمن دارد، تا حيه در اكند؛ و هر ك كه جان خود را دوست دارد، آن را هالك يسك 25
.ند و پدر مرا حرمت خواهد داشتكه مرا خدمت كز خواهد بود؛ و هر يخادم من نه من باشم آنجا ك ييند و جاك بيرويند، مرا پك مرا خدمت يسك اگر 26
.ده امين ساعت رسين امر تا اين بجهت همكل. نكن ساعت رستگار ي پدر مرا از ايم؟ اي اآلن جان من مضطرب است و چه بگو27
. باز جالل خواهم داده جالل دادم وكد ي از آسمان در رسييناگاه صدا!  پدر اسم خود را جالل بدهي ا28
!     ردكلّم ك با او تيفرشته ا: گران گفتنديو د! رعد شد: ده، گفتندين را شنيه حاضر بودند اك ي پس گروه29
.ه بجهت شماكامد، بلي من نين صدا از برايا:  در جواب گفتيسي ع30
. شودينده مكرون افين جهان بيس اين جهان است و اآلن رئي اي الحال داور31
.ديشك خود خواهم يرده شوم، همه را به سوكن بلند ي و من اگر از زم32
رديست بمي بايه مكه از آن قسم موت يناكن را گفت ي و ا33
ن پسر يست ايكده شود؟ يشكد باال يه پسر انسان باك يي گويپس تو چگونه م.  ماندي ميح تا به ابد باقيه مسكم يده ايما از تورات شن: پس همه به او جواب دادند 34

انسان؟
 ي رود نمي راه    ميكيه در تارك يسكرد؛ و يد تا ظلمت شما را فرو نگيه نور با شماست، راه بروك يپس مادام.  نور با شماستي زمانكاند: شان گفتي بديسي آنگاه ع35

. روديجا مكداند به 
 ساختيشان مخفين را بگفت، رفته و خود را از اي چون ايسيع. ديد تا پسران نور گرديمان آوريه نور با شماست به نور اك ي مادام36
.اوردنديمان نيار نموده بود، بدو اين معجزات بسيشان چني ايش رويه پكنيو با ا 37
د؟يار گردكه آشك خداوند به يرد و بازوكه خبر ما را باور كست يك خداوند يا:  گفت به اتمام رسديا نبيه اشعك يالمك تا 38
:ز گفتيا نيه اشعكرا يمان آورد، زينجهت نتوانستند ا و از آ39
.شان را شفا دهمي خود نفهمند و برنگردند تا اينند و به دلهايشان را سخت ساخت تا به چشمان خود نبي ايرد و دلهاكور كشان را ي چشمان ا40
.ردكلّم ك او تةد و درباريه جالل او را دك يا گفت وقتيالم را اشعكن ي ا41
. رون شونديسه بينكه مبادا از كردند كان اقرار نيسيمان آوردند، اما به سبب فريز بدو اي از سرداران نيارين، بسي با وجود انك ل42
 داشتنديشتر از جالل خدا دوست ميه جالل خلق را بكرا ي ز43
.مان آورده استيه است، اه مرا فرستادكه به آنكمان آورد، نه من بليه به من اكآن: رده، گفتك ندا يسيآنگاه ع 44
.ده استيمرا دةد فرستنديه مرا دك يسك و 45
.مان آورد در ظلمت نمانَديه به من اك در جهان آمدم تا هر ي من نور46
.ت بخشمه تا جهان را نجاكنم بلك يامده ام تا جهان را داوريه نكرا ينم زك ي نمياورد، من بر او داوريمان نيد و ايالم مرا شنك يسك و اگر 47
. ردك خواهد ين بر او داوريه گفتم در روز بازپسك يالمكند، همان ك يه در حقّ او داورك هست يسكند، كالم مرا قبول نكر شمارد و يه مرا حقك هر 48
.نمكلّم كز تيم و به چه چيه چه بگوكه مرا فرستاد، به من فرمان داد ك ين پدركه من از خود نگفتم، لك زانرو 49
نمك يلّم مكه پدر به من گفته است، تكم چناني گويپس آنچه من م.  استيات جاودانيه فرمان او حكدانم  ي و م50


13يوحنا باب 
1 ح، چون عيو قبل از عان خود را يده است تا از ايه ساعت او رسك دانست يسيد فِصت ميه در اكن جهان به جانب پدر برود، خاصا به آخر شان را تي نمود، اين جهان محب

.محبت نمود
ند،كم يه او را تسلك نهاده بود يوطيهودا پسر شمعون اسخريش از آن در دل يس پي خوردند و ابلي و چون شام م2
 رود،يز را بدست او داده است و از نزد خدا آمده و به جانب خدا ميه پدر همه چك دانست يه  مكني با ايسي ع3
.مر بستك گرفته، به يرد و دستمالكون ري خود را بة از شام برخاست و جام4
.مر داشتكه بر ك يدن آنها با دستماليانك شاگردان و خشيهايرد به شستن پاكخته، شروع ي پس آب در لگن ر5
؟يي شوي مرا ميهاي آقا تو پايا:  گفتيد، او به وي پس چون به شمعون پطرس رس6
.دي فهمين بعد خواهك، لي دانينم اآلن تو نمك يآنچه من م:  گفتي در جواب ويسيع 7
.ستي نيبيم تو را با من نصياگر تو را نشو:  او را جواب داديسيع.  شستي مرا هرگز نخواهيهايپا:  پطرُس به او گفت8
.زيه دستها و سر مرا نك مرا و بس، بليهاي آقا نه پايا:  شمعون پطرس بدو گفت9

.ن نه همهكد لي هستكشما پا.  استكه تمام او پاكها، بليگر به شستن پاست ميافت محتاج نيه غسل ك يسك:  بدو گفتيسي ع10
.ديستي نك شما پايهمگ: ن جهت گفتي دانست و از اي خود را مةنندكم يه تسلكرا ي ز11
ردم؟كد آنچه به شما يديا فهميآ: شان گفتيشان را شست، رخت خود را گرفته، باز بنشست و بدي ايهايو چون پا 12
.ن هستميه چنكرا يد زيي گويد و خوب مي خواني استاد و آقا م شما مرا13
.دييگر را بشويدكي يهايه پاكز واجب است ي شما را شستم، بر شما نيهايه آقا و معلّم هستم، پاك پس اگر من 14
.دينكز بيردم، شما نكه من با شما ك دادم تا چنانيرا به شما نمونه اي ز15
. خودةست و رسول از فرستندي خود ني غالم بزرگتر از آقامي گوين به شما مين آمي آم16
.ديد، خوشابحال شما اگر آن را به عمل آرين را دانستي هرگاه ا17
.ه استردك خود را بر من بلند ة خورد، پاشنيه با من نان مكتاب تمام شود آنكن تا كي شناسم، ليده ام ميه برگزك را يم؛ من آناني گويع شما سخن نمي جمة دربار18



.ه من هستمكد ينكه واقع شود باور ك يم تا زماني گوي اآلن قبل از وقوع به شما م19
.رده باشدك مرا قبول ةند، فرستندكه مرا قبول كآنرده؛ وك فرستم، مرا قبول يه مك را يسكند كه قبول كم هر ي گوين به شما مين آمي آم20
.ردكم خواهد ي از شما مرا تسليكيه كم ي گوين به شما مين آميآم: هادت داده، گفتن را گفت، در روح مضطرب گشت و شي ايسيچون ع 21
.دي گويه مك ةن را درباريه اك بودند يران ميردند و حك يگر نگاه ميدكي پس شاگردان به 22
   نمود؛ي او را محبت ميسي زد و عيه  ميك تيسي عةنيه به سك از شاگردان او بود يكي و 23
.ن را گفتيه اك ةه بپرسد درباركرد كس بدو اشاره  شمعون پِطر24ُ
دام است؟كخداوندا :  افتاده، بدو گفتيسي پس در آغوش ع25
. پسر شمعون داديوطي اسخريهودايپس لقمه را فرو برده، به .  دهميه من لقمه را فرو برده، بدو مكآن است :  جواب داديسي ع26
.نك بي، به زودينك يآنچه م:  را گفتي ويسيآنگاه ع. طان در او داخل گشتي بعد از لقمه، ش27
. چه بدو گفتيه براكدند يان نفهمي از مجلسين سخن را احدي اما ا28
 به فقرا بدهديزيه چكا آنيد را بخرد يحتاج عي را فرمود تا ماي ويسيهودا بود، عيطه نزد يه چون خرك گمان بردند يه بعضكرا ي ز29
.رون رفت و شب بودي، در ساعت بپس او لقمه را گرفته 30
.افتيافت و خدا در او جاللياآلن پسر انسان جالل :  گفتيسيرون رفت عي چون ب31
. او را جالل خواهد دادينه خدا او را در خود جالل خواهد داد و به زوديافت، هر آي و اگر خدا در او جالل 32
.مي گويز به شما ميد آمد، اآلن ني تواني روم شما نميه مك ييهود گفتم جايه به كرد؛ و همچنان كد يطلب خواهگر با شما هستم و مرا ي دي زمانك فرزندان، اندي ا33
.دييگر را محبت نمايدكيز يه من شما را محبت نمودم تا شما نكد، چنانييگر را محبت نمايدكيه ك دهم ي تازه ميمك به شما ح34
.ديگر را داشته باشيدكيد اگر محبت يمن هسته شاگرد كد ين همه خواهند فهمي به هم35
.  آمدين در آخر از عقب من خواهك و ليياي از عقب من بي تواني روم، اآلن نمي مييجا:  جواب داديسي؟ عي رويجا مك آقا يا:  گفتي شمعون پِطرُس به و36
. در راه تو خواهم نهادم؟ جان خود راياي چه اآلن نتوانم از عقب تو بي آقا برايا:   پِطرُس بدو گفت37
، خروس بانگ نخواهد زديرده باشكار نكم تا سه مرتبه مرا اني گوين به تو مين آمي؟ آمي نهيا جان خود را در راه من ميآ:  به او جواب داديسي ع38


 14يوحنا باب 
1 ديمان آوريز ايد به من نيمان آوريبه خدا ا! دل شما مضطرب نشود.

نم،ك حاضر يانك شما مي روم تا برايم.  گفتميار است و الّا به شما مينزل بس پدر من مة در خان2
.ديز باشي باشم شما نيه من مك ييم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جاي آينم، باز مك حاضر يانك شما مي و اگر بروم و از برا3
.دي دانيد و راه را مي داني روم ميه من   مك يي و جا4
م دانست؟يپس چگونه راه را توان. ي رويجا مكم ي داني آقا نميا: بدو گفت توما 5
.دي آي من نمةليس نزد پدر جز به وسكچ يه. ات هستمي و حيمن راه و راست:  بدو گفتيسي ع6
.ديده ايد و او را دي شناسين او را ميد و بعد از اي شناختيز ميد، پدر مرا ني شناختي اگر مرا م7
.  استيافكه ما را ك آقا پدر را به ما نشان ده يا:  گفتيولپس به ي ف8
 پدر را به ما نشان ده؟يي گويپس تو چگونه تو م. ده استيد، پدر را ديه مرا دك يسك؟ يا مرا نشناخته ايه با شما بوده ام، آكن مدت يلپس در اي فيا:  بدو گفتيسي ع9

 ين اعمال را مين است، او اكه در من ساك ين پدركم، لي گويم از خود نمي گويه من به شما مك ييدر من است؟ سخنهاه من در پدر هستم و پدر ك ينك يا باور نمي آ10
. ندك

. دينكق يه من در پدر هستم و پدر در من است، والّا مرا به سبب آن اعمال تصدكد ينكق ي مرا تصد11
 روميه من نزد پدر مكرا يرد، زكز خواهد ينها نيرد و بزرگتر از اكز خواهد ينم او نك يه من مك را ييهااركمان آرد، يه به من اكم هر ي گوين به شما مين آمي آم12
13 ابديد بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جالل ينكال وه به اسم من سك را يزيو هر چ.  

د من ان را بجا خواهم آوردينك به اسم من طلب يزي اگر چ14
.ديام مرا نگاه دارك احد،ياگر مرا دوست دار 15
شه با شما بماند،يرد تا همكگر به شما عطا خواهد ي دي دهنده اينم و تسلّك يال مو و من از پدر س16
ند و در شما خواهد  مايه او با شما مكرا يد، زي شناسي شناسد و اما شما او را ميند و  نمي بيه او را نمكرا يند زك تواند او را قبول يه جهان   نمك ي روح راستيعني 17
بود
18  مي آي گذارم نزد شما ميم نميتيشما را.

.ستيد زيه من زنده ام، شما هم خواهكن جهت يد و از ايني بيند و اما شما مرا مي بيگر مرا نمي جهان دي زمانك بعد از اند19
.ه من در پدر هستم و شما در من و من در شماكد دانست ي و در آن روز شما خواه20
د، پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود ي نمايه مرا محبت مكد؛ و آني نمايه مرا محبت مكند، آن است كام مرا دارد و آنها را حفظ كه احك هر 21

.و خود را به او ظاهر خواهم ساخت
 و نه بر جهان؟ييه ما بنما خود را بي خواهي آقا چگونه ميا:  گفتي، به ويوطيهودا، نه آن اسخري 22
.م گرفتين خواهك مسي او آمده، نزد ويالم مرا نگاه داشت و پدرم او را محبت خواهم نمود و به سوكد، ي مرا محبت نمايسكاگر :  در جواب او گفتيسي ع23
. فرستاده مراك است يپدره از كست بليد از من ني شنويه مك يالمكند؛ و ك يالم مرا حفظ نمكد، يه مرا محبت ننماك و آن24
.ه با شما بودمك ين سخنان را به شما گفتم وقتي ا25



.اد شما خوهد آورديم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به يز را به شما تعلي فرستد، او همه چيه پدر او را به اسم من مك روح القدس يعني دهنده ين تسلّكي ل26
.دل شما مضطرب و هراسان نباشد.  دهمي دهد، من به شما ميه جهان مكنه چنان.  دهميخود را به شما م ي گذارم، سالمتي شما مي براي سالمت27
.ه پدر بزرگتر از من استكرا ي روم، زيه گفتم نزد پدر مكد ي گشتيد، خوشحال مي نمودياگر مرا محبت م. مي آي روم و نزد شما ميه من به شما گفتم مكد يده اي شن28
ديمان آوريه واقع گردد اك ي از وقوع به شما گفتم تا وقت و اآلن قبل29
. ندارديزيد و در من چي آين جهان ميس ايه رئكرا يار با شما نخواهم گفت، زين بسي بعد از ا30
مينجا برويد از ايزيبرخ. نمك يرد همانطور مكم كه پدر به من حكم، چناني نمايه پدر را محبت مكن تا جهان بداند كي ل31


15يوحنا باب 
1 هستم و پدر من باغبان استيقي حقكمن تا .

وه آورديشتر ميند تا بك ي مكوه آرد آن را پاي سازد و هر چه مياورد، آن را دور ميوه نيه مك در من ي هر شاخه ا2
.دي هستكه به شما گفته ام پاك يالمكالحال شما به سبب  3
.ديز اگر در من نمانين شما ني نماند، همچنكوه آورد اگر در تاي تواند مياخه از خود نمه شكهمچنان. د و من در شماي در من بمان4
.ردكد ي توانيچ نميه جدا از من هكرا ي آورد زيار مي بسةوي ماند و من در او، ميه در من مكآن.  هستم و شما شاخه هاك من تا5
. شودي اندازند و سوخته ميرد، در آتش مكد و آنها را جمع ك خشي شود و ميرون انداخته مي در من نماند، مثل شاخه بيسك اگر 6
  . شما خواهد شديه براكد يد طلبي خواهيالم من در شما بماند، آنچه مكد و ي اگر در من بمان7
.ديد و شاگرد من بشوياوريار بي بسةويه مكني شود به ايارا مك جالل پدر من آش8
.ديز شما را محبت نمودم؛ در محبت من بمانيه پدر مرا محبت نمود، من نك همچنان 9

. مانميام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبت او مكه من احكد ماند، چنانيد، در محبت من خواهيام مرا نگاه دارك اگر اح10
امل گرددك شما ي من در شما باشد و شادين را به شما گفتم تا در خوشي ا11
12 ت نمايدكيه كم من كن است حيات نمودمكد، همچنان ييگر را محبه شما را محب.

.ه جان خود را بجهت دوستان خود بدهدكن ندارد ي محبتِ بزرگتر از ايسك 13
.دينم بجا آرك يم مكد اگر آنچه به شما حي شما دوست من هست14
.ردمكان يده ام به شما بيه هر چه از پدر شنكرا ي را دوست خوانده ام زن شماك داند؛ ليند نمك يش ميه بنده آنچه آقاكرا ي خوانم زيگر شما را بنده نمي د15
ندكد به شما عطا ينك شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب ةويد و ميوه آوريد و ميردم تا شما بروكدم و شما را مقرّر يه من شما را برگزكد، بليدي شما مرا برنگز16
17 ت نمايدكينم تا ك يم مكزها شما را حين چيبه ادييگر را محب .

.شتر از شما مرا دشمن داشته استيه پكد ي اگر جهان شما را دشمن دارد، بدان18
 ي مين سبب جهان با شما دشمنيده ام، از ايه من شما را از جهان برگزكد بليستيه از جهان نكن چونكل.  داشتيد، جهان خاصان خود را دوست مي بودي اگر از جهان م19
. ندك

الم شما را كالم مرا نگاه داشتند، كز زحمت خواهند داد؛ اگر ياگر مرا زحمت دادند، شما را ن. ستي خود نيغالم بزرگتر از آقا: ه به شما گفتمك را يالمكد ي به خاطر آر20
.هم نگاه خواهند داشت

. شناسنديرا نم مةه فرستندكرا يرد زكارها را به شما خواهند كن يع اين بجهت اسم من جمك ل21
. گناه خود ندارندي براي داشتند؛ و اما اآلن عذريرده، گناه نمكلّم نكشان تيامده بودم و به اي اگر ن22
.ز دشمن دارديمرا نه مرا دشمن دارد پدرك هر 23
.زيدند و دشمن داشتند مرا و پدر مرا نينون دكن اكيول.  داشتنديرده بود، گناه نمك هرگز نيسكر از من يه غكرده بودم ك نييارهاكشان يانِ اي و اگر در م24
  . سبب دشمن داشتنديه مرا بكتوب است كشان ميعت ايه در شرك يالمكه تا تمام شود ك بل25
.داد گردد، او بر من شهادت خواهد يه از پدر صادر مك ي روح راستيعنيد، ي فرستم آيه او را از جانب پدر نزد شما مك دهنده ين چون تسلّكي ل26
ديه از ابتدا با من بوده اكرا يد داد زيز شهادت خواهي و شما ن27


16يوحنا باب 
1 دين را به شما گفتم تا لغزش نخوريا.

.ندك يه خدا را خدمت مكشد، گمان برَد كه شما را بكه هر كد ي آي ميه ساعتكرون خواهند نمود؛ بليس بيناك شما را از 2
.ه نه پدر را شناخته اند و نه مراكرد، بجهت آنكواهند ارها را با شما خكن ي و ا3
ه با شما بودمكرا ين را از اول به شما نگفتم، زيو ا. ه من به شما گفتمكد يد به خاطر آوريه ساعت آك ين را به شما گفتم تا وقتين اكي ل4
.ي رويجا مك پرسد به ي از شما از من نميسك روم و ي خود مةاما اآلن نزد فرستند 5
.ن را به شما گفتم، دل شما از غم پر شده استين چون اكي ول6
. فرستميم اما اگر بروم او را نزد شما.  دهنده نزد شما نخواهد آمديرا اگر نروم تسلّيد است، زي شما مفيه رفتن من براكم ي گوي و من به شما راست م7
.م خواهد نمود ملزيد، جهان را بر گناه و عدالت و داوري و چون او آ8
. آورنديمان نميه به من اكرا ي اما بر گناه، ز9

. ديد ديگر مرا نخواهي روم و ديه نزد پدر خود مك و اما بر عدالت،از آن سبب 10



م شده استكن جهان حيس ايه بر رئك، از آنرو ي و اما بر داور11
  .   دي تحمل آنها را ندارن اآلن طاقتكم، ليز دارم به شما بگويگر ني ديزهايار چيو بس12
ده است سخن خواهد گفت و از امور يه به آنچه شنكند بلك يلّم نمكه از خود تكرا يرد زكت خواهد ي هدايع راستيد، شما را به جمي آي روحِ راستيعنين چون او كي ول13
.نده به شما خبر خواهد داديآ

  .خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داده از آنچه آنِ من است كرا ي او مرا جالل خواهد داد ز14
.رد و به شما خبر خواهد دادين جهت گفتم كه از آنچه آن من است، مي گياز ا.  هر چه از ان پدر است، از آن من است15
. روميه نزد پدر مكرا يد زيد دي باز مرا خواهيكد و بعد از انديد دي مرا نخواهيك بعد از اند16
 يه نزد پدر مكرا يد و زيد دي باز مرا خواهيكد و بعد از انديد دي مرا نخواهيكه اندكد ي گويه به ما مكنيز است ايچه چ: گر گفتنديدكيانش به  از شاگرديآنگاه بعض 17

روم؟
.دي گويم چه مي دانيد؟ نمي گويه مكه ك يكن انديز است ايچه چ:  پس گفتند18
 باز مرا يكد پس از انديد ديگر مرا نخواهي ديكه گفتم اندكد ينك يال مون سيان خود از ايا در ميآ: شان گفتيبدنند، كال و خواهند از او سيه مك چون دانست يسي ع19

د؟يد ديخواه
. مبدل خواهد شدين حزن شما به خوشكد لي شويشما محزون م.  خواهد نموديرد و جهان شادكد ي خواهيه و زاريه شما گركم ي گوين به شما مين آمي آم20
 در يه انسانكني از اي آورد به سبب خوشياد نميگر يد، آن زحمت را ديين چون طفل را زاكيول. ده استيه ساعت او رسكرا ي شود، زيدن محزون ميين زاي در ح زن21

  . افتيجهان تولّد 
. را از شما نخواهد گرفتيخوشس آن كچ يو دل شما خوش خواهد گشت و هدين باز شما را خواهم دكد، لي باشين اآلن محزون مي پس شما همچن22
.ردكد، به شما عطا خواهد ينكه هر آنچه از پدر به اسم من طلب كم ي گوين به شما مين آميآم. ردكد يال نخواهو از من سيزي و در آن روز چ23
.امل گرددك شما يد و خوشيابيد تا بيد، بطلبيردك طلب نيزينون به اسم من چك تا24
ارا خبر خواهم دادكه از پدر به شما آشك زنم بليا به شما حرف نمزها را به مثلهين چي ا25
26 نم،ك يال موه من بجهت شما از پدر سكم ي گويرد و به شما نمكد يدر آن روز به اسم من طلب خواه

. آمدمرونيه من از نزد خدا بكد يمان آورديد و ايه شما مرا دوست داشتك دارد، چونيرا خودِ پدر شما را دوست مي ز27
. روميرون آمدم و در جهان وارد شدم، و باز جهان را واگذارده، نزد پدر مي از نزد پدر ب28
.يي گويچ مثَل نمي و هيي گويه سخن مينون عالنكهان ا:  شاگردانش بدو گفتند29
.يرون آمديه از خدا بكم ينك ين جهت باور ميبد.  از تو بپرسديسكه كست ي و الزم ني دانيز ار ميه همه چكم ي اآلن دانست30
د؟ينك يا اآلن باور ميآ: شان جواب دادي به ايسي ع31
.ه پدر با من استكرا يستم زين تنها نكيل. د گذاردي به نزد خاصان خود و مرا تنها خواهيكيد شد هر يه متفرّق خواهكه اآلن آمده است كد بلي آي مي ساعتكني ا32
.ه من بر جهان غالب شده امكرا يد زين خاطر جمع داركول. شد شما زحمت خواهديدر جهان برا. دي داشته باشيتا در من سالمتردم كلّم كزها به شما تين چي بد33


17يوحنا باب 
1 الل دهدز تو را جيپسر خود را جالل بده تا پسرت ن. ده استي پدر ساعت رسيا: رده، گفتكن را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند ي چون ايسيع   .

. بخشديات جاوداني به آنها حي تا هر چه بدو داده اي قدرت داده ايه او را بر هر بشرك همچنان 2
. بشناسنديه فرستادكح را ي مسيسي و عيقي واحِد حقيه تو را خداكن است ي ايات جاوداني و ح3
.دميمال رسانكه نم، بك تا بيه به من سپردك را ياركن تو را جالل دادم و ي زمي من بر رو4
نش جهان نزد تو داشتميه قبل از آفرك ي پدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جاللي و اآلن تو ا5
6 الم تو را نگاه داشتندك و يشان را به من دادياز آنِ تو بودند و ا.  ظاهر ساختميردكه از جهان به من عطا ك ياسم تو را به آن مردمان.  

.  باشدي از نزد تو مي به من داده ا و اآلن دانستند آنچه7
.يه تو مرا فرستادكمان آوردند يرون آمدم و ايه نزد تو بكن دانستند يقي يردند و از روكشان قبول يشان سپردم و اي، بديه به من سپردك را يالمكرا ي ز8
. باشنديه از آنِ تو مكرا ي، زين داده اه به مك يسانك يه از براكنم، بلك يال نمو جهان سينم و براك يال مونها سي من بجهت ا9

افته امياز آنِ من است از آنِ تو است و آنچه از آنِ تو است از آنِ من است و در آنها جالل  و آنچه10
ه ما ك باشند چنانيكياسم خود نگاه دار تا ، به يه به من داده اكنها را ي پدر قدوس ايا. مي آينها در جهان هستند و من نزد تو ميستم اما اين در جهان نيبعد از ا 11
.ميهست
ت تا ك نشد، مگر پسرِ هالكشان هالي از ايكيه ك حفظ نمودم يه به من داده اكس را كشان را به اسم تو نگاه داشتم، و هر يشان در جهان بودم، من ايه با اك ي مادام12
. تاب تمام شودك

.امل داشته باشندك مرا در خود يم تا خوشي گوي جهان من را دريو ا. مي آي و اما اآلن نزد تو م13
.     ستميز از جهان نيه من نكستند، همچنان يه از جهان نكرا يشان را دشمن داشت زيشان دادم و جهان ايالم تو را به اك من 14
  . ير نگاه داريشان را از شريه تا اك، بليشان را از جهان ببريه اكنم ك ي خواهش نم15
. باشميه من از جهان نمكستند چنانين از جهان نشاي ا16
.  استيالم تو راستك. س نماي خود تقديشان را به راستي ا17
.شان را در جهان فرستادميز اين، منيه مرا در جهان فرستادك همچنان 18
رده شوندكس ي، تقديز در راستيشان نينم تا اك يس ميشان من خود را تقدي و بجهت ا19



.مان خواهند آورديشان به من ايالم اك ةليه بوسكز ي آنها نيه براكنم، بلك يال مونها فقط سي ايراو نه ب 20
. يه تو مرا فرستادكمان آرد ي باشند تا جهان اكيز در ما يشان ني و من در تو، تا اي پدر، در من هستيه تو اك گردند چنانكي تا همه 21
.مي هستكيه ما ك باشند چنانكيتا ن دادمشاي به ايه به من دادك را ي و من جالل22
.يه مرا محبت نمودك چنانيشان را محبت نمودي و ايه تو مرا فرستادكامل گردند و تا جهان بداند ك يكيشان و تو در من، تا در ي من در ا23
. ي جهان محبت نموديش از بنايه مرا پكرا ينند، زي ببيه داده اك مرا  باشم تا جالليه من مك يي با من باشند در جايه به من داده اك را ي خواهم آناني پدر   مي ا24
.يه تو مرا فرستادكنها شناخته اند ي پدر عادل، جهان تو را نشناخت، اما من تو را شناختم؛ و اي ا25
شان باشميز در ايد و من نشان باشي در ايه به من نموده اك يد تا آن محبتيدم و خواهم شناسانيشان شناساني و اسم تو را به ا26 


18يوحنا باب 
1 رون رفت و در آنجا باغين را گفت، با شاگردان خود به طرف وادي ايسيچون عه با شاگردان خود به آن درآمدك بود ي قِد  .

. نمودي م در آنجا با شاگردان خود بارها انجمنيسيه عك دانست، چوني بود، آن موضع را مي وةنندكم يه تسلكهودا ي و 2
.ان برداشته، با چراغها و مشعلها و اسلحه به آنجا آمديسيهنَه و فرك يساوان و خادمان از نزد ريهودا لشگري پس 3
د؟ي طلبيه را مك: شان گفتيرون آمده، به ايست بر او واقع شود، بي بايه آگاه بود از آنچه مكني با ايسي آنگاه ع4
.ستاده بوديشان ايز با اي او بود نةنندكم يه تسلكهودا يو ! من هستم: شان گفتي بديسيع!  راي ناصريسيع:  به او جواب دادند5
.ن افتادنديمن هستم، برگشته، بر زم: شان گفتي پس چون بد6
! راي ناصريسيع: د؟ گفتندي طلبيمه راك: ردكال وشان را سي او باز ا7
!د بروندينها را بگذاريد، اي خواهيپس اگر مرا م! به شما گفتم من هستم:  جواب داديسي ع8
.رده امك را گُم نيكي يه به من داده اك يه از آنانكه گفته بود تمام گردد ك ي تا آن سخن9

.دي نام داشت زده، گوش راستش را بركه ملوكهنَه كس يده، به غالم رئيشكه داشت ك را يري آنگاه شمعون پطرس شمش10
ه پدر به من داده است ننوشم؟ك را يا جاميآ! نكرا غالف ر خود يشمش:  به پطرس گفتيسي ع11
. را گرفته، او را بستنديسيهود، عيپان و خادمان يآنگاه سربازان و سرت 12
.هنَه بود، آوردندكس يه در همان سال رئكافا ي و اول او را نزد حنّا، پدر زن ق13
.ردي شخص در راه قوم بمكياست ه بهتر كرده بود كهود اشاره يه به كافا همان بود ي و ق14
.هنه شدكس ي رئة داخل خانيسيهنه معروف بود، با عكس ي روانه شدند، چون آن شاگرد نزد رئيسيگر از عقب عي دي اما شمعون پِطرُس و شاگرد15
. رد و پطرس را به اندرون بردكفتگو رون آمده، با دربان گيهنه بود، بكس ي رئيه آشناكگر يپس آن شاگرد د. ستاده بودي اما پطرس برونِ در ا16
!ستمين: ؟ گفتيستين شخص نيز از شاگردان ايا تو نيآ: ه دربان بود، به پطرس گفتك يزينك آنگاه آن 17
ردك يشان خود را گرم ميز با ايه هوا سرد بود؛ و پطرس نكردند چونك يستاده بودند و خود را گرم مي و غالمان و خدام آتش افروخته، ا18
شاگردان وة درباريسيهنه از عكس يپس رئ ديم او پرسيتعل.
 دادم و در يم مي شدند، تعليوسته جمع ميان پيهودي ةه همك ييل، جاكيسه و در هينكمن هر وقت در . ارا سخن گفته امكه من به جهان آشك به او جواب داد يسي ع20

! نگفته اميزيخفا چ
.! دانند آنچه من گفتميشان مي اكنيا! شان گفتميز بديه چه چكده اند بپرس يه شنك يانسك؟ از ينك يال مو چرا از من س21
  ؟ي دهين جواب ميهنه چنكس يا به رئيآ:  زده، گفتيسيستاده بود، طپانچه بر عيه در آنجا اك از خادمان يكين را گفت، ي و چون ا22
؟ي زني چه مرا مي خوب، برا شهادت ده؛ و اگرياگر بد گفتم، به بد:  بدو جواب داديسي ع23
هنه فرستادكس يافا رئي پس حنّا او را بسته، به نزد ق24
!ستمين: رده، گفتكار ك؟ او انيستيز از شاگردان او نيا تو نيآ:  بدو گفتنديبعض. ردك يستاده، خود را گرم ميو شمعون ا 25
دم؟يمگر من تو را در باغ ند: ده بود، گفتيوشش را بره پطرس گكس بود كشان آن يه از خوكهنه كس ي از غالمان رئيكي پس 26
ه در حال خروس بانگ زدكرد كار ك پطرس باز ان27
.ه تا فِصح را بخورندكوانخانه نشدند مبادا نجس بشوند بليشان داخل ديوانخانه آوردند و صبح بود و ايافا به دي را از نزد قيسيبعد ع 28
د؟ين شخص داري بر ايدعوچه: گفتشان آمده، يالطس به نزد اي پس پ29
.ميردك يم نمي بود، به تو تسليار نمكاگر او بد:  در جواب او گفتند30
.ميشك را بيسكه كست يز نيبر ما جا:  گفتنديان به ويهودي. دييم نماكعت خود بر او حيد و موافق شريريشما او را بگ: شان گفتيالطس بدي پ31
رديد بميه باكته بود، اشاره به آن قسم موت ه گفك تمام گردد يسي تا قول ع32
؟يهود هستيا تو پادشاه يآ: ده، به او گفتي را طلبيسيوانخانه شد و عيالطُس باز داخل ديپس پ 33
 من به تو گفتند؟ةگران درباريا دي يي گوين را از خود ميا تو ايآ:  به او جواب داديسي ع34
؟يرده اكچه . ردندكم يهنه تو را به من تسلك يساوم؟ اُمت تو و رهود هستيمگر من : الطُس جواب دادي پ35
 ينون پادشاهكن اكيل. م نشوميهود تسليردند تا به ك ي بود، خدام من جنگ مين جهان مي من از اياگر پادشاه. ستين جهان از من ني ايه پادشاهك جواب داد يسي ع36

.ستين جهان نيمن از ا
 ين در جهان آمدم تا به راستين جهت من متولّد شدم و به جهت اياز ا. ه پادشاه هستمك يي گويتو م:  جواب داديسي؟ عي تو پادشاه هستمگر: الطُس به او گفتي پ37

. شنودي است سخن مرا ميه از راستكشهادت دهم، و هر 
. افتمي نيبيچ عيهن شخصيمن در ا: شان گفتي ارون شده، بهيان بيهودين را بگفت، باز به نزد يست؟ و چون اي چيراست: الطُس به او گفتي پ38



نم؟كهود را آزاد يد بجهت شما پادشاه ي خواهيا ميپس آ. نمك نفر را آزاد كيد فِصح بجهت شما يه در عكن است ي و قانون شما ا39
و براَبا دزد بود. ه برْاَباراك بلياو را ن: اد برآورده، گفتندي باز همه فر40


19يوحنا باب 
1 انه زدي را گرفته، تازيسيالطُس عيپس پ.

دندي بدو پوشاني ارغوانة از خار بافته بر سرش گذاردند و جاميان تاجي و لشگر2
. زدنديو طبانچه بدو م! هودي پادشاه يسالم ا:  گفتندي و م3
.افتمي نيبيچ عير او هه دكد يبرون آوردم تا بداني او را نزد شما كنيا: شان گفتيرون آمده، به ايالطُس بي باز پ4
.  آن انسانكنيا: شان گفتيالطُس بديپ. رون آمدي بي از خار و لباس ارغواني با تاجيسي آنگاه ع5
 يبي او عه من دركرا يد زيشما او را گرفته، مصلوبش ساز: شان گفتيالطس بديپ! نكبش يصل! نكبش يطل: اد برآورده، گفتنديدند، فريهنه و خدام او را دك يساو و چون ر6
.افتمين

.را خود را پسر خدا ساخته استيرد زيه بمكعت ما واجب است يم و موافق شري داريعتيه شركان بدو جواب دادند يهودي 7
8 گشتياده مستوليد، خوف بر او زين حرف را شنيالطُس ايپس چون پ .

.ب نداد بدو جوايسي؟ اما عييجاكتو از :  گفتيسيوانخانه شده، به عي باز داخل د9
م؟    ينم و قدرت دارم آزادت نماكب يه قدرت دارم تو را صلك ي داني؟ نميي گويا به من سخن نميآ: الطس بدو گفتي پ10
.رد، گناه بزرگتر داردكم يه مرا به تو تسلكس كن جهت آن يو از ا.  شدي اگر از باال به تو داده نمي داشتيچ قدرت بر من نميه:  جواب داديسي ع11
ه خود را پادشاه سازد، كهر . يستيصر ني، دوست قينكن شخص را رها يه اگر اك گفتند ياد برآورده، ميان فريهودين كيد، ليالطُس خواست او را آزاد نماي از آن وقت پ و12

ديصر سخن گويبرخالف ق 
.  شد، نشستي جباتا گفته ميالط و به عبرانه به بك يومت، در موضعكرون آورده، بر مسند حي را بيسيد، عين را شنيالطس ايپس چون پ 13
. پادشاه شماكنيا: ان گفتيوديپس به . ب به ساعت ششم بودي فِصح و قرةي و وقت ته14
.مي نداريصر پادشاهير از قيه غك دادند يهنه جواك يساونم؟ ركا پادشاه شما را مصلوب يآ: شان گفتيالطس به ايپ! نكبش يصل! او را بردار، بردار: اد زدنديشان فري ا15
 را گرفته بردنديسيپس ع. رد تا مصلوب شودكم يشان تسليآنگاه او را بد 16
 گفتندي آن را جلجتا مي بود و به عبرانيه به جمجمه مسمك يرون رفت به موضعيب خود را برداشته، بي و صل17
.اني را در ميسيطرف و عن طرف و آن يگر را از ايب نمودند و دو نفر دياو را در آنجا صل 18
.هودي پادشاه ي ناصريسيع: ب گذارد؛ و نوشته بودي نوشته، بر صليرنامه ايالطس تقصي و پ19
.د نوشته بودنيني و التيوناني و ي شهر بود و آن را به زبان عبرانكيردند، نزدكب ي را صليسيه عك يانكرا آن ميهود خواندند، زي از يارير نامه را بسين تقصي و ا20
.هوديه او گفت منم پادشاه كهود، بليس پادشاه يبنو: الطس گفتنديهود به پي ةهنك يساو پس ر21
.آنچه نوشتم، نوشتم: الطس جواب دادي پ22
ه تماماً از كن درز نداشت، بلراهيز، اما پيراهن را ني قسمت؛ و پكي را يردند، هر سپاهك او را برداشته، چهار قسمت يردند، جامه هاكب ي را صليسيان چون عيپس لشگر 23

. باال بافته شده بود
ردند و بر لباس من كم ي مرا تقسيان خود جامه هايدر م: دي گويه مكتاب كتا تمام گردد . ه شودكم تا از آنِ يندازيه قرعه بكم، بلينكن را پاره نيا: گر گفتنديدكي پس به 24

.ردندكن يان چنيپس لشگر. ندندكقرعه اف
.ستاده بودنديه ايم مجدليلوپا و مركم زن ي، مادر او و خواهر مادرش، مريسيب عي صلي و پا25
. پسر توكني زن، ايا: د، به مادر خود گفتيستاده دي داشت ايه دوست مك ي مادر خود را با آن شاگرديسي چون ع26
 برد خودةو در همان ساعت آن شاگرد او را به خان.  مادر توكنيا:  و به آن شاگرد گفت27
.تشنه ام: تاب تمام شود، گفتكده است تا يز به انجام رسيه همه چكد ي ديسيو بعد چون ع 28
. دهان او بردندكيه پر ساخته، و بر زوفا گذارده، نزدك را از سريپس اسفنج. ه گذارده بودك پر از سري و در آنجا ظرف29
ن آورده، جان سپردييو سر خود را پا. تمام شد: گفت: ه را گرفتك چون سريسي ع30
نند و كشان را بشي ايهايه ساق پاكردند كالطس درخواست يه بود و آن سبت، روز بزرگ بود، از پيه روز تهكب نماند، چونيان تا بدنها در روز سبت بر صليهوديپس  31
اورندين بييپا

  . ستندكب شده بود، شيه با او صلك را يگريد آن اول ويان آمدند و ساقهايآنگاه لشگر 32
.ستندك او را نشيش از آن مرده است ساقهايه پكدن ي آمدند و ديسي اما چون نزد ع33
.رون آمديه در آن ساعت خود و آب بك زد يزه اي او نيان به پهلوي از لشگريكين ك ل34
.ديمان آوريز ايتا شما ند ي گويه راست مك داند يد شهادت داد و شهادت او راست است و او  ميه دك يسك و آن 35
.سته نخواهد شدك از او شياستخوان: دي گويه مكتاب تمام شود كن واقع شد تا يه اكرا ي ز36
.ستيزه زدند خواهند نگريه نك را يسكآن : دي گويگر ميتاب دك و باز 37
پس . الطس اِذن داديپ.  را بردارديسيه جسد عكرد كالطس خواهش ياز پهود، ي به سبب ترس ين مخفكي بود، ليسيه از اهل رامه و شاگرد عكوسف ين، يو بعد از ا 38

.  را برداشتيسيآمده، بدن ع
.ب به صد رطل با خود آوردي آمده بود، مرِّ مخلوط با عود قريسيه از اول در شب نزد عكز يموس نيقودي ن39
.دنديچيهود پين يفن با حنوط به رسم تدفك را برداشته، در يسي آنگاه بدن ع40



.س در آن دفن نشده بودكچ يه هرگز هك ي بود و در باغ، قبر تازه ايه مصلوب شد باغك ي و در موضع41
 بودكيه آن قبر نزدك را در آنجا گذاردند، چونيسيهود، عي ةي پس به سبب ته42


20يوحنا باب 
1 ل هفته، وقته سنگ از قبر برداشته شده استكد ي آمد و ده به سر قبريم مجدلي بود، مركيه هنوز تارك يبامدادان در او.

.جا گذارده اندكم او را ي دانيخداوند را از قبر برده اند و نم: شان گفتي داشت آمده، به اي او را دوست ميسيه عكگر ي پس دوان دوان نزد شمعون پطرُس و آن شاگرد د2
.رون شده، به جانب قبر رفتنديگر بي آنگاه پطرس و آن شاگرد د3
د،يش افتاده، اول به قبر رسيگر از پطرس پيدند، اما آن شاگرد دي دوي و هر دو با هم م4
.ن داخل نشدكيد، ليفن را گذاشته دك و خم شده، 5
د،يفن را گذاشته دكز از عقب او آمد و داخل قبر گشته، ي بعد شمعون پطرس ن6
.دهيچيحده پي عليه در جاكفن نهاده، بلكه بر سر او بود، نه با ك ي و دستمال7
.مان آورديد و ايز داخل شد، ديه اول به سر قبر آمده بود نكگر ي پس آن شاگرد د8
.زديد او از مردگان برخيه باكده بودند يتاب را نفهمكرا هنوز ي ز9

برگشتندان خودك پس آن دو شاگرد به م10
 قبر خم شده،يسوست به ي گريستاده بود و چون ميان ايرون قبر، گريم بياما مر 11
.دي گذارده بود، نشسته ديسيه بدن عك يي به جانب قدم، در جايگريگر و دي به طرف ديكيد دربر داشتند، يه لباس سفك دو فرشته را 12
.جا گذارده اندك دانم او را يخداوندِ مرا برده اند و نم: شان گفتي؟ بدياني چه گري زن برايا: شان بدو گفتندي ا13
  . استيسيه عكن نشناخت كيد ليستاده دي را ايسيا گفت، به عقب ملتفت شده، عن ريچون ا14
 يجا گذارده اك، به من بگو او را ي آقا اگر تو او را برداشته ايا: ه باغبان است، بدو گفتكرد ك؟ چون او گمان ي طلبيه را مك؟ ياني چه گري زن برايا:  بدو گفتيسي ع15

. تا من او را بردارم
). معلّميعني (يربئن: او برگشته، گفت! مي مريا: دو گفت بيسي ع16
 شما ي خود و خدايشما و خداه نزد پدر خود و پدركشان بگو ين نزد برادران من رفته، به اكيول. ه هنوز نزد پدر خود باال نرفته امكرا ين زكمرا لمس م:  بدو گفتيسي ع17
.  روميم

.ن گفتيدم و به من چنيه خداوند را دكد ه آمده، شاگردان را خبر دايم مجدلي مر18
: شان گفتيستاد و بديان اي آمده، در ميسيهود جمع بودند، ناگاه عيه شاگردان به سبب ترس ك ييه درها بسته بود، جاك يشنبه بود، هنگامكيه كو در شام همان روز  19

!سالم بر شما باد
.دند، شاد گشتندينشان داد و شاگردان چون خداوند را دشان ي خود را به اين را گفت، دستها و پهلوي و چون ا20
. فرستميز شما را ميه پدر مرا فرستاد، من نكچنان. سالم بر شما باد: شان گفتي به ايسي باز ع21
.   ديابيروح القدس را ب: شان گفتيد و به اين را گفت، دمي و چون ا22
د، بسته شديه بستك را يده شد و آنانيشان آمرزي ايد، برايديه آمرزك را ي گناهان آنان23
.شان نبودي آمد با ايسي عي گفتند، وقتيم از آن دوازده بود و او را توأميكيه كاما توما  24
و دست خود را بر خها نگذارم ي مينم و انگشت خود را در جايخها را نبي ميتا در دو دستش جا: شان گفتيبد. ميده ايخداوند را د: گر بدو گفتندي پس شاگردان د25
.مان نخواهم آورديش ننهم، ايپهلو
! سالم بر شما باد: ستاده، گفتيان اي آمد و در ميسيه ناگاه عك جمع بودند و درها بسته بود يو بعد از هشت روز با شاگردان و با توما در خانه ا 26
.مان داريه اكمان مباش بلي اي من بگذار و بياور و بر پهلوي خود را بن و دستي مرا ببياور و دستهاينجا بيانگشت خود را به ا:  پس به توما گفت27
. مني خداي خداوند من و ايا:  گفتي توما در جواب و28
.مان آورنديده ايه ندك ي؟ خوشابحال آنانيمان آورديدنم اي توما، بعد از ديا:  گفتيسي ع29
. تاب نوشته نشدكن يه در اكار نزد شاگردان نمود يگرِ بسي معجزاتِ ديسيو ع 30
ديابيات يمان آورده، به اسم او حيح و پسر خدا است و تا اي، مسيسيه عكد يمان آورين قدر نوشته شد تا اين اكي ل31


21يوحنا باب 
1 نطور نمودار گشتيه، به شاگردان ظاهر ساخت و بر اي طبرياي درةنارك باز خود را در يسيبعد از آن ع.

.گر از شاگردان او جمع بودندي  و دو نفر ديبود و دو پسر زبدلي جليه از قاناكل ي معروف به توأم و ننتائيا شمعون پطرس و توم2
 نگرفتنديزي سوار شدند و در آن شب چيشتكرون آمده، به يپس ب. ميي آيز با تو ميما ن: به او گفتند. نمك يد ماهي روم تا صيمشان گفتي شمعون پطرس به ا3
.  استيسيه عكن شاگردان ندانستند كيستاده بود لي بر ساحل ايسيبح شد، عو چون ص 4
. يه نك هست؟ به او جواب دادند يك بچه ها نزد شما خورايا: شان گفتي بديسي ع5
.شندك نتوانستند بيثرت ماهكپس انداختند و از . افتيد يه خواهكد يندازي بيشتكدام را به طرف راست : شان گفتي بد6
ه برهنه كد چونيچيشتن پي خود را به خوةه خداوند است، جامكد يچون شمعون پطرس شن. خداوند است:  نمود به پطرس گفتي را محبت ميسيه عك ي شاگرد پس آن7

.ا انداختيبود و خود را در در



دنديشك يرا م يست ذراع و دام ماهيب به دوي دور نبودند، مگر قريكرا از خشيگر در زورق آمدند زي اما شاگردان د8 
.دندي بر آن گذارده و نان دي افروخته و ماهي آمدند، آتشيكپس چون به خش 9

.  دياوريد، بيه اآلن گرفته اك ي اياز ماه: شان گفتي بديسي ع10
.ره نشدنقدر بود، دام پايه اك ي بزرگ و با وجوديد، پر از صد و پنجاه و سه ماهيشكن ي  پس شمعون پطرس رفت و دام را بر زم11
.ه خداوند استك دانستند يم راي، زيستيكه از بپرسد تو كرد ك از شاگردان جرأت ني احديول. ديد بخورييايب: شان گفتي بديسي ع12
.  راين ماهيشان داد و همچني آمد و نان را گرفته، بديسي آنگاه ع13
ردكه شاگردان ظاهر  بعد از برخاستن از مردگان، خود را بيسيه عك سوم بود ةن مرتبي و ا14
ه تو را دوست ك ي داني خداوندا، تو ميبل: ؟ بدو گفتيي نماينها محبت ميشتر از ايا مرا بيونا، آي شمعون، پسر يا:  به شمعون پطرس گفتيسيو بعد از غذا خوردن، ع 15
. بدهك مرا خورايبره ها: بدو گفت.  دارميم

.نك يگوسفندان مرا شبان: بدو گفت.  دارميه تو را دوست مك ي داني خداوندا، تو ميبل: ؟ به او گفتيي نمايا مرا محبت مي، آوناي شمعون، پسر يا:  بدو گفتي باز در ثان16
 تو بر خداوندا،: (؟ پس به او گفتي داري سوم بدو گفت مرا دوست مةرا مرتبي؟ پطرس محزون گشت، زي داريونا، مرا دوست مي شمعون، پسر يا:  سوم بدو گفتة مرتب17

. دهكگوسفندان مرا خورا:  بدو گفتيسيع.  دارميه تو را دوست مك ي دانيتو م. يز واقف هستيهمه چ
رد و ك ي خود را دراز خواهي دستهاير شويه پك ين زمانك ولي رفتي مي خواستي و هر جا مي بستيمر خود را مك، يه جوان بودك يم وقتي گوين به تو مين آمي آم18
.برد تو را خواهندي خواهيه نمك ييته به جاگران تو را بسيد

.اياز عقب من ب: ن را گفت، به او فرموديه به قسم موت خدا را جالل خواهد داد و چون اكرد كن سخن اشاره ي و بد19
ه كست يكخداوندا :  زد و گفتيه ميكا ت، وقت عشي وةنيه بر سكد؛ و همان بود ي آيه از عقب مكد ي نمود دي محبت ميسيه عك را يپطرس ملتفت شده، آن شاگرد 20

ند؟ك يم ميتو را تسل
خداوندا و او چه شود؟:  گفتيسيد، به عي پس چون پطرس او را د21
.ايم تو را چه؟ تو از عقب من بيه او بماند تا باز آكاگر بخواهم :  بدو گفتيسي ع22
م تو را چه؟يه او بماند تا باز آكه اگر بخواهم كرد، بلي ميه نمك بدو نگفت يسين عكيل. ده آن شاگرد نخواهد مركافت يان برادران شهرت ين سخن در مي پس ا23
.ه شهادت او راست استكم ي دانينها را نوشت و ميزها شهادت داد و اين چيه به اك است ين شاگردي و ا24
ش نوشته ها را داشته باشديه جهان هم گنجاكه اگر فرداً فرداً نوشته شود گمان ندارم ك بجا آورد يسيار عي بسيارهاكگر ي و د25


  تاب اعمال رسوالنك
**********************




1اعمال باب 
1 ل را انشا نمودم، اةفيصحردكم دادن آنها شروع ي به عمل نمودن و تعليسيه عك ي امورة همةفلُس، درباروي تي او.

.رده، باال برده شدكم كس ح خود را به روح القدةديه رسوالن برگزك ي تا آن روز2
وت خدا سخن ك امور ملة شد و درباريشان ظاهر ميه در مدت چهل روز بر اكار ي بسيلهايرد به دلكشتن را زنده ظاهر يدن خود، خويشكز بعد از زحمت يشان نيه بدك 3
. گفتيم
.   ديده ايه از من شنكد ي پدر باشةمنتظر آن وعده كد، بليم جدا مشويه از اورشلكشان را قدغن فرمود يشان جمع شد، اي و چون با ا4
افتيد يد خواهي، به روح القدس تعميامي اكن شما بعد از اندكي داد، ليد مي به آب تعمييحيه كرا ي ز5
ت؟ داشيل باز برقرار خواهيوت را بر اسرائكن وقت مليا در ايخداوندا آ: ال نموده، گفتندوه جمع بودند، از او سك يپس آنان 6
. ديه پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانك را يه زمانها و اوقاتكست ياز شما ن: شان گفتي بد7
 جهانيه و سامره و تا اقصايهودي يم و تماميد بود، در اورشليافت و شاهدان من خواهيد يد، قوت خواهي آين چون روح القدس بر شما مكي ل8
او رااز چشمانيستند، باال برده شد و ابري نگري همشانيه اك ين را گفت، وقتيو چون ا شان در ربوديا .

ستاده،يشان ايدپوش نزد اي رفت، ناگاه دو مرد سفيه او مك ي بودند، هنگامي آسمان چشم دوخته مي و چون به سو10
 آسمان يه او را به سوك ين طورين باال برده شد، باز خواهد آمد به همه نزد شما به آسماك يسين عيد؟ همي آسمان نگرانيستاده، به سوي چرا ايلي مردان جليا:  گفتند11

.ديديروانه د
. روز سبت استكيم به مسافت سفر ي به اورشلكيتون نزدي به زيوه مسمكردند، از كم مراجعت يآنگاه به اورشل 12
 يهودايور و ي و شمعون غيعقوب بن حلفي و يلپس و توما و برتولما و متّياس و فيوب و اندرعقيوحنّا و يه در آنجا پطرس و ك برآمدند ي و چون داخل شدند، به باالخانه ا13

.م بودنديعقوب مقيبرادر 
 بودنديدل در عبادت و دعا مواظب مكي و برادران او به يسيم مادر عينها با زنان و مريع اي و جم14
:ست بود برخاسته، گفتيب به صد و بي جمله قرشاني ايه عدد اسامكان برادران يام، پطرس در ميو در آن ا 15
.  را گرفتنديسيه عك ي آنانيه راهنما شد براكهودا ي ةش گفت درباريه روح القدس از زبان داود پكست آن نوشته تمام شود ي باي برادران، مي ا16
.افتين خدمت ي در ايبيه او با ما محسوب شده، نصك 17



.خته گشتيش ري امعايان پاره شد و تمامي در افتاده، از ميده، به روي خرينيظلمِ خود، زم پس او از اجر18
.ده شدين خون نامي زميعنيشان به حقل دما، ين در لغت ايه آن زمكد چنانيم معلوم گردي اورشلةنك و بر تمام س19
.دي ضبط نمايگريتش را درد و نظارين نگكس در آن مسكچ ي او خراب بشود و هةه خانكتوب است كتاب زبور مكرا در ي ز20
رد،ك ي خداوند با ما آمد و رفت ميسيه عك يه همراهان ما بودند، در تمام آن مدتك يد از آن مردماني باي الحال م21
شان با ما شاهدِ برخاستن او بشودي از ايكيه از نزد ما باال برده شد، ك ي، تا روزييحياز زمان  22 
اس را برپا داشتند، يوستُس ملقّب بود و متِيه به ك به برسبا يوسف مسمي يعنيآنگاه دو نفر  23
يده اين دو را برگزي از اكيدام ك، بنما يه عارف قلوب همه هستك خداوند يتو ا: رده، گفتندك و دعا 24
. وستيان خود پكهودا از آن باز افتاده، به ميه كابد ين خدمت و رسالت را بي تا قسمت ا25
ازده رسول محسوب گشتياس برآمد و او با يندند و قرعه به نام متِّكشان افي نام ا پس قرعه به26


2اعمال باب 
1  جا بودندكي دل در كيد، به ياست رسكيو چون روز پنط.

.ه در آنجا نشسته بودند پر ساختكد از آسمان آمد و تمام آن خانه را يدن باد شدي وزي چون صدايه ناگاه آوازك 2
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ردندكد، به سخن گفتن شروع يشان قدرت تلفّظ بخشيه روح بدك ي مختلف، به نوعيالقدس پر گشته، به زبانها و همه از روح4
 ِداشتنديم منزل مي در اورشلكر فلي زةفين دار از هر طايهودِ ديو مردم .
.ديشان شنيس لغت خود را از اكرا هر يرت افتادند زي فراهم شده، در حين صدا بلند شد گروهي پس چون ا6
ستند؟ي نيلي زنند جليه حرف مكنها ي اةمگر هم:  گفتنديگر ميدكي و همه مبهوت و متعجب شده به 7
م؟ي شنويم ميافته ايه در آن تولد ك از ما لغت خود را يكيه هر ك پس چون است 8
ايا و پنطُس و آسيكپّدكه و يهوديره و ينان جزكان و سايالميان و عيان و مادي پارت9

دانيان و جديهودي يعنيروان است و غربا از روم يه متّصل به قكا ي لِبيه و مصر و نواحيه و پمفِليجِي و فَر10ِ
. نندك ي خدا مييايبركر كا ذ ميه به زبانهاكم ي شنوينها را ميت و عرَب، ايرِك و اهل 11
د؟يجا خواهد انجامكن به يا: گر گفتنديدكي افتاده، به كرت و شيپس همه در ح12
.ه از خّمر تازه مست شده اندكنان گفتند ك استهزاي اما بعض13
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.ه ساعت سوم از روز استكرا يد، زي بريه شما گمان مكستند چنانينها مست نيه اكرا ي ز15
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د،ي دانيه خود   مكد، چنانيگردان
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3اعمال باب 
1  رفتنديل مكيوحنّا با هم به هيو در ساعت نهم، وقت نماز، پطرس و  .

.  ل صدقه بخواهدكي گذاشتند تا از روندگان به هيل نام دارد ميه جمكل كيه او را هر روزه بر آن درِ هك بردند يه لنگ مادرزاد بود مك را يناگاه مرد 2
  .ل داخل شوند، صدقه خواستكي خواهند به هيه مكد يوحنّا را دي آن شخص چون پطرس و 3
. به ما بنگر: سته، گفتي نگركي نيوحنّا بر وي اما پطرس و 4
. ردي بگيزيشان چيه از اكنده، منتظر بود كشان نظر افيپس بر ا 5
!ز و بخرامي برخيح ناصري مسيسيبه نام ع.  دهميست، اما آنچه دارم به تو ميمرا طال و نقره ن:  آنگاه پطرس گفت6
 او قوت گرفتيها و ساقهايدر ساعت پاهكد يزاني و دست راستش را گرفته، برخ7
ل شدكيان داخل هين و خدا را حمدگوناكزيشان خرامان و جست و خيد و با ايستاد و خراميو برجسته، با 8
.دنديح خوانان ديع قوم او را خرامان و خدا را تسبيو جم 9

.دندير گرديه بر او واقع شد، متعجب و متحكن امر ي نشست، به سبب ايل بجهت صدقه مكيلِ هيه به درِ جمكه همان است ك و چون او را شناختند 10
شان جمع شدنديرت زده بشتاب گِردِ اي است، حي مسميمانيه به سلك ي قوم در رواقي بود، تمامكوحنّا متمسي افته به پطرس ويو چون آن لنگِ شفا 11
ن ي خود ايا به قوت و تقوايه گوكد يد و چرا بر ما چشم دوخته ايار تعجب داركن ي، چرا از ايلي مردان اسرائيه اكرد كآنگاه پطرس ملتفت شده، بدان جماعت خطاب  12

م؟ي را خرامان ساختشخص
م به كه او حك يد، هنگاميردكار كالطس انيم نموده، او را در حضور پيه شما تسلك را جالل داد يسي خود عة اجداد ما، بنديعقوب، خدايم و اسحاق و ي ابراهي خدا13
.دنش داديرهان
.ده شوديز به شما بخشي خون ريه مردكد ير شده، خواستك اما شما آن قدوس و عادل را من14
.ميد و ما شاهد بر او هستيزانيه خدا او را از مردگان برخكد يشتكات را يس حي و رئ15
ن ي شما اة هميش رويس را پكن ي اوست، اةليه به وسك يمانياآنيبل.ده استيد قوت بخشي شناسيد و ميني بيه مكن شخص را يمان به اسم او،اسم او اي و به سبب ا16

امل داده استكصحت 
.ديردكيين را به سبب ناشناساياّم شما اكن حيه شما و همچنك دانم ي برادران، ميو الحال ا 17
.دينطور به انجام رسانيند، هميد زحمت بيح بايه مسكش گفته بود ي خود، پيايع انبيه به زبان جمك را ين خدا آن اخباركي ول18
.تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسدد تا گناهان شما محو گردد و ينكپس توبه و بازگشت  19
 شما اعالم شده بود بفرستد،يه از اول براكح را ي مسيسي و ع20
.     مقدس خود، از آن اِخبار نموديايع انبيه خدا از بدوِ عالم به زبان جمكز يرد تا زمان معادِ همه چيد آسمان او را پذي بايه مك 21
د؛يند بشنوكلّم كالم او را در هر چه به شما تك. ختي شما برخواهد انگيان برادران شما براي مثل من، از مي شما نبيداوند خداه خك به اجداد گفت يرا موسي ز22
. را نشوند، از قوم منقطع گردديه آن نبك ي و هر نَفْس23
.ودندام اِخبار نمين ايردند، از اكلّم كه بعد از او تك يل و آنانيز از سموئيا نيع انبي و جم24
افت،يت خواهند كن بريل زميع قبايت تو جميم گفت از ذريه به ابراهك يه خدا با اجداد ما بست، وقتك يغمبران و آن عهديد اوالد پي شما هست25
 از شما از گناهانشيكيدن هر يت دهد به برگردانكده، فرستاد تا شما را بريزاني را برخيسي خود عة شما اوالً خدا بندي برا26


4اعمال باب 
1 وقكيهنه و سردار سپاهِ هك گفتند، يشان با قوم ميو چون اشان تاختند،يان بر سر ايل و صد
. نمودنديامت از مردگان اعالم مي به قيسي دادند و در عيم ميشان قوم را تعليه اكنيه مضطرب بودند از اك چون2
.ه آن، وقتِ عصر بودكرا يشان انداخته، تا فردا محبوس نمودند زي پس دست بر ا3
ديب به پنج هزار نفر رسيشان قريمان آوردند و عدد ايدند ايالم را شنكه ك ي از آنانياري اما بس4
م فرهم آمدند،يشان در اورشلياتبان اكخ و يسا و مشاوبامدادان ر
.نه بودندهكس ي رئةليه از قبك يسانك ةندر و همكوحنّا و اسيافا و يهنه و قكس ي رئي با حنّا6
د؟يرده اكار را كن يدام قوت و به چه نان اكه شما به كدند يشان پرسيان بداشتند و از ايشان را در مي و ا7



ل،يخ اسرائي قوم و مشايساو ريا: شان گفتي آنگاه پطرس از روح القدس پر شده، بد8
افته است، ي به چه سبب او صحت يعنيف شده، ين مرد ضعيه بدك ي احسانة شود درباري اگر امروز از ما بازپرس م9

س به حضور شما تندرست كن يد، در او ايزانيد و خدا او را از مردگان برخيردكه شما مصلوب ك ي ناصريسيه به نام عكل را معلوم باد يع شما و تمام قوم اسرائي جم10
.ستاده استيا

. ه شده استي زاود و الحال سرِيردكه شما معماران آن را رد ك ين است آن سنگي ا11
ميابيد ما نجات يه بدان باكر آسمان به مردم عطا نشده يگر در زي ديه اسمكرا يست زير از او نجات نيس غكچ يو در ه 12
. بودنديسيه از همراهان عكشان را شناختند يردند و اك هستند، تعجب ي علم و اُميه مردم بكدند و دانستند يوحنّا را دي پطرس و يريپس چون دل 13
. ندي گويزيشان چيدند، نتوانستند به ضد ايستاده ديشان ايافته بود با ايه شفا ك و چون آن شخص را 14
رده، گفتند كگر مشورت يدكيرون روند و با يشان از مجلس بيه اكردند كم ك پس ح15
. ردكاركم اني توانيد و نميشان صادر گرديار از اك آشياه معجزه كم واضح شد ي اورشلةنكع سيه بر جمكرا يم؟ زينكن دو شخص چه يه با اك 16
.اورندين اسم را به زبان نيس اكچ يگر با هيه دكم ينكد يشان را سخت تهديابد، ايوع نيان قوم شيشتر در مين تا بكي ل17

.م ندهندياورند و تعلي را بر زبان نيسيه هرگز نام عكردند كشان را خواسته، قدغن ي پس ا18 
  .دينكم كم، حيح دهيه اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجكاگر نزد خدا صواب است : شان گفتنديوحنّا در جواب ايما پطرس و  ا19 

.مييم، نگويده ايده و شنيه آنچه دكست يان آن نكه ما را مكرا ي ز20
 يد مي آن ماجرا خدا را تمجةرا همه به واسطيرا معذّب سازند به سبب قوم زشان يه اكافتند ي نيه راهكد نموده بودند، آزاد ساختند چونياد تهديشان را زي و چون ا21

نمودند،
شتر از چهل ساله بوديد گشت، بي شفا در او پدةه معجزكرا آن شخص ي ز22
.شان گفته بودند، مطلّع ساختنديخ بديهنه و مشاك يساوشان را از آنچه ري خود رفتند و ايافتند، نزد رفقاي ييو چون رها 23

،يديا و آنچه در آنها است آفرين و دريه آسمان و زمك يخداوندا، تو آن خدا هست: رده، گفتندكدل به خدا بلند كيدند، آواز خود را به ين را شني چون ا24 
د؛شني اندينند و قومها به باطل مك ي چرا امت ها هنگامه مي خود داود گفتة روح القدس به زبان پدر ما و بندةليه بوسك 25 
.حشيردند، برخالف خداوند و برخالف مسكام با هم مشورت كن برخاستند و حين زمي سالط26 
ل با هم جمع شدند،ي اسرائيالطس با امت ها و قومهايوس پيس و پنطيرودي، هيردكه او را مسح ك يسي قدوس تو عة الواقع بر بنديه فكرا ي ز27 
. آوردند مقدر فرموده بود، بجا تو از قبل يه در دست و رأك تا آنچه را 28 
ند،يالم تو سخن گوك تمام به يرين و غالمان خود را عطا فرما تا به دلكشان نظر يدات اي خداوند، به تهدي واآلن ا29 

.يسي قدوس خود عةات و معجزات به نام بنديردند آك يردن دست خود، بجهت شفا دادن و جارك به دراز 30
. گفتندي ميريالم خدا را به دلكت درآمد و همه به روح القدس پر شده، كه در آن جمع بودند به حرك يانكه بودند، مردكشان دعا يو چون ا 31
 داشتندي مكز را مشتريه همه چك دانست، بليس از اموال خود را از آنِ خود نمكچ يه هك ي جان بود، بحدكي دل و كين را يمنو مة و جمل32
.شان بودي ايم بر همگي عظيضي دادند و في خداوند شهادت ميسيامت عيبه قم يرسوالن به قوت عظ 33
عات را آورده،يمت مبيا خانه بود، آنها را فروختند و قين يه صاحب زمكرا هر يس از آن گروه محتاج نبود زكچ يرا هي ز34
. نمودنديم مياجش تقسي بقدر احتكي نهادند و به هر ي رسوالن مي به قدمها35
،ي قپرسةفي و از طاي از سبط الوي ابن الواعظ لقب دادند؛ مرديعنيه رسوالن او را برنابا كوسف ي و 36
 رسوالن گذارديش قدمهايمت آن را آورد و پيه داشت فروخته، قك را يني زم37


 5اعمال باب 

1نّانِياما شخصفروخته،يكرَه مليا نام، با زوجه اش سِفي ح 
. رسوالن نهاديآورده، نزد قدمها از آن رايطّالع زن خود نگاه داشت و قدرمت آن را به اي از قي قدر2
؟ين را نگاه داريمت زمي از قي و مقداريب دهيطان دل تو را پر ساخته است تا روح القدس را فريا چرا شي حنّانيا:  آنگاه پطرس گفت3
.ه به خداك بلي؟ به انسان دروغ نگفتين را در دل خود نهادي؟ چرا اار تو نبودي از آنِ تو نبود و چون فروخته شد در اختيا چون داشتي ا4
. گشتيزها مستولين چي شنوندگانِ اةد بر همي شديد افتاده، جان بداد و خوفين سخنان را شنيا چون اي حنان5
رون برده، دفن نمودنديردند و بكفن ك آنگاه جوانان برخاسته، او را 6
.زوجه اش از ماجرا مطّلع نشده درآمده كناً سه ساعت گذشت يو تخم 7
.ني، به هميبل: د؟ گفتيمت فروختين قين را به همين زميا ايه آكمرا بگو :  پطرس بدو گفت8
.واهند بردرون خيردند، بر آستانه است و تو را هم بكه شوهر تو را دفن ك ي آنانيهاي پاكنيد؟ اينكد تا روح خدا را امتحان ي چه متّفق شديبرا:  پطرس بدو گفت9

.ردندك شوهرش دفن يرون برده، به پهلويپس ب. افتندي او افتاده، جان بداد و جوانان داخل شده، او را مرده يش قدمهاي و در ساعت پ10
دند، فرو گرفتين را شنيه اك را ي آنانةسا و هميلك يد تمامي شدي و خوف11
. بودنديمان ميدل در رواق سلكيد و همه به ي رسيم به ظهور مان قوي رسوالن در ميمه از دستهايات و معجزات عظيو آ 12
. داشتنديشان را محترم مين خلق، اكيشان ملحق شود، ليه بدكرد ك يگران جرأت نمي از دي اما احد13
 از مردان و زنان،ي شدند، انبوهيمانداران به خداوند متحد ميشتر اي و ب14
  .فتديشان بي از اي او بر بعضةيد، اقلّاً سايه پطرس آك يدند تا وقتين آوردند و بر بسترها و تختها خوابانرويوچه ها بكضان را در يه مرك ي بقسم15
افتنديشان شفا يع ايده را آورده، جمع شدند و جميدگان ارواح پليماران و رنج ديم، بي از بلدانِ اطراف اورشلي و گروه16



رت پر گشتنديان بودند، برخاسته، به غي صدوقةفيه از طاكش ي رفقاةهنه و همكس ياما رئ 17
. شان را در زندانِ عام انداختندي و بر رسوالن دست انداخته، ا18
:    رون آورده، گفتيشان را بيرده و اك زندان را باز ي خداوند درهاة شبانگاه فرشت19
.دييات را به مردم بگوين حي ايستاده، تمام سخنهايل اكيد و در هي برو20
ل را طلب نموده، به زندان فرستادند تا ي اسرائيخ بنيقانش آمده، اهل شورا و تمام مشايهنه و رفكس ياما رئم دادنديل درآمده، تعلكيدند، وقت فجر به هين را شني چون ا21

.شان را حاضر سازنديا
افتند و برگشته، خبر داده،يشان را در زندان نيپس خادمان رفته، ا 22
.  ميافتيس را در آن نكچ يم، هيردكن چون باز كيستاده؛ ليرون درها ايم و پاسبانان را بيافتياطِ تمام بسته يزندان را به احته ك گفتند 23
ن چه خواهد شد؟يه اكرت افتادند يشان در حي اةدند، دربارين سخنان را شنيهنه اك يساول و ركياهن و سردار سپاه هك چون 24
. دهنديم ميستاده، مردم را تعليل اكيد، در هيه محبوس نمودك يسانك آن كنيه اكد يرا آگاهانشان ي آمده، ايسك آنگاه 25
نندكشان را سنگسار يه مبادا اكدند يه از قوم ترسكرا ين نه به زور زكيشان را آوردند، لي پس سردار سپاه با خادمان رفته، ا26
:    ده، گفتيشان پرسيهنه از اكس ي رئرده، برپا بداشتند،كشان را به مجلس حاضر يو چون ا 27
. دين مرد را به گردن ما فرود آريد خون اي خواهيد و ميم خود پر ساخته ايم را به تعليد؟ همانا اورشليم مدهين اسم تعليه بدكم يغ نفرمودي مگر شما را قدغن بل28
.نمودشتر از انسان اطاعت يد بي بايخدا را م:  پطرس و رسوالن در جواب گفتند29
.ديشتكده، يشكب يه شما به صلكد يزاني را برخيسي پدران ما، آن عي خدا30
.ل را توبه و آمرزش گناهان بدهدي او را خدا بر دست راست خود باال برده، سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائ31
عان او عطا فرموده استي مطةمه خدا او را به هكز است يه روح القدس نكن امور، چنانيم شاهدان او بر اي و ما هست32
.شان را به قتل رساننديه اكردند كش گشته، مشورت يدند دلريچون شن 33
.رون برندي بي خلق محترم بود، در مجلس برخاسته، فرمود تا رسوالن را ساعتي و نزد تماميه مفتكل نام ي، غماالئيسي فري اما شخص34
.دينكن اشخاص بيد با اي خواهيد از آنچه ميبرحذر باش، يلي مردان اسرائيا: شان را گفتي پس ا35
ست ينده و نكز پرايشته شد و متابعانش نكاو . وستنديب به چهارصد نفر بدو پي قري پنداشت و گروهي مي برخاسته، خود را شخصيودا ناميام، تِين ايرا قبل از اي ز36
.دنديگرد
.نده شدندك تابعان او پراة شد و همكز هالياو ن. ديشك را در عقب خود يرد و جمعكوج  خريسيام اسم نوي در ايلي جليهوداي و بعد از او 37
. و عمل از انسان باشد، خود تباه خواهد شدين رأيرا اگر ايد زيشان را واگذاريد و اين مردم دست برداريم از اي گوي اآلن به شما م38
.   دينك يه با خدا منازعه مكبادا معلوم شود د آن را برطرف نمود مي توانياگر از خدا باشد، نمي ول39
.ردندكشان را مرخّص ي حرف نزنند پس ايسيگر به نام عيه دكانه زدند و قدغن نمودند ي پس به سخن او رضا دادند و رسوالن را حاضر ساخته، تاز40
.شندك ييت اسم او رسواه بجهك آن شمرده شدند ةستيه شاكشان از حضور اهل شورا شادخاطر رفتند از آنرو ي و ا41
دنديشكح است دست ني مسيسيه عكم و مژده دادن يل و خانه ها از تعلكي و هر روزه در ه42


6اعمال باب 
1 ماندندي بهره ميه بيوميشان را در خدمت يوه زنان ايه بكت بردند ياكان شيان از عبرانينِستياد شدند، هلّيام چون شاگردان زيو در آن ا .

.مينكرده، مائده ها را خدمت ك كالم خدا را تركه ما كست يسته نيشا: ده، گفتنديوازده، جماعتِ شاگردان را طلب پس آن د2
.مين مهم بگماريشان را بر ايد تا اينكان خود انتخاب يمت را از مك نام و پر از روح القدس و حكي برادران، هفت نفر ني لهذا ا3
.م سپرديالم خواهك اما ما خود را به عبادت و خدمتِ 4
ه يكد، از اهل اَنطايسِ جدوقئاليناس و نِيمون و پرْمِيانور و تِكيلپس و پروخُرُس و نيمان و روح القدس و في پر از ايفان مردين سخن رضا دادند و استي پس تمام جماعت بد5

رده،كرا انتخاب 
.شان گذاشتندي ارده، دست بركشان را در حضور رسوالن برپا داشتند و دعا ي ا6
شدندمانيع ايهنه مطكم از ي عظي افزود و گروهيت ميم بغاي نمود و عدد شاگردان در اورشليالم خدا ترقّك و 7
. شديان مردم از او ظاهر ميمه در ميات و معجزات عظيض و قوت شده، آيفان پر از فياما است 8
ردند،ك يفان مباحثه ميا برخاسته، با استيا و آسيقيان و از اهل قِليندرِكان و اِسيرَوانيان و قِينيرْتبي لِةسينكه مشهور است به ك يسه اينك چند از ي و تن9

.المه نداشتندك مياراي گفت، يه او سخن مك يمت و روحك و با آن ح10
.      گفتيز ميفرآمك و خدا سخن يه به موسكم يدين شخص را شنيا: نديه بگوكن داشتند يپس چند نفر را بر ا11
.رده، به مجلس حاضر ساختندك تاختند و او را گرفتار يده، بر سر وياتبان را شورانكخ و يپس قوم و مشا 12
. دارديان مقدس و تورات دست برنمكن ميز بر ايفرآمكن شخص از گفتن سخنِ يه اكذبه برپا داشته، گفتند ك و شهود 13
.ر خواهد داديي به ما سپرد، تغيه موسك را يان را تباه سازد و رسومكن مي اي ناصريسين عي گفت ايه مكم يديرا او را شني ز14
دندي را مثل صورت فرشته ديبر او چشم دوخته، صورت وه در مجلس حاضر بودند،ك يسانك ة و هم15
  

7اعمال باب 
1 ن است؟ين امور چنيا ايآ: هنه گفتكس يآنگاه رئ

.ره بود قبل از توقّفش در حرّانيه در جزك يم ظاهر شد وقتي ذوالجالل بر پدر ما ابراهيخدا. ديه برادران و پدران، گوش ديا: او گفت 2



.ه تو را نشان دهم بروك ينيرون شده، به زميشانت بياز وطن خود و خو:  و بدو گفت3
.دي باشين مكه شما اآلن در آن ساكن ين زمي اي سووچ داد بهكان روانه شده، در حرّان درنگ نمود؛ و بعد از وفات پدرش، او را يلدانكار ي پس از د4
.   نداشتيه هنوز اوالدك يت دهد، هنگاميكتش به ملي و بعد از او به ذريه آن را به وكن وعده داد كي خود نداد، لي پاي بقدر جاي، حتّيراثين مين زمي و او در ا5
.ده، معذّب خواهند داشتيشك يشان را به بندگيت چهارصد سال اب خواهند بود و مديگانه، غري بكت تو در مليه ذرك و خدا گفت 6
.ان مرا عبادت خواهند نمودكن ميرون آمده، در اي خواهم نمود، و بعد از آن بي سازند داوركشان را مملويه اك يفه ايمن بر آن طا:  و خدا گفت7
ارخ رايعقوب دوازده پطْرِيعقوب را و يتم او را مختون ساخت و اسحاق و ن چون اسحاق را آورد، در روز هشيه بنابراك داد ي و عهد ختنه را به و8
 بودي مياما خدا با و. وسف حسد برده، او را به مصر فروختنديارخان به يو پطر 9

.م خاندان خود فرمان فرما قرار دادمت عطا فرمود تا او را بر مصر و تماكق و حي زحمت او رستگار نموده، در حضور فرعون، پادشاه مصر توفي و او را از تمام10
.افتندي نيه اجداد ما قوتك ينعان رخ نمود، بحدكت مصر و ي والةد بر همي شديقي و ضي پس قحط11
. شود، بار اول اجداد ما را فرستاديافت ميه در مصر غلّه كد يعقوب شني اما چون 12
.دنديفرعون رسوسف به نظري ةلي و قبديوسف خود را به برادران خود شناسانيرَّت دوم ك و در 13
.ديه هفتاد و پنج نفر بودند، طلبكالش را ير عيعقوب و سايوسف فرستاده، پدر خود ي پس 14
.افتنديعقوب به مصر فرود آمده، او و اجداد ما وفات ي پس 15
ردندكده بود، دفن ي خريم به مبلغيك حمور، پدر شيم از نبيه ابراهك يم برده، در مقبره ايكشان را به شي و ا16
. گشتندير ميثكرده، ك شد، قوم در مصر نمو كيم قسم خورده بود نزديه خدا با ابراهك يو چون هنگام وعده ا 17
. شناخت برخاستيوسف را نميه كگر يه پادشاهِ دك ي تا وقت18
.نندكست نيختند تا زرون اندايل ساخت تا اوالد او را بيله نموده، اجداد ما را ذلي او با قوم ما ح19
.افتي پدر خود پرورش ةل بود، مدت سه ماه در خانيت جميافت و بغاي تولّد ي در آن وقت موس20
.ت نمودي تربي خود به فرزنديندند، دختر فرعون او را برداشته، براكرون افي و چون او را ب21
.گشت يافته، در قول و فعل قويت يمت اهل مصر تربك حي در تمامي و موس22
.ديل تفقّد نمايه از برادران خود، خاندان اسرائكد ي گشت، به خاطرش رسي سپري چون چهل سال از عمر و23
. شتك را بيده، و آن مصريشكت نمود و انتقام آن عاجز را يد او را حماي را مظلوم ديكي و چون 24
.دندينفهماما.  نجات خواهد دادشان رايه خدا به دست او اكد يه برادرانش خواهند فهمك پس گمان برد 25
گر يدكيبه . دي باشي مردان، شما برادر ميا: پس گفت. شان مصالحه دهدين ايرد و خواست مابك نمودند، ظاهر يه منازعه مكشان ي روز خود را به دو نفر از اي و در فردا26

  د؟ينك يچرا ظلم م
م و داور ساخت؟ كه تو را بر ما حاك: رده، گفتك نمود، او را رد ي مي خود تعدةيه بر همساكآنگاه آن 27
؟يشتكروز ي را ديه آن مصرك چنانيشك مرا بي خواهيا مي آ28
رد و در آنجا دو پسر آوردكار يان غربت اختين مديرده، در زمكن سخن فرار ي از اي پس موس29
. ظاهر شدي بوته به و آتش ازة خداوند در شعلةنا، فرشتيوه سكابانِ يو چون چهل سال گذشت، در ب 30
دي رسيند، خطاب از خداوند به وك آمد تا نظر ي مكيا در عجب شد و چون نزديود از آن رين را دي چون اي موس31
.ندكه نظر كرد ك به لرزه درآمده، جسارت نيآنگاه موس. عقوبي ي اسحاق و خدايم و خداي ابراهي پدرانت، خدايه منم خداك 32
.ن مقدس استي، زميستاده ايه در آن اك ييرا جاين زكرون يت بيهاين از پاينعل:  گفتي خداوند به و33
.ا تا تو را به مصر بفرستميالحال ب. شان نزول فرمودميدن اي رهانيدم و برايشان را شني اةدم و ناليه در مصرند دك همانا مشقّت قوم خود را 34
. ظاهر شد، فرستاديه در بوته بر وك يم و نجات دهنده مقرّر فرموده، به دست فرشته اكو داور ساخت؟ خدا حام كه تو را حاك: رده، گفتندكه رد ك را ي همان موس35
.رون آورديشان را بي آورد، اين مصر و بحر قُلزُم و صحرا به ظهور ميه مدت چهل سال در زمك ياتي او با معجزات و آ36
ديسخن او را بشنو. ردك شما مبعوث خواهد يان برادران شما براي را مثل من از مي اي نبخدا: ل گفتي اسرائيه به بنك است ين همان موسي ا37
افت تا به ما رساند،يلمات زنده را ك گفت و با پدران ما بود و ينا بدو سخن ميوه سكه در ك يه در جماعت در صحرا با آن فرشته اكن است آنيهم 38
دند،ي مصر گرداني خود را به سويرده، دلهاكه او را رد كبلع شوند يه پدران ما نخواستند او را مطك 39
.م او را چه شده استي دانين مصر برآورد، نميه ما را از زمك ين موسيرا ايش ما بخرامند زيه در پكان ساز ي ما خدايبرا:  و به هارون گفتند40
.ردندك ي خود شادي دستهاده به اعمالي گذراني ساختند و بدان بت قربانيام گوساله اي پس در آن ا41
ا مدت چهل يل، آي خاندان اسرائيه اكا نوشته شده است يه در صحف انبكند، چنانيشان را واگذاشت تا جنود آسمان را پرستش نمايده، اين جهت از خدا رو گرداني از ا42

ديديا گذراني ها و هداي من قربانيابان برايسال در ب
.پس شما را بدان طرف بابل منتقل سازم. دينكد تا آنها را عبادت يه ساختك را ي اصناميعنيد ي رِمفان را برداشت خوديبِ حداكوك و ك ملوةمي و خ43
 بسازيده ايه دك يآن را مطابق نمونه ا:  گفتيه امر فرموده، به موسك شهادت با پدرات ما در صحرا بود چنانةمي و خ44
.ام داوديندند تا اكرون افي پدران ما بيش رويه خدا آنها را از پك يي امت هاكآوردند به ملوشع دريافته، همراه يو اجداد ما آن را  45
.ديدا نمايعقوب پي ي خداي براينكه خود مسكض گشت و درخواست نمود يه او در حضور خدا مستفك 46
. بساختي او خانه ايمان براي اما سل47
است گفتهيه نبك شود چنانين نمكسا مصنوع دستها ي در خانه هاين حضرت اعلكي ول48
جاست؟كدن من يد و محلّ آرامينك ي من بنا مي برايچه خانه ا.  انداز منين پاي من است و زميرسكد آسمان ي گويه خداوند مك 49
ديافريزها را نين چيع اي مگر دست من جم50
.ن شمايه پدران شما همچنكد، چنانينك يمقاومت موسته با روح القدس يد، شما پيه به دل و گوش نامختومكشان ك گردنيا 51



.ش اخبار نمودنديد، پينندگان و قاتالن او شدكم يه شما بالفعل تسلك يه از آمدن آن عادلكشتند ك را يردند؟ و آنانكه پدران شما بدو جفا نكا يست از انبيك 52
.ديردكافته، آن را حفظ نيعت را يه به توسطّ فرشتگان شرك شما 53
. خود را فشردندي دندانهايش شده، بر ويد دلريديچون را شن 54
:    ستاده و گفتي را بدست راست خدا ايسيد و عيست و جالل خدا را دي آسمان نگري اما او از روح القدس پر بوده، به سو55
. نمي بيستاده مي آسمان را گشاده، و پسر انسان را به دست راست خدا اكني ا56
ردند،كدل بر او حمله كي خود را گرفته، به يدند و گوشهايشكاد برياز بلند فر آنگاه به آو57
.ه سولُس نام داشت گذاردندك ي جوانيهاي خود را نزد پايو شاهدان، جامه ها. ردندكده، سنگسارش يشكرون ي و از شهر ب58
.ريوح مرا بپذ خداوند، ريسي عيا: ردند، او دعا نموده، گفتك يفان را سنگسار مي و چون است59
دين را گفت و خوابيا. رينها مگين گناه را بر ايه خداوند اك پس زانو زده، به آواز بلند ندا در داد 60


8اعمال باب 
1 لُس در قتل او راضيو سوبوديم  يم عارض گردي اورشليسايلكد بر ي شديو در آن وقت جفانده شدندكره پراه و ساميهودي يه همه جز رسوالن به نواحك يد، بحد.

. برپا داشتنديمي ماتم عظي ويرده، براكفان را دفن ي و مردان صالح است2
ندك افيده، به زندان ميشك ساخت و خانه به خانه گشته، مردان و زنان را بريسا را معذّب ميلك اما سولُس 3
.دند دايالم بشارت مكدند به ي رسيه مك ييه متفرّق شدند، به هر جاك يپس آنان 4
. نموديح موعظه ميشان را به مسي از سامره درآمده، ايپس به بلدي اما فل5
دند،ي ديدند و مي شني گشت، ميه از او صادر مك را يپس گوش دادند، چون معجزاتيدل به سخنان فلكي و مردم به 6
.افتندي يار شفا ميو لنگان بس شدند و مفلوجان يرون ميه داشتند نعره زده، بك ياريد از بسيه ارواح پلكرا ي ز7
 نموديم در آن شهر روي عظي و شاد8
9 ا مردنمود،     ي بزرگ مي ساخت و خود را شخصير مي نمود و اهل سامره را متحي ميه جادوگركه بود ي شمعون نام قبل از آن در آن قريام 

10ت عظيا:  گفتنديه خرد و بزرگ را گوش داده، مك ي بحدخدام ين است قو.
. شدندير مي او متحي بود از جادوگريديه مدت مدك و بدو گوش دادند از آنرو 11
.افتنديد يمان آوردند، مردان و زنان تعمي داد، ايح مي مسيسيوت خدا و نام عكه به ملكلپس ين چون به بشارت فكي ل12
رت افتادي شد، در حيه از او ظاهر مكمه يات و قوات عظيدن آي بود و از ديپس ميافت همواره با فليد يمان آورد و چون تعميز خود اي و شمعون ن13
.شان فرستادنديوحنّا را نزد ايرفته اند، پطرس و يالم خدا را پذكه اهل سامره كدند يم بودند، چون شنيه در اورشلكاما رسوالن  14
ابند،يردند تا روح القدس را بكشان دعا يشان آمده، بجهت اي و ا15
.افته بودند و بسيد ي تعميسيه به نام خداوند عكشان نازل نشده بود يس از اكچ يه هنوز بر هكرا ي ز16
.افتنديشان گذارده، روح القدس را ي پس دستها بر ا17
شان آورده،يش اي پي شود، مبلغي رسوالن روح القدس عطا ميه محض گذاردن دستهاكد ي اما شمعون چون د18
.ابديس دست گذارم، روح القدس را بكه به هر كد يرت دهز قديمرا ن:  گفت19
. شودي خدا به زر حاصل ميه عطاك يه پنداشتك باد، چونكزرت با تو هال:  پطرس بدو گفت20
. باشديه دلت در حضور خدا راست نمكرا يست زي نين امر، قسمت و بهره اي تو را در ا21
ده شود،ير دلت آمرزكن فيد اين تا شاكخواست ن و از خدا دركن شرارتِ خود توبه ي پس از ا22
.يد شرارت گرفتاري تلخ و قةنم در زهري بيه تو را مكرا ي ز23
.د بر من عارض نشودي از آنچه گفتيزيد تا چينك من به خداوند دعا يشما برا:  شمعون در جواب گفت24
   از بلدان اهل سامره بشارت دادندياريند و در بسم برگشتيرده، به اورشلكلّم كالم خداوند تك پس ارشاد نموده و به 25
.ه صحراست، روانه شوك رود ي غَزَه ميم به سويه از اورشلك يز و به جانب جنوب، به راهيبرخ: رده، گفتكپس خطاب ي خداوند به فلةاما فرشت 26
م بجهت عبادت آمده بود،ي او مختار بود، به اورشلة حبش، و بر تمام خزانةك، ملهكنْداكه خواجه سرا و مقتدر نزد ك ي حبشيه ناگاه شخصك پس برخاسته، روانه شد 27
.ندك ي را مطالعه مي نبياي اِشَعةفي خود نشسته، صحة و در مراجعت بر اراب28
. ش برو و با آن راربه همراه باشيپ: پس گفتي آنگاه روح به فل29
؟ي خواني آنچه را مي فهميا ميآ: گفت. ندك يعه م را مطالي نبيايه اشعكد يده، شنيش دويپس پي فل30
.نديه سوار شده، با او بنشكپس خواهش نمود يو از فل. ندكت ي مرا هدايسكه ك توانم؟ مگر آنيچگونه م:  گفت31
.ديگشاين دهان خود را نميود، همچن خة خاموش نزد پشم برنديه به مذبح برند و چون برّه اك يه مثل گوسفندكن بود ي خواند ايه مكتاب ك از ي و فقره ا32
. شودين برداشته ميات او از زميه حكرا يرد؟ زكر ي تواند تقريه مك او انصاف از او منقطع شد و نسبِ او را ي در فروتن33
گر؟ي ديسك ةربارا دي خود ةد؟ درباري گويه مك ةن را درباري ايه نبكنم ك يال مواز تو س: پس ملتفت شده، گفتي پس خواجه سرا به فل34
. بشارت داديسي را به عيرده، وكپس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع ي آنگاه فل35
 باشد؟يز مانع ميافتنم چه چيد ياز تعم!  آب استكنيا: دند، خواجه گفتي رسي و چون در عرض راه به آب36
.ح پسر خداستي مسيسيه عكمان آوردم يا: جواب گفتاو در . ز استي، جايمان آورديهرگاه به تمام دل ا: پس گفتي فل37
.د داديپس او را تعم. پس با خواجه سرا هر دو به آب فرود شدنديرد تا ارابه را نگاه دارند و فلكم ك پس ح38
.ش گرفتي پيخوشه راه خود را به كرا يافت زيگر او را نيپس را برداشته، خواجه سرا دي و چون از آب باال آمدند، روح خداوند فل39
ديه رسيصري داد تا به قي شهرها گشته بشارت مةدا شد و در هميپس در اشدود پي اما فل40




9اعمال باب 

1 ا سولس هنوز تهدهنه آمد،كس يد و نزد رئي دميد و قتل بر شاگردان خداوند هميام
اورديم بيشان را بند برنهاده، به اورشليابد، ايقت خواه مرد و خواه زن بيهل طر را از ايسكه در دمش بود تا اگر ك يسيناك ي و از نامه ها خواست به سو2
دي از آسمان درو او درخشيد، ناگاه نوري به دمشق رسكي راه، چون نزديو در اثنا 3
؟ينك ي چه بر من جفا ميل، براول، شاو شايا: ه بدو گفتكد ي شنين افتاده، آوازي و به زم4
.ينك يه تو بدو جفا مك هستم يسيمن آن ع: ؟ خداوند گفتيستيكخداوندا تو :  گفت5
ردك يد مي شود چه بايه آنجا به تو گفته مكن برخاسته، به شهر برو كي ل6
.دنديس را ندكچ ين هكيدند، ليه آن صدا را شنكستادند چونيه همسفر او بودند، خاموش اك ياما آنان 7
د و دستش را گرفته، او را به دمشق بردند،يس را ندكچ يخود را گشود، هن برخاسته، چون چشمان ي پس سولس از زم8
دياشامي نخورد و نيزينا بوده، چي و سه روز ناب9

!كيخداوندا لب: ردكعرض ! اي حنّانيا: ا بدو گفتيوه خداوند در ركا نام بود ي حنانِيو در دمشق، شاگرد 10
ند،ك ي دعا مكنيه اكرا ين زك را طلب يهودا، سولس نامِ طرسوسي ةخان نامند بشتاب و دريآن را راست مه ك يوچه اكز و به يبرخ:  را گفتي خداوند و11
.نا گردديه آمده، بر او دست گذارد تا بكده است يا نام را در خواب دي حنّاني و شخص12
د،يم مشقّت ها رسانين تو در اورشليه به مقدسكده ام ي شنيارين شخص از بسي اة خداوند، درباريه اكا جواب داد ي حنّان13
.ندكه نام تو را بخواند، او را حبس كه هر كهنه قدرت دارد ك يساوز از رينجا ني و در ا14
.ل ببردي اسرائين و بنيش امت ها و سالطي من است تا نام مرا پةديه او ظرف برگزكرا يبرو ز:  را گفتي خداوند و15
.دشكد بي نام من بايه چقدر زحمت ها براكاد ه من او را نشان خواهم دكرا ي ز16
 ييناي بر تو ظاهر گشت، مرا فرستاد تا بي آمديه مك يه در راهك يسي عيعنيل، خداوند و برادر شايا:  گذارده، گفتيا رفته، بدان خانه درآمد و دستها بر ويپس حنّان 17

.ي و از روح القدس پر شويابيب
.د گرفتيافت و برخاسته، تعمي ييناي فلس افتاده، ب مثليزي در ساعت از چشمان او چ18
. چند با شاگردان در دمشق توقّف نمودي و غذا خورده، قوت گرفت و روز19
.ه او پسر خداستك نمود ي موعظه ميسيه عيس يناك درنگ، ر ي و ب20
شان را ين آمده است تا اينجا محضِ اي نمود و در ايشان ميم پريسم را در اورشلن ايه خوانندگان اكست ي نيسكن آن يمگر ا: دند تعجب نموده، گفتنديه شنك ي و آنان21

هنه برد؟ك يساوبند نهاده، نزد ر
. حين است مسيه همك ساخت ي نمود و مبرهن مين دمشق را مجاب مكانِ سايهوديافته، يت يشتر تقوي اما سولس ب22
.شندكا او را بتان شورا نمودنديهوديام چند ي اما بعد ار مرور ا23
.شندك نمودند تا او را بي  ميشان مطّلع شد و شبانه روز به دروازه ها پاسباني اي سولس از شوراي ول24
ردندكن ييوار شهر پاي گذارده، از ديلي پس شاگردان  او را در شب در زنب25
  .        ه از شاگردان استكردند كرا باور نيدند زيترسن همه از او بكيد، خواست به شاگردان ملحق شود، ليم رسيو چون سولس به اورشل 26
 موعظه يري به دليسيرده و چطور در دمشق به نام عكلّم كده و بدو تيه چگونه خداوند  را در راه دكرد كت ياكشان حي اي اما برنابا او را گرفته، به نزد رسوالن برد و برا27
.   نموديم

.شتن او برآمدندكاما درصدد . ردك ي مان گفتگو و مباحثهينستي و با هل29
.ه بردند و از آنجا به طرسوس روانه نمودنديصري چون برادران مطّلع شدند، او را به ق30
 افزودنديرده، همك روح القدس رفتار ي شدند و در ترس خداوند و به تسلّيافتند و بنا  مي يل و سامره آراميه و جليهودي يسا در تماميلك آنگاه 31
.ن لُده فرود آمدكن ساي گشته، نزد مقدسي نواحةاما پطرس در هم 32
.ده بوديه مدت هشت سال از مرض فالج بر تخت خوابكافت ياس نام يني اي و در آنجا شخص33
.ه او در ساعت برخاستكن  يز و بستر خود را برچيبرخ.  دهديح تو را  شفا مي مسيسياس، عيني ايا:  را گفتي پطرس و34
ردندك خداوند بازگشت يده، به سوي  لُده و سارون او را دةنكع سي و جم35
.رد، پر بودك يه مك ي از اعمال صالحه و صدقاتيو.  آن غزال استيه معنكتا نام بود ي طابيذه ايافا، تلميو در  36
.د گذاردنيمار شده، بمرد و او را غسل داده، در باالخانه ايام او بي از قضا در آن ا37
. ينكه در آمدن نزد ما درنگ نكردند كه پطرس در آنجا است، دو نفر نزد او فرستاده، خواهش كدند يافا بود و شاگردان شني به كيه لُده نزدك و چون38
شان يه با اك يه غزال وقتك ييراهنها و جامه هاينان حاضر بودند و پكه يوه زنان گريد او را بدان باالخانه بردند و همه بيشان آمد و چون رسي آنگاه پطرس برخاسته، با ا39

. دادندي نشان ميبود دوخته بود، به و
.ده، بنشستيرد و پطرس را دكه در ساعت چشمان خود را باز ك! زيتا برخي طابيا: رد و گفتك بدن توجه يرده، به سوكرده، زانو زد و دعا كرون ي اما پطرس همه را ب40
شان زنده سپرديوه زنان را خوانده، او را بديدش و مقدسان و بيزانيخ پس دست او را گرفته، بر41
.مان آوردندي به خداوند اياريافت، بسيافا شهرت ي شهر ين مقدمه در تماميچون ا 42
 چند توقّف نمودي شمعون نام روزيافا نزد دباغي و در 43


10اعمال باب 



1 مشهور استيانيطاليه به اك ي فوجياشوزبيوس نام بود، يليرنك يه مرديصريو در ق .
.ردك يوسته نزد خدا دعا مي داد و پيار به قوم مي بسةه صدقك و خداترس بود يتش متقي اهل بي و او با تمام2
!وسيليرنك يا: ه نزد او آمده، گفتكد يارا دكا آشيو خدا را در عالم رة ساعت نهم، فرشتكي نزدي روز3
. به نزد خدا برآمديادگاريدعاها و صدقات تو بجهت : گفتي خداوند؟ به ويست ايچ: ته و ترسان گشته، گفتسي نگركي ني آنگاه او بر و4
نكافا بفرست و شمعونِ ملقّب به پطرس را طلب ي به يسانكنون ك ا5
.ردكد يه تو را چه باكاو به تو خواهد گفت . ا است، مهمان استي درةناركه خانه اش به ك شمعون نام ي نزد دباغ6
شتن را خوانده،ي از مالزمان خاص خوي متّقي سپاهكيران خود و كب شد، دو نفر از نوي گفت غاي سخن ميه به وك ي و چون فرشته ا7
افا فرستاديشان را به يشان باز گفته، اي ماجرا را بدي تمام8
9 ندك بام خانه برآمد تا دعا پطرس به ب به ساعت ششم،يدند، قري رسي به شهر مكيگر چون از سفر نزديروز د.

. او را رخ نمودي خوديردند، بك ي او حاضر مياما چون برا.  بخورديزيه گرسنه شده، خواست چك و واقع شد 10
 شود،يخته بر او نازل مين آوي زمي بزرگ به چهار گوشه بسته، به سوي را چون چادريد و ظرفي پس آسمان را گشاده د11
.ن و مرغان هوا بودنديز دواب و وحوش و حشرات زم ايه در آن هر قسمك 12
.ن و بخورك پطرس برخاسته، ذبح يه اكد ي رسي به وي و خطاب13
.ا حرام هرگز نخوارده امي كه ناپاك يزيرا چيحاشا خداوندا ز:  پطرس گفت14
.رده است، تو حرام مخوانك كه آنچه را خدا پاكد ي رسيگر خطاب به وي بار د15
ه در ساعت آن ظرف به آسمان باال برده شدكه مرتبه واقع شد ن سي و ا16
دند،يرده، بر درگاه رسك شمعون را تفحص ةوس خانيليرنكد چه باشد، ناگاه فرشتگان يه دك ييايون ريه اكر بود يار متحيو چون پطرس در خود بس 17
. طلبندي سه مرد تو را مكنيا:  را گفتيرد، روح وك ير مكا تفيوه شمعون معروف به پطرس در ركدند ي پرسيرده، مك و ندا 18
. شان را فرستادميه من اكرا ي مبر زكچ شيشان برو و هين شو و همراه ايي پس برخاسته، پا20
ست؟يسبب آمدن شما چ. دي طلبيه مكس ك منم آن كنيا: ن آمده، گفتيي فرستاده بود، پايوس نزد ويليرنكه ك ي پس پطرس نزد آنان21
. خود بطلبد و از تو سخنان بشنودةه تو را به خانكافت ي مقدس الهام ةنام، از فرشتكيهود ني ةفي طاي، مردِ صالح و خداترس و نزد تماميوزباشيوسِ يليرنك: د گفتن22
افا همراه او رفتنديان شان روانه شد و چند نفر از برادري آن روز پطرس برخاسته، همراه ايو فردا.  نموديشان را به خانه برده، مهماني پس ا23
. ديشك يشان را ميشان و دوستان خاص خود را خوانده، انتظار ايوس خويليرنكه شدند و يصريگر وارد قيروز د 24
. ردكش افتاده، پرستش يهايرده، بر پاكوس او را استقبال يليرنك چون پطرس داخل شد، 25
.ز انسان هستميد نز، من خويبرخ: ده، گفتيزاني اما پطرس او را برخ26
.افتير يثك ينان به خانه درآمده، جمعك و با او گفتگو 27
ز را يچ چيس و هكچ يه هكم داد ين خدا مرا تعلكيل. ا نزد او آمدن حرام استيردن ك معاشرت ي را با شخص اجنبيهوديه مرد كد يشما مطّلع هست: شان گفتي پس بد28

.ا حرام نخوانمينجس 
.دي چه مرا خواسته آيه از براك پرسم ي تأمل آمدم و الحال ميجرّد خواهش شما بن جهت به مي از ا29
ستاديش من باي پي با لباس نورانيه ناگاه شخصكردم ك ي خود دعا مة بودم؛ و در ساعت نهم در خانين ساعت روزه دار مين، تا ايچهار روز قبل از ا: وس گفتيليرنك 30
.ديادآور گرديخدا ستجاب شد و صدقات تو در حضور تو ميوس دعايليرنك يا: و گفت31
.د با تو سخن خواهد راندياياو چون ب. ا مهمان استي درةنارك شمعون دباغ به ةه در خانكافا بفرست و شمعونِ معروف به پطرس را طلب نما ي پس به 32
ميم تا آنچه خدا به تو فرموده است بشنويدا حاضرالحال همه در حضور خ. يه آمدك يردكو كي تأمل نزد تو فرستادم و تو ني پس ب33
ست،يه خدا را نظر به ظاهر نكافته ام يقت ي الحقيف: پطرس زبان را گشوده، گفت 34
.ند، نزد او مقبول گرددكو كيه از او ترسد و عمل نك، هر يه از هر امتك بل35
 داد،ي بشارت ميه خداوندِ همه است به سالمتكح يمس يسيه به وساطت عكل فرستاد، چوني اسرائيه نزد بنك را يالمك 36
 نمود،ي بدان موعظه مييحيه ك يديه منتشر شد، بعد از آن تعميهودي يل بود و در تماميه شروع آن از جلكد ي داني آن سخن را شما م37
را يد زي بخشيس را شفا مين ابلي مقهورة آورد و هميو بجا مكياعمال نرده، كر يه او سكه خدا او را چگونه به روح القدس و قوت مسح نمود ك را ي ناصريسي عيعني 38

. بودي ميخدا با و
.شتندكده، يشكب يز بر صليه او را نكرد كم يهود و رد اورشليه او در مرزوبوم ك ييارهاكع يم بر جمي و ما شاهد هست39
ده، ظاهر ساخت،يزانيس را خدا در روز سوم برخك همان 40
.ميده ايه بعد از برخاستن او را مردگان با او خورده و آشامك ياني مايعنيده بود، يش برگزيه خدا پك يه بر شهودك قوم بلي تمامن نه بركي ل41
.ه خدا او را مقرّر فرمود تا داور زندگان و مردگان باشدكن يم بديه به قوم موعظه و شهادت دهك و ما را مأمور فرمود 42
افتيمان آورد، به اسم او آمرزش گناهان را خواهد ي ايه به وكه هر ك دهند يدت ما بر او شهايع انبي و جم43
.دند، نازل شديالم را شنكه ك يه روح القدس بر همه آنانكن سخنان هنوز بر زبان پطرس بود يا 44
 روح القدس افاضه شد،ياياز عطيه بر امت ها نكرت افتادند از آنيه همراه پطرس آمده بودند، در حكمنان اهل ختنه و و م45
.ردندك يد ميلّم شده، خدا را تمجكه به زبانها متكدند يشان را شنيه اكرا ي ز46
.افته انديز يه روح القدس را چون ما نك ينانيد دادن اي تعميند، براك تواند آن را منع ي  ميسكا يآ:  آنگاه پطرس گفت47
دي چند توقّف نمايه روزكآنگاه از او خواهش نمودند . د دهنديمح تعي مسيسيشان را به نام عي پس فرمود تا ا48




11اعمال باب 
.رفته انديالم خدا را پذكز يه امت ها نكدند يه بودند، شنيهوديه در ك يپس رسوالن و برادران 1
رده،ك معارضه يم آمد، اهل ختنه با وي و چون پطرس به اورشل2
!يشان غذا خوردي، با ابا مردم نامختون برآمده(ه ك گفتند 3
الً بدل مفصرده، گفتكان يشان بيپطرس از او:
. رسديه بر من مكخته ي بزرگ به چهار گوشه از آسمان آوي شود و مثل چادريه نازل مكدم ي را ديا ظرفيوه ناگاه در عالم ركردم ك يافا دعا مي من در شهر 5
.دمين و وحوش و حشرات و مرغان هوا را ديردم، دواب زمكسته، تأمل ي نگركي چون بر آن ن6
.ن و بخورك پطرس برخاسته، ذبح يا: دي گويه به من مكدم ي شني و آواز7
. به دهانم نرفته استكا ناپاي حرام يزيرا هرگز چيحاشا خداوندا، ز:  گفتم8
. نموده، تو حرام مخوانكه آنچه خدا پاكد يآسمان در رسگر خطاب ازي بار د9

 آسمان باالبرده شديه همه باز به سوكرَّت واقع شد ك ن سهي ا10
.دنديه من در آن بودم، رسك يه نزد من فرستاده شده، به خانه ايصري در همان ساعت سه مرد از قكنيو ا 11
.مي آن شخص داخل شدةز همراه من آمدند تا به خانين شش برادر نيو ا.  بروكشان بدون شيبا ا:  و روح مرا گفت12
افا بفرست و شمعونِ معروف به پطرس را بطلبيسان به ك:  گفتيستاده به ويه اكد ي خود دة را در خانيه چطور فرشته اكد يو ما را آگاهان 13
.افتيد ي تو نجات خواهة اهل خانيه بدانها تو و تمامك خواهد گفت يه با تو سخنانك 14
.ه نخست بر ماكان نازل شد، همچنانشيردم، روح القدس بر اك ي و چون شروع به سخن گفتن م15
.افتيد يد خواهين شما به روح القدس تعمكيد داد، لي به آب تعمييحي: ه گفتك آنگاه بخاطر آوردم سخن خداوند را 16
م؟يا را ممانعت نماه بتوانم خدكه باشم كحِ خداوند، پس من ي مسيسيمان آوردن به عيه به ما محض اكد، چنانيشان بخشي پس چون خدا همان عطا را بد17
!رده استكات بخش را عطا ي حةز به توبيقت، خدا به امت ها ني الحقيف: نان گفتندكديت شدند و خدا را تمجكسادند،ين را شني چون ا18
.الم را نگفتندكهود و بس ير از يس به غكچ ي ه گشتند و بهيه ميكا و قپرس و انطايقينيفان برپا شد متفرّق شدند، تا في استةه در مقدمك يتيه به سبب اذك يو اما آنان 19
 دادند،ي بشارت ميسيردند و به خداوند عكلّم كز تيان نيونانيدند با يه رسيكروان بودند، چون به انطاياز اهل قپرس و قهكشان ي از اين بعضكي ل20
.ردندكشت  خداوند باز گيمان آورده، به سوير ايثك ي بود و جمعيشان مي و دست خداوند با ا21
ه فرستادنديكد، برنابا را به انطايم رسي اورشليسايلكشان به سمع ي اما چون خبر ا22
.وندنديم قلب به خداوند بپيه از تصمكحت نمود يد، شادخاطر شده، همه را نصيض خدا را ديد و في و چون رس23
.مان آوردنديه خداوند اار بي بسيمان بود و گروهي صالح و پر از روح القدس و ايه مردكرا ي ز24
.ه آورديكافت به انطاي طلب سولُس رقت و چون او را ي و برنابا به طرسوس برا25
 شدندي مسميحيه به مسيك دادند و شاگردان نخست در انطايم ميار را تعلي بسي شدند و خلقيسا جمع ميلك تمام در يشان سالي و ا26
ه آمدنديك به انطامي چند از اورشلييايام انبيو در آن ا 27
.د آمديصر پديوسِ قيلُودكام يون خواهد شد و در آن اك ربع مسيد در تمامي شديه قحطكرد كشان اغابوس نام برخاسته، به روح اشاره ي از ايكيه ك 28
.ه بفرستنديهودين ك برادرانِ ساي براي برحسب مقدور خود، اعانتكيه هر ك و شاگردان مصمم آن شدند 29
شان روانه نمودنديشكردند و ان را به دست برنابا و وسلس نزد كن ي پس چن30


12اعمال باب 
1 ردكسا دراز يلك از يسِ پادشاه، دست تطاول بر بعضيروديو در آن زمان ه

.شتكر يوحنّا را به شمشيعقوب برادر ي و 2
.ر بوديام فطيرد و اكز گرفتار يهود را پسند افتاد، بر آن افزوده، پطرس را نيه كد يد و چون3
.رون آوردي قوم بيه بعد از فِصح او را براكنند و اراده داشت ك يه او را نگاهبانكان سپرد ي سپاهي رباعة پس او را گرفته، در زندان انداخت و به چار دست4
.ردندك يوسته دعا ميسا بجهت او نزد خدا پيلكاما  داشتندي پس پطرس را در زندان نگاه م5
.ردندك ي ميان نزد در زندان نگاهبانيچكيشك خفته بود و يان دو سپاهير بسته، در مي را داشت، پطرس به دو زنجيرون آوردن ويس قصد بيروديه هك يو در شب 6
رها از دستش يه در ساعت زنجك. زيرخ بيبزود: دار نمود و گفتي پطرس زده، او را بيپس به پهلو. دي در آن خانه درخشي ظاهر شد و روشني خداوند نزد وة ناگاه فرشت7

.ختيفرو ر
. اي خود را بپوش و از عقب من بيردا:  گفتيرد و به وكن يپس چن. نكن برپا يمر خود را ببند و نعلك:  را گفتي و فرشته و8
.        ندي بيه خواب مكه گمان برد ك  است بليقي نمود حقيه آنچه از فرشته روكد و ندانست يرون شده، از عقب او روانه گردي پس ب9

وچه ك كيرون رفته، تا آخر يشان باز شد؛ و از آن بي ايش رويدند و آن خود بخود پي رود رسي شهر ميه به سوك ي آهنة پس از قراوالن اول و دوم گذشته، به درواز10
. ب شديه در ساعت فرشته از او غاكبرفتند 

ديهود رهاني انتظار قوم يس و ازتماميرودي خود را فرستاده، مرا از دست هةه خداوند فرشتكق دانستم يقنون به تحكا:  آنگاه پطرس به خود آمده گفت11
.ردندك يجمع شده، دعا م ياري ملقّب به مرقس آمد و در آنجا بسيوحنّايم مادر ي مرةافت، به خانين را دريچون ا 12
.همد رودا نام آمد تا بفيزينكد، يوبك چون او درِ خانه را 13
.ستاده استيه پطرس به درگاه اكرده، به اندرون شتافته، خبر داد ك در را باز ني چون آواز پطرس را شناخت، از خوش14
. باشدي او مةه فرشتكن است، گفتند يه چنكرد كد يكو چون تأ! يوانه ايد:  را گفتندي و15



.رت افتادنديدند و در حيپس در را گشوده، او را د. ديوبك يوسته در را مي اما پطرس پ16
ن امور مطّلع ير برادران را از ايعقوب و ساي:  داد و گفتيه چگونه خدا او را از زندان خالصكان نمود يه خاموش باشند و بكرد كشان اشاره ي اي اما او به دست خود به سو17
گر رفتي ديرون شده، به جايپس ب. ديساز
.ه پطرس را چه شدكان افتاد يم در سپاهي عظي و چون روز شد اضطراب18
رده، در آنجا اقامت نمودكوچ كه يصريه به قيهوديشان را به قتل رسانند؛ و خود از يان را بازخواست نموده، فرمود تا ايچكيشكافت، يده نيس چون او را طلبيرودي و ه19
ردند كشدند و بالستُس ناظر خوابگاه پادشاه را با خود متحد ساخته، طلب مصالحه دل نزد او حاضر كيشان به يپس ا.  شدكدون خشمنايس با اهل صور و صيرودياما ه 20
.افتي يشت مي پادشاه معكشان از مليارِ ايه دكرا يز

.ردك يشان را خطاب ميومت نشسته، اكرد و بر مسند حكانه دربر كس لباس ملويرودين، هي معي و در روز21
.ه آواز انسانه آواز خداست نكردند ك ي و خلق ندا م22
رم او را خورد و بمردكد ننمود و يه خدا را تمجكرا ي خداوند او را زد زةه در ساعت فرشتك 23
.افتي يرده، ترقّكالم خدا نمو كاما  24
ردند ملقّب به مرقس را همراه خود بيوحنّايردند و كم مراجعت ياز اورشل. دنديبرنابا و سولس چون آن خدمت را به انجام رسان و25


13اعمال باب 
1  ناحم برادر رضاعيروانيوسِ قيكجر و لويبرنابا و شمعونِ ملقّب به ن: ا و معلّم چند بودنديه بود، انبيكه در انطاك ييسايلكو درتراخ و سولسيسِ تيرودي هي و م.

. آن خوانده اميشان را برايه اكد از بهر آن عمل ي من جدا سازيابرنابا و سولس را بر:  بودند، روح القدس گفتيشان در عبادت خدا و روزه مشغول مي چون ا2
شان گذارده، روانه نمودنديرده و دستها بر اك آنگاه روزه گرفته و دعا 3
رُس آمدنديه رفتند و از آنجا از راه دريكشان از جانب روح القدس فرستاده شده، به سلويپس اا به قِپ.
.شان بوديوحنّا مالزم ايردند و كالم خدا موعظه كهود به يس يناكس شده، در ي و وارد سالم5
.شُوع بوديه نام او باركافتند ياذب بود ك يه جادوگر و نبك را يهوديره تا به پافُس گشتند، در آنجا شخص ي جزي و چون در تمام6
.الم خدا را بشنودكه، خواست همان برنابا و سولس را طلب نمود. م بودي فهيه مردك بود يوس پولس واليق سرجي او رف7
.مان برگرداندي را از ايشان را مخلفت نموده، خواست والي باشد، اين مي اسمش چنةرا ترجمي آن جادوگر، زيعنيما ي اما عل8
سته،ي نگركيه پولّس باشد، پر از روح القدس شده، بر او نك سولس ي ول9

 از منحرف ساختن طُرُق راستٍ خداونديستي اي، باز نميس و دشمن هر راستيبل فرزند اير و خباثت، اك پر از هر نوع ميا:  گفت10
.ردك ي طلب ميي او را فراگرفت و دور زده، راهنمايكيه در همان ساعت، غَشاوه و تارك. دي دي نخواهيور شده، آفتاب را تا مدتك الحال دست خداوند بر توست و 11
مان آوردير شده، ايم خداوند متحيد، از تعلي چون آن ماجرا را دي پس وال12
.م برگشتيشان جدا شده، به اورشليوحنّا از اياما . ه آمدندي پمفِلة سوار شده، به پِرْجيشتكش از پافس به يآنگاه پولُس و رفقا 13
.سه درآمده، بنشستندينكه آمدند و در روز سبت به يديسي پةيكشان از پِرْجه عبور نموده، به انطاي و ا14
.دييد، بگوي قوم داريز برايحت آمي نصيالمكز، اگر ي برادرانِ عزيا: شان فرستاده، گفتنديسه نزد اينك يساوا،  ري و بعد از تالوت تورات و صحف انب15
!دي و خداترسان، گوش دهيلي مردان اسرائيا: رده، گفتكستاده، به دست خود اشاره يپس پولُس برپا ا 16
رون آورد؛ي بلند از آنجا بيشان را به بازوين مصر سرافراز نمود و ايشان در زميده، قوم را در غربت ايل، پدران ما را برگزيائن قوم، اسري اي خدا17
. بوديشان ميات اكابان متحمل حريب به چهل سال در بي و قر18
. چهار صد و پنجاه سالبيشان ساخت تا قرياراثين آنها را ميرده، زمك كنعان هالكن يفه را در زمي و هفت طا19
.يل نبيشان داوران داد تا زمان سموئي و بعد از آن بد20
.شان دادين تا چهل سال به اياميس را از سبط بنيل بن قو خواستند و خدا شاي و از آن وقت پادشاه21
 من عمل ة اراديه به تمامكافته ام ي را مرغوب دل خود يسيه داود بن كشان شود و در حقّ او شهادت داد يخت تا پادشاه ايان برداشته، داود را برانگي پس او را از م22

.ردكخواهد 
 را آورد،يسي عيعني يل نجات دهنده اي اسرائيت او خدا برحسب وعده، براي و از ذر23
.د توبه موعظه نموده بوديل را به تعميش از آمدن او تمام قوم اسرائي پييحي چون 24
؟ امين او نيق گشادن نعليه الكد ي آي ميسك بعد از من كنين اكستم، ليد؟ من او ني پنداريه مكمرا ?: ان برد، گفتيرا به پا خود ة دورييحي پس چون 25
.ن نجات فرستاده شديالم اكه از شما خداترس باشد، مر شما را كم و هر ي آل ابراهيز و ابناي برادران عزيا 26
.دندي دادند و آنها را به اتمام رساني فتوي شود، بر ويه سبت خوانده مكه هر كا را ي انبيه نه او را شناختند و نه آوازهاكشان، چوني ايساوم و ري اورشلةنكرا سي ز27
.شته شودكه او كردند كالطس خواهش يافتند، از پي نيچ قتل در وي و هر چند ه28
.ن آورده، به قبر سپردندييب پايز صلردند، او را اك نوشته شده بود تمام ي وةه دربارك پس چون آنچه را 29
.ديزانين خدا او را از مردگان برخك ل30
.      باشنديه الحال نزد قوم شهود او مكم آمده بودند يل به اورشليه همراه او از جلك يشد بر آنانار ظاهري بسي و او روزها31
 شد،ه به پدران ما دادهك يم، بدان وعده اي دهي پس ما به شما بشارت م32
د ي، من امروز تو را توليه تو پسر من هستكتوب است كه در زبور دوم مكخت، چناني را برانگيسيه عك يرد، وقتكم وفا ي باشيشان ميه فرزندان اكه خدا آن را به ما ك 33

.نمودم
.ردك شما وفا خواهم ين داود برايقدوس و امات كه به بركن گفت يگر هرگز راجع به فساد نشود چنيد تا ديزانيه او را از مردگان برخك و در آن34
.نديه فساد را بك گذاشت  يتو قدوس خود را نخواه: دي گويز ميگر ني ديين در جاي بنابرا35



.ديرده بود، بخُفت و به پدران خود ملحق شده، فساد را دك خدا را خدمت ةه در زمان خود ارادكه داود چونكرا ي ز36
ديخت، فساد را ندي را برانگه خدا اوكس كن آن كي ل37
. شوديه به وساطت او به شما آمرزش گناهان اعالم مكز، شما را معلوم باد ي برادران عزيپس ا 38
.ديد عادل شمرده شوي نتوانستيعت موسيه به شرك يزي شود، از هر چيمان آورد، عادل شمرده ميه اك او هر ةلي و به وس39
توب است، بر شما واقع است، بر شما واقع شود،   كا ميدر صحف انبد، مبادا آنچه ينكاط ي پس احت40
د، ي شما را از آن اعالم نمايسكه هر چند ك يد آرم، عمليام شما پدي را در ايه من عملكرا يد زي شوكد و هالييد و تعجب نماينكرشمارندگان، مالحظه ي حقيه اك 41
.ردكد يق نخواهيتصد
.نديشان بازگوين سخنان را بدينده هم ايه در سبت آك رفتند، خواهش نمودند يرون ميسه بينكپس چون از  42
ه به ك نمودند يب ميشان سخن گفته، ترغيدانِ خداپرست از عقب پولس و برنابا افتادند؛ و آن دو نفر به ايان و جديهودي از ياريسه متفرّق شدند، بسينك و چون اهل 43
.ديض خدا ثابت باشيف

.الم خدا را بشنوندك شهر فراهم شدند تا يب به تماميگر قريسبت د اما در 44
.ردندكفر گفته، با سخنان پولُس مخالفت كدند، از حسد پر گشتند و يهود ازدحام خلق را دي چون ي ول45
د، همانا به ي شمرديات جاوداني حةستيد و خود را ناشايردك رد ن چون آن راكيل. الم خدا را نخست به شما القا شودكواجب بود : ر شده، گفتندي آنگاه پولُس و برنابا دل46
.ميي امت ها توجه نمايسو
.ين منشأ نجات باشي زمي اقصايه تو را نور امت ها ساختم تا الكن امر فرمود يرا خداوند به ما چني ز47
مان آوردندي مقرّر بودند ايات جاوداني حيه براك يآناند نمودند و يالم خداوند را تمجكشده، دند، شاد خاطرين را شني چون امت ها ا48
.  منتشر گشتيالم خدا در تمام آن نواحكو  49
.ردندكرون يشان را از حدود خود بيض نموده، ايدن بر پولس و برنابا تحريشان را به زحمت رسانيدند و ايابر شهر را بشورانكندار و متشخّص و ايان چند زن ديهودي اما 50
.ه آمدنديقونيشان افشانده، به اي خود را بر ايهاي پاكشان را خاي ا و51
دندي و روح القدس گردي و شاگردان پر از خوش52


14اعمال باب 
1 ا در امان آوردنديان ايونانيهود و ير از يثك يه جمعك سخن گفتند يهود درآمده، به نوعي ةسينكشان با هم به يه، ايقونيام     .

.ش ساختندي امت ها را اغوا نمودند و با برداران بدانديمان دلهاي ايان بيدهوين كي ل2
شان يه از دست اكرد ك يات و معجزات عطا مي گفتند و آي سخن ميري داد، به دليضِ خود شهادت ميالم فكه به ك ي توقف نموده، به نام خداونديدي پس مدت مد3

ظاهر شود
4 با رسوالن بودنديهود و جمعي همدستان يو مردم شهر دو فرقه شدند، گروه .

نند،كشان را افتضاح نموده، سنگسار ي آوردند تا ايشان هجوم مي خود بر ايساوهود با ري و چون امت ها و 5
.ردندك فرار يار آن نواحيه و دينواكي لي لِستره و دِربه، شهرهايافته، به سوي ي آگاه6
 دادندي و در آنجا بشارت م7
8 م مادر، لنگ متولّد شده، هرگز راه نرفته بودكت بود و از شك حريش بيهايه پاك نشسته بود ي لِستره مردو در.

.افتن را دارديمان شفا يه اكد يسته، دي نگركي نيد، او بر وي شني چون او سخن پولُس را م9
.ديرامان گرده در ساعت برجسته، خك! ستي خود راست بايهايبر پا:  پس به آواز بلند بدو گفت10
.ان به صورت انسان نزد ما نازل شده انديخدا: رده، گفتندكه بلند ينواكي خود را به زبان ليدن، صداين عمل پولس را دي اما خلق چون ا11
ه او در سخن گفتن مقدم بودكرا يعطارد خواندند ز و پولس راي پس برنابا را مشتر12
. گذرانديه قربانك از خلق به دروازه ها آورده، خواست ييود، گاوان و تاجها با گروههاشان بيش شهر ايه پك ياهن مشتركپس  13
رده،كان مردم افتادند و ندا يده، در مي خود را دريدند، جامه هاي برنابا و پولس شنيعني اما چون آن دو رسول 14
 ي حي خدايد به سوينكل رجوع ين اباطيه از اكم ي دهيم و به شما بشارت ميانند شما هستز انسان و صاحبان علّتها ميد؟ ما نينك ين مي مردمان، چرا چنيا:  گفتند15
د،يه در آنها است آفركا و آنچه را ين و دريه در آسمان و زمك

نند،كه در طُرُق خود رفتار ك امت ها را واگذاشت ةه در طبقات سلف همك 16
. ساختي پر مي و شادك ما را از خورايده، دلهايده و فصول بارآور بخشي نمود و از آسمان باران باراني م شهادت نگذاشت، چون احساسيه خود را بك ي با وجود17
 باز داشتنديشان به دشواري اي برايدن قربانين سخنان خلق را از گذراني و بد18
.ه مرده استكدند و پنداشتند يشكرون يرده، از شهر بكگسار ه آمده، مردم را با خود متّحد ساختند و پولّس را سنيقونيه و ايكان از انطايهودياما  19
 دربه روانه شدي آن روز با برنابا به سويستادند برخاسته، به شهر درآمد و فرداي اما چون شاگردان گِردِ او ا20
.ردندكه مراجعت يكه و انطايقونيپس به لستره و ا.  را شاگرد ساختندياري و در آن شهر بشارت داده، بس21
.ميوت خدا گردكد داخل ملي بايار مي بسيبتهايه با مصكنيمان ثابت بمانند و ايه در اك دادند يت داده، پند مي شاگردان را تقوي و دلها22
.مان آورده بودند، سپردنديه بدو اك يرا به خداوندشانين نمودندو دعا و روزه داشته، ايشان معيشكشان يسا بجهت ايلك و در هر 23
.ه آمدنديه گذشته و به پمفليديسي پ و از24
ه فرود آمدنديالم موعظه نمودند و به اتالك و در پرجه به 25
.ده بودنديه به انجام رسانك يارك آن يض خدا سپرده بودند برايشان را به فيه از همان جا اكه آمدند يك سوار شده، به انطايشتكو از آنجا به  26



.رده بودك امت ها باز يمنان را براي اةرده بود و چگونه دروازكشان يشان را مطّلع ساختند از آنچه خدا با ايرده، اكرا جمع سا يلك و چون وارد شهر شدند، 27
 با شاگردان بسر بردنديدي پس مدت مد28


15اعمال باب 
1 ديابيه نجات كست ين نكد، مميشو مختون نين موسييه اگر برحسب آك دادند يم ميه آمده، برادران را تعليهودي چند از يو تن.

ن ي ايم برايشان در اورشليشكشان نزد رسوالن و يگر از ايه پولُس و برنابا و چند نفر دكن شد يشان واقع شد، قرار بر ايار با اي بسة چون پولس و برنابا را منازعه و مباحث2
.مسأله بروند

م دادندي عظي برادران را شادةردند و همكان يمان آوردن امت ها را بيرده، اكعبور ه و سامره يقينيعت نموده ار فيشان را مشايسا ايلك پس 3
.رده بود، خبر دادندكشان يرفتند و آنها را از آنچه خدا با ايشان پذيشان ايشكسا و روالن و يلكم شدند، يو چون وارد اورشل 4
 را نگاه دارنديموسه سننكنند كند و امر يد ختنه نماينها را بايا: گفتندمان آورده بودند، برخاسته، يه اكان يسي فرة از فرقي آنگاه بعض5
.نندين امر مصلحت بيشان جمع شدند تا در ايشكپس رسوالن و  6
الم بشارت كت ها از زبان من ه امكرد كار يان شما اختيام اول ، خدا از ميه از اكد يز، شما آگاهي برادران عزيا: شان گفتي سخت شد، پطرس برخاسته، بدة و چون مباحث7

.مان آورنديرا بشنوند و ا
.زيه به ما نكشان داد، چنانيه روح القدس را بدكن يشان شهادت داد بدي عارف القلوب بر اي و خدا8
.شان را طاهر نمودي ايمان دلهايه محضِ اكچ فرق نگذاشت، بليشان هيان ما و اي و در م9

م،يز طاقت تحمل آن را نداشتيه پدران ما و ما نكد ي نهي بر گردن شاگردان ميوغيه كد ينك ينون چرا خدا را امتحان مك پس ا10
زيشان نيه اكافت، همچنان يم يح نجات خواهي مسيسيضِ خداوند عيه محضِ فكم يه اعتقاد دارك بل11
.شان ظاهر ساخته بوديان امت ها به وساطت ايه خدا در مكردند ك يان ميات و معجزات را بيت شده، به برنابا و پولُس گوش گرفتند چون آكپس تمام جماعت سا 12
.ديريز، مرا گوش گي برادران عزيا: عقوب رو آورده، گفتيت شدند، كشان ساي پس چون ا13
.رديشان به نام خود بگي از ايه چگونه خدا اول امت ها را تفقّد نمود تا قومكرده است كان ي شمعون ب14
توب استكه مكن مطابق است چنانيا در ايبالم انك و 15
رد،كنم و آن را برپا خواهم ك ي آن را باز بنا ميهاينم و خرابك يه افتاده است باز بنا مك داود را ةمين رجوع نموده، خيه بعد از اك 16
.ه بر آنها نام من نهاده شده استك ييع امت هاي مردم طالب خداوند شوند و جمةي تا بق17
.رده استكزها را از بدو عالم معلوم ين چيه اك يخداونددي گويا من ري ا18
م،ينند زحمت نرسانك ي خدا بازگشت ميه از امت ها به سوك را يسانك: ن استي من اي پس رأ19
.ديزيوانات خفه شده و خون بپرهيه از نجاسات بتها و زنا و حكم ينكم كشان را حيه اكني مگر ا20
.نندك يس او را تالوت ميناكه در هر سبت در كنند، چنانك يه بدو موعظه مك دارد يبقات سلَف در هر شهر اشخاص از طيه موسكرا ي ز21
به برسابا  ملقّب يهوداي يعنيه بفرستند، يكان خود انتخاب نموده، همراه پولُس و برنابا به انطايه چند نفر از مكن رضا دادند يسا بديلك يشان با تماميشكآنگاه رسوالن و  22
.ان برادران بودنديشوايه از پكالس يو س
. رسانندي باشند، سالم ميه  ميقيليه و قيه و سوريكه در انطاكشان و برادرانِ از امت ها يشكه رسوالن و كشان نوشتند ي و بدست ا23
عت يد مختون شده، شري بايه مكند ي گويند و مي نماي شما را منقلب ميرون رفته، شما را به سخنان خود مشوش ساخته، دلهايان ما بي از ميه بعضكده شد ي چون شن24

.ميردكچ امر نيشان هيد و ما به ايرا نگاه بدار
م،يزان خود برنابا و پولُس به نزد شما بفرستيار نموده، همراه عزيه چند نفر را اختكم يدي دل مصلحت دكي لهذا ما به 25
.رده اندكم يح تسلي مسيسيم خداوند ما ع خود را در راه نايه جانهاك ي اشخاص26
.دي خواهند آگاهين امور زبانيشان شما را از ايم و ايالس را فرستاديهودا و سي پس 27
اتين ضروريم جز اي بر شما ننهيه باركم يديه روح القدس و ما صواب دكرا ي ز28
.د پرداخت والسالمي خواهييوكيد به نين امور خود را محفوظ نگاه داريه هرگاه از اكد يزيوانات خفه شده و زنا بپرهيح بتها و خون وي هايه از قربانك 29
.دنديه آمدند و جماعت را فراهم آورده، نامه را رسانيكشان مرخّص شده، به انطايپس ا 30
. شادخاطر گشتندين تسلّيردند، از اك چون مطالعه 31
.ت نمودنديحت و تقويار، نصيادران را به سخنان بس بودند، بريشان هم نبيه اكالس چونيهودا و سي و 32
. فرستندگان خود توجه نمودندي از برادران رخصت گرفته، به سوي در آنجا بسر بردند، به سالمتي پس چون مدت33
ه توقّف نموده،يك اما پولّس و برنابا در انطا34
 دادنديالم خدا مكم و بشارت به يگر تعلي دياري با بس35
 باشنديه چگونه مكم ينكدن يم، ديالم خداوند اعالم نمودكه در آنها به ك يم و برادران را در هر شهريبرگرد: ام چند، پولُس به برنابا گفتيبعد از او .
.ز دربرداردي ملقّب به مرقس را همراه نيوحنّايه كد ي اما برنابا چنان مصلحت د37
.رده بود، با خود نبردك نيار همراهكشان در يشان جدا شده بود و با ايه از ايه از پمفلكرا  يه شخصكن اصالح دانست ين پولُس چنكي ل38
.ا رفتيگر جدا شده، برنابا مرقس را برداشته، به قپرس از راه دريدكيه از ك ي سخت شد بحدي پس نزاع39
.و به سفر نهادض خداوند سپرده شده، ريرد و از برادران به فكار يالس را اختي اما پولُس س40
 نموديسا ها را استوار ميلكرده، كه عبور يقيليه و قي و از سور41




16اعمال باب 
1  بوديونانين پدرش كيمنه لو مةيهوديس نام آنجا بود، پسر زن وموتاي تي شاگردكنيه اكو به دِربه و لستره آمد .

. دادنديه بر او شهادت ميقونيه برادران در لِستَرَه و اك 2
. بوديونانيه ك شناختند يه همه پدرش را مكرا ي بودن زيه در آن نواحك يانيهوديد، او را گرفته مختون ساخت، به سبب ياي بي چون پولس خواست او همراه و3
.ندي سپردند تا حفظ نمايشان ميم فرموده بودند، بدكم حيشان در اورشليشكه رسوالن و ك گشتند، قانونها را ي مي و در هر شهر4
 گشتندي افزوده مة شدند و روز بروز در شماريمان استوار ميساها در ايلك پس 5
6 ا منع نموديالم به آسكدن يشان را از رسانيردند، روح القدس اكه عبور يار غالطيه و ديجيو چون از فر.

.دشان را اجازت نداي ايسين روح عكيا بروند، لينيه به بطك نمودند يا آمده، سعيسي پس به م7
.دنديا گذشته به تروآس رسيسي و از م8
.ه آمده، ما را امداد فرمايادونكبه م: ستاده، بدو التماس نموده گفتيه ايادونك از اهل ميه شخصك رخ نمود ييايو پولُس را ري شب9

.ميشان رسانينده است تا بشارت بده خداوند ما را خواكم ين دانستيقيرا به يم، زيه شديادونك درنگ عازم سفر ميد، بيا را دين روي چون ا10
سياپوليگر به نيم و روز دي رفتيكم به ساموتراي نشسته، به راه مستقيشتك پس از تروآس به 11
.ميه است و در آن شهر چند روز توقّف نموديلونكه و يادونكه شهر اول از سر حد مكم ي رفتيلِپيو از آنجا به ف 12
.مي شدند سخن رانديه در آنجا جمع  مك ي گذراندند، نشسته با زنانيه نماز مك يينار رودخانه جاكرون شده و به ي و در روز سبت از شهر ب13
.ه خداوند دل او را گشود تا سخنان پولَس را بشنودكد ي شنيرا و خداپرست بود، مياتيه از شهر طكه نام، ارغوان فروش، يدي لي و زن14
و ما را الحال نمود. دي من درآمده، بمانةمان آوردم، به خانيه به خداوند اكن است يقياگر شما را : افتند، خواهش نموده، گفتيد ي و چون او اهل خانه اش تعم15
.ورد نمود، به ما برخيدا ميان خود پي آقايار براي منافع بسييب گويه روح تَفَأُل داشت و از غك يزينكم، ي رفتيه چون ما به محلّ نماز مكو واقع شد  16
.ندي نمايق نجات اعالم ميه شما را از طرك باشند ي مي تعالين مردمان خدام خدايه اك گفت يرده، مك و از عقب پولُس و ما آمده، ندا 17
ه در ساعت از او ك. ايرون بين دختر بيح از اي مسيسيم به نام عي فرمايتو را م: رد، پولُس دلتنگ شده، برگشت و به روح گفتك يار مي بسيار را روزهاكن ي و چون ا18

رون شديب
.دنديشكام كالس را گرفته، در بازار نزد حيوس شدند، پولس و سيسب خود مأكه از كدند يانش دياما چون آقا 19
هود هستند،ين دو شخص شهر ما را به شورش آوردند و از يا: ان حاضر ساخته، گفتنديشان را نزد والي و ا20
.ستيز نيم، جايان هستيه رومكرفتن و بجا آوردن آنها بر ما يه پذكند ي نماي را اعالم مي و رسوم21
.   شان را چوب بزنندينده فرمودند اكشان را ي ايان جامه هايشان هجوم آوردند و والي پس خلق بر ا22
.م نگاه داردكرا محشان يه اكد فرمودند يك زندان را تأةندند و داروغكار زدند، به زندان افيشان را چوب بسي و چون ا23
ردكنده مضبوط كشان را در ي ايهاي انداخت و پايشان را به زندان درونيافت، اينطور امر ي و چون او بد24
.دندي شنيشان را ميان اي خواندند و زندانيح ميرده، خدا را تسبكالس دعا يب به نصف شب، پولُس و سياما قر 25
.ختيرها از همه فرو ري درها باز شد و زنجةاد زندان به جنبش درآمد و دفعه هميه بنك يبحدم حادث گشت ي عظيه ناگاه زلزله اك 26
.رده اندكان فرار يه زندانكرا گمان برد يشد زكده، خواست خود را بيشكر خود را يد، شمشي زندان را گشوده ديدار شده، چون درهاي اما داروغه ب27
.مينجا هستيه ما همه در اكرا ي مرسان زي خود را ضرر: پولُس به آواز بلند صدا زده، گفت28
.الس افتادي پس چراغ طلب نموده، به اندرون جست و لرزان شده، نزد پولُس و س29
ابم؟يرد تا نجات كد يان، مرا چه باي آقايا: رده، گفتكرون يشان را بي و ا 30
.افتيد ي نجات خواهه تو و اهل خانه اتكمان آور يح اي مسيسيبه خداوند ع:  گفتند31
.ردندكان يتش بي اهل بي او و تماميالم خداوند را براك آنگاه 32
.افتنديد ي الفور تعميسانش فك ةشان را شست و خود و همي ايشان را برداشته، در همان ساعت شب زخمهاي پس ا33
دنديمان آورده، شاد گردي به خدا اال خودي عيشان نهاد و با تماميش اي پي خود درآورده، خوانةشان را به خاني و ا34
.آن دو شخص را رها نما: ان فرّاشان فرستاده، گفتندياما چون روز شد، وال 35
.دي روانه شويرون آمده، به سالمتيپس اآلن ب. ديان فرستاده اند تا رستگار شويه والكد ين سخنان آگاهاني آنگاه داروغه پولُس را از ا36
ه خود آمده، ك، بليند؟ نَي نمايرون مي بيا اآلن ما را به پنهانيآ.  حجت زده، به زندان انداختنديارا و بكم، آشي باشي ميه مردمان رومكما را : فتشان گين پولُس بدكي ل37

.اورنديرون بيما را ب
دندي هستند بترسيه رومكدند يان گفتند و چون بشنين سخنان را به والي پس فرّاشان ا38
.رون برونديه از شهر بكردند كرون آوردند و خواهش ي التماس نموده، بشاني و آمده، بد39
رده و روانه شدندكحت يشان را نصيه شتافتند و با برادران مالقات نموده و ايدي لةرون آمده، به خاني آنگاه از زندان ب40


17اعمال باب 
1 لُّونفپولِس و اَپهود بودي ةسينك در آنجا هكدند ي رسيكيه گذشته، به تسالونيو از اَم.

ردك يتاب مباحثه مكشان از يشان داخل شده، در سه روز سبت با اي پس پولّس برحسب عادت خود، نزد ا2
.ح استين مسي دهم، ايه خبر او را به شما مك يسيزد و عيند و از مردگان برخيح زحمت بيه الزم بود مسك ساخت ين مي و واضح و مب3
.ريثك يف، عدديم و از زنان شري عظيانِ خداترس، گروهيونانيالس متّحد شدند و از يردند و با پولُس و سك قبول شاني از اي و بعض4



 را در شانياسون تاخته و خواستند اي ةرده، شهر را به شورش آوردند و به خانكها را برداشته، خلق را جمع يمان حسد برده، چند نفر از اشرار از بازاري ايان   بيهودي اما 5
.ان مردم ببرنديم
.نجا آمده انديده اند، حال بديون را شورانكه ربع مسك يه آنانكردند ك يدند و ندا ميشكام شهر كاسون و چند برادر را نزد حيافتند، يشان را ني و چون ا6
.  يسي عيعنيگر هست ي ديه پادشاهكند ن هستيل بر اينند و قاك يصر عمل ميام قكنها برخالف احي اةاست و همرفتهيشان را پذياسون اي و 7
ن سخنان مضطرب ساختنديدن ايام شهر را از شنك پس خلق و ح8
ردندكشان را رها يفالت گرفته، اكگران ياسون و دي و از 9

.آمدندهود دري ةسينكده، به يشان بدانجا رسيردند و اكه روانه يري بيالس را به سوي درنگ در شب پولُس و سياما برادران ب 10
.ن استين همچنيا ايه آك نمودند يش ميتب را تفتكرفتند و هر روز يالم را پذك يمال رضامندكه در كب تر بودند، چوني نجيكينها از اهل تسالوني و ا11
مي عظيه و از مردان، جمعيونانيف يمان آوردند و از زنان شريشان اي از اياري پس بس12
.دنديند، در آنجا هم رفته، خلق را شورانك يالم خدا موعظه مكز به يه نيريه پولُس در بكدند يهم فيكيان تسالونيهودين چون كيل 13
.س در آنجا توقّف نمودندوموتايالس با تي سيردند ولكا روانه ي دري در ساعت برادران پولُس را به سو14
ند، روانه شدندي هر چه تمام تر به نزد او آيه به زودك گرفته سوموتايالس و تي سيم براكنا آوردند و حيانِ پولُس او را به اطي و رهنما15
.ه شهر از بتها پر استكد يد، روح او در اندرونش مضطرب گشت چون ديشك يشان را    مينا انتظار اياما چون پولُس در اَط 16
. نمودي مباحثه مرد،ك يه مالقات مكان و خداپرستان و در بازار، هر روزه با هر يهوديسه با ينك پس در 17
. ب استيان غريظاهراً واعظ به خدا : گفتنديگران ميد؟ و دي خواهد بگوياوه گو چه مين يا:  گفتندي مين با او روبرو شده، بعضيين و رواقييوركي اپة از فالسفي اما بعض18
. داديامت بشارت مي و قيسيشان را به عيه اكرا يز

ست؟ي چيي گويه تو مك يم تازه اين تعليه اكافت يم ي توانيا ميآ: د و گفتندخ بردنيوه مرك پس او را گرفته، به 19
.نها چه مقصود استيم از ايم بداني خواهيپس م. ي رسانيب به گوش ما  ميه سخنان غرك چون20
 داشتندي نمي تازه فراغتيزهاي چةد درباري گفت و شنين آنجا جز براك ساينا و غربايع اهل اَطي اما جم21
افته ام،يندار يار دينا، شما را از هر جهت بسي مردان اَطيا: ستاده، گفتيخ ايوه مركپس پولُس در وسط  22
د، من به شما ي پرستيه شما ناشناخته مكپس آنچه را .  ناشناخته نوشته شده بوديه بر آن، نام خداكافتم ي ي نمودم، مذبحيرده، معابد شما را نظاره مكر يرا چون سي ز23

.مي نماي ماعالم
 باشدين نمك ساخته شده به دستها سايلهاكين است، در هي آسمان و زمكه او مالكد، چونيه جهان و آنچه در آن است آفرك يي خدا24
. بخشديزها ميع چيات و نَفَس و جميه خود به همگان حك باشد، بليزيا محتاج چيه گوك شود يرده نمك و از دست مردم خدمت 25
شان را مقرّر فرمودي اينهاكن و حدود مسي معيرد و زمانهاين گكن مسي زمي روي خون ساخت تا بر تمامكيسان را از  و هر امت ان26
.ستي از ما دور نيكيچ يه از هكابند، با آنيرده، بكد او را تفحص يه شاكنند ك تا خدا را طلب 27
  م،ي باشيه از نسل او مكز گفته اند ي شما نيااز شعريه بعضكم چنانيت و وجود دارك و حريه او در زندگكرا ي ز28
.ا مهارت انسانيا سنگ منقوش به صنعت يا نقره يت شباهت دارد به طال يه الوهكد گمان برد ي نشام،ي باشي پس چون از نسل خدا م29
.نندكه توبه كد ي فرمايم مكده، اآلن تمام خلق را در هر جا حي جهالت چشم پوشي پس خدا از زمانها30
ديزانيه او را از مردگان برخكنيل داد به اين فرمود و همه را دليه معك ي خواهد نمود به آن مرديون را به انصاف داوركربع مسه در آنك را مقرّر فرمود يرا روزي ز31
.دينم شين امر از تو خواهيگر در اي دةمرتب:  گفتندي استهزا نمودند و بعضيدند، بعضيامت مردگان شنير قكچون ذ 32
.رون رفتيشان بيان اين پولس از مي و همچن33
شانيگر با اي ديه دامرس نام داشت و بعضك ي بود و زنيوپاغيوس آريسيونيشان دِي اةه از جملكمان آوردند يوسته، اين چند نفر بدو پكي ل34


18اعمال باب 
1 نا روانه شده، به قرنتس آمديو بعد از آن پولس از اط.

پس نزد . ان از روم برونديهودي ةه همكوس فرمان داده بود يلودكرا يافت زيله را كده بود و زنش پرسيا تازه رسيطاليه مولدش پنطس بود و از اكال نام را يك اَيهودي و مرد 2
.شان آمديا

. بوديمه دوزيشان خيسب اكار مشغول شد؛ و كشان مانده، به يشه بود، نزد ايشان همپيه با اك و چون3
. ساختيان را مجاب ميونانيان و يهوديرده، كالمه كسه مينك سبت در  و هر4
.  ح استي، مسيسيه عك داد يان شهادت ميهودي يه آمدند، پولس در روح مجبور شده، برايادونكس از موموتايالس و تي اما چون س5
. رومين به نزد امت ها ميبعد از ا.  هستميمن بر. خون شما بر سر شما است:  گفتشان افشانده،ي گفتند، دامن خود را بر ايفر مكشان مخالفت نموده، ي چون اي ول6
.سه بودينك او متصل به ةه خانكوستس نام خداپرست آمد ي ي شخصةبه خان. ردهك پس از آنجا نقل 7
.افتنديد يتعم. مان آوردهيدند، اي شن از اهل قرنتس چونياريمان آوردند و بسيتش به خداوند اي اهل بيسه با تمامينكسيرِسپس، رئك اما 8
ه سخن بگو و خاموش مباشكترسان مباش، بل: ا به پولس گفتيو خداوند در ري شب9

.ار استين شهر خلقِ بسيه مرا در اكرا يد زيت نخواهد رسانيس تو را اذّكچ يه من با تو هستم و هكرا ي ز10
. داديم ميالم خدا تعلكبه شان را ي سال و شش ماه توقّف نموده، اكيپس مدت  11
م بردندكش مسند حايدل شده، بر سر پولس تاخته، او را پكيان يهوديه بود، ي اَخائيون والي اما چون غال12
.نندكعت عبادت يه خدا را بر خالف شركند ك ين شخص مردم را اغوا ميا:  و گفتند13
  .  ه متحمل شما بشومك بود ينه شرط عقل مي بود، هر آي فاحش ميا فسقي يظلمان اگر يهودي يا: ون گفتي چون پولُس خواست حرف زند، غال14



. نمك ي خواهم داورين امور نميمن در چن. ديعت شما، پس خود بفهمي سخنان و نامها و شرة است درباري چون مسأله اي ول15
.ش مسند برانديشان را از پي پس ا16
چ پروا نبودين امور هيون را از اي بزدند و غالي را در مقابل مسند والسه را گرفته اويس منيس رئي و همه سوستان17
 خود را يه موينخركو در . ال همراه او رفتنديكله و اكا رفت و پرسيه از راه دريار در آنجا توقّف نمود پس برادران را وداع نموده، به سوري بسياما پولس بعد از آن، روزها 18
.رده بودكه نذر كد چونيچ

.ان مباحثه نموديهوديسه درآمده، با ينكرده، خود را به كد، آن دو نفر را در آنجا رها ي و چون به افسس رس19
ردكشان بماند، قبول ني با ايه مدتكشان خواهش نمودند ي و چون ا20
پس از افسس روانه شد. ن اگر خدا بخواهد، باز به نزد شما خواهم برگشتكيل. نمكم صرف ينده در اورشليد آيد عيمرا به هر صورت با: هكرده، گفت كشان را وداع يه اكبل 21
ه آمديكت نموده، به انطايسا را تحيلكم رفت و يه فرود آمده به اورشليصري و به ق22
.      نمودير م شاگردان را استواة گشت و هميه جابجا ميجيه و فري غالطك در آنجا مانده، باز به سفر توجه نمود و در مليو مدت 23
.ديتاب توانا بود، به افسس رسكح و در ي فصيه مردكه  يندركهود اپلس نام از اهل اسي ي اما شخص24
. نداشتي اطّالعييحيد  ي نمود هر چند جز از تعميم ميلّم و تعلك خداوند به دقّت  تةافته و در روح سرگرم بوده، درباريت يق خداوند تربي او در طر25
.    ق خدا را بدو آموختنديدند، نزد خود آوردند و به دقّت تمام از طريال  او را شنيكله و اكاما چون پرس. ردك سخن آغاز يريسه به دلينكخص در   همان ش26
ض ي فةليه به وسك را يد، آنانيانجا رسو چون بد. رنديه او را بپذك نوشتند يب نموده، به شاگردان سفارش نامه ايرد، برادران او را ترعكه يمت سفر اخائي پس چون او عز27

ار نمود،يمان آورده بودند، اعانت بسيا
ح استي، مسيسيه عك نمود يتب ثابت مكرد و از ك ي حجت مةهود اقاميرا به قوت تمام بر ي ز28


19 اعمال باب
افته،يدر آنجا شاگرد چند . ديرده، به افسس رسك باال گردش يو چون اپلس در نواح

!       ه روح القدس هم هستكم يديه نشنكبل:  گفتنديد؟ به ويافتيد، روح القدس را يمان آورديه اك يا هنگاميآ: شان گفتي بد2
. ييحيد يبه تعم: د؟ گفتنديافتيد يز تعميپس به چه چ: شان گفتي بد3
. يسيح عي به مسيعنيد ياوريمان بيد اي آي مه بعد از منك يسك گفت به آن ي داد و به قوم ميد توبه مي البتّه تعمييحي:  پولس گفت4
د گرفتند،يح تعمي مسيسيدند به نام خداوند عين را شني چون ا5
.  ردندكلّم گشته، نبوت كشان نازل شد و به زبانها متيشان نهاد، روح القدس بر اي و چون پولُس دست بر ا6
ناّ دوازده نفر بودندي آن مردمان تخمة و جمل7
. آوردي نمود و برهان قاطع ميوت خدا مباحثه   مك راند و در امور ملي سخن ميريسه درآمده، مدت سه ماه با دلينكپس به  8
 ي شخصةشاگردان را جدا ساخت و هر روزه در مدرس. دهيناره گزكشان ي گفتند، از ايقت را بد مي خلق، طريش روياوردند و پيمان ني سخت دل گشته، اي اما چون بعض9
.    نمودي نام مباحثه مرانسيط

.دندي را شنيسيالم خداوند عك يونانيهود و چه يا چه ي اهل آسيه تمامك ينطور دو سال گذشت بقسمي و بد10
د،ي رسانير معتاد به ظهور مي و خداوند از دست پولس معجزات غ11
 شدنديشان اخراج ميد از اي شد و ارواح پليل ميشان زاي از ا گذاردند و امراضيمضانيه از بدن او دستمالها و فوطه ها برده، بر مرك ي بطور12
ه پولُس به او موعظه ك يسيشما را به ع:  گفتندي را خواندن گرفتند و ميسيد داشتند، نام خداوند عيه ارواح پلك يمه خوان بر آنانياحِ عزيانِ سيهودي چند از ين تنكيل 13
!مي دهيند قسم مك يم

  .ردندك يار مكنيهودا ايهنه كس يوا رئيك و هفت نفر پسران اس14
د؟يستيكن شما كيل.  دانمي شناسم و پولُس را مي را ميسيع: شان گفتيث در جواب اي اما روح خب15
.ردندكان و مجروح فرار يه از آن خانه عرك يافت بحديشان زورآور شده، غلبه يشان جست و بر ايد داشت بر ايه روح پلك و آن مرد 16
. داشتنديرّم مك را ميسي گشته، نام خداوند عيشان طاريد، خوف بر همه اين افسس مشهور گردكانِ سايونانيان و يهوديع ين واقعه بر جميا چون 17
. نمودنديرده، آنها را فاش مكمان آورده بودند آمدند و به اعمال خود اعتراف يه اك ي از آنانياري و بس18
.ردند، پنجاه هزار درهم بودكمت آنها را حساب يدند و چون قيش را آورده، در حضور خلق سوزانيتب خوك از شعبده بازان ي و جمع19
 گرفتيرده قوت مك يالم خداوند ترقّكنطور ي بد20
. ديد ديز باينم به آنجا ُروم را نبعد از رفت: م برود و گفتيه گذشته، به اورشليه و اَخائيادونكه از مكرد كمت ين مقدمات، پولُس در روح عزيو بعد از تمام شدن ا 21
.   توقّف نموديا چنديرد و خود در آسكه روانه يادونكس و ارسطوس را به موموتاي تيعني پس دو نفر از مالزمان خود 22
.قت برپا شدي طرةم درباري عظي در آن زمان هنگامه ا23
شه ين پيه در چنك يگرانيشان را و دي نمود، ايدا مير پي ساخت و بجهت صنعتگران نفع خطيه مس از نقري ارطامةدكر بتيه تصاوكوس نام زرگر يتريمي ديرا شخصي ز24

 داشتند،ياشتغال م
. رزق ما استين شغل، فراخيه از اكد ي مردمان شما آگاه هستيا: گفت.  فراهم آورده25
ه به دستها ساخته ك يينهايد اي گوي را اغوا نموده، منحرف ساخته است و مياريس خلق بسن پوليا ايباً در تمام آسيه تقركه نه تنها در افسس، بلكد يده ايده و شني و د26
.ستنديان ني شوند، خدايم

 يون او را مكا و ربع مسيه تمام آسك ير شمرده شود و عظمت ويز حقيس نيم ارطامي عظيل خداكين هيه اكن رود بليسب ما از بكه نه فقطك پس خطر است 27
. شوددند برطرف يپرست
. انيس افسسيه بزرگ است ارطامك گفتند يرده، مكاد يدند، از خشم پر گشته، فرين را شني چون ا28



.دنديشك يه و همراهان پولس بودند با خود ميادونكه از اهل مكوس و ارستخرس را ي شهر به شورش آمده، همه متّقفاً به تماشاخانه تاختند و غاي و تمام29
.د، شاگردان او را نگذاشتنديان مردم درآيه به مكه نمود  اما چون پولس اراد30
.ه خود را به تماشاخانه نسپاردك داشتند، نزد او فرستاده، خواهش نمودند يه او را دوست مكا ي آسيساو از ري و بعض31
.ده اند چه جمع شيه براك دانستند يثر نمكه جماعت آشفته بود و اكرا يردند زك يحده مي عليي صدايكي و هر 32
.اورديش مردم حجت بي خود پيرده، خواست براكندر به دست خود اشاره كش انداختند و اسيان او را پيهوديه كدند يشكان خلق يندر را از مك پس اس33
.انيس افسسيه بزرگ است ارطامكردند ك يب دو ساعت ندا مي آواز قركي است همه به يهوديه كن چون دانستند كي ل34
 يه از مشترك يم و آن صنمي عظيس خدايان ارطاميه شهر افسسك داند يه نمكست يك، ي مردان افسسيا: گفت. دهيت گردانك شهر خلق را ساي مستوفپس از آن 35

  ند؟ك ينازل شد پرستش م
.دينكل ني به تعجياركچ يد و هيد آرام باشي بايم رد، شماكار كن امور را نتوان اني پس چون ا 36
. شما بد گفته انديل اند و نه به خداكينندگان هكه نه تاراج كد يخاص را آوردن اشيه اكرا ي ز37

.ردكد يگر مرافعه بايدكيبا . ن هستنديام قضا مقرّر است و داوران معي دارند، ايسك بر يي ادعاياران وكوس و هميتريمي پس هرگاه د38 
.رفتيخواهد پذصل ي في شرعةمكدر مح. دي باشيزيگر طالب چي دي و اگر در امر39
.م آوردين ازدحام تواني اي براي آن عذرةه درباركست ي نيچ علّتيه هك امروز از ما بازخواست شود چونةه در خصوص فتنكم يرا در خطري ز40
ن را گفته، جماعت را متفرّق ساختي ا41


20اعمال باب 
1 ه روانه شديادونكا وداع نمود و به سمت مشان ريده، اين هنگامه، پولس شاگردان را طلبيو بعد از تمام شدن ا.
.ونانستان آمديار نمود و به يحت بسيرده، اهل آنجا را نصكر ي سي و در آن نواح2 
.ندكه مراجعت يادونكه از راه مك بودند، اراده نمود ين ويمكان در يهوديرد و كه ي و سه ماه توقّف نمود و چون عزم سفر سور3 
.ا همراه او رفتنديمس تا به آسيس و تروفكخيا تيس و از مردم آسوموتايوس از دربه و تي و غايكيندس از اهل تسالونكه و ارسترخس و سيري و سوپاترس از اهل ب4 
.ش رفته، در تروآس منتظر ما شدنديشان پي و ا5 
ميده، در آنجا هفت روز مانديشان رسيم و بعد از پنج روز به تروآس نزد اي سوار شديشتك به يپيلير از فيام فطي و اما ما بعد از ا6 

خسيردن افتكزنده 
.ديشكرد و سخن او تا نصفه شب طول ك يشان موعظه مي اي آن روز عازم سفر بود، برايستن نان جمع شدند و پولس در فرداكو در اول هفته، چون شاگردان بجهت ش 7
.ار بوديم، چراغ بسيه جمع بودك ي و در باالخانه ا8
 سوم به ة گشته، از طبقيخواب بر او مستول.  داديالم را طول مكن او را درربود و چون پولس يه خواب سنگكچه نشسته بود يخس نام داشت، نزد دريه افتك يجوان ناگاه 9 
.ر افتاد و او را مرده برداشتنديز

.ه جان در اوستكرا يزد يمضطرب مباش: ده، گفتيشك را در آغوش ير آمده، بر او افتاد و وي آنگاه پولس به ز10
  .ن روانه شديرده، همچنكار ي بسيسته، خورد و تا طلوع فجر گفتگوك پس باال رفته و نان را ش11
افتنديم ي عظي و آن جوان را زنده بردند و تسل12
.اده روديرا خواست تا آنجا پياد زنطور قرار ديه بدكم يست پولس را برداري بايه از آنجا مكم يش رفتي سوار شده، به اَسوس پيشتكاما ما به  13
.مي آمدينيليم، او را برداشته، به متيردك پس چون در اَسوس او را مالقات 14
.ميتس شديليگر وارد ميون توقّف نموده، روز ديليم و در تروجيم و روز سوم به ساموس وارد شديديوس رسيگر به مقابل خَيرده، روز دكوچ كا ي و از آنجا به در15
م ياست به اورشلكين شود تا روز پنطكه اگر ممكرد ك يل ميه تعجكدا شود، چوني پيا درنگي افسس بگذرد، مبادا او را در آسيه از محاذكمت داشت يه پولس عزكرا ي ز16

برسد
.ديبيسا را طليلكشان يشكتس به افسس فرستاده، يليپس از م 17
 بردم؛يا شدم، چطور هر وقت با شما بسر ميه وارد آسكه از روز اول كمعلوم است بر شما : شان را گفتي و چون به نزدش حاضر شدند، ا18
. بودميم شد، به خدمت خداوند مشغوليهود بر من عارض ميد ياكه از مك ييار و امتحانهاي بسيهاك و اشيمال فروتنكه با ك 19
.مي نموديم ميارا و خانه به خانه شما را اِخبار و تعلكه آشكغ نداشتم بليد باشد، دري شما مفي را از آنچه برايزي و چگونه چ20
. دادميح شهادت مي مسيسيمان به خداوند ما عي خدا و ايز از توبه به سويان نيونانيان و يهودي و به 21
. ندارمي روم و از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد، اطّالعيم مي اآلن در روح بسته شده، به اورشلكني و ا22
.ا استيم مهيه بندها و زحمات براكد ي گويه روح القدس در هر شهر شهادت داده، مكنيز ا ج23
ه به كافته ام ي يسيه از خداوند عك را ي به انجام رسانم و آن خدمتي دارم تا دور خود را به خوشينمزيه جان خود را عزك شمارم، بليچ  ميزها را به هين چين اكي ل24

.مض خدا شهادت دهيبشارت ف
.ديد دي مرا نخواهيگر رويرده ام، دكوت خدا موعظه كان گشته و به مليه در مكع شما يه جمك دانم ين را مي و الحال ا25
 هستم،يه من از خون همه برك طلبم ي مي پس امروز از شما گواه26
.ردمك نيوتاهك خدا ة اراديه از اعالم نمودن شما به تمامكرا ي ز27
.ده استيه آن را به خون خود خركد ينكت ي خدا را رعايسايلكه روح القدس شما را بر آن اسقف مقرّر فرمود تا ك آن گله را يشتن و تماميد خوي پس نگاه دار28
نمود،ه بر گلّه ترحم نخواهندكان شما درخواهند آمد يه بعد از رحلت من، گرگان درنده به مك دانم يرا من مي ز29
.شندكج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بكه سخنان ك خواهند برخاست ينان خودِ شما مردماي و از م30
.ستادميها باز ناك از شما با اشيكيه نمودن هر يه مدت سه سال شبانه روز از تنبكد ياد آوريد و به يدار باشي لهذا ب31



.راث بخشدين شما را ميع مقدسيان جميند و در مكت شما را بنا ه قادر اسك سپارم يض او ميالم فك برادران شما را به خدا و به ي و الحال ا32
دم،ي را طمع نورزيسكا لباس يا طال ي نقره 33
.ردك يم خدمت مياج خود و رفقاين دستها در رفع احتيه همكد ي دانيه خود مك بل34
ه او گفت دادن از گرفتن فرخنده تر كد ي را به خاطر داريسيالم خداوند عكو د يي نمايريده، ضعفا را دستگيشكن مشقّت يد چني بايه مكن همه را به شما نمودم ي ا35

.است
.ردكشان دعا ي اين را بگفت و زانو زده، با همگيا 36
.دندي بوسيخته او را ميردند و بر گردن پولس آوكار ي بسةي و همه گر37
عت نمودندي مشايشتكپس او را تا به . ديد دي مرا نخواهين رويبعد از ا: ه گفتك يار متألّم شدند خصوصاً بجهت آن سخني و بس38



21اعمال باب 
1 گر به رودس و از آنجا به پاترايم و روز ديوس آمدكم و به راه راست به يردكا يم، سفر دريشان هجرت نموديو چون از ا   .

.ميردكوچ كه بود، بر آن سوار شده، يقينيه عازم فكم يافتي ي ايشتك و چون 2
. را فرود آورنديشتكست بار ي بايآنجا مه دركرا يم زيم و در صور فرود آمديه رفتي سوريبه سو. ردهكو قپرس را به نظر آورده، آن را به طرف چپ رها  3
.م نروديه به اورشلكشان به الهام روح به پولس گفتند يم و ايرده، هفت روز در آنجا ماندكدا ي چند پي پس شاگرد4
.ميردكا زانو زده، دعا ي درةناركعت نمودند و به يرون شهر ما را مشايم و همه با زنان و اطفال تا بيم، روانه گشتيزها را بسر برد و چون آن رو5
 خود برگشتنديشان به خانه هايم و اي سوار شديشتكرده، به كگر را وداع يدكي پس 6
.مي روز ماندكيشان يرده، با اكم و برادران را سالم يديرسس يده، از صور به پتوالميا را به انجام رسانيو ما سفر در 7
.مي از آن هفت بود درآمده، نزد او مانديكيه كپس مبشّر ي فلةم و به خانيه آمديصري آن روز، از آنجا روانه شده، به قي در فردا8
ردندك يه نبوت مكره بود ك و او را چهار دخترِ با9

د،يه رسيهودي آغابوس نام از ي ايم، نبيو چون چند روز در آنجا ماند 10
 امت ها ينطور بسته، تو را به دستهايمربند را به همكن يد صاحب اي گويروح القدس م:  خود را بسته، گفتيهايمربند پولُس را گرفته و دستها و پاك و نزد ما آمده، 11

.خواهند سپرد
. م نروديه به اورشلك ميم، ما و اهل آنجا التماس نموديدين را شني پس چون ا12
.يسيرم به خاطر نام خداوند عيم بميه تا در اورشلكد شوم بليه نه فقط قكرا من مستعدم يد زينك شيان شده، دل مرا ميه گركد ينك يچه م:  پولُس جواب داد13
 خداوند است بشودةآنچه اراد: ميد خاموش شده، گفتي چون او نشن14
.ميم شديده، متوجه اورشليفر د سكام تداريو بعد از آن ا 15
ميي بود، آوردند تا نزد او منزل نمايمي تنام از اهل قِپرس و شاگرد قدي مناسويهمراه آمده، ما را نزد شخصهيصري چند از شاگردان قي و تن16
.رفتندي پذيم، برادران ما را به خشنوديم گشتيو چون وارد اورشل 17
.شان حاضر شدنديشك ةعقوب رفت و هميبرداشته، نزد گر، پولُس ما را ي و در روز د18
.ان امت ها به عمل آورده بود، مفصالً گفتيله خدمت او در ميرده، آنچه خدا بوسكشان را سالم ي پس ا19
. ورنديعت غيعاً در شريآورده اند و جممان يان ايهوديه چند هزارها از ك ي برادر، آگاه هستيا:  گفتنديد نموده، به ويدند، خدا را تمجين را شنيشان چون اي ا20
د اوالد خود را مختون ساخت و به سنن ي نبايي گويند ومي انحراف نمايه از موسك يم دهي باشند، تعليان امت ها ميه در مكان را يهودي ةه همكده اند ي تو شنة و دربار21

.رفتار نمود
.يه تو آمده اكد يواهند شنرا خيرد؟ البتّه جماعت جمع خواهند شد زكد ي پس چه با22
. هستيشان نذريه بر اكچهار مرد نزد ما هستند : م به عمل آوريي پس آنچه به تو گو23
ز در ي نه خودك ندارد بليده اند اصلي تو شنةه آنچه درباركه سر خود را بتراشند تا همه بدانند كشان را بده يار نما و خرجيشان تطهيشان را برداشته، خود را با اي پس ا24

.يي نماي مكعت سلويمحافظت شر
نديز نمايوانات خفه شده و زنا پرهي بت و خون و حي هايه از قربانكم يردكم كم و حيمان آورده اند، ما فرستاديه از امت ها اك ي آنانةن درباركي ل25
شان بگذرانندي از اكي هر ي برايه ايام طهارت اطّالع داد تا هديل ايمكز تل درآمد و اكيرده، به هكشان طهارت يگر با ايپس پولس آن اشخاص را برداشته، روز د 26
 قوم را به شورش آوردند و دست بر او انداخته،يده، تماميل دكيا او را در هي چند از آسي ايهوديد، ي به انجام رسكيو چون هفت روز نزد 27
ز ي چند را ني ايونانيه كبل.  دهديم ميان در هر جا همه را تعلكن ميعت و ايه برخالف امت و شركس كست آن ن ايا! دينك، امداد يلي مردان اسرائيه اكاد برآوردند ي فر28
. ان مقدس را ملوث نموده استكن ميل درآورده، اكيبه ه
ورده بودل آكيه پولُس او را به هكده بودند و مظنّه داشتند ي در شهر دي را با ويمسِ اَفَسسيرا قبل از آن تَرُوفي ز29
. الفور درها را بستنديدند و فيشكرون يل بكيرده، پولُس را گرفتند و از هكت آمد و خلق ازدحام ك شهر به حريپس تمام 30
.م به شورش آمده استي اورشليه تمامكد ي سپاه رسين باشيردند، خبر به مك ي و چون قصد قتل او را م31
ان، از زدن پولُس دست برداشتندي و سپاهين باشيدن ميشان به مجرّد ديپس ا. شان تاختيشته، بر سر ا ها را بردايوزباشي درنگ سپاه و ي او ب32
رده است؟كست و چه يكن يه اكد ير ببندند و پرسياو را گرفته، فرمان داد تا او را بدو زنج. دي رسين باشيچون م 33
اورنديد، فرمود تا او را به قلعه بيقت امر را نتوانست فهميو چون او به سبب شورش، حق. ردندك يگر صدا مي دي به سخني و بعضي از آن گروه به سخني اما بعض34



ان به سبب ازدحام مردم او را برگرفتند،  يه لشگركد، اتّفاق افتاد ينه رسيو چون به ز 35
!نك كه او را هالك زدند ير از خلق از عقب او افتاده، صدا ميثك يرا گروهي ز36
؟ي داني را ميونانيا زبان يآ: م؟ گفتي بگويزيه به تو چكا اجازت است يآ:  گفتين باشيه پولُس را به قلعه درآورند، او به مك شد كينزدچون  37
ابان برد؟يخته، چهار هزار مرد قتّال را به بين فتنه برانگيش از اي پيه چندك يستي ني مگر تو آن مصر38
.مي تا به مردم سخن گوييه مرا اِذن فرماكست و خواهش آن دارم ي نام و نشان نيه بك يه، شهريقيلياز طرسوس ق هستم يهودي يمن مرد:  پولُس گفت39
 مخاطب ساخته، گفتيشان را به زبان عبرانيدا شد، ايامل پك يرد؛ و چون آرامكستاده، به دست خود به مردم اشاره ينه ايافت، بر زي چون اِذن 40


22اعمال باب 
1 تيادران عز بريادي آورم بشنويش شما ميه اآلن پك را يز و پدران، حج.
پس گفت. شتر خاموش شدنديند، بك يلّم مكشان تي با ايه به زبان عبرانكدند يچون شن 2
 بودم، يور مي خدا غةاد متعلّم شده، دربارعتِ اجديق شريل و در دقاين شهر در خدمت غماالئيافته بودم در ايت يه، اما تربيقيلي هستم، متولّد طرسوس قيهوديمن مرد  3

. دي باشي شما امروز ميه همگكچنان
 انداختم، يه مردان و زنان را بند نهاده، به زندان مك ي بودم و به نوعيقت را تا به قتل مزاحم مين طري و ا4
رده، به كد يز در آنجا باشند قيه نك را يبرادران گرفته، عازم دمشق شدم تا آنان يشان نامه ها براياه ازك دهند يهنه و تمام اهل شورا به من شهادت مكس يه رئك چنان5

.ابنديم آورم تا سزا ياورشل
.ديم از آسمان گِرد من درخشي عظيب به ظهر ناگاه نوريدم، قري دمشق رسكي راه، چون نزدي و در اثنا6
؟ينك يل، چرا بر من جفا مو شاي، الو شايا: دي گويه به من مكدم ي را شنين افتاده، هاتفي پس بر زم7
.ينك ي جفا ميه تو بر وك هستم ي ناصريسيمن آن ع: ؟ او مرا گفتيستيكخداوندا تو :  من جواب دادم8
.دنديه با من سخن گفت نشنكس را ك آواز آن يده، ترسان گشتند ولي و همراهان من نور را د9

.ينكه بكت مقرّر است يه در آنجا تو را مطّلع خواهند ساخت از آنچه براكه، به دمشق برو برخاست: نم؟ خداوند مرا گفتكخداوندا چه :  گفتم10
. دنديم دست مرا گرفته، به دمشق رسانينا گشتم، رفقاي پس چون از سطوت آن نور ناب11
 نام بود،كين آنجا نكانِ سايهودي ةه نزد همكا نام يعت، حنّاني بحسب شري متّقي آنگاه شخص12
.ستمي نگريه در همان ساعت بر وكنا شو يل، بو برادر شايا: به من گفت. ستادهيزد من آمده و ا به ن13
.ي بشنوي و از زبانش سخنيني و آن عادل را ببي او را بدانةد تا ارادي پدران ما تو را برگزيخدا:  او گفت14
. شديع مردم شاهد بر او خواهي نزد جميده ايده و شنيرا از آنچه دي ز15
.ر و نام خداوند را خوانده، خود را از گناهانت غسل دهيد بگيز و تعمي؟ برخيي نماير مي و حال چرا تأخ16
  .خود شدميردم، بك يل دعا مكيم برگشته، در هي و چون به اورشل17
.رفتي نخواهند پذه شهادت تو را در حقّ منكرا ي روانه شو زيبزودميبشتاب و از اورشل?: دي گويه به من مكدم ي پس او را د18
   زدم؛يرده، مكن تو را حبس يمنوسه مينكه من در هر ك دانند يشان ميخداوندا، ا:  من گفتم19
.  داشتمي قاتالن او را نگاه ميستاده، رضا بدان دادم و جامه هايز ايختند، من ني ريفان را ميد تو استيه خون شهك ي و هنگام20
. فرستميد مي بعي امت هاين تو را به سوه مكرا يروانه شو ز:  او به من گفت21
!ستيز نيه زنده ماندنِ او جاكن بردار ي زمين شخص را از رويچن: رده، گفتندكن سخن بدو گوش گرفتند؛ آنگاه آواز خود را بلند يپس تا ا 22
ختند،ي ري به هوا مك خود را افشانده، خاي و چون غوغا نموده و جامه ها23
.ردندك ياد مينقدر بر او فريه به چه سبب اكنند تا بفهمد كانه امتحان يه او را به تازكد تا او را به قلعه درآوردند و فرمود  فرمان داين باشي م24
د؟يانه زني حجت هم تازي را بي  روميه مردكز است يا بر شما جايآ: ه حاضر بود گفتك ي ايوزباشي بستند، پولُس به يسمانها ميه او را به رك ي و وقت25
 است؟ين شخص روميرا اي زينك بي خواهيچه م: ن رفته، او را خبر داده، گفتي زمين باشيد، نزد مين را شني ايوزباشي چون 26
! يبل: ؟ گفتي هستيه تو رومكمرا بگو :  گفتي آمده، به وين باشي پس م27
.اما من در آن مولود شدم: پولُس گفت! ردمكل ير تحصي خطين حقوق را به مبلغيمن ا:  جواب دادين باشي م28
.ه او را بسته بودك است از آن سبب يه رومكد ي ترسان گشت چون فهمين باشيش او را داشتند، دست از او برداشتند و ميه قصد تفتك ي در ساعت آنان29
 اهل شورا حاضر شوند و يهنه و تمامك يساو آورده، فرمود تا رروني باشند، او را از زندان بي او ميعلّت مدعان به چهيهوديه ك بامدادان چون خواست درست بفهمد 30

شان برپا داشتيان اين آورده، در مييپولُس را پا


23اعمال باب 
.رده امكر صالح در خدمت خدا رفتار يمال ضمك برادران، من تا امروز با يا: سته، گفتي نگركيپس پولس به اهل شورا ن 1
.اضران را فرمود تا به دهانش زنندهنه، حكس يا، رئيآنگاه حنّان 2
؟ينك يم به زدنم مكعت حي و به ضد شرينك يعت داوري تا مرا بر حسب شريتو نشسته ا! د شدهيوار سفي ديخدا تو را خواهد زد، ا:  پولس بدو گفت3
؟  ي دهي خدا را دشنام مةهنكس يا رئيآ:  حاضران گفتند4
.يم قوم خود را بد مگوكتوب است حاكرا ميهنه است، زكس يه رئك برادران ندانستم يا:  پولُس گفت5
امت مردگان از من يد و قي امي هستم و برايسي، پسر فريسي برادران، من فريه اكانند، در مجلس ندا در داد يسي فريان و بعضي از صدوقيه بعضكد يچون پولُس فهم 6

.  شوديبازپرس م
ان منازعه برپا شد و جماعت دو فرقه شدند،يقان و صدويسيان فرين را گفت، در مي چون ا7



.ان قائل به هر دويسين فركيه و ارواح هستند لكامت و مالئير قكان منيه صدوقكرا ي ز8
 با او سخن گفته يا فرشته اي يم و اگر روحيافته اي نيچ بدين شخص هيه در اكان برخاسته مخاصمه نموده، گفتند يسي فرةاتبانِ از فرقكم برپا شد و ي عظي پس غوغا9

.د نموديباشد با خدا جنگ نبا
به قلعه درآوردند. انشان برداشتهين آمده، او را از مييان پايپس فرمود تا سپاه. ه مبادا پولُس را بدرندكد ي ترسين باشي شد، ميادتر ميو چون منازعه ز 10
.يز شهادت دهيد در روم نين باي، همچنيم در حق من شهادت داديه در اورشلكرا چناني ز پولس خاطر جمع باشيا: و در شبِ همان روز خداوند نزد او آمده، گفت 11
.شند، نخورند و ننوشندكه تا پولُس را نكردند كشتن لعن يگر عهد بسته، بر خويدكيان با يهوديو چون روز شد،  12
.   اده از چهل نفر بودندين همقَسم شدند، زي اةه دربارك ي و آنان13
.مي نچشيزيم چيشكه تا پولُس را نكم يردكشتن لعنت سخت يبر خو: خ رفته، گفتنديهنه و مشاك يساوا نزد رنهي ا14

ه قبل از كم يد؛ و ما حاضر هستييق نمايوتر تحقكيد در احوال او نيا اراده داريه گوكاورد يه او را نزد شما بكد ينك را اعالم ين باشي پس اآلن شما با اهل شورا، م15 
.ميشكش او را بدنيرس
. ديافته، رفت و به قلعه درآمده، پولس را آگاهانيشان اطّالع ين ايمك پولُس از ة اما خواهر زاد16
.ديه به او بگوك دارد يرا خبري ببر زين باشين جوان را نزد   ميا: ده، گفتيان را طلبيوزباشي از يكي پولُس 17
.ندكه به تو عرض ك دارد يزيرا چياورم، زيبن جوان را به خدمت تويه اكرد كده، خواهش ي مرا طلبيپولس زندان: ده، گفتي رسانين باشي پس او را برداشته، به حضور م18
؟يده به من خبري خواهيه مكز است يچه چ: دي دستش را گرفته، به خلوت برد و پرسين باشي پس م19
. نديش نمايادتر تفتيا اراده دارند در حقّ او زيه گوك يپولُس را فردا به مجلس شورا درآورنند تا كه از تو خواهش كان متّفق شده اند يدهوي: ردك عرض 20
اشامند و اآلن مستعد و ي نخورند و نيزيشند چكه تا او را نك اند و به سوگند عهد بسته اند ين ويمكشان در يشتر از چهل نفر از ايه بكرا ي پس خواهش اجابت مفرما ز21

.باشند ي تو مةمنتظر وعد
.ين راز مطّلع ساختيه مرا از اكس مگو كچ يه به هك آن جوان را مرخّص فرموده، قدغن نمود ين باشي م22
ه برند؛يصريد تا به قيزه دار در ساعت سوم از شب حاضر سازيست ني و هفتاد سوار و دويست سپاهيه دوكده، فرمود يان را طلبيوزباشيپس دونفر از  23
. برساننديس والكي به نزد فليرده، او را به سالمتكد تا پولُس را سوار ينك حاضر يبك و مر24
: ن مضمون نوشتي بدي و نامه ا25
. رسانديس سالم مكي فلي گرامياس، به واليسيس اويلودك 26
. استيه رومكده بودم ركافت يشان گرفتم، چون دريپس با سپاه رفته، او را از ا. ن شخص را گرفته، قصد قتل او را داشتنديان ايهودي 27
.شان درآوردمينند، او را به مجلس اك يت مياك شيه به چه سبب بر وك و چون خواستم بفهمم 28
. دارنديا بند نمي مستوجب قتل يوه اكچ شي هي دارند، وليت مياكعت خود از او شيه در مسائل شركافتم ي پس 29
.ند والسالميز فرمودم تا در حضور تو بر او ادعا نمايان او را ني درنگ او را نزد تو فرستادم و مدعياو دارند، ب ي براين سازيمكان قصد يهوديه كافتم ي و چون خبر 30
.دنديس رسانيپاتِريه مأمور شدند، پولُس را در شب برداشته، به اَنْتِكان چنانيپس سپاه 31
.رگشتنده با او بروند، و خود به قلعه بكبامدادان سواران را گذاشته  و32
.ز نزد او حاضر ساختندي سپردند و پولُس را نيه شدند، نامه را به واليصريشان وارد قي و چون ا33
ه است،يقيليه از قكچون دانست . ت استيدام والكه از كد ي نامه را مالحظه فرموده، پرسي پس وال34
س نگاه دارنديرودي هي او را در سراو فرمود تا. ديان تو حاضر شوند، سخن تو را خواهم شنيچون مدع:  گفت35


24اعمال باب 
1 آوردنديت از پولُس نزد والياكدند و شي ترتلس نام رسيبيخ و خطيهنه با مشاكس ي رئيايو بعد از پنج روز، حنّان .

س كي فليده است، اين قوم رسير تو بديمه از تدابي عظم و احساناتيامل هستكش يچون از وجود تو در آسا:  و چون او را احضار فرمود، ترلس آغاز ادعا نموده، گفت2
،يگرام

. ميري پذي ميرگزاركمال شكن را در ي در هر جا و در هر وقت ا3
. يه از راه نوازش مختصراً عرض ما را بشنوك هستم ياده مصدع نشوم، مستدعين تا تو را زكي و ل4
.يان بدعت نَصاريشوايون و از پكن ربع مسكان سايهودي ةان همي در مميافته ايز ين شخص را مفسد و فتنه انگيه اكرا ي ز5
.ميي نمايعت خود بر او داوريه به قانون شركم يل را ملوث سازد، او را گرفته، اراده داشتكي و چون او خواست ه6
رون آورد، ي ما بيار از دستهاي آمده، او را به زور بسين باشياس ميسي اي ول7
8عا مك ين اموريقت همه اي دانست حقي توانيانش نزد تو حاضر شوند؛ و بعد از امتحان ميع و فرمود تا مدمينك يه ما بر او اد.
ن استيه چنكز با او متّفق شده گفتند يان نيهودي و 9

 خود ة وافر حجت درباري، به خشنودي باشين قوم ميم اكاه تو حكار است ي بسي دانم سالهايه مكاز آنرو : د، او جواب داديه سخن بگوك به پولُس اشاره نمود يچون وال 10
.  آورميم

م رفتم،ي عبادت به اورشليه من براكست ياده از دوازده روز نيه زك دانست ي توانيرا تو مي ز11
. ه خلق را به شورش آورمكا شهر يس يناكنم و نه در ك مباحثه يسكل با كيه در هكافتند ي و مرا ن12
. ندي توانند اثبات نماينند، نمك يآلن بر من ادعا م و هم آنچه ا13
توب است معتقدم،كا مينم و به آنچه در تورات و انبك ي پدران را عبادت ميند، خدايه بدعت گوك يقتيه به طركنم ك ين را نزد تو اقرار مين اكي ل14
.ز خواهد شديدالن و ظالمان نامت مردگان از عايه قكز قبول دارند يشان نيه اكدوارم چناني و به خدا ام15
. لغزش نگاه دارمي خدا و مردم بير خود را به سويوسته ضمي دهم تا پياضت مين امر ري و خود را در ا16



  .اورميقوم خود ب يا برايار آمدم تا صدقات و هداي بسي و بعد از سالها17
.يا شورشيد بدون هنگامه افتنيل مطهر كيا مرا در هيانِ آسيهودين امور چند نفر از ي و در ا18
.نندك بر من دارند ادعا ينجا نزد تو حاضر شوند تا اگر حرفيز در ايست ني بايشان مي و ا19
ستاده بودم،يه در حضور اهل شورا اك يافتند وقتي از من يند اگر گناهينان خود بگويا اي 20
 شوديش شما بازپرس ميامت مردگان از من امروز پي قةرباره دكردم كستاده، بدان ندا يشان ايان ايه در مك سخن كي مگر آن 21
. ردكخواهم افتيقت امر شما را دريد، حقي آين باشيان ميسيچون ل: ر انداخته، گفتيشان را تأخي داشت، امر ايوتر آگاهكيقت نيس چون از طركيآنگاه فل 22
. ندكشانش را از خدمت و مالقات او منع ني از خوي دهد و احديد را فرمان داد تا پولُس را نگاه دارد و او را آزايوزباشي پس 23
. ديح شنيمان به مسيده، سخن او را درباره اي بود، پولُس را طلبيهودي يه زنك خود درسال ةس با زوجكي چند فلي و بعد از روز24
.(نم تو را باز خواهم خواندكه الحال برو و فرصت كه، جواب داد س ترسان گشتكيرد، فلك ينده خطاب مي آي و داوريزگاري و چون او درباره عدالت و پره25

.ردك ي را خواسته، با او گفتگو ميرّراً وكن جهت مي بدهد تا او را آزاد سازد و از ايه پولُس او را نقدك داشت يد ميز امي و ن26 
هود منّت نهد، پولُس را در زندان نگاه گذاشتيچون خواست بر س كيس شد و فلكيت فلي والةفيس فستوس، خلويك دو سال، پوري اما بعد از انقضا27 


25اعمال باب 
1 م رفتيت خود اورشليپس چون فستوس به وال.

ردند و بدو التماس نموده،كهود نزد او بر پولس ادعا يابر كهنه و اكس ي و رئ2
.شندكاو را در راه به كن بودند يمكم بفرستد و در ي خواستند تا او را به اورشلي بر وي منّت3
.  آنجا بروديرا خود اراده داشت به زوديه نگاه داشت، زيصريد در قيه پولس را باك اما فستوس جواب داد 4
.نديافت شود، بر او ادعا نماين شخص ي در ايزيند تا اگر چياي توانند همراه بي از شما ميسانكپس :  و گفت5
.ومت برآمده، فرمود تا پولُس را حاضر سازندكمسند حه آمد و بامدادان بريصريرده بود، به قك توقّف شانيان ايشتر از ده روز در ميو چون ب 6
.ردك اثبات نتوانستند يار و گران بر پولُس آوردند ولي بسيتهاياكستاده، شيبه گرد او ا. م آمده بودنديه از اورشلك يانيهودي چون او حاضر شد، 7
.ردمكچ گناه يصر هيل و نه به قكيهود و نه به هيت عيه نه به شرك او جواب داد 8
م شود؟ كن امور به حضور من حي تا در آنجا در اييم آي به اورشلي خواهيا ميآ: هود منّت نهد، در جواب پولُس گفتي اما چون فستوس خواست بر 9

.ي دانيو مكيز نيه تو نكرده ام، چنانك نيچ ظلميهود هي به.  من بشودةمكد محاي بايه در آنجا مكستاده ام يصر اي قةمكدر محا:  پولُس گفت10
 تواند ي نميسك ندارد، ي آورند اصلينها بر من ميه اك ييتهاياكن شي از اكيچ ين اگر هكيل. غ ندارميرده باشم، از مردن درك موستوجب قتل يا عملي ي پس هرگاه ظلم11

. نمك ي ميصر رفع دعويبه ق. شان سپارديمرا به ا
 رفت؟يصر خواهي؟ به حضور قيردك يصر رفع دعويا به قيآ: المه با اهل شورا جواب دادكاه فستوس بعد از م آنگ12
. ه آمدنديصريت فَستوس به قي تحي برايكيپاس پادشاه و برنيام چند، اَغريو بعد از مرور ا 13
س او را در بند گذاشته است،كيه فلك است يمرد: رده، گفتكان ي را ب پولسة پادشاه، مقدميار در آنجا توقّف نمودند، فَستوس براي بسي و چون روز14
. شوديه بر او داوركهود مرا خبر دادند و خواهش نمودند يخ يهنه و مشاك يساوم آمدم، ريه به اورشلك يه درباره او وقتك 15
شان را جواب ي ايه ادعاكان خود را روبرو شود و او را فرصت دهند يه، مدعي عليه مدعك را بسپارند قبل از آنيه احدكست يان را رسم نيه رومكشان گفتم ي در جواب ا16
.ديگو
.ردندك درنگ در روز دوم بر مسند نشسته، فرمودم تا آن شخص را حاضر ينجا جمع شدند، بيشان در اي پس چون ا17
.اوردنديچ ادعا ني بردم هيستاده، از آنچه من گمان ميان برپا اي و مدع18
.ه او زنده استكد ي گويه مرده است و پولس مك ي ناميسي مذهب خود و در حقّ عةردند درباركراد ي چند بر او ايه مسأله اك بل19
رد؟يصل پذي تا در آنجا مقدمه فيم بروي به اورشلي خواهيا ميه آكدم ي داشتم، از او پرسكل شين گونه مساي و چون من در ا20
.ميصر روانه نمايه او را نگاه بدارند تا او را به حضور قكمه اوغسطس محفوظ ماند، فرمان دادم ك محايه براكرد ك ي چون پولس رفع دعوي ول21
.دي شنيفردا او را خواه: گفت. ن شخص را بشنومي خواهم ايز ميمن ن: پاس به فستوس گفتياغر 22
.ان و بزرگان شهر داخل شدند، به فرمان فستوس پولس را حاضر ساختندين باشيالستماع با مم آمدند و به داراي عظي با حشمتيكيپاس و برنيپس بامدادان چون اغر 23
م و چه در يهود چه در اورشلي جماعت ي او تمامةه درباركد يني بين شخص را ميد، ايه نزد ما حضور دارك ي مردمانة هميپاس پادشاه، و اي اغريا:  آنگاه فستوس گفت24

.ندكست يد زيگر نبايه دكخواهش نمودند رده، از من كاد ينجا فريا
. ه او را بفرستمكردم كرد، اراده ك يرده است و خود به او غسطس رفع دعوك مستوجب قتل نيچ عمليه او هكافتم ين چون من دركي و ل25
پاس پادشاه آورم تا بعد از تفحص ي اغريوص در حضور تو ا الخصين جهت او را نزد شما و علي او به خداوندگار مرقوم دارم، از اةه دربارك درست ندارم يزي و چون چ26
.افته بنگارمي يزيد چيشا
.ه بر اوست معروض ندارمك ييتهاياك بفرستم و شيريه اسكد ي نمايرا مرا خالف عقل مي ز27


26اعمال باب 
1 پاس به پولس گفتياغر :ييت خود را بگويفيكه ك يمرخص.
 ت خود را بركپس پولس دست خود را درازردكان يده، حج
.هود از من دارنديه ك ييتهاياك همه شةاورم، درباريه امروز در حضور تو حجت بك دانم ين ميپاس پادشاه، سعادت خود را در اي اغريه اك 2
   .    يه تحمل فرموده، مرا بشنوك آنم ي، پس از تو مستدعيهود عالِم هستيل ي خصوصاً چون تو در همه رسوم و مسا3
 دانند يمهودي ي بردم، تماميم بسر ميان قوم خود در اورشليه از ابتدا در مك چوني رفتار مرا از جوان4



. بودمي ميسين خود فري دةن فرقيه به قانون پارساترك شناسند هرگاه بخواهند شهادت دهند ي و مرا از اول م5
.نندك يد، بر من ادعا مه خدا به اجداد ما داك يد آن وعده اي و الحال به سبب ام6
 يهود بر من ادعا ميپاس پادشاه، ي اغريا. دين اميه بجهت همكن وعده يل هميد تحصينند محض امك يه دوازده سبط ما شبانه روز بجد و جهد عبادت مك و حال آن7
نندك
د؟يزانيه خدا مردگان را برخكد ي پنداريشما چرا محال م 8
ردن واجب است،كار ي مخالفت بسي ناصريسيه به نام عكشتم  پنداي من هم در خاطر خود م9

. بودمي مكيشتند، در فتوا شرك يمشان رايردم و چون اك ين را در زندان حبس مي از مقدسياريافته، بسيهنه قدرت ك يساوردم و از ركم هم يه در اورشلك چنان10
.ردمك يد تعاقب مي بعيوانه گشته تا شهرهايشان به شدت ديند و بر ايفر گوكه كساختم  يده، مجبور ميشان را زحمت رسانيس بارها ايناك ةدر هم و11
 رفتم، يهنه به دمشق مك يساوه با قدرت و اجازت از رك يان، هنگامين مي در ا12
 .ديم تابيه در دور من و رفقاكد يدم، درخشنده تر از خورشي از آسمان دي پادشاه، در وقت ظهر نوري در راه، ا13
: مخاطب ساخته، گفتيه مرا به زبان عبرانكدم ي را شنيم، هاتفين افتادي و چون همه بر زم14
.ينك يه تو بر من جفا  مك هستم  يسيمن ع 15
  . ر آنچه به تو در آن ظاهر خواهم شد و بيده ايه مرا در آنها دك ييزهايه بر تو ظاهر شدم تا تو را خادم و شاهد مقرّر گردانم بر آن چكرا يست زين برخاسته، بر پا باكي ول16
  ه تو را به نزد آنها خواهم فرستاد،ك يي خواهم داد از قوم و امت هايي و تو را رها17
ه بر من ك ينماي اةلين بوسيان مقدسي در ميراثيطان به جانب خدا برگردند تا آمرزش گناهان و مي  نور و از قدرت شياز ظلمت به سو تاينكشان را باز ي تا چشمان ا18

ابندياست ب
.مي نورزي را نافرماني آسمانيايوپاس پادشاه، ري اغريآن وقت ا 19
ند و ي خدا بازگشت نماينند و به سوكه توبه ك نمودم يز اعالم ميه و امت ها را نيهودي مرز و بوم يم و در تماميه در دمشق بودند و در اورشلك را يه نخست  آنانك بل20

.ه رابجا آورند توبةقياعمال ال
.ردندكل گرفته، قصد قتل من كيهود مرا در هين امور ي به سبب هم21
ست واقع شود،ي بايه مك گفتند يا و موسيم، جز آنچه انبي گوي نميم و حرفي نمايبزرگ را اعالم م ماندم و خرد ويافته، تاامروز باقيخدااعانت امااز 22

ديامت مردگان گشته، قوم و امت ها را به نور اعالم نمايوبر قند و نيست زحمت بي بايح است ميه مسك 23 
24ت خود راميچون او بدرده استكوانه يثرت علم تو را دك! يوانه هستي پولس ديا:  آورد، فستوس به آواز بلند گفتين سخنان، حج !
.مي گوي مياري و هوشيه سخنان راستكستم بليوانه ني، دي فستوس گراميا:  گفت25
ن امور يه اكرا يست، زي نين مقدمات بر او مخفي از اكيچ يه هكن است يقيه مرا كن امور مطّلع است، چونيم، از اي گوي سخن ميريه در حضور او به دلك يرا پادشاهي ز26

. در خلوت واقع نشد
!يمان داريه اك دانم ي؟ ميآورده امانيا ايا به انبيپاس پادشاه، آي غري ا27
 بگردم؟يحيه من مسك ينك يب ميل ترغيبه قل:  پولس گفتپاس بهي اغر28
!رهاين زنجي شنوند مثل من گردند، جز ايه امروز سخن مرا مك ين اشخاصيع ايه جمكر، نه تنها تو بليثكا به يل يا به قلي داشتم ياز خدا خواهش م:  پولس گفت29
  خاسته، ان برير مجلسي و سايكي و برنين را گفت، پادشاه و واليچون ا 30
  .رده استكا حبس ني مستوجب قتل يچ عملين شخص هيا: رده، گفتندكگر گفتگو يدكي رفتند و با 31
 بودين مكردن ممكرد، او را آزاد ك ي خود نميصر رفع دعوين مرد به قياگر ا: پاس به فستوس گفتي و اغر32


27اعمال باب 
1  وس نام داشت، سپردنديوليه ك از سپاه اغسطس يوزباشيگر را به ي ديندانم، پولس و چند زيا برويطاليه به اكچون مقرّر شد.

. همراه ما بوديكيه از تسالونيادونكم و ارستخرس از اهل ميردكوچ كا بود، سوار شده، يه عازم بنادر آسك ينتي ادراميشتك و به 2
.ابديشان نوازش يه نزد دوستان خود رفته، از اكزت داد وس با پولس مالطفت نموده، او را اجيوليم و يدون فرود آمديگر به صي روز د3
.ه باد مخالف بودكرا يم زيرا قپرس گذشتي و از آنجا روانه شده، ز4
م يديه رسيكي ليرايه گذشته، به ميه و پمفليقيلينار قك ياي و از در5
.ردكوار  رفت و ما را بر آن سيا ميطاليه به اكافت يه را يندرك اسيشتك يوزباشي در آنجا 6
م،ي راندي سلمونكيت نزديركر ي بود، در زيم و چون باد مخالف ما ميديدس به مشقّت رسي رفته، به قني و چند روز به آهستگ7
ميديرسه استيب به شهر اسائي و قريه به بنادر حسنه مسمك ي از آنجا گذشته، به موضعي و به دشوار8
ام روزه گذشته بود، يه اكرا ي بود، زكا خطرنايرن وقت سفر دي شد و در ايو چون زمان منقض 9

. زي ما را نيه جانهاك را بليشتكد خواهد شد، نه فقط بار يار پدين سفر ضرر و خسران بسيه در اكنم ي بي مردمان، ميا: رده، گفتكحت يشان را نصي پولس ا10
.شتر از قول پولس اعتنا نمودي را بيشتك ناخدا و صاحب يوزباشي ي و ل11
ده، زمستان را در يس رسانكينين شود خود را به فكنند تا اگر ممكه از آنجا نقل كن مصلحت دانستند يثر چنكه زمستان را در آن بسر برند، اكو نبود كي و چون آن بندر ن12

.ي و مغرب شماليت مواجه مغرب جنوبيركه از ك است يه آن بندركبرند آنجا بسر
.ميت گذشتيرك ةناركم و از يپس لنگر برداشت. دنديش رسيه به مقصد خوكفت، گمان بردند دن گري وزيم جنوبي و چون نس13
. آن زدن گرفتي نامند از بااليدون ميلكه آن را اوركد ي شديه بادك نگذشت يزين چكي ل14



.ميار رانده شدي اختيبپس آن را از دست داده،.  باد نتوانست نهادي ربوده شده، به سويشتك در ساعت 15
.مي زورق را در قبض خود آورديم و به دشواري نام داشت، دوان دوان رفتيلودكه ك يره اير جزي پس در ز16
.دند و همچنان رانده شدنديشك را فرو يشتكرتس فرو روند، حِبال يگزار سيه به ركدند ي را بستند و چون ترسيشتكمر ك و آن را برداشته و معونات را استعمال نموده، 17
.رون انداختندي را بيشتكگر، بار ي نمود، روز ديچون طوفان بر ما غلبه م و 18
.ميا انداختي را به دريشتك خود آالت ي و روز سوم به دستها19
 ما نمانديد نجات برايچ اميگر هي افتاد ديد بر ما مي شديدند و طوفانيرا ندار آفتاب و ستارگاني بسي و چون روزها20
ن ضرر و خسران را يد تا ايرده باشكت نقل نيركرفته، از يست سخن مرا پذي باي مردمان، نخست ميا: ستاده، گفتيشان ايان ايار، پولس در ميبس يو بعد از گرسنگ 21
.دينينب

.يشتكد مگر به ي از شما نخواهد رسيكي به جان يچ ضرريه هكرا يد زيه خاطر جمع باشكنم ك يحت  ميز شما را نصينون نك ا22
نم، به من ظاهر شده،   ك يه از آن او هستم و خدمت او را مك يي آن خداةه دوش، فرشتكرا ي ز23
.ده استي همسفران تو را به تو بخشة خدا همكنيو ا. يصر حاضر شويد تو در حضور قيرا باي پولس ترسان مباش زيا:  گفت24
:ن گفت، واقع خواهد شده به مكه به همانطور كمان دارم يرا ايد زيمردمان خوشحال باشي پس ا25
.ميفتي بيره ايد در جزين باكي ل26
. استكي نزديكه خشكم، در نصف شب ملّاحان گمان بردند ي شديا به هر سو رانده مي ادريايو چون شب چهاردهم شد و هنوز در در 27
.افتندي رده، پانزده قامتكش يمايشتر رفته، باز پي پيو قدر. افتنديست قامت يرده، بكش يماي پس پ28
.ه روز شودكردند ك ي چهار لنگر انداخته، تمنّا ميشتكم، از پشت يفتيه به صخره ها بكدند ي و چون ترس29
شند،ك بيشتكش يه لنگرها را از پك يا انداختند به بهانه اينند و زورق را به درك فرار يشتكه از ك اما چون ملّاحان قصد داشتند 30
.ن نباشدك نمانند، نجات شما مميشتكنها در ياگر ا: ا گفتان ري و سپاهيوزباشي پولس 31
فتديه بكده، گذاشتند ي زورق را بريسمانهايان ري آنگاه سپاه32
. دي نخورده، گرسنه مانده ايزيده و چيشكه انتظار كامروز روز چهاردهم است : پس گفت.  بخورنديزيه چك شد، پولس از همه خواهش نمود كيچون روز نزد 33
.ا از شما نخواهد افتاديچ ي از سر هييه موكرا ي شما خواهد بود، زيت برايه عافكد يه غذا بخوركن است ي من اي پس استدعا34
.رده، خوردن گرفتكر گفت و پاره كن را بگفت و در حضور همه نان را گرفته، خدا را شي ا35
. ز غذا خوردندي دل گشته ني پس همه قو36
. ميست و هفتاد و شش بودي دويتشك و جملّه نفوس در 37
ردندك ك را سبيشتكخته، يا رير شدند، گندم را به دري چون از غذا س38
. را براننديشتكن شود، كه اگر ممك زدند يپس رأ.  داشتي ايه شاطكدند ي ديجين خلكين را نشناختند؛ لياما چون روز روشن شد، زم 39
. ش گرفتندي باد گشاده، راه ساحل را پيرده، و بادبان را براكان را باز ك سيا گذاشتند و بندهايرده، آنها را در دي و بند لنگرها را بر40
.ستك امواج در هم شةخّرش از لطمو ميت ماند ولك حرياب رانده، مقدم آن فرو شده، بين به پاي را در مجمع بحريشتك اما 41
. زديرده، بگرك شنا يسكه مبادا كردند كان يان قصد قتل زنداني آنگاه سپاه42
.ا انداخته به ساحل رسانديشتن را به دري داند، نخست خويه شناوركن اراده باز داشت و فرمود تا هر يشان را از اي چون خواست پولس را برهاند، ايوزباشين كي ل43
دندي رسيك به خشين همه به سالمتي و همچنيشتك يزهاي بر چي بر تختها و بعضي و بعض44


 28 باب اعمال
 .طه نام دارديره مليه جزكافتند يو چون رستگار شدند،  1
.رفتندي ما را پذةد و سرما آتش افروخته، همي باريه مكرا به سبب باران يمال مالطفت رفتار نمودند، زك با ي و آن مردمان بربر2
.ديون آمده، بر دستش چسبري بي اي نهاد، به سبب حرارت، افعيرده، بر آتش مكزم فراهم ي هي چون پولس مقدار3
.ندكست يه زك گذارد يا رست، عدل نميه از دركنيه با اك است ين شخص، خوني اكبالش: گر گفتنديدكيدند، با يخته ديان جانور را از دستش آوي چون بربر4
.افتيچ ضرر نينده، هك اما آن جانور در آتش اف5
 استييه خداكد، برگشته گفتند ي بدو نرسيچ ضرريه هكدند يدند و ديشك چون انتظار يول. رديبما مغته افتاده، يند كه او آماس ك پس منتظر بودند 6
. نمودي مهمانيده، سه روز به مهرباني خود طلبةه او ما را به خانكوس نام داشت بود يه پوبلكره يس جزي رئك، اماليو در آن نواح 7
. رده و دست بر او گذارده، او را شفا دادك آمده و دعا يپس پولس نزد و.  خفته بودوس را رنج تب و اسهال عارض شده،ي از قضا پدر پوبل8
.افتنديره بودند آمده، شفا يه در جزك يضانير مرين امر واقع شد، ساي و چون ا9

 ما حاضر ساختنديم، آنچه الزم بود براي شديار نمودند و چون روانه ميرام بسكشان ما را اي و ا10
.ميره بسر برده بود، سوار شديه عالمت جوزا داشت و زمستان را در جزكه يندرك اسيشتكسه ماه به و بعد از  11
.ميوس فرود آمده، سه روز توقّف نمودك و به سرا12
.   مي شديوليده، روز دوم وارد پوطي وزي روز باد جنوبكيم و بعد از يديون رسيغي و از آنجا دور زده، به ر13
.مين به روم آمديم و همچنيشان هفت روز مانديافته، حسب خواهش ايران  و در آنجا براد14
. دل گشتير نمود، قوكد، خدا را شيشان را ديو پولس چون ا. انكوس و سه ديرون آمدند تا فورن اپي و برادرانِ آنجا چون از احوال ما مطّلع شدند، به استقبال ما ب15
رد، در منزل خود بماندك يه محافظت او مك ي سپاهكيه با كاما پولس را اجازت دادند . ن را به سردار افواج خاصه سپرداي زندانيوزباشيم، يدي و چون به روم رس16
وبدم، رده ك خالف قوم و رسوم اجداد نيچ عمليه من هك يز، با وجودي برادران عزيا: شان گفتيد و چون جمع شدند به ايهود را طلبيو بعد از سه روز، پولس بزرگان  17

.       ان سپردندي روميم بسته، به دستهايهمانا مرا در اورشل



.نندكه مرا رها كردند كافتند، اراده يچ علّت قتل نيشان بعد از تفحص چون در من هي ا18
.نمكت ياكه امت خود شكردم، نه از آنك يصر رفع دعويهود مخالفت نمودند، ناچار  شده به قي چون ي ول19
. ر بسته شدمين زنجيل، بديد اسرائيه بجهت امكرا يم زينم و سخن گوكن جهت خواستم شما را مالقات ينون بدك ا20
. تو گفته استة درباريا سخن بدي يخبر. ه از آنجا آمدندك ي از برادرانيسكم و نه يافته ايه نيهوديچ نوشته در حق تو از يما ه:  را گفتندي و21
.ندي گوين فرقه را در هر جا بد ميه اكرا ما را معلوم است يم زيود تو را بشنوم از تو مقصين مصلحت دانستكي ل22
ا از صبح تا ي و انبي نمود و از تورات موسيوت خدا شهادت داده، شرح مكشان به ملي ايه براك نزد او به منزلش آمدند ياريردند، بسكن ي معي وي برايپس چون روز 23

.ردك ي حجت مة اقاميسيشام درباره ع
  .اوردنديمان ني ايمان آوردند و بعضي به سخنان او اي پس بعض24
رده،كو خطاب كي به اجداد ما نيا نبيه روح القدس به وساطت اشعكن سخن را گفته بود يه پولس اكردند، از او جدا شدند بعد از آنك يگر معارضه ميدكيبا  و چون25
د؛ يد ديست و نخواهيد نگريرده خواهكد و نظر يد فهميد و نخواهيد شنيوش خواهشان بگو به گين قوم رفته بديه نزد اك گفته است 26
نند و به گوشها بشنوند و به دل بفهمند و بازگشت ي شنوند و چشمان خود را بر هم نهاده اند، مبادا به چشمان ببين مي سنگيظ شده و به گوشهاين قوم غليرا دل اي ز27
.شان را شفا بخشمينند تا اك

ديشان خواهند شني شود و ايه نجات خدا نزد امت ها فرستاده مكبر شما معلوم باد  پس 28
.ردندك يار مي بسةگر مباحثيدكيان رفتند و با يهودين را گفت يچون ا 29
.رفتي پذي آمد، ميه به نزد او مكن بود و هر ك خود ساي اجاره اة پولس دو سال تمام در خان30
 داديم ميحِ خداوند بدون ممانعت تعلي مسيسي در امور عيريمال دلك نمود و با يموت خدا موعظه ك و به مل31
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1روميان باب 

1  ل خدا،  ي انجيح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده براي مسيسيپولس، غالم ع
تب مقدسه،ك خود در ياي داده بود به وساطت انب آن راةه سابقاً وعدك 2
ه بحسب جسم از نسل داود متولّد شد،ك پسر خود ة دربار3
ح،     ي مسيسي خداوند ما عيعنيامت مردگان يد از قيت پسر خدا به قوت معروف گردي و بحسب روح قدوس4
 ها به خاطر اسم او،ع امتيمان در جمي اطاعت ايم برايافتيض و رسالت را يه به او فك 5
د،يح هستي مسيسي عةز خوانده شديشان شما نيان  ايه در مك 6
ح خداوند بر شما بادي مسيسي از جانب پدر ما خدا و عيض و سالمتيفد،يه در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسكبه همه  7
افته است؛يمان شما در تمام عالم شهرت يه اك  شماي همگةح درباري مسيسي خود را به وساطت عينم خداك ير مكاول ش 8
نم،ك ياد ميوسته شما را يه چگونه پكنم، مرا شاهد است ك يل پسرش خدمت ميه او را به روح خود در انجك ييرا خداي ز9

.ميايشما بافته، نزدي خدا سعادت ةد اآلن آخر به اراديه شاكنم ك ي خود مسألت مي و دائماً در دعاها10
د،يه شما استوار بگردك به شما برسانم ي روحانينم تا نعمتيه شما را ببكاق دارم يار اشتيبسرا ي ز11
. مان شمايمان من و ايگر، ايدكيمان يم از ايابي يان شما تسلّي تا در ميعني 12
ه در كز چنانيان شما نينم در مك حاصل يبه حال ممنوع شدم تا ثمرردم و تا ك آمدن نزد شما ةرّراً ارادكه مكنيد از اي خبر باشيه شما بك خواهم ي برادران، نمين اك ل13
. ر امت هايسا
.ونميما و جهال را هم مدكان و حيان و برْبِريونانيه كرا   ي ز14
.د بشارت دهميه در روم هستكز يه  شما را نكن بقدر طاقت خود مستعدم ي پس همچن15
،يونانيهود و پس يمان آورد، اول يه اكس ك نجات هر يه قوت خداست، براكح عار ندارم چونيل مسيه از انجكرا    ي ز16
ست خواهد نموديمان زيه عادل به اكتوب است كه مكمان، چنانيمان تا اي شود، از ايشوف مكه در آن عدالت خدا مك 17
. دارندي باز مي ناراست را دريه راستك ي مردماني و ناراستيني شود بر هر ديشوف مكرا غضب خدا از آسمان ميز 18
.رده استكشان ظاهر يرا خدا آن را بر ايشان ظاهر است زي توان شناخت، در ايه آنچه از خدا مك چون19
. نباشديشان را عذري شود تا ايده ميده و دي او فهميارهاك ةلينش عالم بوسين آفريتش از حي و اُلوهي قوت سرْمديعني او  ةدي ناديزهايچرا دري ز20
. گشتكيشان تاري فهم ايده، دل بياالت خود باطل گرديه در خكردند بلكد نير و تمجك او را چون خدا شيرا هر چند خدا را شناختند، ولي ز21



.دنديردند و احمق گردك يمت مك حي ادعا22
.ل نمودنديم و حشرات تبديور و بهاي و طيه انسان فاني را به شبيرفاني غي و جالل خدا23
ش را خوار سازند،ي خويان خود بدنهايم فرمود تا در مي تسليكشان را در شهوات دل خودشان به ناپايز اي خدا ن لهذا24
نيآم.  استكه تا ابداآلباد متبارك يردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقكشان حقّ خدا را به دروغ مبدل يه اك 25
.ل نمودنديعت است تبدي را به آنچه خالف طبيعيز عمل طبيه زنانشان نك يم نمود، به نوعي خباثت تسلياشان را به هوسهين سبب خدا اياز ا 26
ر خود را در خود يب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصكمرد با مرد مرت. گر سوختنديدكيرده، از شهوات خود با ك ك زنان را تريعين مردان هم استعمال طبي و همچن27
.افتندي

.سته بجا آورندي ناشايارهاكشان را به ذهن مردود واگذاشت تا يه خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا اكچون روا نداشتند  و 28
؛يير و بدخوك و شرارت و طمع و خباثت؛ پر از حسد و قتل و جدال و مي مملو از هر نوع ناراست29
ن؛يوالدعانيبرّان و الفزنان و مبدِعان شرّ و نامطكان و متنندگكنندگان و دشمنان خدا و اهانت كبت ي غمازان و غ30
. رحمي الفت و بي وفا و بي فهم و بي ب31
 دارنديز خوش مينندگان را نكه كنند بلك يارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را مكن ينندگان چنكه ك دانند يرا هر چند انصاف خدا را مي ز32


2روميان باب 
1  ارها را به ك، همان ينك يم مكه تو حكرا ي، زي دهي، فتوا بر خود مينك يم مك حيگريه به آنچه بر دكرا ي زي نداري عذريه باشك، هر ينك يم مكه حك ي آدمي الهذا

.ي آوريعمل م
.ن اعمال بر حقّ استينندگانِ چنكم خدا بر كه حكم ي داني و م2
 رست؟يم خدا خواهكه تو از حك ي بريا گمان مي، آينك ي و خود همان را مينك يم مكن اعمال حينندگانِ چنكه بر ك ي آدمي پس ا3
شد؟ك ي خدا تو را به توبه ميه مهربانك ي داني و نمي شماريمزي و صبر و حلم او را ناچيه دولت مهربانكا آني 4
 خداة عادالني و ظهور داور خود در روز غضبي براينك يره ميار خود، غضب را ذخك و به سبب قساوت و دل ناتوبه 5
:س برحسب اعمالش جزا خواهد دادكه به هر ك  6
 را؛يات جاودانيند، حيرام و بقاكو طالب جالل و اكيه با صبر در اعمال نك ي اما به آنان7
 باشند، خشم و غضبي ميع ناراستيه مطكنند بلك ي نميه اطاعت راستك و اما به اهل تعصب 8
؛ يونانيهود و پس بر ي شود، اول بر ي ميب بدكه مرتك يهر نَفْس بشرق بر يعذاب و ض و9

زي نيونانيهود و بر يار، نخست بر كوكي بر هر نيرام و سالمتكن جالل و اك ل10
ست،ي نيرا نزد خدا طرفداريز 11
.م خواهد شدكشان حيعت بر اينند، از شرك عت گناهيه با شرك ي شوند و آنانكز هاليعت ني شرينند، بكعت گناه يه بدون شرك يرا آناني ز12
.عت عادل شمرده خواهند شدينندگانِ شركه كستند بليعت در حضور خدا عادل ني از آن جهت شنوندگانِ شر13
،عت هستندي خود شريعت ندارند، براينان هر چند شريعت بجا آرند، ايعت را به طبي شريارهاكعت ندارند يه شرك ييرا هرگاه امت هاي ز14
 يا عذر مينند ك يا مذِمت ميگر يدكيشان با يار اك دهد و افي ميز گواهيشان نير ايتوب است و ضمكشان ميعت بر دل ايه عمل شرك شود يشان ظاهر ميه از اك چون15

آورند،
ح بر حسب بشارت مني مسيسي خواهد نمود به وساطت عي مردم را داوريه خدا رازهاك ي در روز16
،يي نماي و به خدا فخر مينك يه ميكعت تي و بر شريهود هستي به ي مسمپس اگر تو 17
،يني گزي افضل را ميزهايافته، چيت يعت تربي و از شريداني او را مة و اراد18
انيوران و نور ظلمتك يه خود هادك ين داريقي و 19
،يار را ديعت صورت معرفت و راستي و در شريدب جاهالن و معلّم اطفال هستو و م20
؟ينك ي نميا خود دزديرد، آكد ي نبايه دزدك ينك ي؟ و وعظ مي آموزي، چرا خود را     نميدهيم ميگران تعليه دك يسك ي پس ا21
؟ينك يا خود معبدها را غارت نمي، آي؟ و از بتها نفرت داريستي نيا خود زاني، آينكي ميردن نهك و از زنا 22
؟ينك يعت خدا را اهانت نميجاوز از شرا به تي، آينك يعت فخر مي و به شر23
توب است،كمهكند، چناني گويفر مكان امت ها اسم خدا را يه به سبب شما در مكرا ي ز24
. گشته استي تو نامختونة، ختنييعت تجاوز نماياما اگر از شر. ييعت عمل نمايرا ختنه سودمند است هرگاه به شري ز25
 شود؟ي او ختنه شمرده نميا نامختوني را نگاه دارد، آعتيام شرك، احي پس اگر نامختون26
.ينك يعت تجاوز ميتب و ختنه از شركه با وجود كرد بر تو كم خواهد كعت را بجا آرد، حي هرگاه شريعي طبي و نامختون27
.يست و آنچه در ظاهر در جسم است، ختنه ني نيهوديه در ظاهر است، كرا آني ز28
ه از خداستكه مدح آن نه از انسان بلك باشد، در روح نه در حرف يه قلبكدر باطن باشد و ختنه آنه كهود آن است يه ك بل29


3روميان باب 
1  ده؟يا از ختنه چه فايست؟ و يهود چي يپس برتر
.الم خدا امانت داده شده استكشان يه بدكار از هر جهت؛ اول آني بس2
 سازد؟               يشان امانت خدا را باطل مي ايماني ايا بيتند؟ آمان نداشي ايم اگر بعضييه چه بگوكرا ي ز3



.يي خود  غالب آي و در داوريه در سخنان خود مصدق شوكنيتا ا: توب استكه مكه خدا راستگو باشد و هر انسان دروغگو، چنانكبل!  حاشا4
.مي گويند؟ بطور انسان سخن مك يه غضب مك يدا ظالم است وقتا خيم؟ آييند، چه گوك ي ما عدالت خدا را ثابت مين اگر ناراستكل 5
رد؟ك خواهد ين صورت خدا چگونه عالم را داوريدر ا!  حاشا6
م شود؟كار حكز چون گناهي جالل او افزوده شود، پس چرا بر من ني خدا برايه به دروغ من، راستكرا ي ز7
شان به انصاف استيه قصاص اك حاصل شود؟ ييوكيم تا نينك بيم، بديي گوين ميه ما چنك برند يگمان م زنند و ي بر ما افترا ميبعضهكم، چنانيي و چرا نگو8
.ان هر دو به گناه گرفتارنديونانيهود و يه كم يش ادعا آورديرا پيز! چ وجهيم؟ نه به هي داريا برتريم؟ آييپس چه گو 9

. ي هم نيكيست، ي عادل نيسكه كتوب است كه مك چنان10
.ستي طالب خدا نيسكست، يم ني فهيسك 11
.ي هم نيكيست ي نياركوكين. ده انديعاً باطل گردي همه گمراه و جم12
شان است،ير لب ايزهر مار در ز.  دهنديب مي خود فريشان گور گشاده است و به زبانهاي اي گلو13
. استيشان پر از لعنت و تلخي و دهان ا14
. شتابان استختني خون ريشان براي ايهاي پا15
شان است،ي ايقهاي در طريشانيت و پرك هال16
.  را ندانسته انديق سالمتي و طر17
.ستيشان ني در چشمان اي خدا ترس18
.نديرا قصاص خدا آي بسته شود و تمام عالم زيند تا هر دهانك يعت خطاب ميد، به اهل شري گويعت ميه آنچه شركم ياآلن آگاه هست 19
عت دانستن گناه استيه از شرك در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چونيچ بشريعت هيه اعمال شره بك از آنجا 20
 دهند؛يما بر آن شهادتيه تورات و انبكعت، عدالت خدا ظاهر شده است، چنانين الحال بدون شركل 21
ست،ي نيچ تفاوتيه هكرا يز. ان آورندميه اك يلّ آنانكح است، به همه و ي مسيسيمان به عي اةليه بوسك عدالت خدا يعني 22
 باشند،يرده اند و از جالل خدا قاصر مكرا همه گناه ي ز23
.ح استي مسيسيه در عك يه اي شوند به وساطت آن فديض او مجاناً عادل شمرده مي و به ف24
ن تحمل ي سابق در حيايه عدالت خود را ظاهر سازد، به سبب فروگذاشتن خطاك خون او تا آنةليمان به وسي اةفّاره باشد به واسطكرد تا كن يه خدا او را از قبل معك 25

  خدا،
مان آوردي ايسيه به عك را يسك اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر ي برا26
.مانيعت ايبه شره ك بليعت اعمال؟ نيا به شريعت؟ آيدام شركبه ! جا است؟ برداشته شده استك فخر يپس جا 27
. شوديمان عادل شمرده ميعت، محض ايه انسان بدون اعمال شركم ي دانين ميقيرا ي ز28
.ز استي امت ها نيست؟ البتّه خداي امت ها هم نيهود است فقط؟ مگر خداي يا او خداي آ29
. مرده خواهد شدمان عادل شيمان، و نامختونان را به ايه اهل ختنه را از اك ييرا واحد است خداي ز30
مي داريعت را استوار ميه شركبل!  م؟ حاشاي سازيمان باطل ميعت را به ايا شري پس آ31


4روميان باب 
1 افت؟يم بحسب جسم يه پدر ما ابراهكم ييز را بگويپس چه چ

. فخر دارد اما نه در نزد خدايم به اعمال عادل شمرده شد، جايرا اگر ابراهي ز2
. او عدالت محسوب شديمان آورد و آن برايخدا ام بهيد؟ ابراهي گويه متاب چكرا ي ز3
. شوديه از راه طلب محسوب مكض بليند، مزدش نه از راه فك يه عمل مك يسك ين براكل 4
. شوديمان او عدالت محسوب مي شمارد، اينان را عادل مي ديه بكمان آورد به او يه اكند، بلكه عمل نك يسك و اما 5
: دارد، بدون اعمالي او عدالت محسوب ميه خدا براكند ك ير مكس را ذك آن يز خوشحاليه داود نكان چن6
؛.ديشان مستور گرديده شد و گناهان ايشان آمرزي ايه خطاهاك يسانك خوشابحال 7
دي محسوب نفرماي را به ويه خداوند گناه وك يسك خوشابحال 8
.م به عدالت محسوب گشتيمان ابراهيم ايي گويرا ميز؟ زي نامختومان نيا برايته شد  بر اهل ختنه گفين خوشحاليا ايپس آ 9

؛يه در نامختومك، بلي؟ در ختنه نيا در نامختوميه او در ختنه بود ك ي پس در چه حال محسوب شد، وقت10
شان هم محسوب ي ايمان آورند پدر باشد تا عدالت برايه اك نامختومان را ةم داشت، تا او هيه در نامختومك يمانيافت تا مهر باشد بر آن عدالت ايو عالمت ختنه را  11

شود؛
 داشتيم در نامختونيه پدر ما ابراهك يماني باشند بر آثار اي هم مكه سالكه نه فقط مختومند بلك را ي آنانيعنيز ي و پدر اهل ختنه ن12
.مانيه از عدالت اكعت داده نشد بلي خواهد بود، از جهت شره او وارث جهانك يت او، وعده ايم و ذريرا به ابراهيز 13
.مان باطل خواهد شد و وعده باطليعت وارث باشد، ايرا اگر اهل شري ز14
.ستيست تجاوز هم نيعت نيه شركييرا جايعت باعث غضب است، زيه شركرا ي ز15
ع ما يه پدر جمكز يم ني ابراهيمانيت ايه به ذرك بليت شرعيت استوار شود نه مختص به ذري ذري همگيض باشد تا وعده برايمان شد تا محض فين جهت از اي و از ا16

است،
 خواند؛  يند و ناموجودات را به وجود مك يه مردگان را زنده مكمان آورد يه به او اك ييار ساخته ام، در حضور آن خداي بسيه تو را پدر امت هاكتوب است كه مك چنان17



.( ن خواهند بوديت تو چنيذر(ه كار شود، بر حسب آنچه گفته شد ي بسيمان آورد تا پدر امت هايد اي به اميدي ناامه او درك 18
. سارهةب صد ساله بود و به رحم مرديه قركه در آن وقت مرده بود، چونكرد به بدن خود كم قوت نشده، نظر كمان ي و در ا19
د نمود،يمان گشته، خدا را تمجي االيه قوكود، بل ننمك شيماني اي خدا از بة و در وعد20
.ز قادر استي خود نة وعديه به وفاكن دانست يقي و 21
. او عدالت محسوب شدين جهت براي و از ا22
 او فقط نوشته شد،يمحسوب شد، نه براي ويه براكنين اك ول23
د، يزاني را از مردگان برخيسيه خداوند ما عكه او م بيمان آوريه به ما محسوب خواهد شد، چون اكز ي ما نيه براك بل24
ده شديزانيد و به سبب عادل شدن ما برخيم گرديه به سبب گناهان ما تسلك 25


5روميان باب 
1 ح،ي مسيسيم بوساطت خداوند ما عي داريم، نزد خدا سالمتيمان عادل شمرده شديه به اكپس چون

.ميي نمايد جالل خدا فخر ميامم و بهيداريه در آن پاك يضيمان در آن في اةليبوسم يافته ايز يه به وساطت او دخول نك 2
ند،ك يدا ميبت صبر را پيه مصكم ي دانيه مكم، چونينك يبتها هم فخر ميه در مصكن تنها بلي و نه ا3
.د راي و صبر امتحان را و امتحان ام4
.خته شده استيه به ما عطا شد رك ما به روح القدس يدلهاه محبت خدا در  كرا ي شود زي نميد باعث شرمساري و ام5
.افتينان وفات ي دي بيح براين، مسيم، در زمان معيف بوديه ما هنوز ضعك يرا هنگامي ز6
.رديه بمكند كز جرأت ي نيسكن است كو ممكيرد، هر چند در راه مرد ني بميسك شخص عادل يه براكد است يرا بعي ز7
.        ح در راه ما مرديم، مسيار بودكه ما هنوز گناهك يه هنگامكنيند از اك ي را در ما ثابت من خدا محبت خودك ل8
.افتيم ي او از غضب نجات خواهةليم، بوسيه به خون او عادل شمرده شدكشتر اآلن ي پس چقدر ب9

. افتيم ياو نجات خواهاتيافتن بوساطت حيشتر بعد از صلح يقدر بم، پس چيم، بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شديه دشمن بودك يرا اگر در حالتي ز10
ميافته ايه بوساطت او اآلن صلح كح ي مسيسي خداوند ما عةليم بوسينك يه در خدا هم فخر مكن  فقط بلي و نه هم11
.ردندكه همه گناه ك گشت، از آنچه ي مردم طارةبر همنگونه موت يد و به گناه موت؛ و به اي آدم گناه داخل جهان گردكيه بوساطت كلهذا همچنان  12
.ستيعت نيه شرك يي شود در جاين گناه محسوب نمك بود، ليعت، گناه در جهان ميرا قبل از شري ز13
 .      رده بودندكنده است، گناه ني آةه نمونكه بر مثال تجاوز آدمكز ي ني داشت بر آنانيتسلّط م موتيه از آدم تا موسك بل14
 يسي عيعني انسان، كيض يه  به فك يض خدا و آن بخششياده في مردند، چقدر زياري شخص بسكي يرا اگر به خطايز. ز باشديه خطا بود، همچنان نعمت نك و نه چنان15
.دي افزون گردياري بسيح است،  برايمس
.     دي عدالت رسيار براي بسياين نعمت از خطاك قصاص لي براكيد از م شكرا حيار سر زد، همچنان  بخشش باشد؛ زك گناهكيه مثل آنچه از كني و نه ا16
ات سلطنت خواهند يرند، در حي پذيض و بخشش عدالت را مي فيه افزونك يشتر آنانيرد، چقدر بك موت سلطنت كي   آن ة نفر و بواسطكي يرا اگر به سبب خطاي ز17
حي مسيسي عيعني كي ةليرد بوسك

.اتي عدالت حيع مردمان براي  عمل صالح بخشش شد بر جمكين به ي قصاص، همچنيع مردمان برايم شد بر جمك خطا حكيه به كپس همچنان  18
.دي عادل خواهند گردياري شخص بسكيز به اطاعت ين نيار شدند، همچنك گناهياري شخص بسكي  يه از نافرمانك ين قسميرا به همي ز19
. ديت افزون گردي نهايض بياده گشت، فيه گناه زك يين جاكل. اده شوديان آمد تا خطا زيعت در مي اما شر20
حي مسيسي بوساطت خداوند ما عيات جاوداني حيد به عدالت برايز سلطنت نمايض نين فيرد، همچنكه گناه در موت سلطنت كه چنانك تا آن21


6روميان باب 
1 ض افزون گردد؟يم تا فيا در گناه بمانيم؟ آييپس چه گو

م؟ينكست يم، چگونه در آن زيه از گناه مردك يانيما!  حاشا2
م؟يافتيد يم، در موت او تعميافتيد ي تعميسيح عيه در مسكع ما يه جمكد ي دانيا نمي 3
.  مييات رفتار نماي حيزگز در تايح به جالل پدر از مردگان برخاست، ما نيه مسك ين قسميه به همكم تا آنيم، با او دفن شديافتيد يه در موت او تعمك پس چون4
.م شدين خواهيز چني نيامت وينه در قيم، هر آيرا اگر بر مثال موت او متّحد گشتي ز5
.مينك نيگر گناه را بندگي ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، دةهنكت يه انسانكم ي دانين را ميرا اي ز6
.ه مرد، از گناه مبرّا شده استكرا هر ي ز7
.ردكم يست هم خواهيه با او زكم ي دانين ميقيم، يح مرديس هرگاه با مس پ8
.  نداردين موت بر او تسلّطيرد و بعد از اي ميگر نميح از مردگان برخاست، ديه چون مسكم ي دانيرا مي ز9

.   ندك يست مي خدا زيند، براك ي مي گناه مرد و به آنچه زندگي مرتبه براكيرا به آنچه مرد ي ز10
 زندهيسيح عي خدا در مسيد، اما براي گناه مرده انگاريز خود را براين شما ني همچن11
د،يي آن را اطاعت نمايند تا هوسهاك نيمرانك شما حيپس گناه در جسم فان 12
. خدا باشندي خود را تا آالت عدالت براي و اعضادينكم يه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلك شوند، بليد تا آالت نادرستي خود را به گناه مسپاري و اعضا13
ضير فيه زكد بليستيعت نير شريه زكرد، چونكرا گناه بر شما سلطنت نخواهد ي ز14



!ض؟ حاشاير فيه زكم بليستيعت نير شريه زكم از آنرو ينكا گناه بيم؟ آييپس چه گو 15
 مرگ، خواه يد، خواه گناه را برايد بنده هستينك ياو را اطاعت مهكس را كد، شما آنييده، او را اطاعت نماركم يتسليسك يشتن را به بندگيه اگر خوكد ي دانيا  نمي آ16

.     عدالتياطاعت را برا
.ديه به آن سپرده شده اكد يده ايم گرديع آن صورت تعلين اآلن از دل، مطكيد، لي بوديه هر چند غالمان گناه مكر خدا را ك اما ش17
.    دياه آزاد شده، غالمان عدالت گشته ا و از گن18
 خود را يز اعضاين اآلن نيد، همچني گناه سپردي نجاست و گناه براي بدن خود را بندگيه اعضاكرا همچنان يم، زي گوي بطور انسان، به سبب ضعف جسم شما سخن م19

.ديت بسپاري قدوسي عدالت برايبه بندگ
.دي بوديد از عدالت آزاد ميود بيه غالمان گناه مك يرا هنگامي ز20
ه انجام آنها موت است؟كد يه اآلن از آنها شرمنده اك ييارهاكد از آن ي پس آن وقت چه ثمر داشت21
. استيات جاودانيه عاقبتِ آن، حكد ي آوريت مي قدوسيد، ثمر خود را برايه از گناه آزاد شده و غالمان خدا گشته اك اما الحال چون22
حي مسيسي در خداوند ما عيات جاودانيمزد گناه موت است، اما نعمت خدا حه كرا ي ز23


7روميان باب 
1 دارد؟يمرانك حيعت بر ويه انسان زنده است، شرك يه مادامك) مي گويعت سخن مين شريه با عارفكرا يز(د ي دانيا نمي برادران آيا 

.عتِ شوهرش آزاد شوديرد، از شري، اما هرگاه شوهرش بمعت به شوهرِ زنده بسته استيوحه بر حسب شركرا زن مني ز2
گر داده شود، ي ديه به شوهركعت آزاد است يرد، از آن شرين هرگاه شوهرش بمكل.  شوديه خوانده ميوندد، زانيگر بپيات دارد، اگر به مرد ديه شوهرش حك ي پس مادام3
ه نباشديزان
ه از مردگان برخاست، تا بجهت خدا ثمر ك با او يعنيد، يوندي بپيگريد تا خود را به ديعت مرده شدي شريح براي جسد مسز بوساطتي برادرانِ من، شما نين، ايبنابرا 4

.ميآور
.ميرد تا بجهت موت ثمر آورك ي ما عمل ميعت بود، در اعضايه از شرك ي گناهانيم، هوسهايه در جسم بودك يرا وقتي ز5
حرفيهنگكم نه در ينك ي مي روح بندگيه در تازگك يم، بحديعت آزاد شديم، از شريم مردير آن بسته بوده دك يزي آن چي اما الحال چون برا6
.ه طمع مورزك گفت يعت نمي دانستم، اگر شريه شهوت را نمكرا يز. ميعت ندانستيه گناه را جز به شركبل! عت گناه است؟ حاشايا شريم؟ آييپس چه گو 7
.عت گناه مرده استيرا بدون شري، زيد آورديسته، هر قسم طمع را در من پدم فرصت جكن گناه از حك ل8
.م آمد، گناه زنده گشت و من مردمكن چون حك بودم؛ ليعت زنده مي و من از قبل بدون شر9

.ديات بود، همان مرا باعث موت گردي حيه براك يمك و آن ح10
شتكن مرا ب داد و به آيافته، مرا فريم فرصت كرا گناه از حي ز11
.وكيم مقدس و عادل و نكعت مقدس است و حي شرةخالص 12
ث يت خبيم بغاكه گناه به سبب حك من باعث مرگ شد تا آني براييوكي نةليبوس. ه گناه، تا گناه بودنش ظاهر شودكبل! د؟ حاشاي من موت گردي براييوكيا ني پس آ13
شود
ر گناه فروخته شده هستم،ي و زين من جسمانكل است، يعت روحانيه شركم ي دانيرا ميز 14
.    آورميه از آن نفرت دارم بجا مك را ياركه كنم بلك ي خواهم نميرا آنچه مي دانم زينم نمك يه آنچه مك 15
.وستكيه نكنم ك يق ميعت را تصدي آورم، شري خواهم بجا ميه نمك را يارك پس هرگاه 16
.ن استكه در من ساك يه آن گناهكبلستم يگر آن فاعل ني و الحال من د17
.     يردن نكو كيرا اراده در من حاضر است اما صورت نيست، زين نك ساييوكيچ ني در جسدم هيعنيه در من ك دانم يرا  مي ز18
.نمك ي خواهم   ميه نمك را يه بدكنم، بلك ي خواهم نميه مك را ييوكيرا آن ني ز19
ن استكه گناه در من ساكستم بليگر آن فاعل نينم، من دك ي خواهم مي پس چون آنچه را نم20
.   نزد من حاضر استينم بدك ييوكي خواهم نيه مك يه وقتكابم ي يعت را مين شريلهذا ا 21
.عت خدا خشنودمي به شريت باطنيرا برحسب انساني ز22
.  من استيه در اعضاكعت گناه ي سازد به آن شرير ميند و مرا اسك يعت ذهم من منازعه ميه با شركنم ي بي خود ميگر در اعضاي ديعتين شرك ل23
 بخشد؟يين موت رهايه مرا از جسم اكست يك!  هستمي ايه مرد شقك بر من ي وا24
 گناه راعتينم و اما به جسم خود شرك ي ميعت خدا را بندگيه من به ذهن خود شركنيخالصه ا. حي مسيسينم بوساطت خداوند ما عك ير مك خدا را ش25


8روميان باب 
1  هستنديسيح عيه در مسك يست بر آنانيچ قصاص نيپس ه .
.ديعت گناه و موت آزاد گرداني مرا از شريسيح عيات در مسيروح حعتيه شركرا ي ز2
فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد، گناه يه جسم گناه و برايف بود، خدا پسر خود را در شبيه به سبب جسم ضعكعت محال بود، چونيرا آنچه از شري ز3
مينك يه برحسب روح رفتار مكه نه بحسب جسم بلك يانيامل گردد در ماكعت ي تا عدالت شر4
. روحيزهايه برحسب روح هستند در چك ينند و اما آنانك ير مك جسم تفيزهايه برحسب جسم هستند، در چك يرا آنانيز 5
.  استيات و سالمتير روح حكن تفكلر جسم موت است، كه تفك از آن جهت 6



.ندك تواند هم بيرا نميند، زك يعت خدا را اطاعت نميه شرك خدا است، چونير جسم دشمنكه تفك زانرو 7
. توانند خدا را خشنود سازندي هستند، نميه جسمانك يسانك و 8
.ستي از آن او نيح را ندارد وي روح مسيسكرگاه ن باشد؛ و هكه در روح، هرگاه روح خدا در شما ساكد بليستين شما در جسم نك ل9

. ات استيح در شما است، جسم به سبب گناه مرده است و اما روح، به سبب عدالت، حي و اگر مس10
ه در كه خواهد ساخت به روح خود ز زندي شما را ني فانيد، بدنهايزانيح را مردگان برخيه مسكن باشد، او كد در شما سايزاني را از مردگان برخيسيه عك و اگر روح او 11

ن استكشما سا
.مييست نمايم تا برحسب جسم زيستيون جسم ني برادران، مدين ايبنابرا 12
.ستيد زيخواهد، همانايشك روح بةلين اگر افعال بدن را بوسكل. د مردينه خواهيد، هر آينكست يرا اگر برحسب جسم زي ز13
.   نديشان پسران خداي شوند، ايت ميداه از روح خدا هك يسانك ةرا همي ز14
.مينك ي پدر ندا مي ايعنيه در آن ابا كد يافته اي را يه روح پسر خواندگكد بليد تا باز ترسان شويافته اي نيه روح بندگك از آنرو 15
.ميه فرزندان خدا هستك دهد ي ما شهادت مي همان روح بر روحها16
مي باشكيز شري نيم تا در جالل وي او هستيبتهاي مصكيح، اگر شري خدا و هم ارث با مسة ورثيعنيم يتم، وارثان هم هسي و هرگاه فرزندان17
.چ استيه در ما ظاهر خواهد شد هك ي زمان حاضر نسبت به آن جالليه دردهاك دانم ين ميقيرا يز 18
 باشد،يه انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران خدا مكرا ي ز19
د،يع گردانيه آن را مطكه بخاطر او ك خود، بلةع بطالت شده، نه به اراديرا خلقت، مطي ز20
. شودكي جالل فرزندان خدا شريافت تا در آزادي خواهد يد فساد خالصيز از قيه خودِ خلقت نكد ي در ام21
. باشنديدن و درد زه ميشكه تمام خلقت تا اآلن با هم در آه كم ي دانيرا مي ز22
. جسم خودي خالصيعني يم در انتظار پسرخواندگيشك يم، در خود آه ميافته ايه نوبر روح را كز يه ما نكلن فقط، بي و نه ا23
د آن باشد؟يگر در اميند چرا دي بيسكرا آنچه يست، زيد نيگر اميده شد، ديد دين چون امكم، ليافتيد نجات يه به امكرا ي ز24
ميشك يبا صبر انتظار آن مم، يني بيه نمكم ي را داريزيد چي اما اگر ام25
 شود يه نمك ييبه ناله هاندك ي ما شفاعت مين خود روح براكم، لي دانيد  نمي بايه مك يم بطورينكه آنچه دعا كرا يند، زك يز ضعف ما را مدد مين روح نيو همچن 26
.ردكان يب

.ندك ي خدا شفاعت مة برحسب ارادني مقدسيه او براكرا ي داند زير را مك دلهاست، فةنندكه تفحص ك و او 27
. باشنديار مكشان با هم دريا تيري خيزها براي او خوانده شده اند، همه چة دارند و برحسب اراديه خدا را دوست مك يه بجهت آنانكم ي داني و م28
.ار باشدي او نخست زاده از برادران بسل شوند تاكن فرمود تا به صورت پسرش متشيش معيز پيشان را نيه از قبل شناخت، اك را يرا آناني ز29
ز جالل داديشان را نيد، ايه عادل گردانك را يد و آنانيز عادل گردانيشان را نيه خواند اك را يشان را هم خواند و آنانين فرمود، ايه از قبل معك را ي و آنان30
ست به ضد ما؟ يكم؟ هرگاه خدا با ما است يي گويزها چه مين چيپس به ا 31
د؟يز را به ما نخواهد بخشي همه چيم نمود، چگونه با ويع ما تسليه او در راه جمكغ نداشت، بليه پسر خود را درك او 32
ننده است؟كه عادل كا خدا ي شود؟ آيدگان خدا مدعيه بر برگزكست يك 33
ند؟ك يز شفاعت ميت خدا هم هست و ما را نه به دست راسكز برخاست، آنيه نكه مرد بلكح يا مسيشان فتوا دهد؟ آيه بر اكست يك 34
ر؟يا شمشيا خطر ي يانيا عريا قحط يا جفا ي يبت و دلتنگيا مصيح جدا سازد؟ آيه ما را از محبت مسكست يك 35
.مي شوي شمرده ميشته و مثل گوسفندان ذبحكه بخاطر تو تمام روز كتوب است كه مك چنان36
.ه ما را محبت نمودك او ةليم، بوسيافتيه نصرت ادين امور از حد زي اةه در همك بل37
ندهي آيزهايحال و نه چيزهايسا و نه قدرتها و نه چوات و نه فرشتگان و نه ريه نه موت و نه حك دانم ين ميقيرا ي ز38
 است جدا سازديسيح عيه در خداوند ما مسكه ما را از محبت خدا كگر قدرت خواهد داشت يچ مخلوق دي و نه هي و نه پستي و نه بلند39


9روميان باب 
1 ر من در روح القدس مرا شاهد است،ي و ضميم و دورغ ني گويح راست ميدر مس

.   استيم در دلم وجع دائمي عظيه مرا غمك 2
شان منند،يه بحسب خوكح محروم شوم در راه برادرانم يه خود از مسك بودم ي هم ميرا راضي ز3
شان است؛ يعت و عبادت و وعده ها از آنِ اي و جالل عهدها و امانت شرياند و پسر خواندگ يليشان اسرائيه اك 4
ني تا ابداآلباد، آمك متباريه فوق از همه است، خداكشان بحسب جسم شد يشانند و از ايه پدران از آن اك 5
ستند،ي نيليائل اند، اسريه از اسرائكرا همه يالم خدا ساقط شده باشد؛ زكه كست ين نين چنكول
. ه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شدكم تماماً فرزند هستند؛ بلي و نه نسل ابراه7
. شونديه فرزندان وعده از نسل محسوب مكستند، بلي فرزندان جسم، فرزندان خدا نيعني 8
. خواهد بودين وقت خواهم آمد و ساره را پسريه موافق چنكن است يالم وعده اكرا ي ز9

 از پدر ما اسحاق حامله شد، يعني شخص كيز چون از يه رفْقَه نكن فقط، بلي نه ا و10
نندهكه از دعوت كار ثابت شود نه از اعمال بلي خدا برحسب اختةرده، تا ارادكا بد ني كي نيافته بودند و عمليه هنوز تولّد نك يرا هنگامي ز11
.ود خواهد نميتر را بندگكوچكه بزرگترك بدو گفته شد 12
.سو را دشمنيعقوب را دوست داشتم اما عي: توب استكه مك چنان13



  ! است؟ حاشاي انصافيا نزد خدا بيم؟ آيي پس چه گو14
.ميه رأفت نماكند و رأفت خواهم نمود بر هر كه رحم كرحم خواهم فرمود بر هر : دي گوي ميرا به موسي ز15
.نندهك رحم يه از خداك بلننده و نه از شتابنده است،ك الجرم نه از خواهش 16
.ختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شودين تو را برانگي هميبرا: دي گويتاب به فرعون مكرا ي ز17
. سازدي خواهد سنگدل ميه را مكند و هر ك ي خواهد رحم ميه را مكن هر ي بنابرا18
 او مقاومت نموده باشد؟ةه با ارادكست يكرا يند؟ زك ي مگر چرا مالمتيد: يي گوي پس مرا م19
؟ين ساختين چنيه چرا مرا اكد ي گويا مصنوع به صانع مي؟ آينك يه با خدا معارضه مك انسان ي ايستيكه تو ك بلي ن20
ل بسازد؟ي ذليو ظرفزي عزيره ظرفي خمكيه از كار بر گل ندارد يوزه گر اختكا ي 21
د،يار متحمل گرديت آماده شده بود، به حلم بسك هاليه براكش را بشناساند، ظروف غضب را يه غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خوكاده نمود  و اگر خدا چون ار22
 جالل مستعد نمود،يه آنها را از قبل براك ي و تا دولت جالل خود را بشناساند بر ظروف رحمت23
.زيه از امت ها نكهود فقط بلي  ما نه ازيعنيز دعوت فرمود ي و آنها را ن24
. خودةه دوست نداشتم محبوبكه قوم من نبودند، قوم خود خواهم خواند و او را ك را يآنان: دي گويه در هوشع هم مك چنان25
. خوانده خواهند شدي حيپسران خداد، در آنجايستيه شما قوم من نكشان گفته شد يه به اك يي و جا26
افت؛يه نجات خواهد ين بقكا باشد، ليگ دريل مانند ري اسرائيه هر چند عدد بنكند ك يل ندا مي اسرائز در حقّيا ني و اشع27
.ن به عمل خواهد آورديالم خود را تمام و منقطع ساخته، بر زمكرا خداوند ي ز28
مي گشتيم و مانند غَموره  مي شديدوم منه مثل سي گذارد، هر آي نمي ما نسليه اگر رب الجنود براكش اخبار نمود يا پيه اشعك و چنان29
ت هاييپس چه گومان استيه از اك ي عدالتيعني عدالت نرفتند، عدالت را حاصل نمودند، يه در پك ييم؟ ام.
. دنديعت عدالت نرسي رفتند، به شريعت عدالت مي شريه در پكل ين اسرائك ل31
.ه به سنگ مصادم لغزش خوردندكرا يدند، زيعت آن را طلبيه از راه اعمالِ شركمان بليه نه از راه اكن جهت ي از چه سبب؟ از ا32
.ديمان آورد، خجل نخواهد گرديه بر او اك نهم و هر ي لغزش مة مصادم و صخريهون سنگي در صكنيه اكتوب است كه مك چنان33


10روميان باب 
1  شان استي نجات ايبرال ي من نزد خدا بجهت اسرائي دل من و دعاي برادران خوشيا.
. معرفتين نه از روكرت دارند لي خدا غيه براك دهم يشان شهادت ميرا بجهت اي ز2
.ع عدالت خدا نگشتندينند، مطك خواستند عدالت خود را ثابت يه چون عدالت خدا را نشاخته، مكرا ي ز3
آوردمانيه اكس ك هر يعت بجهت عدالت برايح است انجام شريه مسكرا ي ز4
.ستين خواهد زيند، در اكن عمل يه به اكه هر كند ك يان ميعت را بي عدالت شريرا موسيز 5
ح را فرود آورد،ي تا مسيعنيند كه به آسمان صعود كست يكه در خاطر خود مگو كد ي گوينطور سخن ميمان بدين عدالت اك ل6
.ردح را از مردگان برآوي تا مسيعنيند كه نزول يه به هاوكست يكا ي 7
.مينك يه به آن وعظ مكمان يالم اكن ي ايعنيالم نزد تو و در دهانت و در قلب تو است كه كنيد؟ اي گوين چه مك ل8
.افتي يد، نجات خواهيزانيه خدا او را از مردگان برخك يمان آوري و در دل خود اينك خداوند را اعتراف يسيرا اگر به زبان خود عي ز9

. شود بجهت نجاتي عدالت و به زبان اعتراف مي شود برايده ممان آوريه به دل اك چون10
.مان آورد خجل نخواهد شديه به او اكد هر ي گويتاب مك و 11
. خواننديه نام او را مك همه يه همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است براكست ي ني تفاوتيونانيهود و يه در كرا ي ز12
افتيا بخواند نجات خواهد نام خداوند رهكرا هر ي ز13
ده اند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ يه خبر او را نشنك يسكمان آورند به ياورده اند؟ و چگونه ايمان نيه به او اك را يسكپس چگونه بخوانند  14
. دهنديو مژده مكي نيزهاي دهند و به چي بشارت ميالمته به سك ي آنانيهايبا است پايه چه زكتوب است كه مكه فرستاده شوند؟ چنانكنينند جز اك و چگونه وعظ 15
رد؟كه اخبار ما را باور كست يكد خداوندا ي گويا ميرا اشعين همه بشارت را گوش نگرفتند زك ل16
.الم خداكدن از ياست و شندنيمان از شني لهذا ا17
.ديون رسك ربع مسيشان تا اقصايالم اكد و ين منتشر گردشان در تمام جهايصورت ا: دنديد؟ البتّه شنيده ايا نشنيم آي گوين مك ل18
.ن خواهم ساختي فهم شما را خشمگيست و بر قوم بي ني آورم به آن امتيرت ميمن شما را به غ: (دي گوي ميل ندانسته اند؟ اول موسيا اسرائيم آي گوي و م19
.دميدند ظاهر گرديه مرا نطلبك يسانكافتند و به يا ه طالب من نبودند مرك يآنان: دي گويرده، مكز جرأت يا ني و اشع20
.ع و مخالفي نامطي قوميردم به سوك خود را دراز يتمام روز دستها: دي گويل مي اما در حقّ اسرائ21


11روميان باب 
1 يم آي گويپس م ن هستمياميم از سبط بني از اوالد ابراهيليز اسرائيه من نكرا يز! رد؟ حاشاكا خدا قوم خود را رد.

ندك يل از خدا استغاثه ميد، چگونه بر اسرائي گوياس چه ميتاب در الكه كد ي دانيا نميآ. ه از قبل شناخته بود، رد نفرموده استك خدا قوم خود را 2
د؟ باشنيز مي مانده ام و در قصد جان من نيينده اند و من به تنهاك تو را يشته و مذبحهاك تو را يايه خداوندا انبك 3
.ه به نزد بعل زانو نزده اندكه هفت هزار مرد بجهت خود نگاه داشتم كنيد؟ اي گوي بدو چه مين وحك ل4
.        ض مانده استيار في بحسب اختيتيز بقين در زمان حاضر ني پس همچن5



ستينگر عمليست والّا عمل ديض نيگر از فياست داما اگر از اعمال . ستيض نيگر فيض ديست وگرنه فيگر از اعمال نيض است دي و اگر از راه ف6
دند؛ي ماندگان سختدل گرديافتند و باقيدگان ين برگزكافته است، لي طلبد نيه مكل آنچه را  يه اسرائكنيست؟ ايپس مقصود چ 7
.ه نشنود تا امروزك ييند و گوشهايه نبك يشان روح خواب آلود داد چشمانيه خدا بدكتوب است كه مك چنان8
شان  تله و دام و سنگ مصادم و عقوبت باد؛ي ايشان براي اةه مائدكد ي گوي و داود م9

.شان را دائماَ  خم گردانينند و پشت ايشان تار شود تا نبي چشمان ا10
.د آورديرت پديشان غيد تا در ايشان نجات به امت ها رسيه از لغزش اكبل! فتند،  حاشايا لغزش خوردند تا بيم آيپس گو 11
. شان خواهد بودي ايادتر پري امت ها، به چند مرتبه زيشان دولتمنديد و نقصان اي جهان گرديشان دولتمندي پس چون لغزش ا12
م،ي نمايد مي باشم خدمت خود را تمجيه رسول امت ها مك ين رويپس از ا. مي گوي امت ها سخن ميرا به شما   اي ز13
.    شان را برهانمي از ايرت در آورم و بعضيغ جنس خود را به يد ابناي تا شا14
ات از مردگانيشان چه خواهد شد؟ جز حيافتن ايشان مصالحت عالم شد،  باز يرا اگر رد شدن اي ز15
.و چون نوبر مقدس است، همچنان شاخه ها 16
،ي شدكيتون شري زيشه و چربي در ر ويوند گشتي در آنها پي بوديتون برّيه زكده شدند و تو ي از شاخه ها بري و چون بعض17
شه حامل تو استيه رك بليستيشه ني تو حامل رينكن و اگر فخر ك بر شاخه ها فخر م18
وند شوم؟ يده شدند تا من پيه شاخه ها برك يي گويپس م 19
! ه بترسكمغرور مباش بل. يدار هستيمان پايده شدند و تو محض اي بريماني اين بجهت بي آفر20
.  ردكز شفقت نخواهد ي شفقت نفرمود، بر تو نيعي طبيا اگر خدا بر شاخه هاري ز21
. شديده خواهيز بري و الّا تو ني ثابت باشي بر تو اگر در مهربانيه افتادند، اما مهربانك ي بر آناني خدا را مالحظه نما؛ اما سختي و سختي پس مهربان22
.وندديگر بپيشان را بار ديه اكرا خدا قادر است يوند خواهند شد، زيز پ نمانند بايماني ايز در بيشان ني و اگر ا23
وند خواهند شديش پيتون خوي اند در زيعيه طبك يادتر آناني، به چند مرتبه زيوند گشتيو پكيتون نيده شده، برخالف طبع به زي بري برّيعيتون طبيرا اگر تو از زي ز24
 گشته يل طاري از اسرائي بر بعضيد، سختدلياي امت ها درنيه پرك يه مادامكد يه مبادا خود را دانا انگاركد ي خبر باشين سرّ بيا خواهم شما از ي برادران نميرا ايز 25

.است
داشت؛عقوب خواهد بري را از يني دي ظاهر خواهد شد و بيهون نجات دهنده اياز ص(ه كتوب است كه مكافت، چنانيل نجات خواهند ي اسرائين همگي و همچن26
.ه گناهانشان را بردارمك يشان در زمانين است عهد من با اي و ا27
.ار به خاطر اجداد محبوبندي نظر به اخت28
.ستيه در نعمتها و دعوت خدا بازگشتن نكرا ي ز29
د،يافتيشان رحمت ي ايد و اآلن به سبب نافرمانيع خدا نبوديه شما در سابق مطكرا همچنان ي ز30
ز رحم شوديشان نياست بر اه بر شماك يز اآلن نافرمان شدند تا بجهت رحمتين نشاين اي همچن31
دي بسته است تا بر همه رحم فرمايرا خدا همه را در نافرماني ز32
!ي ويقهاياوش است طركام او و فوق از ك است احيد از غوررسيچقدر بع! مت و علم خداك و حي عمق دولتمنديزه 33
ر او شده؟يه مشكا يخداوند را دانسته باشد؟  يه رأكست يكرا ي ز34
 بدو داده تا به او باز داده شود؟يزيه سبقت جسته چكا ي 35
نيز است؛ و او را تا ابداآلباد جالل باد، آميه از او  به او و تا او همه چكرا ي ز36


12روميان باب 
1 س پسندة زندي خود را قربانينهاه بدكنم ك ي خدا استدعا مي برادران، شما را به رحمتهايلهذا اه عبادت معقول شما استكد ي خدا بگذرانةدي مقد.  

ستيامل خدا چك ةدي پسنديوكي نةه ارادكد ينكافت يد تا شما دريل دهي ذهن خود صورت خود را تبديه به تازگكد بلين جهان مشويل اك و همش2
مان ي اة آن بهرةد، به اندازيير نماكه به اعتدال فكد بلينكسته است مي بلندتر از آنچه شايرهاكه فكم ي گوي را م از شمايكيه به من عطا شده است، هر ك يضيرا به آن فيز 3
.س قسمت فرموده استكه خدا به هر ك
ست،يار نك كي را يم و هر عضويار داري بسي بدن اعضاكيه در كرا همچنان ي ز4
.گريدكي يما فرداَ اعضاح، ايم در مسي جسد هستكيم، ياريه بسكن ما ي همچن5
مان، يه به ما داده شد، خواه نبوت برحسب موافقت اك يضيم بحسب في مختلف داري پس چون نعمتها6
م، يا معلّم در تعلي، يا خدمت در خدمتگزاري 7
ننده به سروركا رحم يشوا به اجتهاد، يا پيا بخشنده به سخاوت، يا واعظ در موعظه، ي 8
.ديوندي بپييوكيد و به نينك نفرت ياز بد. شدا باي ريمحبت ب 9

.ديرام بنماكشتر از خود اي را بيگري دكيد و هر يگر را دوست داريدكي با محبت برادرانه 10
.  دييد و در روح سرگرم شده، خداوند را خدمت نماي نورزياهلك در اجتهاد 11
.ديبت صابر و در دعا مواظب باشيد مسرور و در مصي در ام12
.دي باشي ساعيد و در مهماندارينكن ياجات مقدسيت در احتك مشار13
.دينكد و لعن ميت بطلبكنند؛ بركه بر شما جفا ك يد بر آنانيت بطلبك بر14
.انيد با ماتمييد با خوشحاالن و ماتم نماينك ي خوش15



.   ديد و خود را دانا مشمارييالن مدارا نمايله با ذكد بلينكر مك بلند فيزهايد و در چير را داشته باشكگر همان فيدكي ي برا16
.دينيو بكي نيارهاك كع مردم تداريش جميپ. دي مرساني بديس را به عوض بدكچ ي ه17
.ديوشكع خلق به صلح بي خود با جمةن است بقدر قوك اگر مم18
.ه انتقام از آن من است من جزا خواهم دادكد ي گوي متوب است خداوندكرا ميد، زيه خشم را مهلت دهكد بليشك محبوبان انتقام خود را مي ا19
. انباشتي آتش بر سرش خواهي اخگرهاينكن يرا اگر چنيرابش نما زين و اگر تشنه است، سكر ي پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را س20
 ملغوب سازييوكي را به نيه بدك مشو بلي مغلوب بد21


13روميان باب 
1 ست وي جز از خدا نيه قدرتكرا ي برتر بشود، زيهاع قدرتيهر شخص مطه از جانب خدا مرتّب شده استك است ييآنها.

.م بر خود آوردكند، حكه مقاومت كب خدا نموده باشد و هر يد، مقاومت با ترتيه با قدرت مقاومت نماك هر ي حت2ّ
.افتي ين خواهيه از او تحسكن ك ييوكي، نيه از آن قدرت ترسان نشوك يه خوايپس اگر م. ه عمل بد راكست بلي نيو را خوفكيام عمل نكرا از حي ز3
. شدك ياران مكرا او خادم خداست و با غضب انتقام از بدي دارد، زير را عبث بر نميه شمشك، بترس چونينك ين هرگاه بدك؛ لييوكي تو به نيرا خادم خداست براي ز4
.زير خود نيه به سبب ضمكضب فقط بل نه به سبب غيع او شويه مطك لهذا الزم است 5
.ن امر هستنديه خدام خدا و مواظب در همكد، چوني دهيز مين سبب باج نيه به اكرا ي ز6
ه و ترس را به مستحقّ ترس و عزّت را به مستحقّ عزّتيه را به مستحقّ جزيباج را به مستحقّ باج و جز: دينكس را به او ادا ك پس حقّ هر 7
.عت را بجا آورده باشديد، شري را محبت نمايگريه دك يسكرا يگر، زيدكيد جز به محبت نمودن با ي مشويزيبه چ يون احديمد 8
 خود را چون خود محبت ةيه همساكالم كن يه هست، همه شامل است در اك يگريم دكن، شهادت دروغ مده، طمع مورز و هر حك مين، دزدكن، قتل مكه زنا مكرا ي ز9

.نما
عت استيل شريمكند پس محبت تك ي نمي خود بدةي به همسا محبت10
.ميمان آورديه اك يتر است از آن وقتكيه اآلن نجات ما نزدكرا يم زيدار شويد از خواب بيه ما را باكده است يه الحال ساعت رسكد ي دانيو خصوصاَ چون وقت را م 11
.مي نور را بپوشةرده، اسلحكرون ي را بيكيپس اعمال تار.  آمدكينزد شد و روزي شب منقض12
رها و فسق و فجور و نزاع و حسد؛كه در روز، نه در بزمها و سكم چنانينك رفتار يستگي و با شا13
ديني نبك تداري شهوات جسمانيد و برايح خداوند را بپوشي مسيسيه عك بل14

14روميان باب 
1  ه در مباحاثيان نه بركد، ليريف باشد بپذيمان ضعيه در اك را يسكوحاجم .

.     خورديف است بقُول ميه ضعكد خورد اما آنيز را بايه همه چكمان دارد ي ايكي 2
.رفته استيرا خدا او را پذيند زكم نكر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حي پس خورنده ناخورنده را حق3
ديه او را ثابت نماكرا خدا قادر است ين استوار خواهد شد زكيل.  شوديا ساقط ميثابت  خود ي؟ او نزد آقاينك يم مكگر حي ديسك ةه بر بندك يستيك تو 4
.قَّن بشوديس در ذهن خود متِكپس هر .  شماردي هر روز را برابر ميگري داند و دي بهتر ميگري روز را از دكي يكي 5
را خدا را ي خورد زي خداوند مي خورد برايه مك دارد؛ و هر ي خداوند  نمي دارد هم برايز نمي عزه روز راك دارد و آنيزش مي داند بخاطر خداوند عزيز ميه روز را عزك آن6
.دي گوير مكش
.  ردي ميس به خود نمكچ يند و هك يست نمي از ما به خود زيرا احدي ز7
.ميم، از آن خداونديريبمم، خواهي زنده باشپس خواه. ميري مي خداوند ميم برايريم و اگر بمينك يست مي خداوند زيم براينكست يرا اگر زي ز8
.ندكح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت ين مسي هميرا براي ز9

. م شديح حاضر خواهيش مسند مسيه همه پك؟ زانرو ي شمارير ميز چرا برادر خود را حقيا تو ني؟ ينك يم مكن تو چرا بر برادر خود حك ل10
.      به خدا اقرار خواهد نمودي نزد من خم خواهد شد و هر زبانييه هر زانوكات خود قسم يد به حي گويداوند متوب است خكرا مي ز11
 از ما حساب خود را به خدا خواهد داديكي پس هر 12
. در راه برادر خود ننهديا لغزشي مصادم ي سنگيسكه كنيد به اينكم كه حكم بلينكم نكگر حيدكين بر يبنابرا 13
. او نجس استيه آن را نجس پندارد؛ براك يسك آن يست جز برايز در ذات خود نجس نيچ چيه هك دارم ين ميقي خداوند يسي دانم و در عي م14
.ح در راه او بمرديه مسك را يسك مساز ك خود را هالكبه خورا. ينك يگر به محبت رفتار نمي آزده شود، دكرا هرگاه برادرت به خوراي ز15
.ندي شما را بد گوييوكيه نكد يگذار پس م16
. در روح القدسي و خوشيه عدالت و سالمتكست بليل و شُرب نكوت خدا اَكرا ملي ز17
.ده خدا و مقبول مردم استيند، پسندكح را ين امور خدمت مسيه در اكرا هر ي ز18
ديي نمايرويگر است پيدكي ي و بنايه منشأ سالمتك را ي پس آن امور19
. خوردي لغزش ميه براك آن شخص ين بد است براكي است، لكز پايالبتّه همه چ. ار خدا را خراب مسازك ك خورابجهت 20
.و استكيا ضعف برادرت باشد نيا لغزش يذا يباعث اهكردن ك نياركدن و ي گوشت نخوردن و شراب ننوش21
.     شمارديو مكيند در آنچه نكم نكه بر خود حك يسكخوشابحال را ي خودت در حضور خدا آن را بدار، زي؟ پس برايمان داريا تو اي آ22
ست گناه استيمان ني خورد؛ و هر چه از ايمان نميرا به اي شود، زي دارد اگر بخورد ملزم مكه شكن آنك ل23




15روميان باب 
1  ل بشويم، ضعفهايه توانا هستكو مامي خود را طالب نباشيم و خوشي ناتوانان را متحم.

.و استكي بنا ني خود را خوش بسازد در آنچه براةي از ما همسايكي هر 2
.دي گردينندگان تو بر من طارك مالمت يتوب است مالمتهاكه چنانچه مك بود، بلي خود را طالب نميز خوشيح نيرا مسي ز3
ميدوار باشياب امتك يم ما نوشته شد تا به صبر و تسلّي تعليتوب شد، براكه از قبل مك ييزهاي چةرا همي ز4
. دي باشيرأكيگر يدكي با يسيح عيناد تا موافق مسكض عطا ي شما را في صبر و تسلّياآلن خدا 5
دييد نمايح را تمجي مسيسيزبان شده، خدا و پدر خداوند ما عكيدل و كي تا 6
. جالل خدايرفت برايز ما را پذيح نيه مسكد، چنانيريگر را بپذيدكيپس  7
 اجداد را ثابت گرداند، ي خدا و وعده هايد بجهت راستيح خادم ختنه گردي مسيسيم عيو گيرا مي ز8
.ح خواهم خوانديرد و به نام تو تسبكان  امت ها اقرار خواهم ين جهت تو را در ميه از اكتوب است كه مكند به سبب رحمت او چنانيد نماي و تا امت ها خدا را تمج9

.ديا با قوم او شادمان شو امت هيد اي گويز مي و ن10
.ديي قومها او را مدح نماي تماميد و اييامت ها خداوند را حمد گوعي جميضاً اي و ا11
 خواهد بوديد امت ها بر وي امت ها مبعوث شود، اميمرانك حيه براكسا خواهد بود و آني ةشيه ركد ي گويز ميا ني و اشع12
ديد افزوده گرديمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امي در اي و سالمتي خوشمالكد، شما را از ي امياآلن خدا 13
.ديگر هستيدكيحت نمودن يمال معرفت و قادر بر نصك مملّو و پر از ييوكيه خود از نك دانم ين ميقي شما ةز درباري برادرانِ من، خود نين اكل 14
ده است،يه خدا به من بخشك يضيم به سبب آن في نمايادآوري نوشتم تا شما را يز به شما جزئيده، من خود نيار جسارت ورزي برادران بسين اكي ل15
. امت ها مقبول افتد، مقدس شده به روح القدسةيل خدا را بجا آورم تا هديهانت انجك امت ها و يح شوم براي مسيسي تا خادم ع16
. خدا فخر دارميارهاك در يسيح عي پس به مس17
 اطاعت امت ها در قول و فعل،ي من به عمل آورد، براةح بواسطيه مسك يم جز در آن اموري بگويه سخنكنم ك يرأت نمرا جي ز18
.ل نمودميمكح را تيون بشارت مسكرِيم دور زده تا به اَليه از اورشلك يبحد. ات و معجزات و به قوت روح خداي به قوت آ19
مي بنا نمايرياد غيافته بود، مبادا بر بنيح شهرت يه اسم مسك يي، نه در جاه بشارت چنان بدهمكص بودم ي اما حر20
.ديدند، خواهند فهميه نشنك يسانكد و يخواهند دافتند،يه خبر او را نك يتوب است آنانكه مكه چنانكبل 21
ن بارها از آمدن نزد شما ممنوع شدمي بنابرا22
ه مشتاق آمدن نزد شما بوده ام،كار است ي بسيست و سالهاي نييگر جاي دكن ممالين چون اآلن مرا در اكل 23
ه از مالقات شما كد، بعد از آنييعت نماي مشاينم و شما مرا به آن سوكه شما را در عبور مالقات كدوار هستم يرا امينم، به نزد شما خواهم آمد زكا سفر ي هرگاه به اِسپان24
.ر شومي سيكاند
.نمكن را خدمت يهستم تا مقدسم ين اآلن عازم اورشلك ل25
.م بفرستندين اورشلين مقدسي مفلسي براياتكه زكدند يه مصلحت ديه و اخائيادونكه اهل مكرا ي ز26
.نندكان را بشيز خدمت ايات نيه در جسمانكدند، الزم شد يشان بهرمند گرديت ايه چون امت ها از روحانكرا يشان هستند زيون ايه مدك ين رضا دادند و بدرستي بد27
.ا خواهم آمدينم، از راه شما به اسپانكشان ختم ين ثمر را نزد اين را انجام دهم و اي پس چون ا28
ح خواهم آمديل مسيت انجكمال بركم، در يه به نزد شما آك ي دانم وقتي و م29
د،ينك من نزد خدا در دعاها جد و جهد ي، برا)القدس(وح ح و به محبت ري مسيسيه بخاطر خداوند ما عك برادران، از شما التماس دارم ين اكل 30
ن افتد،يم مقبول مقدسيه رستگار شوم و خدمت من در اورشليهودي تا از نافرمانان 31
.ابمي نزد شما برسم و با شما استراحت ي خدا با خوشة تا برحسب اراد32
ني شما باد، آمة با همي سالمتي و خدا33


 16روميان باب 
1 سپارم  يا است، به شما مينْخَرِك در يسايلك ةه خادمك را يبي خواهر ما فو 

 نموديز معاونت مي را و خود مرا نياريه او بسكرا يد، زينكه به شما محتاج باشد او را اعانت ك يزيد و در هر چيرين بپذي مقدسةستي تا او را در خداوند بطور شا2
يسيح عياران من در مسكال، هميكال و اَكد به پرِسيسالم برسان 3
. امت هايساهايلك ةه همكشان هستم، بلي ممنون ايي خود را نهادند و نه من به تنهايه در راه جان من گردنهاك 4
.دياست سالم رسانيح نوبر آسي مسيه براكنطُس را يب من اپيشان است و حبي اةه در خانكسا را يلك 5
.دييد، سالم گويشكر اي شما زحمت بسيه براكم را ي و مر6
.     ح شدنديان رسوالن هستند و قبل از من در مسيه مشهور در مكد يي بودند سالم نماير ميه با من اسكشان مرا ياس خويونيوس و كي و اَندرون7ِ
.ديب من است، سالم رسانيه در خداوند حبكاس را ي و اَمپل8
.دييب مرا سالم نمايس حبي اِستاخِق است ويح رفيار مسكه با ما در ك و اُوربانُس 9

.ديح را سالم برساني در مسةس آزموده شدي و اَپل10ّ
.ديه در خداوند هستند سالم رسانك نَرگَسوس ة را از اهل خانيد و آنانيون را سالم دهيرُدِيش من هِي و خو11
.ديد سالم دهيشكار يه در خداوند زحمت بسكس محبوبه را ي پرْسد؛ وييده اند سالم گويشكه در خداوند زحمت كفُوسا راينا و طَرِيفَي طَر12



ديي در خداوند و مادر او و مرا سالم بگوةدي و روفُس برگز13
.دييشانند سالم نمايه با اك يس و برادرانيون و هرْماس و پطْرُوباس و هرْمكيطُس را و فَليركاَسنِ 14
.ديشانند سالم برسانيه با اك ي مقدسانةاس و خواهرش و اولِمپاس و هميريه و نيس را و جولكلُولِي ف15
 فرستنديح شما را سالم مي مسيساهايلكع يو جم. ديي مقدسانه سالم نماةگر را به بوسيدكي و 16
شان اجتناب يد و از اينك باشند، مالحظه يد ميافته ايه شما ك يمي مخالف آن تعليق و لغزشهايه منشأ تفارك را يسانكنم آن ك ي برادران از شما استدعا مين اكل 17
.ديينما
.     بندي فري ساده دالن مين دلهايريو و سخنان شكيم خود را به الفاظ نكه شكنند بلك يح را خدمت نمي مسيسين اشخاص خداوند ما عيه چنكرا ي ز18
دي ساده دل باشي دانا و در بدييوكيه در نكن دارم ي اياما آرزو.  مسرور شدم شماةپس دربار. افته استيع مردم شهرت يه اطاعت شما در جمكرا ي ز19
ح با شما بادي مسيسيض خداوند ما عي فديي شما خواهد سايهاير پايطان را زي شي بزودي سالمتيو خدا 20
. فرستنديشان منند شما را سالم ميه خوكپاطَرُس ياسون و سوسيار من و لوقا و كس هموموتايت 21
.مي گوياتب رساله، شما  را در خداوند سالم مكوس، ي من طَرْن22
. فرستنديوارطُس برادر به شما سالم مكنه دار شهر و يو اَرسطُس خز.  فرستديزبان است، شما را سالم   ميسا را ميلكه  مرا و تمام كوس ي قا23
 بود،ي مخفي ازليه از زمانهاك يشف آن سرّكح، مطابق ي مسيسي عة من و موعظه شما را استوار سازد، برحسب بشارتكقادر است هك اآلن او را 24
د،يارا گردكمان آشيع امت ها  بجهت اي به جمي سرمدي خداةفرمودا برحسبيتب انبك ةليشوف شد و بوسكن در حال مك ل25
نيح تا ابداآلباد جالل باد، آمي مسيسي عةليد را بوسيم وحيك حي خدا26
 

  انيقرنت ل پولس رسول به اوةرسال
************************************  

  
1اول قرنتيان باب 

1  ستْانِي مسيسي عة خدا رسولِ خوانده شدةپولُس به ارادس برادر،يح و سو
 خوانند يح را مي مسيسيه در هر جا نام خداوند ما عك يسانك  ة تقدس خوانده شده اند، با هميه براك يسيح عين در مسيه در قُرِنْتُس است، از مقدسك خدا يسايلكبه  2
  .شان استيه خداوند ما و خداوند اك
ح خداوند بر شما بادي مسيسي از جانب پدر ما خدا و عيض و سالمتي ف3
   به شما عطا شده است،يسيح عيه در مسكض خدا ي آن في شما براةنم دربارك ير مكوسته شي خود را پيخدا 4
  .  الم و در هر معرفتكد، در هر ي دولتمند شده ايز در وير چرا شما از هي ز5
  د، يح در شما استوار گرديه شهادت مسك چنان6
7دي باشيح مي مسيسي خداوند ما  عةاشفكد و منتظر ميستيچ بخشش ناقص نيه در هك ي بحد.  
  .دي مالمت باشيح بي مسيسيز شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عيه او نك 8
ح خداوند ما خوانده استي مسيسيت پسر خود عكه شما را به شراك يين است خداي ام9

  .ديامل شوك ي رأكير و ك فكيه در كان شما نباشد، بليد و شقاق در ميي سخن گوكيه همه كح ي مسيسي برادران از شما استدعا دارم به نام خداوند ما عين اكل 10
  . دا شده استيان شما پيه نزاعها در مكد ي شما به من خبر رسة درباري خَلُوئةدرانِ من، از اهل خان برايه اكرا ي ز11
  .حيفا، و من از مسيكه من از پولس هستم، و من از اپلس، و من از كد ي گوي از شما ميكيه هر كني غرض ا12
  د؟يافتيد يلس تعما به نام پويد؟ يا پولس در راه شما مصلوب گرديح منقسم شد؟ يا مسي آ13
  وس، يرسپس و قاكد ندادم جز ي از شما را تعميكيچ يه هكنم ك ير مك خدا را ش14
  .د دادميه به نام خود تعمكد ي گويسكه مبادا ك 15
  .د داده باشمي را تعميسكه كاد ندارم يگر يد دادم و ديز تعميفان را ني و خاندان اَست16
ح باطل شوديب مسيالم مبادا صلكمت كه تا بشارت رسانم، نه به حكد دهم بليعمح مرا فرستاد، نه تا تيه مسكرا ي ز17
  م قوت خداستيان هستيه ناجكن نزد ما كان حماقت است، لك هاليب براير صلكرا ذيز 18
  . مان را نابود گردانميما را باطل سازم و فهم فهكمت حكح: توب استكرا ميز 19
  ده است؟يمت جهان را جهالت نگردانكا؟ مگر خدا حين دنياحث اجا مبكاتب؟ كجا كم؟ يكجا است حك 20
  . مانداران را نجات بخشدي جهالتِ موعظه، اةليه بوسكن رضا داد يد، خدا بديمت خود به معرفت خدا نرسكمتِ خدا، جهان از حكه چون برحسب حكرا ي ز21
  .مت هستندكان طالب حيوناني خواهند و ي ميتيه آك چون22
  .هود را لغزش و امت ها را جهالت استيه كم ينك يح مصلوب وعظ مي مسن ما بهك ل23
  .مت خدا استكح قوت خدا و حي مسيونانيهود و خواه ين دعوت شدگان را خواه ك ل24
 خدا از مردم، تواناتريمتر است و ناتوانيكه جهالت خدا از انسان حكرا ي ز25
  .يف ني شرياري و بسي توان نياريستند و بسيم نيك بحسب جسم حياريه بسك ديي برادران دعوت خود را مالحظه نمايرا ايز 26
  ان را رسوا سازد، يد تا توانايما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزكد تا حيه خدا جهال جهان را برگزك بل27
  . رداندها را باطل گيها را تا هستيستيه نكد، بليا را برگزيا و محقّران دنيسان دني و خس28
  . ندك در حضور او فخر نيچ بشري تا ه29



  .ت و فدايمت شده است و عدالت قدسك شما حيه از جانب خدا براكح ي مسيسيد در عين از او شما هستك ل30
ندكند در خداوند فخر كه فخر كتوب است هر كه مك تا چنان31
  

2اول قرنتيان باب 
1  نمودميامدم چون شما را به سرّ خدا اعالم ميمت نكا حيالم كت ي، با فضل برادران، چون به نزد شما آمدميو من ا .  

  . ح و او را مصلوبي مسيسيان شما دانسته باشم جز عي در ميزيه چكردم كمت نيرا عزي ز2
  ار نزد شما شدم، ي و من در ضعف و ترس و لرزش بس3
   و قوت، ه به برهان روحكمت نبود، بلكالم و وعظ من به سخنان مقنع حك و 4
ه در قوت خداكمت انسان نباشد بلكمان شما در حي تا ا5
  . گردنديل مين عالم زاي ايساوست و نه از رين عالم نيه از اك يمتكن، اما حياملكم نزد ينك يان مي بيمتكن حكل 6
  جالل ما مقدر فرمود، يش از دهرها برايه خدا پك را يمت مخفك آن حيعنيم، ينك يان مي بيمت خدا را در سرّكه حك بل7
  .ردندك ي دانستند خداوند جالل را مصلوب نميرا اگر مين عالم آن را ندانست زي ايساو از ريه احدك 8
  .رده استكا ي دوستداران خود مهي آنچه خدا برايعنيرد، ك خطور نيد و به خاطر انساني نشنيد و گوشي نديه چشمك را ييزهايچ: توب استكه مكه چنانك بل9

ندك يز تفحص مي خدا را ني عمقهايز حتّيه روح همه چكرا يشف نموده است، زكما خدا آنها را به روح خود بر ما  ا10
  .س ندانسته است، جز روح خداكچ يز امور خدا را هين نيهمچن.  باشدي ميه در وكه امور انسان را بداند جز روح انسان كست از مردمان يكرا يز 11
  .ميه از خداست تا آنچه خدا به ما فرموده است بدانكه آن روح كم، بليافته اي را نن ما روح جهانكي ل12
  . ميي نمايها جمع ميها را با روحانيروحان آموزد ويه به آنچه روح القدس مكمت انسان، بلك از حةم نه به سخنان آموخته شدينك يان ميز بيه آنها را نك 13
  . شوديم آنها از روح مكرا حيد زي تواند فهميه نزد او جهالت است و آنها را نمكرا يرد زي پذي نم امور روح خدا راي اما انسان نفسان14
  . ستيم او نك را در حيسكند و ك يم مكز حي در همه چين شخص روحانك ل15
ميح را دارير مسكن ما فكم دهد؟ لير خداوند را دانسته باشد تا او را تعلكه فكست يكرا ي ز16


3ن باب اول قرنتيا
1  حيان و چون اطفال در مسيه چون جسمانكان، بليم چون روحاني برادران نتوانستم به شما سخن گويو من ا.  

  د، يز نداريه الحال نكد بليه هنوز استطاعت آن نداشتكرا ي دادم نه به گوشت زكر خوراي و شما را به ش2
  د؟يي نمايق انسان رفتار نميد و به طريستي نيا جسمانيآ.  ها استيي نزاع و جداان شما حسد ويد، چون در مي هستيه تا بحال جسمانكرا ي ز3
د؟يستيا انسان ني من از اپلس هستم، آيگريد من از پولس و دي گوي ميكيرا چون ي ز4
 س دادكه خداوند به هر ك يد و به اندازه ايمان آورديشان اي اةه بواسطك يست پولس و اپلس؟ جز خادمانيكپس.  
  . دي بخشين خدا نمو مكرد لك يارياشتم و اپلس آبك من 6
  .انندهي رويه خداك است و نه آب دهنده بليزيارنده چك لهذا نه 7
  .افتي اجرت خود را بحسب مشقّت خود خواهند كين هر ك هستند، لكيننده كر آب يارنده و سك و 8
ديهستم و شما زراعت خدا و عمارت خدا ياران هستكرا با خدا همي ز9

  .ندك يه چگونه عمارت مكس با خبر باشد كن هر ك سازد؛ لي بر آن عمارت ميگرياد نهادم و ديه به من عطا شد، چون معمار دانا بنكض خدا يبحسب ف 10
  .حي مسيسي عيعنيه نهاده شده است، ك تواند نهاد جز آنيس نمكچ يگر هي دياديرا بني ز11
  ند،كاه بنا كا ياه يا گيا چون يا جواهر يا نقره ي از طال ياد، عمارتي بر آن بنيسكن اگر ك ل12
ه چگونه كس را خواهد آزمود كد و خود آتش، عمل هر يه آن به آتش به ظهور خواهد رسكه آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چونكرا يار خواهد شد، زكس آشكار هرك 13

  . است
  .افتيخواهد  بر آن گذارده باشد بماند، اجر يسكه ك يارك اگر 14
ان آتشيه از مكابد اما چنانيد، هر چند خود نجات يان بدو وارد آي سوخته شود، زيسك و اگر عمل 15
  ن است؟كد و روح خدا در شما سايل خدا هستكيه هكد ي دانيا نميآ 16
  .ديل مقدس است و شما آن هستكيرا هيند زك كند، خدا او را هالكل خدا را خراب كي هيسك اگر 17
  .م گردديكم پندارد، جاهل بشود تا حيكن جهان حي از شما خود را در ايسكاگر ! ب ندهدي خود را فريسك زنهار 18
  . سازدير خودشان گرفتار مكما را به مكح: توب استكه مكن جهان نزد خدا جهالت است، چنانيمت اكرا حي ز19
  . ه باطل استك داند يما را مكار حكخداوند اف: ضاَي و ا20
  :ز از آنِ شما استيرا همه چيند، زكس در انسان فخر نكچ يپس ه 21
  نده، همه از آنِ شما است،ي آيزهاي حال، خواه چيزهاي، خواه موت، خواه چيا، خواه زندگيفا، خواه دنيك خواه پولس، خواه اپلس، خواه 22
 باشديح از خدا  ميح و مسي و شما از مس23


4اول قرنتيان باب 
1  ام مسس ما ركهرالم خدا بشماردك يالكح و ويا چون خد.  



  .ن باشدي اميكيه هر ك شود يال بازپرس مكگر در وي و د2
  .نمك يم نمكز حيه بر خود نكرده شوم، بلكم كوم بشر حيا از يه از شما ك است يزيمتر چك اما بجهت من 3
  .  من خداوند استةنندكم كه حك شوم، بلين عادل شمرده نمين از اكنم، لي بي نميبيه در خود عكرا ي ز4
س را مدح از خدا خواهد ك دلها را ظهور خواهد آورد؛ آنگاه هر يتهايرد و نك ظلمت را روشن خواهد يايه خفاكد يايد تا خداوند بينكم مك حيزيش از وقت به چي لهذا پ5

بود
 از شما يكيچ يد و تا هينكتوب است تجاوز نكه از آنچه مكد ي ما آموخته شوةطر شما تا دربارزها را بطور مثَل به خود و اپلس نسبت دادم به خاين چي برادران، اياما ا 6
  .يگري بر ديكي يند براكبر نكت

يافتيا نيه گوك ينك ي، چرا فخر ميافتي؟ پس چون يافتيه نك يز داري داد و چه چيه تو را برتركست يكرا ي ز7
  .ميردك يز با شما سلطنت ميد تا ما نيردك يه سلطنت مكاشكد؛ و ينك ين ما سلطنت مد و بدوير شده و دولتمند گشته ايالحال س 8
  .ميه جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده اكرا يشان شده است، زي موت بر ايه فتواك يه خدا ما رسوالن را آخر همه عرضه داشت مثل آنانك برم يرا گمان مي ز9

  .ليز اما ما ذلين شما توانا؛ شما عزكف ليد؛ ما ضعيح دانا هستين شما در مسكلم، يهستح جاهلي ما به خاطر مس10
  م،يده و آواره هستيوبكان و ين ساعت گرسنه و تشنه و عري تا به هم11
  .مينك يده، صبر ميم و مظلوم گردي طلبيت مكده، بريم و دشنام شنيشك يرده، مشقّت مكار ك خود ي و به دستها12
م تا به حاليز شده ايا و فضالتِ همه چيم و مثل قاذورات دنينك يحت مي زنند، نصيا م چون افترا بر م13
  .نمك يه ميه چون فرزندان محبوب خود تنبكسم تا شما را شرمنده سازم بلي نوين را نميو ا 14
  د نمودم،يل تولي به انجيسيح عي مسه من شما را دركرا يد، زيار ندارين پدران بسكد ليح داشته باشيرا هر چند هزاران استاد در مسيز15
  . دييه به من اقتدا نماكنم ك ي پس از شما التماس م16
سا يلكه در هر جا و در هر كاورد، چنانياد شما بيح به ي مرا در مسين در خداوند تا راههايه اوست فرزند محبوب من و امكس را نزد شما فرستادم وموتاين تي همي برا17
  . دهميم ميتعل
18ر مك تيا بعض اممي آيه من نزد شما نمكنند به گمان آنك يب   .  
  .شان رايه قوت اكبران را بلك نزد شما خواهم آمد، اگر خداوند بخواهد و خواهم دانست نه سخن متين بزودك ل19
  .ه در قوت استكست بليوت خدا به زبان نكرا ملي ز20
ا محبت و روح حلم؟ا بيم يايا با چون نزد شما بيد آي چه خواهش دار21


5اول قرنتيان باب 
1 ت ها هم نيه در مك ييدا شده است، و چنان زنايان شما زنا پيه در مك شود يده ميقه شني الحقيفزن پدر خود را داشته باشديه شخصكست؛ يان ام  .  

  .رون شوديان شما بيز مرد اكن عمل را يه اك يسكد تا آن يه باكد، چنانيه ماتم هم نداركد بلينك ي و شما فخر م2
  .رده استكن ين را چنيه اك يسكردم در حقّ كم كبم، اما در روح حاضرم؛ و اآلن چون حاضر، حيه من هر چند در جسم غاكرا ي ز3
  د،يح جمع شوي مسيسيه شما با روح من با قوت خداوند ما عك يح هنگامي مسيسي به نام خداوند ما ع4
ابدي نجات يسي جسم تا روح در روز خداوند عك شود بجهت هالطان سپردهين شخص به شيه چنك 5
   سازد؟ير را مخمر ميه، تمام خميرماي خمكه اندكد يستيا آگاه نيآ. ستيو نكيفخر شما ن 6
  .ه استح در راه ما ذبح شديه فِصح ما مسكرا يد زيه هستيرماي خميه بكد، چنانير تازه باشيد تا فطي سازك پاةيرماي پس خود را از خم7
ي و راستير ساده دليه به فطك و شرارت، بلي بدةيرمايم نه به خميد را نگاه داري پس ع8
  .دينكان معاشرت نيه با زانكو در آن رساله به شما نوشتم  9

  .دين شورويا بيد از دني باين صورت ميه در اكا بت پرستان، ياران كا ستمياران و كن جهان و طمعيان اين نه مطلقاَ با زانك ل10
د ينكن شخص معاشرت ميا ستمگر باشد، با چنيگسار يا ميا فحاش يا بت پرست يا طماع ي ي شود، زانيده ميه به برادر نامك يسكه اگر كسم ي نوين اآلن به شما مك ل11
  .  ديه غذا هم مخوركبل

  د؟ ينك ي نميل داورا شما بر اهل داخيآ. نمك يه خارج اند داورك يه بر آنانكار است كرا مرا چه ي ز12
ديان خود برانير را از ميپس آن شر. ردك خواهد يه خارج اند خداداورك را ين آنانك ل13
  

6اول قرنتيان باب 
1  عيگري از شما چون بر ديسكا يآرَد پك باشد، جرأت دارد ي مدسان؟يه مرافعه بش ظالمان نه نزد مقد  

  د؟يستيمتر نكا قابل مقدماتِ يابد، آيم كا از شما حيرد؛ و اگر دنك خواهند يرا را داويه مقدسان، دنكد ي دانيا نمي 2
  رد تا چه رسد به امور روزگار؟كم ي خواهيه فرشتگان را داوركد ي دانيا نمي آ3
  د؟ي نشاني شوند، مير شمرده ميسا حقيلكه در ك را يا آنانيد، آي پس چون در مقدمات روزگار مرافعه دار4
  ند؟ كم كان برادران خود حيه بتواند در مكست ي نفر دانا نكيان شما يا در ميم، آي گويل شما م بجهت انفعا5
ماناني اي رود و آن هم نزد بيمه مكه برادر با برادر به محاك بل6
  د؟ي شويون نمشتر مغبيد و چرا بي شويشتر مظلوم نميچرا ب. ديگر مرافعه داريدكيه با ك است يه قصوريلّكه اآلن شما را بالكبل 7
  !ز به برادران خودين را نيد و اي سازيد و مغبون مينك يه شما ظلم مك بل8
  ان و متنعمان و لواطي پرستان و زانيرا فاسقان و بيد، زيب مخوري شوند؟ فريوت خدا نمكه ظالمان وارث ملكد ي دانيا نمي آ9



  .وت خدا نخواهند شدكملگساران و فحاشان و ستمگران وارث ياران و مك و دزدان و طمع10
 ماي خداوند و به روح خدايسيد به نام عيرده شده اكده و عادل يافته و مقدس گردين غسل كد لي بودين مي از شما چني و بعض11
  .   ابدي بر من تسلّط يزيه چك گذارم ين نمكي من رواست، ليز برايهمه چ. ستيد ني من مفيز براين هر چكز است لي من جايز برايهمه چ 12
  . جسمي خداوند است و خداوند برايه براكست، بلي زنا نياما جسم برا.  خواهد ساختي را فانين و آن فانين خدا اك، لك خورايم براكم است و شك شي براكخورا13
  .ديزانيز به قوت خود خواهد برخيد و ما را نيزاني و خدا خداوند را برخ14
  ! فاحشه گردانم؟ حاشايح را برداشته اعضاي مسيا اعضايح است؟ پس آي مسيعضا شما ايه بدنهاكد ي دانيا نمي آ15
  . تن خواهند بودكيد هر دو ي گويرا ميتن باشد؟ زكي يوندد، با ويه با فاحشه پكه هر كد ي دانيا نمي آ16
  .روح استكيوندد يه با خداوند پك يسكن ك ل17
  .  ورزدي بر بدن خود گناه مين زانكن از بدن است، لرويند بك ي ميه آدمك يهر گناه. ديزي از زنا بگر18
  د؟يستيد و از آن خود نيافته ايه از خدا كه در شما است كل روح القدس است كيه بدن شما هكد ي دانيا نمي آ19
دييد نمايد، پس خدا را به بدن خود تمجيده شدي خريمتيه به قكرا ي ز20
  

7اول قرنتيان باب 
1 ا دربارندكو است زن را لمس نكيمرد را ن: دي من نوشته بوديبرا آنچه ةام.  

  . خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بداردةن بسبب زنا، هر مرد زوجك ل2
  .ن زن حقّ شوهر رايد و همچني و شوهر حقّ زن را ادا نما3
  ه زنش، كلار بدن خود را ندارد بيز اختين مرد نيه شوهرش، و همچنكست بلي زن بر بدن خود مختار ن4
  . شما در تجربه اندازديزيطان شما را به سبب ناپرهيد مبادا شيونديد؛ و باز با هم پي روزه و عبادت فارغ باشين تا براي طرفي به رضايد مگر مدتيني مگزييگر جدايدكي از 5
  م،كق حيق اجازه نه به طريم به طري گوين را مين اك ل6
  . چنانيگرين و دين چني ايكي خاص از خدا دارد، يس نعمتكن هر كل.  باشند مردم مثل خودمةه همك خواهم ي اما م7
  . ه مثل من بمانندكو است كيشان را نيه اكم ي گويوه زنان مين و بين به مجرّدك ل8
  .اح از آتشِ هوس بهتر استكه نكرا ينند زكاح بكز ندارند، نين اگر پرهك ل9

  ه زن از شوهر خود جدا نشود؛كه خداوند كنم و نه من بلك يم مكوحان را حك اما من10
ز زن خود را جدا نسازديند؛ و مرد نكا با شوهر خود صلح ي و اگر جدا شود، مجرّد بماند 11
  . بماند، او را جدا نسازديه با وك باشد يمان داشته باشد و آن زن راضي اي بي از برادران زنيسكه اگر كم نه خداوند ي گويگران را من ميو د 12
  . بماند، از شوهر خود جدا نشوديه با وك باشد يمان داشته باشد و او راضي ايه شوهر بك ي و زن13
  .ن الحال مقدسندك بودند، لي مك گردد و اگر نه اوالد شما ناپايمان از برادر مقدس مي اي شود و زن بيمان از زن مقدس خود مي ايه شوهر بكرا ي ز14
  .  خوانده استيست و خدا ما را به سالمتيد نين صورت مقيا خواهر در ايرا برادر يه بشود زكد، بگذارش ينما ييمان جداي اي اما اگر ب15
 داد؟يه زن خود را نجات خواهك   مرد ي ايا چه داني داد، يه شوهرت را نجات خواهك زن ي ايه تو چه دانكرا ي ز16
 يساها امر ميلك ةن در هميند؛ و همچنكنطور رفتار بيس را خوانده باشد، بدكه خدا هر كه و به همان حالت س قسمت فرمودكه خداوند به هر كه به هر طور كنيمگر ا 17
  .نمك

  . خوانده شود، مختون نشودي در نامختونيسك خوانده شود، نامختون نگردد و اگر ي در مختونيسك اگر 18
  . خدايه نگاه داشتن امرهاكچ، بلي هيست و نامختوني نيزي ختنه چ19
  . ه خوانده شده باشد، در همان بماندك يس در هر حالتك هر 20
  .نك تر استعمال ي، آن را اُولي آزاد شوي توانيه اگر هم مك نباشد، بليك تو را باي خوانده شدي اگر در غالم21
  .ح استيالم مسه خوانده شد، غك آزاد ين شخصيه در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است؛ و همچنك يرا غالمي ز22
  .ديد، غالم انسان نشويده شدي خريمتي به ق23
ه خوانده شده باشد، در آن نزد خدا بماندك يس در هر حالتك برادران هر ي ا24
25 ا درباردهمي مين باشم، رأيه امكافتم ين چون از خداوند رحمت كل.  از خداوند ندارميمكره ها حك باةام .  
  .    ه همچنان بماندكو است كين زمان، انسان را ني اي تنگه بجهتكنم ك ي پس گمان م26
  .گر زن مخواهي دي و اگر از زن جدا هستي مجويي، جداي اگر با زن بسته شد27
ارمن من بر شما شفقت دكيد، ليشكن در جسم زحمت خواهند ي چنيول. ردكد، گناه نيوحه گردكره منك و هرگاه بايدي، گناه نورزيردكاح كن هرگاه نك ل28
   زن باشنديه زن دارند مثل بك ين آنانيم وقت تنگ است تا بعد از اي گوين را مي برادران، اياما ا 29
  ان باشند، كر ماليداران چون غيانان و خوشحاالن مثل ناخوشحاالن و خريانان چون ناگري و گر30
ن جهان درگذر استيت اه صوركرا ينندگان نباشند، زكن جهان مثل استعمال ينندگان اك و استعمال 31
  د؛ي خداوند را بجويه چگونه رضامندكشد ي انديشخص مجرّد در امور خداوند م. ديشه باشي انديه شما بكن دارم ياما خواهشِ ا 32
  .ه چگونه زن خود را خوش بسازدكشد ي انديا مي و صاحب زن در امور دن33
شد تا شوهر ي انديا ميوحه در امور دنكشد تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد؛ اما مني انديره در امور خداوند مكارا بي است، زيز تفاوتيره نكوحه و باكان زن مني در م34

  . خود را خوش سازد
شي تشوي و مالزمت خداوند، بيستگيه نظر به شاك بر شما نهم بليه دامكم نه آني گوي نفع شما مين را براي اما ا35
  .نندكاح كست؛ بگذار ني نيند؛ گناهكن شدن، آنچه خواهد بيد ناچار است از چنيند، اگر به حد بلوغ رسك ي ميستگي خود ناشاةركه با باكبرد  گمان يسكن هرگاه كل 36



  .ندك يو مكي خود را نگاه دارد، نةركه باك خود مختار است و در دل خود جازم است ةه در ارادكاج ندارد بليدار است و احتيه در دل خود پاك يسك اما 37
دي نمايوتر مكياح ندهد، نكه به نك يسكند و ك يو مكياح دهد، نكه به نك يسك پس هم 38
  .ن در خداوند فقطكيوحه شود، لكه بخواهد منكد تا به هر ياما هرگاه شوهرش مرد آزاد گرد. ه شوهرش زنده است، بسته استك يزن مادام 39
ه روح خدا را دارمك برم يز گمان مين بماند و من ني چن من خوشحال تر است، اگري اما بحسب رأ40


8اول قرنتيان باب 
1 ا دربارر است، كم و علم باعث تيه همه علم داركم ي داني بتها، مي هاي قربانةامب
  . ندك ين محبت بنا مكل

  .د دانستيه باك ي داند، بطوريچ نمي داند، هنوز هي ميزيه چك گمان برَد يسك اگر 2
 باشديد، نزد او معروف مي خدا را محبت نمايسك اما اگر 3
  . ستي نيكي جز ييه خداكنيست و اي نيزيه بت در جهان چكم ي داني بتها، مي هاي خوردن قربانةپس دربار 4
   باشند،يار مين بسار و خداوندايان بسيه خداكن، چناني شوند، چه در آسمان و چه در زميان خوانده ميه به خداكرا هر چند هستند ي ز5
ميز از اوست و ما از او هستيه همه چكح ي مسيسي عيعني خداوند كيم، و ي او هستيز از اوست و ما برايه همه چك پدر يعني خداست كين ما را ك ل6
  . شوديف است نجس ميشان چون ضعير ايم خورند و ضي بت ميه بت هست، آن را چون قربانكني تا به حال به اعتقاد ايرا بعضيست، زين معرفت ني همه را ايول 7
  .م و نه به ناخوردن بدتريه نه به خوردن بهتركرا ي سازد زي، ما را مقبول خدا نمك اما خورا8
  .ار شما باعث لغزش ضعفا گردديد مبادا اختينكاط ين احتك ل9

   شود؟ي بتها بنا نميف است به خوردن قربانيه ضعكس ك ر آنيا ضمي، آيده نشسته اكه در بتكند ي بيه صاحب علم هستك تو را يسكرا اگر ي ز10
  . خواهد شدك او مرد هاليح برايه مسكف ي و از علم تو آن برادر ضع11
  .ديح خطا نموديد، همانا به مسيديفشان صدمه رسانير ضعيد و ضمايدين چون به برادران گناه ورزي و همچن12
د، تا به ابد گوشت نخواهم خورد تا برادر خود را لغزش ندهم باعث لغزش برادر من باشكن، اگر خوراي بنابرا13
  

 9اول قرنتيان باب 

1  د؟يستيا شما عمل من در خداوند نيدم؟ آيح خداوندِ ما را ندي مسيسيا عيستم؟ آيا آزاد نيستم؟ آيا رسول نيآ  
  .ديداوند شما هسته مهر رسالت من در خكرا يگران را رسول نباشم، البتّه شما را هستم زي هرگاه د2
  ن استينند اك يه مرا امتحان مك ي حجت من بجهت آنان3
  م؟يدن نداريار خوردن و آشاميا اختيه آك 4
ار كه كم يستي مختار نييا من و برنابا به تنهايفا؟ يكر رسوالن و برادران خداوند و يم، مثل ساي گرفته، همراه خود ببري خود را به زنينيه خواهر دكم يار نداريا اختي آ5
م؟ينك
  ر گله ننوشد؟ي را بچراند و از شيه گله اكست يكا يوه اش نخورد؟ ي غرس نموده، از ميستانكه تاكست يكا يند؟ ك خود جنگ يه هرگز از خرجكست يك 7
  د؟ي گوين را نميز ايعت نيا شريم ي گوين را بطور انسان ميا اي آ8
   باشد؟ير گاوان مكا خدا در فيآ. ند، دهان مبندك يه خرمن را خرد مك ينگامه گاو را هكتوب است ك ميه در تورات موسكرا ي ز9

  . افتن قسمت خود باشديد ي خرمن در امةنندكد و خرديد، شخم نمايد به امي بايننده مكه شخم كتوب است ك ما مي برايد؟ بلي گوين را نميا محض خاطر ما اي 10
  م؟ينك شما را درو يهايه ما جسمانك است يامر بزرگا يم، آياشتك شما يها را براي چون ما روحان11
ميق اندازيح را تعويل مسيم، مبادا انجي شويز را متحمل ميه هر چكم، بليردكار را استعمال نين اختين اكيشتر؟ ليا نه ما بيند، آكيار بر شما شرين اختيگران در اي اگر د12
  . داردي ميبيند، از مذبح نصكه خدمت مذبح ك خورد و هر يل مكيشد، از هه در امور مقدس مشغول باكه هر كد ي دانيا نميآ 13
  (.ابديت يل معشيد، از انجيل اعالم نمايه به انجكه هر كن خداوند فرمود ي و همچن14
  . فخر مرا باطل گردانديسكه كز آنه مرا مردن بهتر است اكرا ين شود، زين را به قصد ننوشتم تا با من چنيردم و اكنها را استعمال ني از اكيچين من هكي ل15
  .   بر من اگر بشارت ندهميه واكه مرا ضرورت افتاده است، بلكست چونيرا هرگاه بشارت دهم، مرا فخر ني ز16
  . به من سپرده شديالتكرهاَ باشد وكن اگر كنم اجرت دارم، لكن را طوعاَ يرا هرگاه اي ز17
نم؟كل استعمال نيار خود را در انجي خرج سازم و اختيح را بيل مسي دهم، انجيون بشارت مه چكن صورت، مرا چه اجرت است تا آني در ا18
  . را سود برمياريدم تا بسيس آزاد بودم، خود را غالم همه گردانكه از همه كنيرا با ايز 19
  ا سود برم؛عت ريعت تا اهل شريعت را مثل اهل شريهود را سود برم و اهل شريهود گشتم تا يهود را چون ي و 20
  ان را سود برم؛ يعتي شريح در من است، تا بيعت مسيه شركستم، بليعت ني شريان شدم، هرچند نزد خدا بيعتي شريان را چون بيعتي شري و ب21
  .  را برهانمي بعضيدم تا به هر نوعيز گرديس را همه چكف شدم تا ضعفا را سود برم؛ همه ي ضعفا را ضع22
 گردمكينم تا در آن شرك يل مي انجار را بجهتك اما همه 23
  . ديمال ببركد تا به ينطور شما بدويبه ا.  بردي نفر انعام را مكين ك دوند لي دوند، همه ميدان ميه در مك يد آناني دانيا نميآ 24
 رايرفانين ما تاج غكابند لي را بيشان تا تاج فانيشد؛ امااك ياضت ميز ريند در هر چكه ورزش ك و هر 25
  .ه به هوا بزنمك زنم نه آني دارد؛ و مشت مكه شك يسكدوم، نه چون ين مي پس من چن 26
گران را وعظ نمودم، خود محروم شومي دارم، مبادا چون دي مي سازم و آن را در بندگيه تن خود را زبون مك بل27
  



10اول قرنتيان باب 
1  ا عبور نمودندير ابر بودند و همه از دريه پدران ما همه زكنيد از اي خبر باشي خواهم شما بي برادران نميرا ايز  
  ا؛يافتند در ابر و در دريد ي تعمي و همه به موس2
   را خوردندي روحانك و همه همان خورا3
  .ح بودي آمد و آن صخره مسيشان ميه از عقب اك ي روحانةدند از صخري آشاميه مكرا يدند، زي را نوشي و همه همان شُرب روحان4
ابان انداخته شدنديه در بكرا ي نبود، زيشان خدا راضيثر اكن از اكي ل5
  شان بودند؛يه اكم، چناني نباشي ما شد تا ما خواهشمند بدين امور نمونه ها برايو ا 6
  .  لهو ولعب برپا شدنديل و شرب نشستند و براكقوم به ا: توب استكه مكشان، چناني از ايد، مثل بعضي و نه بت پرست شو7
  .  گشتندكست و سه هزار نفر هالي روز بكيردند و در كشان ي از ايه بعضكم چنانينك و نه زنا 8
  .دندي گردكردند و از مارها هالكشان ي از ايه بعضكم، چنانينكح را تجربه ي و نه مس9

ردك كشان را هاليننده اك كردند و هالكشان ي از ايه بعضكد، چنانينك و نه همهمه 10
  .ده استيه اواخر عالم به ما رسكد يتوب گردكه ما مي تنبيشان واقع شد و برايمه بطور مثَل بدن هيو ا 11
  . فتديه نكم است، باخبر باشد يه قاكه گمان برَد ك پس آن12
 ياراي سازد تا يز مي نيه باتجربه مفرّكد، بليو گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شيه نمكن است ياما خدا ام. ه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفتكچ تجربه جز آني ه13

ديتحمل آن را داشته باش
  .ديزي بگريزانِ من از بت پرستي عزيلهذا ا 14
  .مي گويد بر آنچه مينكم كخود ح: مي گوي به خردمندان سخن م15
  ؟يح نيت در بدن مسكا شرايم، آينك ه پارهك را يست؟ و نانيح نيت در خون مسكا شرايم، آي خواني مكه آن را تبرّكت ك برةالي پ16
  .ميابي ي نان قسمت مكيه همه از كم چوني باشيتن مكي نان و كيم، ياريه ما بسكرا ي ز17
  ستند؟    ي قربانگاه نكي ها شريا خورندگان قربانيآ! دينك را مالحظه يل جسماني اسرائ18
   است؟يزي بت چيا قرباني باشد؟ ي ميزيا بت چيم؟ آي پس چه گو19
  .    ديوها باشي دكي خواهم شما شري خدا؛ و نمي گذارند نه برايوها مي دينند، براك ي ميه آنچه امت ها قربانكبل! ي ن20
  .د قسمت بردي توانيوها نمي دةديده خداوند و هم از مايد؛ و هم از مايوها بنوشي دةالي خداوند و هم از پةاليه هم از پك محال است 21
م؟ي باشيا از او تواناتر ميم ي آوريرت ميه غا خداوند را بي آ22
  .ندك ين همه بنا نمكيست؛ همه رواست، ليد نين همه مفكيز است، ليز جايهمه چ 23
  . رايگريه نفع دكد، بليس نفع خود را نجوك هر 24
  .ريد به خاطر ضميچ مپرسيد و هي فروشند، بخوري هر آنچه در قصابخانه م25
  .  از آنِ خداوند است آنيه جهان و پركرا ي ز26
  . ريد بجهت ضميچ نپرسيد و هيد، آنچه نزد شما گذارند بخوريد بروي خواهيمانان از شما وعده خواهد و مي اي از بيسك هرگاه 27
  . خداوند است آن از آنِيه جهان و پركرا ير، زيه خبر داد و بجهت ضمكس كد به خاطر آن ي بت است، مخورين قربانيد اي به شما گويسك اما اگر 28
  ند؟كم ك من حي بر آزاديگرير ديرا چرا ضميگر؛ زير آن ديه ضمكم نه از خودت بلي گوير مي اما ضم29
  نم؟ك ير مك آن شيه من براك يزير بخورم، چرا بر من افترا زنند به سبب آن چك و اگر من به ش30
  .دينكالل خدا ب جيد، همه را براينكد، خواه هر چه يد؟ خواه بنوشي پس خواه بخور31
  .دي خدا را لغزش مدهيسايلكان و يونانيان و يهودي 32
ابندي را تا نجات ياريه نفع بسكستم، بلي سازم و نفع خود را طالب ني همه را خوش مياركز در هر يه من نك چنان33
  

11اول قرنتيان باب 
1  نمك يح ميز به مسيه من نكد چنانييپس اقتدا به من نما

ديي نمايه به شما سپردم، حفظ مك يد و اخبار را بطوري دارياد ميز مرا يه در هر چكن جهت يم از اي نماين مي برادران شما را تحسياما ا 2
  .      ح، خدايح است و سر زن، مرد و سر مسيه سر هر مرد، مسكد ي خواهم شما بدانياما م 3
  .دي نمايا رسوا مند، سر خود ركا نبوت يده دعا يه سر پوشك ي هر مرد4
  .ده شوديه تراشكن چنان است يرااي سازد، زيند، سر خود را رسوا مكا نبوت يه سر برهنه دعا ك ي اما هر زن5
  .د بپوشديح است، بايدن قبيا تراشيدن ي بريز بِبرَد؛ و اگر زن را موي را ني پوشد، مويرا اگر زن نمي ز6
  .ه او صورت و جالل خداست، اما زن جالل مرد استكند سر خود را بپوشد چويرا مرد را نباي ز7
  . ه زن از مرد استكست بليه مرد از زن نكرا ي ز8
  .  مرديه زن براكده نشد، بليز مرد بجهت زن آفري و ن9

  .  بر سر داشته باشد به سبب فرشتگانيد عزّتي باين جهت زن مي از ا10
  . ست در خداوندينست و مرد هم از زن جدا ين زن از مرد جدا نكي ل11
ز از خداين همه چكي زن، لةليز بوسين مرد نيه زن از مرد است، همچنكرا چناني ز12
  ند؟ كده نزد خدا دعا يه زن ناپوشكسته است يا شايآ: ديدر دل خود انصاف ده 13
   دراز دارد، او را عار باشد؟يه اگر مرد موك آموزد يعت شما را نميا خودِ طبي آ14



   بجهت پرده بدو داده شد؟ يه موكرا ي دراز، او را فخر است، زيمو و اگر زن 15
ستي نين عادتي خدا را چنيساهايلكزه گر باشد، ما و ي ستيسك و اگر 16
  . دي شوي جمع مي بدتريه براك بلي بهتريه شما نه از براكرا ينم، زك ين نمينم، شما را تحسك يم را به شما مكن حين چون اكيل 17
  .نمك ي از آن را باور مي دهد و قدري ميان شما شقاقها رويه در مك شنوم يد، مي شويسا جمع ميلكه شما در ك يالً هنگامرا اوي ز18
  .ه مقبوالن از شما ظاهر گردندكز باشد تا يان شما بدعتها نيه الزم است در مك از آن جهت 19
   خورده شود، ه شام خداوندكست ين نكد، ممي شوي جا جمع مكي پس چون شما در 20
  .  شودي مست ميگري گرسنه و ديكيرد و ي گيشتر ميس شام خود را پكه در وقت خوردن هر كرا ي ز21
ن امر شما را يا در ايم؟ آيد؟ به شما چه بگوي سازيه ندارند شرمنده مك را يد و آنانيي نماير مي خدا را تحقيسايلكا يد؟ يدن نداري خوردن و آشامي مگر خانه ها برا22
مي نماين نميم، تحسين نمايحست

  ردند، نان را گرفتكم يه او را تسلك ي خداوند در شبيسيه عكز سپردم يافتم، آنچه به شما نيرا من از خداوند يز 23
  .دي من بجا آريادگارين را به يا.  شودي شما پاره ميه براكن است بدن من يا. ديد بخوريريبگ:  رد و گفتكر نموده، پاره ك و ش24
  .ديادگاري من بكنيبه د، ين را بنوشيهرگاه ا. د است در خون منياله عهد جدين پيا: ز بعد از شام و گفتياله را نين پي و همچن25
.ديه باز آك يد تا هنگاميي نمايموت خداوند را ظاهر مد، ياله را بنوشين پيد و اين نان را بخوريرا هر گاه اي ز26
  .  خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بودةالي بخورد و پسته نان رايه بطور ناشاكپس هر  27
  .اله بنوشدينطرز از آن نان بخورد و از آن پيند و بدك اما هر شخص خود را امتحان 28

  .ندك يز نميي نوشد اگر بدن خداوند را تمي خورد و مي خود را مي نوشد، فتواي خورد و ميه مكرا هر ي ز29 
  .ده اندي خوابياريض اند و بسيف و مري از شما ضعياريب بسن سبي از ا30
  .     شديم بر ما نمكم، حيردك يم مك اما اگر بر خود ح31
م شودكا بر ما حيم مبادا با اهل دني شويب مي شود،  از خداوند تأديم مكه بر ما حك ين هنگامك ل32
  .ديگر باشيدكينتظر د، مي شوي برادرانِ من، چون بجهت خوردن جمع ميلهذا ا 33
 را منتظم خواهم نموديم، مابقيايو چون ب. دي گرسنه باشد، در خانه بخورد، مبادا بجهت عقوبت جمع شويسك و اگر 34
  

12اول قرنتيان باب 
1 ا درباردي خبر باشي خواهم شما بي برادران نمي، اي روحانياي عطاةام     .  

  . بردنديه شما را مك يد بطوري شدي گنگ برده مي بتهايد، به سويود بيه امت ها مك يه هنگامكد ي داني م2
 تواند گفتي را خداوند نميسي جز به روح القدس عيد و احدي گويما نمي را اَناتيسيلّم به روح خدا باشد، عكه متكه هر ك دهم ي پس شما را خبر م3
  .  روح همانيو نعمتها انواع است ول 4
5ا خداوند همان و خدمتها انواع است ام.  
  .ندك ين همان خدا همه را در همه عمل مك و عملها انواع است ل6
  .  شوديس را ظهور روح بجهت منفعت عطا مك هر ي ول7
  .الم علم، بحسب همان روحك را يگري شود و ديت داده مكالم حمك را بوساطت روح، يكيرا ي ز8
  .فا دادن به همان روح شي را نعمتهايگريمان به همان روح و دي را ايكي و 9

  . زبانهاة را ترجميگري را اقسام زبانها و ديگريز ارواح و دي را تمميكي را نبوت و يگري را قوت معجزات و ديكي و 10
ندك يم مي خود تقسةس را فرداً بحسب ارادكه هر ك  فاعل است كينها همان يع اين در جمك ل11
  .  باشديز ميح نين مسي باشد، همچنيتن مكيار است ي بدن اگرچه بسي اعضايد دارد و تمام متعدي است و اعضاكيه بدن كرا چنانيز 12
  . ميده شدي روح نوشانكي، خواه غالم، خواه آزاد و همه از يونانيهود، خواه يم، خواه يافتيد ي بدن تعمكي روح در كيع ما به يه جمكرا ي ز13
  .ار استيه بسكست بلي عضو نكيرا بدن ي ز14
  ست؟ ين سبب از بدن نيا بدي باشم، آيستم از بدن نميه دست نكد چونيگر پا گو ا15
  ست؟ين سبب از بدن نيا بديستم، آيم از بدن نيه چشم نكد چوني و اگر گوش گو16
  دن؟يي بود بويجا مك يدن بوديدن و اگر همه شني بود شنيجا مك، ي اگر تمام بدن چشم بود17
  . خودة را در بدن نهاد بر حسب اراد از اعضاكين الحال خدا هر ك ل18
   بود؟يجا مك بدن ي عضو بودكي و اگر همه 19
  . كين بدن كيار است لي اما اآلن اعضا بس20
  .اج به شما ندارميه احتكز يها را نيا سر پايستم يه محتاج تو نك تواند گفت ي و چشم دست را نم21
  . باشنديند، الزم تر مينما يفتر ميه ضعك بدن ين، آن اعضايه عالوه بر اك بل22
  . ح ما جمالِ افضل داردي قبيم و اجزاي داريزتر ميم، عزي پنداري بدن ميه پست تر اجزاك و آنها را 23
  شتر حرمت داد،يه ناقص را بك يه خدا بدن را مرتّب ساخت بقسمكست، بلي نياجي ما را احتةلي جمين اعضاك ل24
  .گر باشنديدكير ك در فيضا به برابره اعكفتد، بلي در بدن نييه جداك تا 25
ندي آي اعضا با او به خوشيابد، باقي عزّت ير اعضا با آن همدرد باشند و اگر عضوي عضو دردمند گردد، ساكي و اگر 26
  .دي باشي آن ميد و فرداً اعضايح هستياما شما بدن مس 27
  .ر و اقسام زبانهاي شفا دادن و اعانات و تدابي، سوم معلّمان، بعد قوات، پس نعمتهااياول رسوالن، دوم انب: سايلك را در ي و خدا قرار داد بعض28



  ا همه قوات؟يا همه معلمان، يا، يا همه انبيا همه رسول هستند، ي آ29
  نند؟ ك يا همه ترجمه ميلّم هستند، كا همه به زبانها متي شفا دارند، يا همه نعمتهاي 30
 دهميز به شما نشان ميق افضل را نيد و طريرت بطلبي بهتر را به غين نعمتهاكل 31


13اول قرنتيان باب 
1  ت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان ي مردم و فرشتگان سخن گوياگر به زبانهاننده شده امكم و محب .  
  .چ هستمينم و محبت نداشته باشم، هكوهها را نقل كه ك يباشم بحدامل داشته كمان ي علم را بدانم و اةع اسرار و همي و اگر نبوت داشته باشم و جم2
  .  برميچ سود نميع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هي و اگر جم3
  بر و غرور ندارد؛ك برد؛ محبت يم و مهربان است؛ محبت حسد نمي محبت حل4
  رد و سوءظنّ ندارد؛ي گي شود؛ خشم نمي ندارد و نفع خود را طالب نمدهي اطوار ناپسند5
  ند؛ك ي مي شادي با راستي گردد، ولي خوشوقت نمي از ناراست6
 باشديز را متحمل مي باشد و هر چيدوار ميد؛ در همه حال امي نمايند و همه را باور مك يز صبر مي در همه چ7
  .ديل خواهد گرديرفت و اگر علم، زايست خواهد شد و اگر زبانها، انتها خواهد پذير نبوتها باشد، ن شود و اما اگيمحبت هرگز ساقط نم 8
  م،   يي نماي نبوت ميم و جزئي داري علميرا جزئي ز9

  .ديست خواهد گردي نيد، جزئيامل آكه ك ين هنگامك ل10
  . ردمك ك طفالنه را تريارهاكاما چون مرد شدم، .  نمودميمانند طفل تعقّل مردم و ك ير مك زدم و چون طفل فيه طفل بودم، چون طفل حرف مك ي زمان11
  . ز شناخته شده اميه نكن آن وقت خواهم شناخت، چنانك دارم، لي معرفتين آن وقت روبرو؛ اآلن جزئكم، ليني بيپه بطور معما م نيه الحال در آكرا ي ز12
نها محبت استياما بزرگتر از ا. د و محبتي اممان وي ايعني:  استيز باقين سه چي و الحال ا13
  

14اول قرنتيان باب 
1 ت بيدر پدينكه نبوت كنيد، خصوصاً ايرت بطلبي را به غي روحانيايد و عطايوشك محب.  

  .دي نمايلّم مكر تن در روح به اسراكي فهمد ليس نمكچ يرا هيد، زي گويه به خدا مك، نه به مردم بليي گوي سخن ميه به زبانك يسكرا ي ز2
  .دي گوي ميحت و تسلّي بنا و نصيند، مردم را براك يه نبوت مك اما آن3
  . ندك يسا را بنا ميلكد، ي نمايه نبوت مكند، اما آنك يد، خود را بنا مي گوي ميه به زبانك هر 4
ند كه ترجمه كه به زبانها حرف زند، مگر آنك يسكند بهتر است از كه نبوت ك يسكرا يزد ييه نبوت نماكنيشتر اين بكد، لينكلّم ك شما به زبانها تةه همك و خواهش دارم 5
سا بنا شوديلكتا 
  .ميم گويا به تعليا به نبوت يا به معرفت ياشفه كه شما را به مك بخشم؟ مگر آنيم و به زبانها سخن رانم، شما را چه سود مي برادران، اگر نزد شما آياما الحال ا 6
   شود؟يده ميا بربط فهمي يند، چگونه آواز نكا بربط اگر در صداها فرق ني ي دهد چون نيه صدا مكجان ي بيزهاين چيهمچن و 7
   سازد؟ي جنگ ميايه خود را مهك نامعلوم دهد، يز صدايرِنّا نكرا اگر ي ز8
  د گفت؟يه به هوا سخن خواهكرا يه گفته شد زك يزي شود آن چيد، چگونه معلوم مييز اگر به زبان، سخن نامفهوم نگوين شما ني همچن9

  . ستي ني معني بيكي ياده باشد، وليا هر قدر زي دنيه انواع زبانهاكرا ي ز10
  .  باشدي ميد نزد من بربريه سخن گوك باشم و آني ميلّم بربرك دانم، نزد متي پس هرگاه قوت زبان را نم11
ديسا افزوده شويلك ي بنايه براكنيد ايد، بطلبيست هي روحانيايور عطايه غكز چونين شما ني همچن12
  .ديند تا ترجمه نماكد، دعا بي گوي سخن ميه به زبانك يسكن يبنابرا 13
  .  شودين عقل من برخوردار نمكند لك ينم، روح من دعا مك دعا يرا اگر به زباني ز14
  . ز خواهم خوانديود؛ به روح سرود خواهم خواند و به عقل نز دعا خواهم نميرد و به عقل نكست؟ به روح دعا خواهم ي پس مقصود چ15
  ؟يي گوي فهمد چه ميه نمكد و حال آنين گوير تو آمك است، به شيه به منْزِلَتِ اُمك يسك، چگونه آن ي خواني مكرا اگر در روح تبرّي ز16
  . شوديگر بنا نمين آن دك، لينك ير مكرا تو البتّه خوب شي ز17
  .       زنمي شما به زبانها حرف مةادتر از هميه زكنم ك يمر ك خدا را ش18
ميلمه به زبان بگوكه هزاران كم دهم از آنيز تعليگران را نيم تا ديلمه به عقل خود گوكه پنج ك پسندم يشتر ميسا بيلكن در ك ل19
  . ديد و در فهم رشي اطفال باشييه در بدخوكد بلي برادران، در فهم اطفال مباشيا 20
  . دين همه مرا نخواهند شنين قوم سخن خواهم گفت و با اير به اي غيگانه و لبهاي بيد به زبانهاي گويه خداوند مكتوب است ك در تورات م21
  .مان داران استي ايه براكست بليمان ني اي بيمانان؛ اما نبوت براي اي بيه براكمان داران بلي اي است نه براي پس زبانها نشان22
  د؟ يوانه ايه دكند ي گويا نميمانان داخل شوند، آي ايا بيان ي جمع شوند و همه به زبانها حرف زنند و اُمييسا در جايلكر تمام  پس اگ23
   گردد،يابد و از همه ملزم مي يخ ميد، از همه توبيان درآيا اميمانان ي اي از بيسكنند و ك اگر همه نبوت ي ول24
.ان شما استي خدا در مةقي الحقيه فكرد و ندا خواهد داد ك در افتاده، خدا را عبادت خواهد ين به رويو همچن شود ي قلب او ظاهر مياي و خفا25
د همه بجهت بنا ي دارد، باي دارد، ترجمه اياشفه اك دارد، مي دارد، زبانيمي دارد، تعلي از شما سروديكيد، هر ي جمع شويه وقتكن است ي براردان مقصود ايپس ا 26

  . بشود
  .ندك ترجمه يسكب و يت سه سه باشند، به ترتيا نهايد، دو دو ي سخن گوي به زبانيسك اگر 27
  .ديسا خاموش باشد و با خود و با خدا سخن گويلك نباشد، در ي اما اگر مترجم28
  . ز دهنديگران را تميند و ديا سه سخن بگويا دو ي و از انب29



  . ت شودكف شود، آن اول ساشوك از اهل مجلس ميگري به ديزي و اگر چ30
  .رنديحت پذيابند و همه نصيم يد تا همه تعلينك نبوت كي كيد ي توانيه همه مكرا ي ز31
  .     باشنديا ميع انبيا مطي و ارواح انب32
  .  مقدسانيساهايلك ةه در همك، چناني سالمتيه خداكست بليش ني تشويه او خداكرا ي ز33
  .دي گويز ميه تورات نكه اطاعت نمودن، چنانكست بليز نيشان را حرف زدن جايه اكرا ياموش باشند زساها خيلك و زنان شما در 34
  .   ح استيسا حرف زدن قبيلكاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در ي بيزي خواهند چي اما اگر م35
  د؟ي رسييا به شما به تنهايالم خدا از شما صادر شد كا ي  آ36
  .ام خداوند استكسم، احي نويه آنچه به شما مكند ك پندارد، اقرار بيا روحاني ي خود را نبيسك اگر 37
  . جاهل است، جاهل باشديسك اما اگر 38
  .دينكلّم نمودن به زبانها منع مكد و از تيرت بطلبي برادران، نبوت را به غي پس ا39
 و انتظام باشديستگيز به شاين همه چك ل40
  
15ل قرنتيان باب او
1  د،  ي باشيم ميد و در آن هم قايرفتيه آن را هم پذكم ي نمايه به شما بشارت دادم اعالم مك يلي برادران، شما را از انجياآلن ا  

  . ديمان آورديد والّا عبث ايم نگاه داركه به شما بشارت دادم، محك را يالمكه آن ك يد، به شرطيابي يز نجات مي آن نةلي و بوس2
  تب در راه گناهان ما مرد، كح برحسب يه مسكافتم يز يه اول به شما سپردم، آنچه نكرا ي ز3
  تب برخاست؛ كه مدفون شد و در روز سوم برحسب كني و ا4
  فا ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده،يكه به كني و ا5
  .ده اندي خوابي هستند، اما بعضيشان تا امروز باقيشتر ايه بك بار ظاهر شد كياده از پانصد برادر ي و پس از آن، به ز6
  . ع رسوالنيعقوب ظاهر شد و بعد به جمي از آن پس به 7
  .دي و آخر همه بر من مثل طفل سقط شده ظاهر گرد8
  .دمي رساني خدا جفا ميسايلكه بر كه به رسول خوانده شوم، چونكستم يق نين رسوالن هستم و اليمتركرا من ي ز9

  . ه با من بودكض خدا يه فكدم، اما نه من بليشكشان مشقّت ي اةش از هميه بكه بر من بود باطل نگشت، بلكاو ضيو فض خدا آنچه هستم هستمي فن بهكي ل10

ديمان آوردينطور ايم و به اينك يق وعظ مين طريشان بدي پس خواه من و خواه ا11
  ست؟يامت مردگان نيه قكند ي گوي از شما ميه بعضك، چون است ه از مردگان برخاستك شود يح وعظ مين اگر به مسكيل 12
  .ز برنخاسته استيح نيست، مسيامت ني اما اگر مردگان را ق13
  .مان شمايز ايح برنخاست، باطل است وعظ ما و باطل است ني و اگر مس14
  .زندي خيه مردگان برنمك يد در صورتيزانيه او را برنخكد، و حال آنيزانيح را برخيه مسكم ي خدا شهادت دادةرا درباريم، زي خدا شديز برايذَبه نك و شهود 15
  .ز برنخاسته استيح نيزند، مسي خيرا هرگاه مردگان برنمي ز16
  د،ينون در گناهان خود هستكمان شما باطل است و شما تايح برنخاسته است، اي اما هرگاه مس17
  .دند شكده اند هاليح خوابيه در مسك هم يه آنانك بل18
ميع مردم بدبخت تريم، از جميدواريح امين جهان در مسي اگر فقط در ا19
  . دگان شده استيح از مردگان برخاسته و نوبر خوابين بالفعل مسكيل 20
  .امت مردگان شديز قيه به انسان موت آمد، به انسان نكرا چناني ز21
  .هند گشتز همه زنده خوايح نيرند در مسي ميه در آدم همه مك و چنان22
  . باشنديح ميه در وقت آمدن او از آنِ مسك يح نوبر است و بعد آناني خود؛ مسةس به رتبكن هر كي ل23
  .دياست و تمام قدرت  و قوت را نابود خواهد گردانيو در آن زمان تمام ر. وت را به خدا و پدر سپاردكه ملك ي و بعد   از آن انتها است وقت24
  .ديد او سلطنت بنماي باي خود ننهد،ميهاير پاي دشمنان را زةه همك  يرا مادامي ز25
  .  شود، موت استيه  نابود مك دشمن آخر 26
  .       استير او انداخت، مستثنيه او همه را زكر انداخته است، واضح است يز را زيه همه چكد ي گوياما چون م.  او انداخته استيهاير پايز را زيرا همه چي ز27
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1دوم قرنتيان باب 

ه هستند،يه در تمام اَخائك يني مقدسة باشد با هميه در قُرِنتُس مك خدا يسايلكس برادر، به وح، و تموتاي مسيسي خدا وسولِ عةپولُس، به اراد 1
ح خداوند به شما بادي مسيسي از پدر ما خدا و عيض و سالمتيف 2
ات است،يع تسلي جميه پدر رحمتها و خداكح ي مسيسي باد خدا و پدر خداوند ما عكمتبار 3
.    ميافته ايه خود از خدا ك يم، به آن تسلّيي نمايه باشد تسلّك يبتيگران را در هر مصيم ديدهد تا ما بتواني مي ما تسلّيه ما را در هر تنگك 4
.دي افزايح مي مسةليز بوسي ما نين قِسم تسلّياده شود، به هميح در ما زي مسيه دردهاك يازه ارا به اندي ز5
ن ي شود از صبر داشتن در هميسر ميه مك و نجات شما است ين هم بجهت تسلّيم ايري پذي و نجات شما، و خواه تسلّي تسلّين است برايم، ايشك اما خواه زحمت 6

.ميني بيه ما هم مك ييدردها
د بوديز خواهي ني تسلّكين شريد، همچني دردها هستكيه شما شركه چنانكم ي دانيرا مي شود زي شما استوار ميد ما برايو ام7
. ميوس شدي هم مأه از جانك يم، بحديديشكت و فوق از طاقت بار ي نهايه بكديا به ما عارض گرديه در آسك ي ايد از تنگي خبر باشيم شما بي خواهي برادران نميرا ايز 8
زاند،ي خيه مردگان را برمكه بر خدا كم، بلينكل نكم تا بر خود توي موت داشتين در خود فتواك ل9

.دين هم خواهد رهانيه بعد از اكم يدواري رهاند و به او اميد و مين موت رهانيه ما را از چنك 10
 بجا آورده شودياري هم بجهت ما از بسيرگزاركد، شي به ما رسياريه از اشخاص بسك ين نعمت آيه براكد تا آنينك يز به دعا در حقّ ما اعانت مي و شما ن11
م و خصوصاً نسبت به ي در جهان رفتار نموديض الهيه به فك، بليمت جسمانك، نه به حييت و اخالص خدايه به قدوسكر ما ي شهادت ضميعنين است يه فخر ما اكرا يز 12
.شما
.ردكد يه تا به آخر اعتراف هم خواهكدوارم يد و امينك يد و به آن اعتراف مي خوانيم مگر آنچه ميسي نوي نم به شمايزيرا چي ز13
 خداونديسيد در روز عي باشيز ما را ميه شما نكم، چنانيه محلّ فخر شما هستكد يردك الجمله اعتراف يه به ما فك چنان14
د،يابيگر بي ديم تا نعمتيا آن خواستم به نزد شمين اعتماد قبل از ايو بد 15
.دينكعت يه مشايهودي يشما مرا به سوم ويايه نزد شما بيادونكه بروم و باز از ميادونك و از راه شما به م16
. باشدي ني و ني بليه به نزد من بلك باشد تا آنيمت بشريمت من عزيا عزيردم ك يا سهل انگارين را خواستم، آي پس چون ا17
.ستي ني و نيه سخن ما با شما بلكن است يمن خدا اكي ل18
. شده استيه در او بلك نشد بلي و نيم، بليردك موعظه يان شما به ويس در موموتاي من و سِلْوانُس و تيعنيه ما كح ي مسيسيه پسر خدا عكرا ي ز19
.ابديد يا از ما تمجن است تا خدين جهت در او امي و از اي خدا است، همه در او بليه وعده هاكرا چندان ي ز20
. گرداند و ما را مسح نموده است، خداستيح استوار  ميه ما را با شما در مسك اما او 21
رده استك ما عطا ي روح را در دلهاةعانيز ما را مهر نموده و بيه او نك 22
ار ك شما را مدديه شادكم بليرده باشكم كمان شما حيه بر اك نه آن24امدم، يس ن شفقت بر شما تا بحال به قُرِنْتُيه براك خوانم ين من خدا را بر جان خود شاهد مكيل 23
م هستنديمان قايه به اكرايم زيهست


2دوم قرنتيان باب 

1 ا در دل خود عزم،يايگر با حزن به نزد شما نيه دكمت داشتم يام
من محزون گشت؟ه از ك دهد جز او يه مرا شادكست يكرا اگر من شما را محزون سازم، ي ز2
ع ي جمي من، شاديه شادك دارم ي شما اعتماد مةه بر همك من بشوند، چونيست سبب خوشي بايه مك يم محزون شوم از آنانيايه بك يه مبادا وقتكن را نوشتم ي و هم3

.شما است
 با شما دارميتي نهايد چه محبت بيفهمه تا بكد بليار به شما نوشتم، نه تا محزون شوي بسيهاك سخت و با اشيه از حزن و دلتنگكرا ي ز4
.اده ننهاده باشميع شما را تا بار زي الجله جميه فك باعث غم شد، مرا محزون نساخت بليسكو اگر  5
.ده استيثر شما بدو رسكه از اك ياستين سيس را اك است آن يافك 6
.ن شخص را فرو برديم چن غيه مبادا افزونكد ي دهيد او را عفو نموده، تسليس شما باك پس برع7
.دييه با او محبت خود را استوار نماك دارم ين، به شما التماس مي بنابرا8
.دي باشيع ميز مطيه در همه چكل شما را بدانم ين نوشتم تا دلي هميه براكرا ي ز9

رده ام،كح يرده باشم، به خاطر شما به حضور مسك را عفو يزيرده ام، هرگاه چكه آنچه من عفو كرا ينم زك يز ميد، من نيي عفو نمايزيه را چك اما هر 10
ميستي خبر نيد او بياكه از مكرا يابد، زي نيطان بر ما برتريتا ش11
 من در خداوند باز شد، ي برايح آمدم و دروازه اياما چون به تروآس بجهت بشارت مس 12
.ه آمدميادونكشان را وداع نموده، به ميه اكافتم، بليرا نطُس يه برادر خود تك نداشتم، از آن رو ي در روح خود آرام13
.  ندك ي ما ظاهر مةلي برد و عطر معرفت خود را در هر جا بوسيب ظفر خود مكح، دائماَ در مويه ما را در مسكر خدا راست كن شكي ل14
.انكان و هم در هاليم هم در ناجي باشيح مي مسيرا خدا را عطر خوشبوي  ز15
 باشد؟يافكه كست يكن امور ي ايو برا. اتي حيات الي موت و آنها را عطر حينها را عطر موت، الي اما ا16
ميي گويح سخن مي و از جانب خدا در حضور خدا در مسيه از ساده دلكم، بليالم خدا را مغشوش سازكه كم يستي نياريرا مثل بسي ز17




3دوم قرنتيان باب 
1 م؟يا از شما داشته باشياج به سفارش نامه جات به شما ي احتيا مثل بعضيم؟ و آينك ي ما باز به سفارش خود شروعيآ

.انيع آدمي جمة ما، معروف و خوانده شدي در دلهاةد، نوشته شدي ما هستة شما رسال2
. دليه بر الواح گوشتك، نه بر الواح سنگ، بلي حي خداه به روحكب بلكرده شده از ما و نوشته شده نه از مركد، خدمت ي باشيح مي مسةه رسالكد يه ظاهر شده اك چون3
.مين اعتماد به خدا داريح چني مسةلي اما بوس4
.ت ما از خداستيفاكه كا از ما باشد، بليه گوكم ينكر ك را به خود تفيزيه چكم ي باشيافكه ك نه آن5
ندك ين روح زنده مكيشد لك يه حرف   مكرا ي روح را زهكم، نه حرف را بليد را خادم شويت داد تا عهد جديفاكه او ما را هم ك 6
 او ةنند به سبب جالل چهرك را نظاره ي توانستند صورت موسيل نمي اسرائيه بنك ي بود، بحديده شده با جالل ميه در حرف بود و بر سنگها تراشكاما اگر خدمت موت  7
 بود،         يه فانك
خواهد بود؟ شتر با جالل ني چگونه خدمت روح ب8
.ادتر خدمت عدالت در جالل خواهد افزوديرا هرگاه خدمت قصاص با جالل باشد، چند مرتبه زي ز9

.قين جالل فاي نداشت به سبب اين نسبت جالليز بديه آنچه جالل داده شده بود نكرا ي ز10
د بود در جالل خواهيق اولي از طرين باقينه اي، هر آي با جالل بوديرا اگر آن فاني ز11
. ميي گوي سخن ميريمال دلكم، با يد داريپس چون ام 12
نند،ك را نظر نين فانيل، تمام شدهِ اي اسرائيد تا بنيشك خود ة بر چهريه نقابك ي و نه مانند موس13
. گردديح باطل مي فقط در مسهكرا يشف نشده است، زك است و يق باقيه تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتكرا يظ شد زيشان غليه ذهن اك بل14
.       مانديشان مي خوانند، نقاب بر دل اي را ميه موسك يه تا امروز وقتك بل15
. شودينند، نقاب برداشته مك خداوند رجوع ين هرگاه به سوكي ل16
. استيه روح خداوند است، آنجا آزادك يي اما خداوند روح است و جا17
ه روح استكه از خداوند كم، چناني شويم، از جالل تا جالل به همان صورت متبدل مي نگرينه مي نقاب جالل خداوند را در آي بة ما چون با چهرةن همكي ل18


4دوم قرنتيان باب 
1 مي شويم، خسته خاطر نميافته ايه رحمت كم، چنانين خدمت را دارين چون ايبنابرا.

 يس در حضور خدا مقبول مكر هر ي، خود را به ضميه به اظهار راستكم، بلي سازيالم خدا را مغشوش نمكم و ينك ير نمر رفتاكرده، به مك ك را تريي رسوايايه خفاك بل2
.ميساز

 است،يان مخفك است، بر هالين اگر بشارت ما مخفكي ل3
.شان را روشن سازديه صورت خداست، اكح يمس بشارت جالل يه مبادا تجلّكده است يور گردانكمانشان را ي اي بين جهان فهم هاي ايشان خدايه در اك 4
. يسيم بخاطر عيهسته غالم شماكشتن ي خداوند، اما به خويسيح عيه به مسكم بلينك يشتن موعظه نميرا به خوي ز5
ديح از ما بدرخشي مسيسي عةد تا نور معرفت جالل خدا در چهري ما درخشيه در دلهاكد، همان است يه گفت تا نور از ظلمت درخشك ييرا خداي ز6
. قوت از آن خدا باشد نه از جانب مايم تا برتري داريكنه را در ظروف خاين خزين اكيل 7
؛يوس ني مأير وليم؛ متحيستينجه نك در شيده، وليشكز زحمت ي در هر چ8
؛ي نك هالينده شده، ولك؛ افكن نه متروكيرده شده، لك تعاقب 9

. هم در بدن ما ظاهر شوديسيات عيم تا حينك يسد خود حمل م خداوند را در جيسيوسته قتل عي پ10
.ديد آي ما پديز در جسد فاني نيسيات عيم تا حي شوي به موت سپرده  ميسيم، دائماَ بخاطر عيه ما زنده اكرا ي ز11
ات شماي در حيند ولك يار مك پس موت در ما 12
.ميي گوينرو سخن ميم، از ايمان داريز چون اي، ما نمان آوردم پس سخن گفتميب است اتوكم، بحسب آنچه ميمان را دارياما چون همان روح ا 13
.د و با شما حاضر خواهد ساختيزاني خواهد برخيسيز با عيد، ما را نيزاني خداوند را برخيسيه او عكم ي داني چون م14
. ديافزايد خدا بي تمجي را برايرگزاركه است، ش افزوده شدياري بسةليه بوسك يضي شما است تا آن فيز برايه همه چكرا ي ز15
. گرددين باطن روز بروز تازه مكي شود، لي مي ما فانيتِ ظاهريه هر چند انسانكم، بلي شوين جهت خسته خاطر نمي از ا16
.دنك يدا مياده پياده و زي ما زي جالل را براي است، بار جاوداني لحظه ايه براك ما كن زحمتِ سبيه اكرا ي ز17
ي جاودانيدني است و نادي است، زمانيدنيه آنچه دكرا ي، زيدني ناديزهايه به چك، بليدني ديزهايم به چينك يه ما نظر نمك ي در حال18


5دوم قرنتيان باب 
1 در آسمانهايو جاودان به دستها ة ناساخته شديم، خانه اي از خدا داريخته شود، عمارتي ما رةمي خيني زمةن خانيه هرگاه اكم ي دانيرا ميز .

م، يه از آسمان است بپوشك خود را ةه خانكم يه مشتاق هستكم، چونيشك ين هم آه ميه در اكرا يز 2
.ميافت شويان يده و نه عري الواقع پوشي اگر ف3
.ات غرق شودي در حيم تا فانيه آن را بپوشكم، بلينكرون ين را بيم اي خواهيه نمكم از آن جهت يشك يم، گرانبار شده، آه ميمه هستين خيه در اكز يه ما نك از آنرو 4
 دهدي روح را به ما مةعانيه بكن درست ساخت خدا است ي ايه ما را براك اما او 5
م،ي باشيب ميم، از خداوند غريه در بدن متوطّنك يه مادامكم ي دانيم و ميپس دائماً خاطر جمع هست 6



. دارينه به دم ينك يمان رفتار ميه به اكرا ي ز7
  . شويمم و به نزد خداوند متوطّنينكه از بدن غربت كم ي پسنديشتر مين را بيم و اي پس خاطر جمع هست8
. مي او باشةديب، پسندي و خواه غرم بر اينكه خواه متوطني لهذا حريص هست9

 چه بدكيرده باشد، چه نكابد، بحسب آنچه يب خود را يس اعمال بدنكم تا هر يح حاضر شويش مسند مسي ما پةه همكرا الزم است ي ز10
. م شدير شما هم ظاهر خواهيدوارم به ضمايامم وياما به خدا ظاهر شده ا. مينك يم، مردم را دعوت ميپس چون ترس خدا را دانسته ا 11
12نندك يه در ظاهر نه در دل فخر مك ي آناني باشد براي تا شما را جوابمي دهي خود به شما مةه سبب افتخار درباركم، بلينك ي خود به شما سفارش نميگر برايرا بار ديز.
. شما استيم براياري خداست و اگر هشيم براي خود هستيرا اگر بي ز13
. همه مرد پس همه مردندي نفر براكيه كم يافتين را دريه اكح ما را فرو گرفته است، چونيرا محبت مسي ز14
شان مرد و برخاستي ايه براك او يه براكنند بلكست نيشتن زي خوين به بعد برايه زنده اند، از اك ي همه مرد تا آناني و برا15
.مي شناسيگر او را نميم، اآلن ديح را هم بحسب جسم شناخته بوديه هرگاه مسكم، بلي شناسيس را بحسب جسم نمكچ ين هين، ما بعد از ايبنابرا 16
.ز تازه شده استي همه چكنيهنه درگذشت، اك يزهاي است؛ چيازه اح باشد، خلقت تي در مسيسك پس اگر 17
.ح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده استي مسيسي عةه ما را بواسطكز از خدا ي و همه چ18
. الم مصالحه  را به ما سپردكو شان محسوب نداشت يشان را بدي اياي داد و خطايح بود و جهان را با خود مصالحه ميه خدا در مسكني ايعني 19
.دينكه با خدا مصالحه كم ينك يح استدعا ميپس بخاطر مس. ندك يا خدا به زبان ما وعظ ميه گوكم ي هستيلچيح اي مسي پس برا20
مي عدالتِ خدا شويه گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وكرا او را ي ز21
  

 6دوم قرنتيان باب 

1  ديافته باشيده ني فايض خدا را بيه فكم يي نمايم، التماس مياران او هستكمپس چون ه. 

 اآلن روز نجات استكني الحال زمان مقبول است؛ اكنيا. ردمكمستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت در وقتِ مقبول تو را: دي گويرا مي ز2
ده شود،ركه مبادا خدمت ما مالمت كم ي دهيز لغزش نميچ چيدر ه 3
ها،يار، در زحمات، در حاجات، در تنگيدر صبر بس: ميه خدام خدا هستكم ينك ي خود را ثابت ميه در هر امرك بل4
ها،يها، در گرسنگي خوابيانه ها، در زندانها، در فتنه ها، در محنتها، در بي در تاز5
ا،ي ريب، در روح القدس، در محبت ي در طهارت، در معرفت، در حلم، در مهربان6
 عدالت بر طرف راست و چپ،ةالم حقّ، در قوت خدا با اسلحك در 7
م؛ي راستگو هستكنينندگان و اك؛ چون گمراه ينامكي و ني به عزّت و ذلّت، و بدنام8
؛يرده شده، اما مقتول نكاست يم؛ چون سي زنده هستكني معروف؛ چون در حالت موت و اكني چون مجهول و ا9

زي همه چكز، اما مالي چيم؛ چون بي سازي را دولتمند مياري بسكنير و اي دائماَ شادمان؛ چون فقيل چون محزون، و10
. ع شده استي شما گشاده و دل ما وسيان، دهان ما به سوي قُرِنتيا 11
.دي خود تنگ هستين در احشاكيد ليستي در ما تنگ ن12
.ديز گشاده شويم، شما نيگو يه به فرزندان خود سخن مكرا ين، زي اي پس در جزا13
ت است؟ كرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شرايد، زيمانان مشوي ايوغ ناموافق با بير ي ز14
ب است؟ يافر چه نصكمن را با وعال چه مناسبت و ميح را با بلي و مس15
شان ي ايشان راه خواهم رفت و خداين خواهم بود و در اكشان سايه در اكه خدا گفت كد، چناني باشي مي حيل خداكيرا شما هيل خدا را بتها چه موافقت؟ زكي و ه16

.شان قوم من خواهند بوديخواهم بود، و ا
د تا من شما را قبول بدارم،ينك را لمس مكز ناپايد و چيد و جدا شوييرون آيشان بيان اياز م: دي گوي پس خداوند م17
دي گويد بود؛ خداوند قادر مطلق مي شما مرا پسران و دختران خواه و شما را پدر خواهم بود و18


7دوم قرنتيان باب 
1 سيشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازيم، خوين وعده ها را داريزان، چون اي عزيپس اميمال رسانك به يت را در خداترسيم و قد

. ميس را مغبون ننمودكچ يم و هيس را فاسد نساختكچ يم و هيردكس ظلم نكچ يبر ه. دي خود جا دهيما را در دلها 2
.ميات با هم باشيد تا در موت و حيه در دل ما هستكش گفتم يرا پيم، زي گوي مذمت نمين را از روي ا3
نمك ي وافر ميدد، شاي آيه بر ما مك ير گشته ام و در هر زحمتي سياز تسلّ. امل استك و درباره شما فخر يلّك مرا بر شما اعتماد 4
.م؛ در ظاهر، نزاعها و در باطن، ترسها بوديديشكز زحمت يه در هر چكافت، بلي نيم، جسم ما آراميديه هم رسيادونكرا چون به ميز 5
.دي بخشيطس تسلّيآمدن ت افتادگان است، ما را بهة دهنديه تسلّك يين خداكي ل6
ه ك يد، به نوعي من داشتةه دربارك يرتي شما و غيافته بود، چون ما را مطّلع ساخت از شوق شما و نوحه گري او در شما هكز ي نيه به آن تسلّك و نه از آمدن او تنها بل7
.دميشتر شادمان گرديب

.ن ساختيگ، غميه آن رساله شما را اگر هم به ساعتكافتم يرا يمان هم بودم زيستم، اگرچه پشيمان نيه شما را به آن رساله محزون ساختم، پشكرا ي ز8
.  از ما به شما نرسديانيچ وجه زي خدا بود تا به هيه غم شما براكرا يد، زيه غم شما به توبه انجامكنيه از اكد بليه غم خوردك الحال شادمانم، نه از آن9

. است منشأ موت يويست؛ اما غم دني نيمانيه از آن پشك باشد به جهت نجات ي خداست منشأ توبه ميه براك يرا غمي ز10



ز خود را يدر هر چ. د آورديرت، بل انتقام را در شما پدياق، بل غيوشش، بل احتجاج، بل خشم، بل ترس، بل اشتك خدا بود، چگونه يه غم شما براكن ي همكنيرا اي ز11
دين امر مبرّا هستيه در اكد يردكثابت 

. شما به شما در حضور خدا ظاهر شودةرت ما درباري غه تاكا مظلوم نبود، بلي هرگاه به شما نوشتم، بجهت آن ظالم يبار 12
. افته بودي يع شما آراميه روح او از جمكد چونياده گرديت زي نهايطُس بي تي ما از خوشي خود شادين در تسلّكيم ليافتي ين جهت تسلّي و از ا13
.طس راست شدين فخر ما به تيم، همچني گفتيشما به راست سخنان را به ةه همكه چنانكردم، خجل نشدم بلك شما بدو فخر ةرا اگر درباري ز14
.ديرفتيترس و لرز او را پذه چگونه بهك آورد ياد ميع شما را به يه اطاعت جمكد، چونيل گرديادتر ماي شما زي و خاطر او به سو15
ز بر شما اعتماد دارميه در هر چك شادمانم 16


8دوم قرنتيان باب 
1 ه عطا شده استيادونك ميساهايلكه به كض خدا يم از في سازيا را مطّلع م برادران، شمين اكيل.

.شان افزوده شديشان، دولتِ سخاوت اي فقر ايادتيد و از زيشان ظاهر گردي اي خوشيدِ زحمت، فراوانيرا در امتحانِ شدي ز2
 تمام،يش به رضامنديه بحسب طاقت خوكه شاهد هستم كرا ي ز3
.دندين را از ما طلبيتِ در خدمت مقدسكن نعمت و شراي اار نموده،ي التماس بس4
 خدا دادندةشتن را به خداوند و به ما برحسب اراديه اول خوكم، بليد داشتيه امك و نه چنان5
.رد، آن را به انجام برساندكان شما ين نعمت را در ميه شروع اكه همچنانكم يطُس استدعا نمودين سبب از تيو از ا 6
.دييافزاين نعمت بيد، در اي داريه با ما مك يمال اجتهاد و محبتكالم و معرفت و كمان و يد، در اي داريز افزونيه در هر چكنانه چك بل7
. ميازمايگران و تا اخالص محبت شما را بيه به سبب اجتهاد دكم بلي گويم نمكق حين را به طري ا8
.دير شد تا شما از فقر دولتمند شوي شما فقيه هر چند دولتمند بود، براكد ي دانيح را مي مسيسيض خداوند ما عيه فكرا ي ز9

.ديردكز اول از همه شروع يه در اراده نكه شما در سال گذشته، نه در عمل فقط بلكسته است، چونين را شايه اكرا ي دهم زي مين، رأي و در ا10
. بشودديز برحسب آنچه دارياراده بود، انجام عمل ن در يه دلگرمكد تا چناني اما الحال عمل را به انجام رسان11
.  دارد نه بحسب آنچه ندارديسك افتد، بحسب آنچه ي باشد، مقبول  مي ميرا هرگاه دلگرمي ز12
د؛يار آكشان بي ايمك ي شما برايادتيق مساوات؛ تا در حال، زيه به طركگران را راحت و شما را زحمت باشد، بليه دكني و نه ا13
.  باشد و مساوات بشوديمكشان بجهت ي ايادتي تا ز و14
. نداشتيمكرد، ك جمع يكه اندك نداشت و آنيادتيرد، زكار جمع يه بسكآن: توب استكه مك چنان15
.طُس نهادي شما در دل تين اجتهاد را برايه اكر خدا راست كاما ش 16
. شما روانه شدي تمام به سويوده، به رضامندشتر با اجتهاد بيه بكرا او خواهش ما را اجابت نمود، بلي ز17
.ساها استيلك يل در تماميه مدح او در انجكم ي را فرستادي آن برادري و با و18
.م، هم سفر ما بشودينك ي شما ميد خداوند و دلگرمي تمجيه خدمت آن را براك ين نعمتيردند تا در اكار يز او را اختيساها  نيلكه كن فقط بلي و نه هم19
.ميه خادمان آن هستك ين سخاوتي اةند دربارك ما را مالمت يسكه مبادا كم ينك يه اجتناب مك چون20
.ميني بي مكو را تداركي نيزهايز چيه در نظر مردم نكه نه در حضور خداوند فقط، بلكرا ي ز21
.شتر با اجتهاد استيدارد، بيه بر شما مك يلّكم و الحال به سبب اعتماد يافتي ار او را با اجتهاديرراً در امور بسكه مكم يز فرستاديشان برادر خود را ني و با ا22
.  باشنديح  ميساها و جالل مسيلكشان رسل يار من است؛ و اگر درباره برادران ما، اكق و هميطُس بپرسند، او در خدمت شما رفي تة هرگاه دربار23
دييشان ظاهر نمايساها به ايلكحضور  شما در ةل محبت خود و فخر ما را درباري پس دل24


9دوم قرنتيان باب 
1 سيه در خصوص اكرا يزسميه به شما بنوك باشد ي ميادتين، زين خدمتِ مقد.

. ض نموده استيشان را تحريثر اكرت شما ايه مستعد شده اند و غي آن بجهت شما به اهل اَخائةه دربارك دانم ي شما را ميه دلگرمك چون2
.ديه گفته ام، مستعد شوكن خصوص باطل شود تا چناني شما در اةه مبادا فخر ما دربارك برادران را فرستادم  اما3
.ميم، خجل شويردكه به آن فخر ك ين اعتماديه ما از اكم شما بلي گويابند، نميند و شما را نامستعد يه با من آيادونك مبادا اگر اهل م4
ا سازند تا حاضر يت موعود شما را مهكا سازند تا حاضر باشد، از راه بريت موعود شما را مهكند و برينم تا قبل از ما نزد شما آكحت ينصه برادران را ك پس الزم دانستم 5

ت نه از راه طمعكباشد، از راه بر
.ندك درو يليارد، با بخك يليه با بخكهر : ن استياما خالصه ا 6
. داردي خوش را دوست مةرا خدا بخشنديند، نه به حزن و اضطرار، زكه نموده است به در دل خود ارادك يس بطورك اما هر 7
. ديو افزوده شوكي هر عمل نيامل داشته، براكت يفاك يشه در هر امريد تا هميفزاي شما بي را برايه هر نعمتك خدا قادر است ي ول8
.  ماندي ميباقد و به فقرا داد و عدالتش تا به ابد يه پاشكتوب است كه مك چنان9

رده، خواهد افزود و ثمرات عدالت شماكند، بذر شما را آماده ك ي خورنده نان را آماده مي برزگر بذر و برايه براك اما او 10
رد، كد خواهد يرا مز
. باشدي ما مةلير خدا بوسكه آن منشأ شكد ييمال سخاوت را بنماكدولتمند شده، زيه در هر چك تا آن11
.دي افزايار ميز بسيه سپاس خدا را نكند، بلك ين را رفع مين خدمت، نه فقط حاجات مقدسيه بجا آوردن اكرا ي ز12
. شان و همگاني ايح و سخاوت بخشش شما برايل مسينند به سبب اطاعت شما در اعتراف انجك يد مين خدمت، خدا را تمجيل اي و از دل13



. باشندي خود مشتاق شما مي شماست، در دعاه برك ييض خداي فيشان به سبب افزوني و ا14
ر بادكالم او شك ما الي عطاي خدا را برا15


10دوم قرنتيان باب 
1  ،ا من خود، پولسح استدعا دارمينم، از شما به حلم و رأفت مسك يب هستم، با شما جسارت ميه غاك ين وقتكيان شما حاضر بودم، فروتن بودم، ليه چون در مكام

. مينك يق جسم رفتار ميه ما به طرك پندارند يه مك يرد با آنانكه جرأت خواهم ك برم يه گمان مك ينم بدان اعتمادكه چون حاضر شوم، جسارت نكنم ك يماس م و الت2
.ميي نماي جنگ نمي به قانون جسميم، ولينك يرا هر چند در جسم رفتار مي ز3
 انهدام قلعه ها،ير است براه نزد خدا قادكست بلي ني ما جسمانةرا اسلحي ز4
م،ي سازير ميح اسي را به اطاعت مسيركم و هر فينك افير ميه خود را به خالف معرفت خدا افرازد، به زك را ياالت و هر بلنديه خك 5
امل شودكه اطاعت شما ك يم وقتييت انتقام جويه از هر معصكم ي و مستعد هست6
ح يز همچنان از آنِ مسيح است، ما نيه او از آنِ مسكه چنانكز بداند ين را نيح است، ايه از آنِ مسكبر خود اعتماد دارد يسكر د؟ اگينك ي نظر ميا به صورت ظاهريآ 7

.ميهست
 شما به ما داده است، خجل نخواهم شد، ي خرابي بنا نه برايه خداوند آن را براك اقتدار خود ةنم درباركاده هم فخر بيرا هر چند زي ز8
. ترسانميه شما را به رساله ها مكبادا معلوم شود ه مك 9

.ريف و سخنش حقي او ضعين حضور جسمكي او گران و زورآور است، ليرساله ها: ندي گويرا مي ز10
م بوديز در فعل در حضور خواهين نيم، همچنياب هستيالم به رساله ها در غكه در كه چنانكن شخص بداند ي چن11
ند و خود را به يماي پيشان چون خود را با خود ميه اكم؛ بلييشان مقابله نمايا خود را با ايم، ينند بشمارك يشتن را مدح ميه خوك يسانكه خود را از كم يرا جرأت نداريز 12

.ستنديند دانا ني نمايخود مقابله م
. رسديز ميه به شما نك اسن يد، و آن اندازه اموي ما پيه خدا براك ي قانونةه بحسب اندازكم، بلينك ياده از اندازه فخر نمي اما ما ز13
. ميده ايح به شما هم رسيل مسيه در انجكم، چونيده باشيا به شما نرسيه گوكم ينك يرا از حد خود تجاوز نمي ز14
م يت افزوده خواهيان شما بحسب قانون خود بغايمان شما افزون شود، در ميه چون اكم يد داري اميم، وليي نمايگران فخر نمي دي خود نگذشته در محنتهاة و از انداز15
.شد
.مينكگران فخر نيا شده به قانونِ ديم و در امور مهي دورتر از شما هم بشارت دهيانهاكه در مكني تا ا16
. ديد، به خداوند فخر بنمايه فخر نماك اما هر 17
ديا مدح نماه خداوند ركه آن را كمقبول افتد بلندكه خود را مدح كرا نه آني ز18


11دوم قرنتيان باب 
1 ل شوي جهالتكه مرا در اندكاشكل من هم مي متحمدي باشيد و متحم     .

.ح سپارميفه به مسي عفيره اك شوهر نامزد ساختم تا باكيه شما را به كرا ي؛ زيرت الهيور هستم به غيه من بر شما غكرا ي ز2
.ح است، فاسد گردديه مسك ي اين خاطر شما هم از سادگيفت، همچنيود حوا را فرر خكه مار به مكه چنانك ترسم ين مكي ل3
رده ك آنچه قبول يگر را سواي ديليا انجيد، يافته بوديه كگر را جز آني ديا شما روحيم، يردكه ما بدو موعظه كر از آنيگر، غي ديسايرد به عك يه آمد، وعظ مكرا هرگاه آني ز4

دي شديه متحمل مكد يردك ي موكيد، نيرفتي پذيد ميبود
.ستميمتر نكن رسوالن هرگز يه از بزرگتركن است يقيرا مرا يز 5
.ميديار گردكس به شما آشك نزد همه يه در هر امركبل. ين در معرفت نكي باشم، وليز اميالم نك اما هر چند در 6
ل خدا شما را مفت بشارت دادم؟   يه به انجكنيد در ايل ساختم تا شما سرافراز شويه خود را ذلكردم كا گناه ي آ7
.س بار ننهادمكچ يم و چون به نزد شما حاضر بوده، محتاج شدم، بر هيگر را غارت نموده، اجرت گرفتم تا شما را خدمت نماي ديساهايلك 8
.خود را نگاه داشته و خواهم داشتز از بار نهادن بر شما يه آمدند، رفع حاجت مرا نمودند و در هر چيادونكه از مك يرا برادراني ز9

. ه از من گرفته نخواهد شدي اخائين فخر در نواحيه اكه در من است قسم كح ي مسي به راست10
!   داندي دارم؟ خدا ميه شما را دوست نمكنيا از اي از چه سبب؟ آ11
.      افت شونديز ينند، مثل ما نك ي در آنچه فخر مندگان فرصت، فرصت را منقطع سازم تايجورد تا ازكنم هم خواهم ك ين آنچه مكي ل12
.  سازنديح مشابه ميشتن را به رسوالن مسيه خوكار هستند ك مةذَبه و عملكن اشخاص رسوالن يه چنكرا ي ز13
. سازدي نور مشابه مةشتن را به فرشتيطان هم خويه خودِ شكست، چوني و عجب ن14
شان برحسب اعمالشان خواهد بوديه عاقبت اكشتن را به خدام عدالت مشابه سازند ي خويه خدام وكست ي پس امر بزرگ ن15
. نمك افتخار يكز انديد تا من نيري بپذي فهمي فهم نداند والّا مرا چون بي مرا بيسكم، ي گويباز م 16
  . استه فخر ماك ين اعتمادي در اي فهميه از راه بكم، بلي گويم از جانب خداوند نمي گوي آنچه م17
. مي نماينند، من هم فخر مك ي فخر ميق جسماني از طرياريه بسك چون18
. دي باشي متحمل مي فهمان را به خوشيد، بيم هستيه خود فهكرا چوني ز19
 شما را بر رخسار يسكا يند سازد،  خود را بليسكا يند، ك شما را گرفتار يسكا ي شما را فرو خورد، يسكا ي شما را غالم سازد، يسكد هرگاه ي شويرا متحمل مي ز20

.طپانچه زند
.ز جرأت دارميم من ني گوي مي فهمي جرأت دارد، از راه  بيسكه ك يزياما در هر چميف بوده ايا ما ضعيه گوكم ي گوي استحقار مي از رو21



! باشميز مي من نم هستند؟يت ابراهياز ذر! ز هستمي هستند؟ من نيلياسرائ! ز هستمي هستند، من نيا عبراني آ22
. رّركمرگها مشتر، دريادتر، در زندانها بيانه ها زيدر محنت ها افزونتر، در تاز! شتر هستمي زنم، من بيوانه حرف ميح هستند؟ چون ديا خدام مسي آ23
.انه خوردميم تازك كيان پنج مرتبه از چهل يهودي از 24
ا بسر بردم؛ي در دري شدم؛ شبانه روزيشتكسته كرّت شكه  دفعه سنگسار شدم؛ سكي سه مرتبه مرا چوب زدند؛ 25
ا؛ در يابان؛ در خطرها در دري دزدان؛ در خطرها از قوم خود و در خطرها از امت ها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها در بي نهرها؛ در خطرهاي در سفرها بارها؛ در خطرها26

ذَبه؛كانِ برادرانِ يخطرها در م
.ياني، در روزه ها بارها؛ در سرما عري و تشنگيها بارها؛ در گرسنگي خوابي در ب در محنت و مشقّت،27
.ساهايلك ة هميشه براي انديعني همه هر روزه بر من است، ينها است، آن باري بدون آنچه عالوه بر ا28
 سوزم؟يه من نمك خورد يه لغزش مك شوم؟ يف نميه من ضعكف يست ضعيك 29
. نمك ي از آنچه به ضعف من تعلّق دارد، فخر مردكد ي باي اگر فخر م30
.مي گويه دروغ نمك داند ي است، مكه تا به ابد متباركح خداوند ي مسيسي خدا و پدر ع31
 رستمي ويو از دستهاردند كن يي قلعه پاة از باريلي در زنبيچه اي و مرا از در33.  نمودي گرفتن من محافظت ميان را براي حارث پادشاه، شهر دمشقي در دمشق، وال32


12دوم قرنتيان باب 
1  است مي آياشفات خداوند مكاها و ميون به ركيل. ستي من نةستينم، هر چند شاكه فخر كالبد.

ه تا آسمان سوم ربوده ك ين شخصيچن.  دانديمخدا!  دانميرون از جسم؟ نميا بيو آ!  دانميا در جسم؟ نميآ. ني شناسم، چهارده سال قبل از ايح مي را در مسي شخص2
. شد

 داند،ي دانم، خدا مي شناسم، خواه در جسم و خواه جدا از جسم، نمين شخص را مي و چن3
.ندكلّم كست به آنها تيز نيه انسان را جاكد ي شنيه به فردوس ربوده شد و سخنان ناگفتنك 4
. نمك يش فخر نمي خوين از خود جز ضعفهاكيرد، لكن شخص فخر خواهم ي از چن5
ا از من شنوديند ي برد فوق از آنچه در من بي در حقّ من گمانيسكنم مبادا ك ين اجتناب مكيل. مي گويه راست مك باشم چوني فهم نمينم، بكرا اگر بخواهم فخر بي ز6
. مي نماياده سرافرازيه زند، مبادا زطان، تا مرا لطمي شة در جسم من داده شد، فرشتيم، خاري ننماياده سرافرازياشفات زك ميادتيه از زكو تا آن 7
. آن از خداوند سه دفعه استدعا نمودم تا از من برودة و دربار8
ح در من يشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسي خود بيار از ضعف هاي بسيپس به شاد.(  گردديامل مكه قوت من در ضعف تو كرا ي است، زيافكض من تو را يف:  مرا گفت9
.ن شودكسا
ه چون ناتوانم، آنگاه توانا هستمكرا يح شادمانم، زيها بخاطر مسياجات و زحمات و تنگي ها و احتيين، از ضعف ها و رسوايبنابرا 10
. چ هستميچند هستم، هر يمتر نكچ وجه ين رسوالن به هيه من از بزرگتركد، از آنرو يرده باشكست شما مرا مدح ي بايرا ميز. ديشما مرا مجبور ساخت!  فهم شده اميب 11
.د گشتيات و معجزات و قوات پديمال صبر از آكان شما با يه عالمات رسول در مك ي بدرست12
ديمن ببخش را ازي انصافين بيا. ه من بر شما بار ننهادمكنيد؟ مگر ايساها قاصر بوديلكر يه در آن از ساكز است يدام چكرا ي ز13
ره ين ذخي والديد فرزندان براي بايه نمكرا يه خود شما را طالبم، زكه نه مال شما بلكم و بر شما بار نخواهم نهاد از آنرو يايما به نزد شكا هستم ي سوم مهة مرتبكنيا 14
. فرزندانين برايه والدكنند، بلك

نم؟ يمتر محبت بكا ي، آميشتر محبت نمايو اگر شما را ب. رده خواهم شدكنم و صرف ك ي شما صرف مي جانهاي برايمال خوشك اما من به 15
. ر به چنگ آوردمكله گر بودم، شما را به ميه چون حك اما باشد، من بر شما بار ننهادم بل16
ه نزد شما فرستادم، نفع از شما بردم؟ك ي از آنانيكيا به ي آ17
م؟ي روِش رفتار ننمودكي روح و كيطُس از شما نفع برد؟ مگر به يا تيآ.  برادر را فرستادميطُس التماس نمودم و با وي به ت18
. شما استي بنايزان براي عزيز اين همه چكيل. ميي گويح سخن ميم؟ به حضور خدا در مسي آوريه نزد شما حجت مكد ينك ين مدت، گمان ميا بعد از ايآ 19
 و غرور و يه مبادا نزاع و حسد و خشمها و تعصب و بهتان و نمامكد ي خواهيه نمكد چنانيابيابم و شما مرا بي خواهم بيه مكم شما را نه چنانيه چون آك ترسم يرا مي ز20

.فتنه ها باشد
رده بودند، توبه ننمودندكه ك ي و زنا و فجوريكردند و از ناپاكشتر گناه يه پك ي از آنانياري بسينم براك من مرا نزد شما فروتن سازد و ماتم يم، خداي و چون باز آ21


13ب دوم قرنتيان با
1 دو سه شاهد، هر سخن ثابتيبه گواه. مي آي سوم نزد شما مةن مرتبيا خواهد شد.

م، مسامحه يه اگر باز آكگران را ي دةردند و همكن گناه يه قبل از اك را يب هستم، آناني دوم جاضر بوده ام، هر چند اآلن غاةا دفعيگوهكم ي گويش ميش گفتم و پي پ2
  .نخواهم نمود

.ه در شما تواناستكست بليف نيه او نزد شما ضعكد يي جويد مي گويه در من سخن مكح را يل مسيه دلك چون3
م يست خواهي شما است، زيه به سوكن با او از قوت خدا كيم، ليف هستي ضعيز در ويه ما نكچون. ندك يست مين از قوت خدا زكيرا هرگاه از ضعف مصلوب گشت، لي ز4
. ردك
د؟   يستيح در شما است اگر مردود ني مسيسيه عكد ي شناسيا خود را نميآ. دينكافت يخود را باز. ا نهيد يمان هستيه در اكد ينك خود را امتحان 5
.ميستيه ما مردود نكد دانست يه خواهكدوارم ي اما ام6
. ميا مردود باشيد، هرچند ما گويرده باشك ييوكيشما نه تا كم، بليه ما مقبول هستكد، نه تا ظاهر شود ينك نيچ بديه شما هكنم ك ي و از خدا مسألت م7



.ي راستيه براكم بليي عمل نمايم به خالف راستي توانيچ نميه هكرا ي ز8
.ديامل شوكه شما كم ينك ين دعا مي ايز برايو ن. دييم و شما توانايه ما ناتوانك يم وقتي و شادمان9

 به من داده استي خرابيه خداوند بجهت بنا نه براك ينم بحسب آن قدرتك نيه حاضر شوم، سختك يمسم تا هنگاي نوياب مين را در غينجهت اي از ا10
  . با شما خواهد بودي محبت و سالمتيد و خداي بوده باشي و با سالمتي رأكيد؛ يري پذيد؛ تسلّيامل شوكد؛ ي برادران شاد باشيخالصه ا 11
. دييت نماي مقدسانه تحةگر را به بوسيدكي 12
 رساننديع مقدسان به شما سالم مي جم13
نيآم. ع شما باديت روح القدس با جمك خداوند و محبت خدا و شريسيض عيف 14


  انيغالط  پولس رسول بهةرسال
*********************************  


1غالطيان باب 

1  د،يزانيه او را از مردگان برخك پدر يح و خداي مسيسيه به عك انسان بلةليپولس، رسول نه از جانب انسان و نه بوس
ه،ي غالطيساهايلكبه  باشند،يه با من مك ي برادرانة و هم2
ح با شما باد؛ ي مسيسي پدر و خداوند ما عي از جانب خدايض و سالمتيف 3
 بخشد،يص خدا و پدر ما خالةر بحسب ارادين عالم حاضر شري گناهان ما داد تا ما را از ايه خود را براك 4
نيآم. ه او را تا ابداآلباد جالل بادك 5
گر،ي ديلي انجيد به سوي گرديح خوانده است، بر ميض مسيه شما را به فكس ك از آن ين زوديه بدكنم ك يتعجب م 6
.نديل نمايح را تبديل مسي خواهند انجي سازند و ميه شما را مضطرب مك هستند ين بعضكل. ستيگر نيل ديه انجك 7
.ما باديم به شما رساند، اَناتيه ما به آن بشارت دادكر از آني غيلي از آسمان، انجيا فرشته ايه هرگاه ما هم كبل 8
.ما بادياورد اناتيد بيرفتيه پذكر از آني غيلي انجيسكاگر : مي گويم، اآلن هم باز ميش گفتيه پك چنان9

 بودميح نمي خواستم، غالم مسي مردم را ميتابحال رضامند طلبم؟ اگري مردم را ميضامندا ريا خدا را؟ ي آورم ي خود ميا الحال مردم در رأي آ10
.ستيق انسان نيه به طركه من بدان بشارت دادم ك يلينم از انجك ي برادران شما را اعالم مياما ا 11
. حي مسيسيشف عكاموختم، مگر به يافته ام و نيه من آن را از انسان نكرا ي ز12
 ساختم،يران مي نمودم و آن را ويت جفا مي نهاي خدا بيسايلكه بر كد يده ايهود شنين يا سرگذشت سابق مرا در دري ز13
. بودميور ميت غيد اجداد خود بغاي جستم و در تقاليثر همساالن قوم خود سبقت مكهود از اين ي و در د14
ن داديا خواند، رضا بدض خود مريد و به فيم مادر برگزكه مرا از شك اما چون خدا 15
ردم،كان امت ها بدو بشارت دهم، در آنوقت با جسم و خون مشورت نيار سازد تا در مكه پسر خود را در من آشك 16
ردمكه به عرَب شدم و باز به دمشق مراجعت كه قبل از من رسول بودند نرفتم، بلك يم هم نزد آناني و به اورشل17
. بسر بردميم رفتم و پانزده روز با ويمالقات پطرس به اورشل يپس بعد از سه سال، برا 18
. دميعقوب برادر خداوند را ندير رسوالن جز ي اما از سا19
. مي گوي در حضور خدا دروغ نمكنيسم اي نوي آنچه به شما مة اما دربار20
.ه آمدميقيليه و قي سورينواح بعد از آن21
ر معروف بودم،يح بودند صورتاً غيه در مسكه يهودي يساهايلك و به 22
. ساختيران مين ويه قبل از اك يماني دهد به همان اي نمود، الحال بشارت ميشتر بر ما جفا ميه پكه آنكده بودند يه شنكني جز ا23
د نمودندي و خدا را در من تمج24


2غالطيان باب 
1 س را همراه خود بردمطيم رفت و تيپس بعد از چهارده سال با برنابا باز به اورشل.

. ده باشميا دوين، مبادا عبث بدوم يشان عرضه داشتم، اما در خلوت به معتبرينم، به اك يان امتها بدان موعظه ميه در مك را يلي به الهام رفتم و انجي ول2
.ه مختون شودك بود، مجبور نشد يونانيه همراه من و كز يطُس نين تكي ل3
. درآورندينند و تا ما را به بندگك يم، جاسوسي داريسيح عيه در مسك ما را يه درآمدند تا آزاديه درآوردند و خفتيشان را در خُفيه اكذَبه بود ك ن به سبب برادراني و ا4
ل در شما ثابت ماندي انجيم تا راستين امر تابع نشدي ساعت هم به اطاعت در اكيشان را يه اك 5
.دنديچ نفع نرسانيه معتبراند، به من هك يرا آناني ز–ند ك يست، خدا بر صورت انسان نمي ني هر چه بودند مرا تفاوت– باشند ي ميزيه چكه معتبراند ك ياما از آنان 6
ه بشارت مختونان به پطرسكه بشارت نامختونان به من سپرده شد، چنانكدند يه به خالف آن، چون دك بل7
  رد ك امت ها عمل يرد، در من هم براكس عمل  رسالت مختونان در پطريه براكرا او ي ز8
م، ي امت ها برويدند، دست رفاقت به من و برنابا دادند تا ما به سويه به من عطا شده بود دك را يضيان بودند، آن فكه معتبر به اركوحنّا يفا و يكو عقوبي پس چون 9

 مختونان؛ يشان به سويه اكچنان



ار بودمكن يردن اكور به يز غيو خود نم ياد بداريه فقرا را ك جز آن10
ه موستوجب مالمت بود،  كرا يه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم زيكاما چون پطرس به انطا 11
.شتن را جدا ساختيستاد و خويده، باز ايه اهل ختنه بودند ترسك ي چون آمدند، از آناني خورد؛ وليعقوب، با امت ها غذا مي از جانب يه قبل از آمدنِ بعضك چون12
شان گرفتار شدي در نفاق ايان هم با ويهودير ي و سا13
 يست ميهود زيق يق امت ها و نه به طري، به طريهود هستياگر تو :  همه پطرس را گفتميش روينند، پك يل به استقامت رفتار نمي انجيه به راستكدم ي چون ديول 14
نند؟ كهود رفتار يق يه به طرك ي سازيه امت ها را مجبور مك، چون است ينك

اران از امت ها،كم و نه گناهيهود هستي ما طبعاً 15
چ يعت هيه از اعمال شركرا يم، زيعت عادل شمرده شويح و نه از اعمال شريمان مسيه به اك شود، بليعت عادل شمرده نميس از اعمال شركچ يه هكم يافتيه ك اما چون16
 عادل شمرده نخواهد شديبشر
!ح خادم گناه است؟ حاشايا مسيم، آيافت شويار كم؛ خود هم گناهي طلبيح را مياما اگر چون عدالت در مس 17

. هستميه خود متعدكنم ك ينه ثابت ميخراب ساختم، هر آهكنم آنچه را كرا اگر باز بنا ي ز18 
.نمكت سيعت مرْدم تا نسبت به خدا زيعت نسبت به شريه من بواسطه شرك زانرو 19 
ه مرا محبت نمود و كنم ك يه الحال در جسم   مك يو زندگان. ندك ي ميح در من زندگيه مسكن، بلين نه من بعد از اكينم لك يم ي زندگيح مصلوب شده ام ولي با مس20 

. من داديخود را برا
ردح عبث مينه مسي بود، هر آيعت ميرا اگر عدالت به شري سازم، زيض خدا را باطل نمي ف21


3غالطيان باب 
1 ي مسيسيش چشمان شما عيه پكد ينك را طاعت نيرد تا راستكه شما افسون كست يك فهم، يانِ بي غالطيابد؟ ين گرديح مصلوب شده م

مان؟يا از خبر ايد يافته ايعت يه روح را از اعمال شرك خواهم از شما بفهمم ين را مي فقط ا2
د؟ي شويامل مكرده، اآلن به جسم كه روح شروع ه بكد ي فهم هستينقدر بيا اي آ3
 عبث باشد؟ةقي الحقيد اگر فيديشكنقدر زحمات را عبث يا اي آ4
ند؟ك يمان ميا از خبر ايعت يا از اعمال شري آورد، آيان شما به ظهور ميند و قوات در مك يه روح را به شما عطا مك پس آن5
.  او عدالت محسوب شديامان آورد و بريم به خدا ايه ابراهكچنان 6
.م هستنديمان فرزندان ابراهيه اهل اكد ي پس آگاه7
.افتيت خواهند كع امت ها از تو بريه جمكم بشارت داد يمان عادل خواهد شمرد، به ابراهيه خدا امت ها را از اكد يش ديتاب چون پك و 8
مِيمان با ابراهين اهل اي بنابرا9

عت تا آنها را به جا يتاب شرك يه ثابت نماند در تمام نوشته هاكمعلون است هر : توب استكرا مي باشند زير لعنت ميعت هستند، زياعمال شره از ك يع آنانيرا جميز 10
.آرد
. ست خواهد نموديمان زيه عادل به اكرا ي شود، زيعت عادل شمرده نميس در حضور خدا از شركچ يه هك اما واضح است 11
.ست خواهد نموديند، در آنها زك يه به آنها عمل مكه آنكست بليمان ني اعت ازياما شر 12
. خته شوديه بر دار آوكتوب است ملعون است هر كه مكه در راه ما لعنت شد، چنانكرد چونكعت فدا يح، ما را از لعنت شري مس13
مينكمان حاصل ي اةلي روح را به وسةد و تا وعدي بر امت ها آيسيح عيم در مسيت ابراهك تا بر14
.دي افزاي سازد و نميس باطل نمكچ ي شود، هيز استوار ميه از انسان نك را يرا عهديم، زي گويق انسان سخن مي برادران، به طريا 15
.ح استيه مسك تو  و به نسليكي ةه دربارك باشد، بلياري بسةا درباريه گوكد به نسلها ي گويم و به نسل او گفته شد و نمي اما وعده ها به ابراه16
  .ست شوديه وعده نك ي سازد بطوري سال بعد از آن نازل شد، باطل نميه چهارصد و سك يعتيح بسته شده بود، شريه از خدا به مسك را ين است عهدي و مقصود ا17
م وعده دادين خدا آن را به ابراهكيل. يگر از وعده نبودي، ديعت بوديراث از شريرا اگر مي ز18
.ديمرتّب گردي فرشتگان به دست متوسطةليه وعده بدو داده شد و بوسك ينسل رها بر آن افزوده شد تا هنگام آمدن آني تقصيست؟ برايعت چيرپس ش 19
. استكيست، اما خدا ي نكي اما متوسط از 20
. شديعت حاصل مينه عدالت از شريت بخشد، هر آايه تواند حك شد ي داده ميعتيرا اگر شريز!  خداست؟ حاشايوعده هاعت به خالفيا شري پس آ21
. مانداران را عطا شوديح است، اي مسيسيمانِ به عيه از اك ير گناه بست تا وعده ايز را زيتاب همه چكه ك بل22
.ميشوف شود، بسته شده بودكست مي بايه مك يماني آن ايم و برايعت نگاه داشته بودير شريمان، زي اما قبل از آمدن ا23
.ميمان عادل شمرده شويح برساند تا از اي ما شد تا به مسيعت الالي پس شر24
ميستير دست الال نيگر زيمان آمد، دين چون اكي ل25
.دي باشي، پسران خدا ميسيح عيمان در مسي اةلي شما بوسيرا همگيز 26
.   ديح را دربر گرفتيد، مسيافتيد يح تعميه در مسك شما ةرا همي ز27
.دي باشي مكي يسيح عي شما در مسةه همكرا ي و نه غالم و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زيونانيا يهود باشد يه كست يمهم نچ ي ه28
ديم و برحسب وعده، وارث هستينه نسل ابراهيد، هر آي باشيح مي اما اگر شما از آنِ مس29


4غالطيان باب 



1  همه باشدكچ فرق ندارد، هر چند ماليغالم هر است، از يه وارث صغك يم مادامي گوي ميول .
.    رده باشدكن ييه پدرش تعك ي باشد تا روزيال مكر دستان ناظران و ويه زك بل2
.مي بودي غالم ميوير اصول دنيم، زي بودير مين چون ما صغي همچن3
عت متولّد،يشرر يشد و زدهييه از زن زاكد، خدا پسر خود را فرستاد يمال رسكن چون زمان به كي ل4
.ميابي را بيه پسرخواندگكند تا آنكه يعت باشند فدير شريه زك را ي تا آنان5
.( پدريا (يعني( ا اباي(ند ك يه ندا مك شما فرستاد يد، خدا روح پسر خود را در دلهايه پسر هستك اما چون6
حي مسةليز بوسي، وارث خدا نيه پسر، و چون پسر هستك بليستيگر غالم ني لهذا د7
. ديردك ي ميان نبودند، بندگيعتاَ خدايه طبك را يد، آناني شناختين در آن زمان چون خدا را نمكيل 8
د؟ينك يد از سر نو آنها را بندگي خواهيگر ميه دكر يف و فقي آن اصول ضعيد به سوي گردي شناسد، چگونه برميه خدا شما را مكد بلي شناسيه خدا را مك اما الحال 9

.دي داريها و ماهها و فصل ها و سالها را نگاه مروز10
ده باشميشك شما عبث زحمت يه مبادا براك شما ترس دارم ة دربار11
.ديردكچ ظلم نيبه من ه. ه من هم مثل شما شده امكد، چنانيه مثل من بشوك برادران، از شما استدعا دارم يا 12
. بشارت دادم، اول به شمايه به سبب ضعف بدنكد ي اما آگاه13
. ديرفتي پذيسيح عي خدا و مثل مسةه مرا چون فرشتكد، بليروه نداشتكد و ميه در جسم من بود، خوار نشمردك و آن امتحانِ مرا 14
.دي داديرون آورده، به من مي، چشمان خود را بين بودكه اگر ممكرا به شما شاهدم ي شما؟ زي بادكجا است آن مبارك پس 15
ا دشمن شما شده ام؟ يم، آي گويما راست م پس چون به ش16
. ديرت بطلبيشان را بغي شما ببندند تا شما اي خواهند در را بر رويه مكر، بلين نه به خكي طلبند، ليمرتي شما را به غ17
.    و است، نه تنها چون من نزد شما حاضر باشمكيو در هر زمان نكيرت در امر نين غكي ل18
.ح در شما بسته شودي شما باز درد زه دارم تا صورت مسيه براك فرزندانِ من ي ا19
ر شده امي شما متحةه درباركرا ينم، زكل ي بودم تا سخن خود را تبديه اآلن نزد شما حاضر مكردم ك ي خواهش مي بار20
د؟ي شنويعت را نميا شريد آييد، مرا بگويعت باشير شريد زي خواهيه مكشما  21
.  از آزاديگريز و دينك از يكيم را دو پسر بود، ي ابراهتوب استكرا مي ز22
.   افت و پسر آزاد، بر حسب وعدهيز، بحسب جسم تولّد ينكن پسر كي ل23
.د و آن هاجر استي زاي مي بندگينا برايوه سك از يكي باشند، ين دو زن، دو عهد ميه اكرا ين امور بطور مثل گفته شد زي و ا24
. باشدي ميه با فرزندانش در بندگكرا يه موجود است، زك يمينا است در عرَب، و مطابق است با اورشلي سوهكه هاجر كرا ي ز25
. باشديع ما ميه مادرِ جمكم باال آزاد است ين اورشلكي ل26
.شترانديس از اوالد شوهردار بك يه فرزندان زن بكرا ي، زيده ايه درد زه ندك تو ياد برآور اين و فركصدا ! ، شاد باشيده اييه نزاك نازاد يا: توب استكرا مي ز27
.مي باشي برادران، چون اسحاق فرزندان وعده مين ما اكي ل28
.هستزين اآلن نيرد، همچنك يه بر حسب روح بود جفا مكيافت، بر ويه برحسب جسم تولّد كه آنوقت آنكه چنانك بل29
. افتيراث نخواهد يز با پسر آزاد مينكرا پسر ين زك رونيز و پسر او را بينكد؟ ي گويتاب چه  مكن كي ل30
ميه از زنِ آزادكم بليستيز نينك برادران، فرزندان ي خالصه ا31


 5غالطيان باب 
.دي گرفتار مشويوغ بندگيد و باز در يرد، استوار باشكح ما را به آن آزاد يه مسك يپس به آن آزاد 1
. چ نفع نداردي شما هيح برايد، مسيمختون شوه اگر كم ي گوي من پولس به شما مكني ا2
.عت را بجا آوردي شريه تمامكون است يه مدك دهم يه مختون شود شهادت مكس ك باز به هر ي بل3
.ديض ساقط گشته ايح باطل و از فيد، از مسي شويعت عادل ميه از شرك شما ة هم4
.ميد عدالت هستيمان مترقّب امي روح از اةه ما بواسطكرا ي ز5
ندك يه به محبت عمل مك يمانيه اك بليده دارد و نه نامختوني نه خنته فايسيح عي و در مس6
 منحرف ساخته است؟يه شما را از اطاعت راستكست يكپس ! ديدي دويخوب م 7
.ستيه شما را خوانده است نكب از او ين ترغي ا8
. سازدير را مخمر مي تمام خمك اندةيرماي خم9

. افتيه باشد، قصاص خود را خواهد ك سازد هر يه شما را مضطرب مكن آنكيد داشت، ليگر نخواهي ديچ رأيه هكاوند بر شما اعتماد دارم  من در خد10
. شديب برداشته مين صورت لغزش صليه در اكرا يدم؟ زي ديردم، چرا جفا مك ي برادران اگر من تا به حال به ختنه موعظه مياما ا11
 ساختنديشتن را منقطع ميخو سازنديه شما را مضطرب مك ياش آنانك 12
.دينكگر را خدمت يدكيه به محبت، كد، بلي خود را فرصت جسم مگردانيد؛ اما زنهار آزادي خوانده شده اي برادران به آزاديه شما اكرا يز 13
.شتن محبت نمايخو خود را چون ةيه همساكني در ايعني شود يامل مكلمه ك كيعت در ي شريرا تمامي ز14
  دي شوكگر هاليدكيه مبادا از كد يد، با حذر باشيد و بخوريگر را بگزيدكي اما اگر 15

16 ا مد آورديد، پس شهوات جسم را بجا نخواهينكم به روح رفتار ي گويام.
.دينك يد نمي خواهيه آنچه مك ينند بطورك يگر منازعه ميدكين دو با يرا خواهش جسم به خالف روح است و خواهش روح به خالف جسم؛ و اي ز17



ديستيعت نير شريد، زيت شدي اما اگر از روح هدا18
 و فجور،يك زنا و فسق و ناپايعنيار است، كو اعمال جسم آش 19
نه و خشم و تعصب و شقاق و بدعتها،يك و نزاع و ي و دشمني و جادوگري و بت پرست20
 شونديوت خدا نمكارها وارث ملكن ينندگان چنكه كن دادم، يه قبل از اك دهم چنانيه شما را خبر مكنها يلعب و امثال ا و لهو و ي و حسد و قتل و مست21
 است،ياركزيمان و تواضع و پرهي و اييوكي و ني و حلم و مهرباني و سالمتي روح، محبت و خوشةن ثمركيل 22
.ستيارها نكن يعت مانع چنيچ شريه هك 23
. باشند، جسم را با هوسها و شهواتش مصلوب ساخته انديح ميه از آنِ مسك ي و آنان24
. مينكهم رفتار بم، به روحينكست ي اگر به روح ز25
ميگر حسد بريدكيم و بر يگر را به خشم آوريدكيم تا ي الف زن مشو26


6غالطيان باب 
1 ا از در تجربه يه مبادا تو نكن كو خود را مالحظه . دينكن شخص را به روح تواضع اصالح يد چني هستينه روحاك گرفتار شود، شما يي به خطايسك برادران، اگر يام

.يافت
. ديح را بجا آريعت مسين نوع شريد و بديگر را متحمل شويدكين ي سنگي بارها2
. بدي فري نباشد، خود را ميزيه چك گمان برد و حال آني خود را شخصيسكرا اگر ي ز3
،يگري خواهد داشت نه در دييند، آنگاه فخر در خود به تنهاكس عمل خود را امتحان بك اما هر 4
.س حامل بار خود خواهد شدكرا هر ي ز5
. بسازدك خوب مشاريزهاي چةافته باشد، معلّم خود را در هميم يالم تعلكه در ك اما هر 6
.ردكارد، همان را درو خواهد ك بينچه آدمه آكرا يز. ردك توان يد، خدا را استهزاء نميب مدهي خود را فر7
.دي خواهد درويات جاودانيارد از روح حك روح يه براكند و هر كارد، از جسم فساد درو ك جسم خود يه براكرا هر ي ز8
.  ميرد اگر ملول نشوكم يه در موسم آن درو خواهكرا يم زي خسته نشوياركوكين از نكي ل9

مانيت اي الخصوص با اهل بيم، علييع مردم احسان بنماي، با جمميه فرصت دارك ي خالصه بقدر10
. بدست خود به شما نوشتميد چه حروف جلينكمالحظه  11
. ننديح جفا نبيب مسي صليه براكنيد، محض اي سازند مختون شويشان شما را مجبور ميان سازند، ايو در جسم نماكيني خواهند صورتيه مك ي آنان12
.نندكد تا در جسم در  شما فخر ي خواهند شما مختون شويه مك دارند بليعت را نگاه نمي شوند، خود شريه مختون مكز ينشان يرا اي ز13
اي دني من مصلوب شد و من برايا براي او دنةليه بوسكح ي مسيسيب خداوند ما عينم جز از صلكه فخر كن حاشا از من كي ل14
.ه خلقت تازهك بلي است و نه نامختونيزي نه ختنه چيسيح عيه در مسكرا يز 15
.ل خدايشان باد و بر اسرائي و رحمت بر اينند، سالمتك ين قانون رفتار ميه بدك ي و آنان16
  . را دارميسي خداوند عيه من در بدن خود داغهاكرا يس مرا زحمت نرساند زكچ ين هي بعد از ا17
نيآم. دران برايح با روح شما باد اي مسيسيض خداوند ما عي ف18




  اَفَسسيانرسالة پولس رسول به 
*************************************


1افسسيان باب 

1 سي مسيسي خدا ورسول عةپولُس به ارادمك ينيح، به مقد سيسيح عيمس مانداران دري باشند و ايه در اَفَس
شما بادح خداوند بر ي مسيسي از جانب پدر ما خدا و عيض و سالمتيف 2
.حي در مسي آسمانيهاي در جايت روحانك ساخت به هر بركه ما را مباركح ي مسيسي باد خدا و پدر خداوند ما عكمتبار 3
.ميب باشي عيد تا در حضور او در محبت مقدس و بياد عالم در او برگزيش از بنيه ما را پك چنان4
 خود،ة اراديح برحسب خشنودي مسيسيم بوساطت عيشون نمود تا او را پسر خوانده ييه ما را از قبل تعك 5
. بيد در آن جبيض گردانيه ما را به آن مستفكض خود يش جالل في ستاي برا6
. ميافته ايض او ي دولت فة آمرزش گناهان را به اندازيعنيه ي به سبب خون او فديه در وك 7
. مت و فطانتك عطا فرمود در هر حيه آن را به ما به فراوانك 8
 ه در خود عزم نموده بود،ك خود يد، برحسب خشنودي خود را به ما شناسانةه سرّ ارادك چون9

.  در اويعنيند، كح جمع ين است، در مسيز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زميمال زمانها تا همه چك انتظام ي برا10
.ندك ي خود مة اراديرا موافق رأ زهاي چةه همكقصد او م برحسبيتن گشيش معيه پكم، چنانيراث او شده اي ميز در ويه ما نك 11



.م، جالل او ستوده شودي بوديح ميدوار به مسيه اول امك تا از ما 12
.ديد، از روح قُدوسِ وعده مختوم شديمان آوردي چون ايد، در ويدي بشارت نجات خود را شنيعني، يالم راستكز چون ي شما ني و در و13
 خاص او تا جالل او ستوده شودك آن مِلْي فدايراث ما است براي مةانعيه بك 14
دم، ين شني مقدسة خداوند و محبت شما را با هميسيمان شما را در عيز چون خبر اين، من نيبنابرا 15
 خود،ياد آوردن شما در دعاهاي شما و از ير نمودن براكستم از شي اي باز نم16
. ديشف را در معرفت خود به شما عطا فرماكمت و كه پدر ذوالجالل است، روح حكح ي مسيسي خداوند ما عي تا خدا17
ن،يراث او در مقدسيدام است دولت جالل مكست و يد دعوت او چيه امكد ي تا چشمان دل شما روشن گشته، بدان18
  قوت او  يين برحسب عمل توانايمنوت قوت او نسبت به ما مي نهاي و چه مقدار است عظمت ب19
د،ي نشاني آسمانيهايد و به دست راست خود در جايزانيرد چون او را از مردگان برخكح عمل يه در مسك 20
زينده نيه در عالم آكن عالم فقط بلي شود، نه در ايه خوانده مك ياست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامي باالتر از هر ر21
سا داد،يلكز به ياو را سر همه چ او نهاد و يهاير پايز را زيو همه چ 22
 سازديه همه را در همه پر مك او ي پريعنيه بدن اوست ك 23
 

2افسسيان باب 
1  د،يد، زنده گردانيا و گناهان مرده بوديه در خطاكو شما را

.ندك يت عمل ميال در فرزندان معصه الحك ي آن روحيعنيس قدرت هوا ين جهان، بر وفق رئي اةد برحسب دوريردك يه در آنها قبل، رفتار مك 2
م و طبعاَ فرزندان غضب ي آورديار خود را به عمل مك و افي جسمانيم و هوسهايردك ي مين زندگي خود قبل از ايز در شهوات جسماني ما نةشان، هميان ايه در مك 3

.گرانيه دكم، چنانيبود
ه با ما نمود،كمِ خود يظتِ محبتِ عيثيت، دولتمند است، از حيه در رحمانكن خدا كي ل4
.ديافته ايض نجات يه محض فكرا يد، زيح زنده گردانيم با مسيا مرده بوديه در خطاكز ي ما را ن5
.دي نشانيسيح عي در مسي آسمانيهايد و در جايزاني و با او برخ6
.ظاهر سازد دارد يسيح عيه بر ما در مسك يض خود را به لطفيت في نهاينده دولت بي آي تا در عالم ها7
ه بخشش خداست،كست بلين از شما نيمان و اي اةليد، بوسيافته ايض نجات يه محض فكرا ي ز8
.ندكس فخر نكچ ياعمال تا ه و نه از9

ميي نماكا نمود تا در آنها سلويه خدا قبل مهكو كي نيارهاك ي برايسيح عيده شده در مسيم، آفريه صنعت او هستكرا ي ز10
11  ت هايه شما در زمان سلف اكد ي آوراديلهذا بها ختنيده ميه به اهل ختنه نامك يه آنانك در جسم ي امبه دست است، شما ةشان در جسم و ساخته شدي اة شوند، ام 

 خوانند،يرا نامختون م
.        ديا بودي خدا در دنيد و بيم ايگانه و بي وعده بي و از عهدهايل، اجنبيتِ خاندانِ اسرائيح جدا و از وطنيه شما در آن زمان از مسك 12
  .دي شده اكيح نزديد، به خون مسيه در آن وقت دور بودك شما يسيح عين الحال در مسكي ل13
ان بود منهدم ساخت، يه در مك را ييوار جدايد و دي گردانكيه هر دو را ك ما است يه او سالمتكرا ي ز14
. نديافريد در خود بي انسان جدكيرده، از هر دو كه مصالحه ك بود، به جسم خود نابود ساخت تا ضيه در فراكام را كعت احي شريعني و عداوت 15
شت،كه بر آن عداوت را كب خود ي جسد با خدا مصالحه دهد، بوساطت صلكي و تا هر دو را در 16
.بودند كيه نزدك يمصالحه را به آناند ويه دور بودكد به شما ي و آمده بشارت را مصالحه رسان17
مي روح دخول داركي او هر دو نزد پدر در ةليه بوسكرا ي ز18
. خداةد و از اهل خانين هستيه هموطن مقدسكد بليستي نيب و اجنبين به بعد غريپس، از ا 19
. ه استيح سنگ زاوي مسيسيه خودِ عكد يا بنا شده اياد رسوالنĤمدآ و انبي و بر بن20
.ندك يل مقدس در خداوند نمو مكيم مرتّب شده، به ه عمارت با هي تماميه در وك 21
دين خدا شوكد تا در روح مسي شويرده مكز با هم بنا ي شما ني و در و22
 

 3افسسيان باب 
   امت هاي شما اي برايسيح عير مسيه پولس هستم و اسكن سبب، من ياز ا 1
شده است،ه بجهت شما به من عطا كض خدا را ير فيد تدبيده باشياگر شن 2
ش نوشتم،يه مختصراّ پكشف بر من اعالم شد، چنانكن سرّ از راه يه اك 3
.ديح بفهمي مرا در سرّ مسكد ادراي تواني آن مة و از مطالع4
شوف گشته است،ك او به روح ميايه الحال بر رسوالن مقدس و انبك يار نشده بود، بطورك آدم آشي گذشته به بنيه آن در قرنهاك 5
. هستندكيل شريح بوساطت انجي او در مسة وعدةراث و در بدن و در بهريت ها در مه امك 6
ه برحسب عمل قوت او به من داده شده استكض خدا ي فيه خادم آن شدم بحسب عطاك 7
 دهم،ح بشارتياس مسي قيان امت ها به دولت بيه درمكض عطا شد ين فينم، اي مقدسةن هميمتركمتر از كه ك به من يعني 8
. ديح آفري مسيسي عةليز را بوسيه همه چك يي عالم ها مستور بود، در خدايه از بناك يست انتظام آن سِرّيه چك و همه را روشن سازم 9

سا معلوم شود،يلك ةليمتِ گوناگون خدا بوسك، حي آسمانيهاياستها و قدرتها در جايه الحال بر ارباب رك تا آن10
 نمود،يسيح عيدر خداوند ما مسه ك ير ازلي بر حسب تقد11



.يمان ويم به سبب اي جسارت و دخولِ با اعتماد داريه در وك 12
ه آنها فخر شما استكد يه از زحمات من به جهت شما خسته خاطر مشوك لهذا استدعا دارم 13
 زنم نزد آن پدر،ين سبب، زانو مياز ا 14
 شود؛ي ميسمن مي در آسمان و بر زميه از او هر خانواده اك 15
د،ي خود از روح او به قوت زورآور شويتِ باطنيه در انسانكند كه بحسب دولت جالل خود به شما عطا ك 16
ن شود؛ك شما سايمان در دلهايح به وساطت اي تا مس17
ست؛ي چي و عمق و بلنده عرض و طولكد ينك كن ادراي مقدسيه با تمامكد يابياد نهاده، استطاعت يرده و بنكشه ي و در محبت ر18
 خداي پريد تا تماميه فوق از معرفت است تا پر شوكح يد به محبت مسي عارف شو19
ند،ك يه در ما عمل مك يم، بحسب آن قوتينكر كا فيم يادتر از هر آنچه بخواهيت زي نهايند بكه بكه قادر است كالحال او را  20
نيآم. ع قرنها تا ابداآلباد جالل بادي تا جميسيح عيسا و در مسيلك مر او را در 21
 

4افسسيان باب 
1  د،ينكد، رفتار يه به آن خوانده شده اك ي آن دعوتيستگيه به شاك باشم، از شما استدعا دارم ير ميه در خداوند اسكلهذا من

د؛يگر در محبت باشيدكي و تواضع و حلم، و متحمل يمال فروتنك با 2
.دي نگاه داري سالمتة روح را در رشتيگانگيه كد ينك ي و سع3
. شيدِ دعوت خوي امكيد در يز دعوت شده ايه نك روح، چنانكي جسد هست و كي 4
د؛ي تعمكيمان، ي اكي خداوند، كي 5
.  شما استةان همه و در هميه فوق همه و در مك خدا و پدر همه كي 6
.حيمس بخشش ةده شد بحسب اندازيض بخشي از ما را فيكين هر كي ل7
.  برد و بخششها به مردم داديري را به اسيرين صعود نمود، اسيي عليچون او به اعل: دي گوين مي بنابرا8
.نيرد به اَسفَل زمكه اول نزول هم كنيست؟ جز اين صعود نمود چي اما ا9

.ندكر زها را پي چة تا همكع افاليرد باالتر از جمكز يه صعود نكه نزول نمود، همان است ك آن10
   شبانان و معلّمان را،ين و بعضي مبشّريا و بعضي انبي رسوالن و بعضيد بعضي و او بخش11
ح،ي جسد مسي بنايار خدمت، براك ين، برايل مقدسيمك تي برا12
.ميح برسي مسي قامت پرةامل، به اندازكمان و معرفتِ تّامِ پسر خدا و به انسانِ ي ايگانگي تا همه به 13
؛ي گمراهيرهاك مي برايشيله اندي مردمان در حيم، از دغابازيم نباشين اطفال متِموجِ و رانده شده از باد هر تعلياز ا تا بعد 14
  ح؛ ي مسيعنيه سر است، كم در او يي نمايز ترقّي نموده، در هر چي راستيرويه در محبت پك بل15
شتن در محبتي خوي بناي دهد براي بدن را نمو مي هر عضوة و برحسب عمل به اندازيب و مرتّب گشته، به مدد هر مفصلكه از او تمام بدن مرك 16
.ندي نمايه امت ها در بطالتِ ذهنِ خود رفتار مكد، چنانييگر رفتار منمايه شما دك دهم يم و در خداوند شهادت مي گوين را ميپس ا 17
.شان استيشان در اي ايه بجهت سخت دلك يب جهالتات خدا محروم، به سبي هستند و از حكيه در عقل خود تارك 18
 را به حرص به عمل آورنديكرده اند تا هر قسم ناپاكم ير شده، خود را به فجور تسلك فيه بك 19
.دياموخته اينطور نيح را به اين شما مسكيل 20
  .ت اسيسي در عيه راستك يد، به نهجيافته ايم يد و در او تعليده اي هرگاه او را شن21
.دينكرون ي گردد، از خود بيبنده فاسد ميه از شهوات فركهنه را كت ي خود، انسانةه شما از جهت رفتار گذشتك تا آن22
.دي و به روح ذهن خود تازه شو23
ديده شده است بپوشي آفريقيت حقيه به صورت خدا در عدالت و قدوسكت تازه را ي و انسان24
ميگريدكي يه ما اعضاكرا يد، زي خود راست بگوةيس با همساكرده، هر ك كلهذا دروغ را تر 25
.ندكظ شما غروب نيد بر غيد؛ خورشيد و گناه مورزيريخشم گ 26
.ديس را مجال ندهي ابل27
.      دهديزي را چيازمنديشد تا بتواند نكرده، زحمت بكو كيار نك خود يه به دستهاكند بلك نيگر دزدي دزد د28
.ض رسانديو باشد تا شنوندگان را فكي بنا نيه آنچه بحسب حاجت و براكد، بليايرون نيدهان شما بچ سخن بد از ي ه29
. ديد، محزون مسازي مختوم شده ايه به او تا روز رستگارك و روح قدوس خدا را 30
د، ينك و خباثت را از خود دور يياد و بدگويظ و خشم و فري و غي و هر قسم تلخ31
  ده استيح شما را هم آمرزيه خدا در مسكد چنانييگر را عفو نمايم و همديد و رحيهربان باشگر ميدكي و با 32


5افسسيان باب 

1 ينكز به خدا اقتدا يپس چون فرزندان عز   

ديگذران ي عطر خوشبوي برايه و قرباني ما به خدا هديشتن را برايح هم ما را محبت نمود و خويه مسكد، چنانييو در محبت رفتار نما 2
.دي شاين را ميه مقدسكور هم نشود، چنانكان شما هرگز مذي و طمع در ميكاما زنا و هر ناپا 3
.يرگزاركه شكست بليسته نينها شايه اك ي و چرب زبانييهوده گوي و نه قباحت و ب4



.ح و خدا ندارديوت مسك مل دريراثيه بت پرست باشد، مكا طماع ي كا ناپاي يچ زانيه هكد ي دانين ميقين را يرا اي ز5
 . شوديت نازل مي معصينها غضب خدا بر ابنايه به سبب اكرا يب ندهد، زيس شما را به سخنان باطل فركچ ي ه6
دي مباشكيشان شري پس با ا7
.دينكپس چون فرزندان نور رفتار . دي باشين الحال در خداوند، نور مكيد، ليشتر ظلمت بوديه پكرا يز 8
. استي و عدالت و راستييوكيمال، نك نور در ةويه مكرا ي ز9

.ستي خداوند چةديه پسندكد ييق نمايو تحق 10
د،ينكه آنها را مذمت كد بلي مباشكي ثمر ظلمت شري و در اعمال ب11
.ح استير آنها هم قبك ذينند، حتّك يشان خفا ميه در اك ييارهاكرا ي ز12
. شود نور استيه هر چه ظاهر مكرا ي گردد، زيهر مه مذمت شود، از نور ظاك يزين هر چكي ل13
ح بر تو بدرخشديز تا مسيدار شده، از مردگان برخي، بيده ايه خوابك تو يد اي گوين مي بنابرا14
  .مانيكه چون حكد، نه چون جاهالن بلييه چگونه با دقّت رفتار نماكد يپس باخبر باش 15
. استرين روزها شريرا ايد زيابي و وقت را در16
.ستي خداوند چةه ارادكد يه بفهمكد، بلي فهم مباشين جهت بي از ا17
.ديه از روح پر شوكه در آن فجور است، بلكد ي و مست شراب مشو18
.دييد و ترنّم نمايي خود به خداوند بسرايد و در دلهاينك گفتگو ي روحانيحات و سرودهاير و تسبيگر به مزاميدكي و با 19
.دينكر كح شي مسيسيز خدا و پدر را به نام خداوند ما عيت هر چوسته بجهي و پ20
دينك اطاعت يگر را در خدا ترسي همد21
.ه خداوند راكد چنانينك زنان، شوهران خود را اطاعت يا 22
.   بدن استةسا و او نجات دهنديلكز سر يح نيه مسكه شوهر سر زن است چنانكرا ي ز23
 باشنديز شوهران خود را در هر امرين زنان نيح است، همچني مسعيسا مطيلكه كن همچنانكي ل24
. آن داديشتن را برايسا را محبت نمود و خويلكح هم يه مسكد، چنانيي شوهران زنان خود را محبت نمايا 25
د،يس نمايالم طاهر ساخته، تقدك ةلي تا آن را به غسل آب بوس26
.ب باشدي عيه تا مقدس و بكز مثل آن نداشته باشد، بليچ چيا هين و يه و چكه لكزد د را به نزد خود ظاهر ساي مجيسايلك تا 27
.دي نمايشتن را محبت ميد، خوي خود را محبت نماةه زوجكرا هر يند زيش را مثل بدن خود محبت نمايد مردان زنان خوين طور، باي به هم28
.سا رايلكز يه خداوند نكند، چنانك يت و نوازش مي آن را تربهكس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلكچ يرا هي ز29
.  اويم، از جسم و استخوانهاي باشي مي بدن ويه اعضاك زانرو 30
.تن خواهند بودكيوست و آن دو يش خواهد پي خوةرده، با زوجكه مرد پدر و مادر خود را رها كنجاست ياز ا 31
.مي گويسا سخن ميلكح و ي مسةن من درباركيم است، لين سرّ، عظي ا32
د احترام نموديد و زن شوهر خود را بايرا مثل نَفْس خود محبت بنماز زن خودي از شما نيكي خالصه هر 33


6افسسيان باب 
1ن انصاف استيه اكرا يد، زيين خود را در خداوند اطاعت نماي فرزندان، والديا  

2  ل با وعده استم اكن حيه اكپدر و مادر خود را احترام نماو.
.ينكن يت باشد و عمر دراز بر زمي تا تو را عاف3
 دييت نمايحت خداوند تربيب و نصيشان را به تأديه اكد بلياوري پدران، فرزندان خود را به خشم مي و ا4

  . دينك اطاعت يح با ترس و لرز، با ساده دلي خود را چون مسيان بشري غالمان، آقايا 5
 آورند،ي خدا را از دل به عمل مةه ارادكح يه چون غالمان مسك انسان، بلير مثل طالبانِ رضامند نه به خدمتِ حضو6
نند نه انسان را،ك ي ميت خالص خداوند را بندگي و به ن7
.افت، خواه غالم و خواه آزاديافات آن را از خداوند خواهد كند، مكو كيه عمل نكس ك دانند هر ي و م8
ستي هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نييه خودِ شما را هم آقاكد ي دانيه مكد، چونينكردن احتراز كد يد و از تهديين نَسق رفتار نمايشان به هميان، با اي آقاي و ا9

.دي قوتِ او زورآور شويي برادران من، در خداوند و در توانايخالصه ا 10
.دينكس مقاومت ي ابليرهاكد با ميد تا بتواني تمام خدا را بپوشة اسلح11
.   ي آسمانيهاي شرارت در جاي روحانين ظلمت و با فوجهاياستها و قدرتها و جهان داران ايه با ركست بلي گرفتن با خون و جسم نيشتكه ما را كرا ي ز12
.ديستيار را به جا آورده، باكد و همه ينكر مقاومت يدر روز شرديد تا بتواني تام خدا را بردارة لهذا اسلح13
.ديستيرده، باك بسته و جوشن عدالت را دربر يمر خود را به راستك پس 14
.دينك را در پا يلِ سالمتينِ استعدادِ انجي و نعل15
.دينكر را خاموش ين شري آتشيرهاي تيد تماميه به آن بتوانكد يشكمان را بين همه سپر اي اي و بر رو16
. ديم خداست بردارالكه كر روح را ي و خُودِ نجات و شمش17
ديدار باشين بي مقدسةن به اصرار و التماسِ تمام بجهت همي هميد و براينك و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا 18
م،ي اعالم نمايريل را به دلي زبان سرّ انجيالم به من عطا شود تا با گشادگكز تا ي من نيو برا 19



د گفتي بايه مك يم، بطوري سخن گويريتا در آن به دلنمك ي ميگريچليرها اي آن در زنجيه براك 20
د،يز خواهد آگاهانين در خداوند است، شما را از هر چيامز و خادميه برادر عزكس كيخيد، تينم مطّلع شوك ياما تا شما هم از احوال من و از آنچه م 21
. بخشدي شما را تسلّيد و او دلهايما آگاه باشن به نزد شما فرستادم تا از احوال يه او را بجهت همك 22
. ح خداوند بادي مسيسي پدر و عيمان از جانب خداي برادران را سالم و محبتِ با ا23
نيآم. ض بادي دارند، في فسادي خداوند محبت در بيسيح عيه به مسك يسانك ة  با هم24
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1فيليپيان باب 
1 سةح، به همي مسيسيس، غالمان عوموتايپولس و تاساني ميلّپيه در فك يسيح عين در مسي مقدقُفان و شَمباشند با اُس   

2 ح خداوند بر شما بادي مسيسي از جانب پدر ما خدا و عيض و سالمتيف
 گزارم،ير مك خود را شي شما خدايادگاري يو در تمام 3
نم، ك ي دعا ميع شما به خوشي جمي خود برايته در هر دعاوسي و پ4
.ل از روز اول تا به حالي انجيت شما براك به سبب مشار5
.ديمال خواهد رسانكح به ي مسيسيرد، آن را تا روز عكو را در شما شروع كيه عمل نكه او كن اعتماد دارم يه به اك چون6
 كي شما با من شرةل همي من و در حجت و اثبات انجيرهايه در زنجك دارم يه شما را در دل خود مكرا ينم زكر كن فيما هم شة همةه درباركه مرا سزاوار است ك چنان7

.دين نعمت هستيدر ا
 شما هستمةح، مشتاق همي مسيسي عيه چقدر در احشاكرا خدا مرا شاهد است ي ز8
.ار افزونتر شوديم بسمال فهكنم تا محبت شما در معرفت و ك ين دعا مي ايو برا 9

د،ي لغزش باشي غش و بيح بيد و در روز مسيني بهتر را برگزيزهاي تا چ10
  د و حمد خداستي تمجيح براي مسيسي عةليه بوسك عدالت ةويد از مي و پر شو11
د، يل انجامي انجيس به ترقّكه آنچه بر من واقع گشت، برعكد ي خواهم شما بداني برادران، مياما ا 12
13و به هميارا شد در مسك من آشيرهايه زنجك ي بحد گراني دةح در تمام فوج خاص.
.ندي ترس بگويالم خدا را بكه كنند ك يشتر جرأت ميده، بي من اعتماد به هم رسانيرهايثرا از برادران در خداوند از زنجك و ا14
.يز خشنود هم اي بعضينند، ولك يح موعظه مي از حسد و نزاع به مسي اما بعض15
.ندي افزاي من زحمت ميرهايه به زنجك برند ينند و گمان مك يح اعالم مياما آنان از تعصب نه از اخالص به مس16
ن شده اميل معيتِ انجيه من بجهتِ حماك دانند يه مكنان از راه محبت، چوني اي ول17
رد،ك هم خواهم يه شادكن شادمانم بلي شود و از ايح موعظه مي به مس،يه به هر صورت، خواه به بهانه و خواه به راستكنيپس چه؟ جز ا 18
  ح،ي مسيسيد روح عيي شما و تأي دعاةليد بوسيه به نجات من خواهد انجامك دانم يرا مي ز19
ات يافت، خواه در حيبدن من جالل خواهد ح در يز مسيشه، اآلن نيه همك، چنانيريمال دلكه در كد، بليشكز خجالت نخواهم يچ چيه در هكد من ي برحسب انتظار و ام20

  .و خواه در موت
. ح است و مردن نفعيستن مسيه مرا زكرا يز 21
.نمكار يدام را اختك دانم يار من است، پس نمكستن در جسم، همان ثمر ين اگر زكي ول22
.ار بهتر استين بسيرا ايشم، زح باينم و با مسكه رحلت كه خواهش دارم كن دو سخت گرفتار هستم، چونيان ايرا در مي ز23
. شما الزم تر استين در جسم ماندن براكي ل24
مان شما،ي اي و خوشي شما توقف خواهم نمود بجهت ترقةه خواهم ماند و نزد همك دانم ين اعتماد را دارم، مي و چون ا25
گر نزد شماي آمدن من بار دةلي در من افزوده شود بوسيسيح عي تا فخر شما در مس26
27 مان ي اي نفس براكيد و به ي روح برقراركيه به كب باشم، احوال شما را بشنوم ينم و خواه غايم و شما را بيد تا خواه آييح رفتار نمايل مسي انجةستي بطور شايبار
.دينك يل مجاهده ميانج
. ن از خداستيل نجات و اي شما را دلت است، اماكل هاليشان دلي اين برايه همكد يستي از دشمنان ترسان نيچ امري و در ه28
د ي شنويمد و اآلن هميديه در من دكو شما را همان مجاهده است .  اويدن هم برايشكه زحمت كمان آوردن به او بليح نه فقط ايه به شما عطا شد به خاطر مسكرا ي ز29

ه در من استك




2فيليپيان باب 

1  ت، يا تسلّيح، ي در مسيحتين اگر نصيبنابراا شفقت و رحمت هست،يت در روح، كا شراي محب
.دير را داشته باشك فكيد و ي دل بشوكيد و همان محبت نموده، ينكر ك فكيد تا با هم يامل گردانك مرا ي پس خوش2
. ديگران را از خود بهتر بداني ديه با فروتنكد، بلينكز را از راه تعصب و عجب ميچ چي و ه3
زيگران را ني ديارهاكدام كه هر كند، بلك خود را نيارهاكمالحظه  از شما كي و هر 4
5 ز بودي نيسيح عيه در مسكر در شما باشد كن فيپس هم
مت نشمرد، يه چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنك 6
  رفت و در شباهت مردمان شد؛يرده، صورت غالم را پذك ين خود را خالكي ل7
.ديع گرديب مطيه تا به موت صلكشتن را فروتن ساخت و تا به موت بليافت شد، خويل انسان ك و چون در ش 8
. ديع نامهاست، بدو بخشيه فوق از جمك را يت سرافراز نمود و ناميز او را بغاين جهت خدا ني از ا9

ن است خم شود،ير زمين و زي از آنچه در آسمان و بر زميي هر زانويسي تا به نام ع10
 پدريد خداي تمجيح، خداوند است براي مسيسيه عكند ك اقرار ي هر زبان و11
.ديبم، نجات خود را به ترس و لرز بعمل آوريه غاك يادتر اآلن وقتيار زيه بسكد، نه در حضور من فقط بلي بوديع  ميشه مطيه همكزانِ من چناني عزيپس ا 12
. ندك يجاد مياده و هم فعل را بعمل ا خود، هم اريه در شما برحسب رضامندكرا خداست ي ز13
د، ينك را بدون همهمه و مجادله بيارك و هر 14
د، ي درخشيرها در جهان ميان چون نيه در آن مكش كج رو و گردنك يان قوميد، در مي مالمت باشيب و ساده دل و فرزندان خدا بي عي تا ب15
.ده باشميشكده و عبث زحمت نيه عبث ندوكح تا آنيمسد، بجهت فخر من در روز ي افرازيات را برميالم حك و 16
. نمك ي مي شما شادةخته شوم، شادمان هستم و با هميمان شما ري و خدمت ايه هرگاه بر قربانك بل17
دينك ي ميد و با من شاديز شادمان هستين شما ني و همچن18
.ز از احوال شما مطّلع شده، تازه روح گردميرستم تا من ن نزد شما بفيس را به زودوموتايه تكدوارم ي خداوند اميسيو در ع 19
. شدي شما اندةه به اخالص درباركگر را همدل ندارم ي ديسكرا ي ز20
.ح راي مسيسي طلبند، نه امور عيه همه نفع خود را مك زانرو 21
. رده استكل خدمت ي انجيند، او با من براك يه فرزند پدر را خدمت مكرا چنانيد، زي دانيل او را مي اما دل22
. درنگ بفرستمي شود، او را بيار من چطور مكدم يه چون دكدوارم ي پس ام23
مياي بيه خود هم به زودك اما در خداوند اعتماد دارم 24
25 فْرُدِتُس را به سوك الزم دانستم يولا شمايار و همجنگ مكه مرا برادر و همكم ي شما روانه نمايه اَپرا رسول و خادم حاجت من باشد، ام .
  .مار شده بوديه او بكد يده بوديه شنكنين شد از اي شما بود و غمگةه مشتاق همكرا ي ز26
. بر غم نباشديز تا مرا غميه بر من نك ترحم فرمود و نه بر او فقط بلين خدا بر وكيمار و مشرف به موت بود، لي الواقع بيف و27
  .متر شودكد و حزن من يدنش باز شاد شوينه نمودم تا از دشتر او را رواي بي پس به سع28
د،يسان را محترم بداركن يد و چنيري بپذيمال خوشك پس او را در خداوند با 29
مال رساندك من به يخود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را براح مشرف بر موت شد و جانيار مسكرا در ي ز30


3فيليپيان باب 
1  شما استيمنيست و اين نيهمان مطالب را به شما نوشتن بر من سنگ. دي برادران من، در خداوند خوش باشيخالصه ا .

. ديزياز مقطوعان بپره. ديير احتراز نماياز عامالن شر. دي از سگها باحذر باش2
.مير جسم اعتماد ندارم و بينك ي فخر ميسيح عيم و به مسينك يه خدا را در روح عبادت مكم يرا مختومان ما هستي ز3
.شتريه در جسم اعتماد دارد، من بكگر گمان برد ي ديسكاگر . ز اعتماد استي هر چند مرا در جسم ن4
،يسيعت فريان، از جهت شري از عبرانين، عبرانياميل، از سبط بني اسرائةلي روز هشتم مختون شده و از قب5
بي عي، بيعتي شرسا، از جهتِ عدالتِيلكننده بر كرت جفا ي از جهت غ6
.ان دانستميح زي بود، آن را به خاطر مسياما آنچه مرا سود م 7
.ابميح را دريردم و فضله شمردم تا مسكان يز را زيه همه چك بل8
.مان استي اه  از خدا برك ي عدالتيعني شود، يح ميمان مسي اةليه بوسكه با آن كعت است، بليه از شركافت شوم نه با عدالتِ خود ي ي و در و9

. را بشناسم و با موت او مشابه گردمي ويت در رنجهاك را شرايامت وي و تا او را و قوت ق10
.امتِ از مردگان برسمي مگر به هر وجه به ق11
  ز  مرا بدست آورديح ني مس آنيه براكد آن را بدست آورم يه شاكوشم بلك ي آن مي در پيامل شده باشم، ولكا تا بحال يه تا به حال چنگ آورده كني نه ا12

13 ده، يشكشتن را يش است، خوي آنچه در پيرده و به سوكه آنچه در عقب است فراموش كنم ك يز مي چكين كيه من بدست آورده ام؛ لك برم ي برادران، گمان نميا
. استيسيح عيه در مسكوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا ك ي مقصد مي در پ14
.شف خواهد فرمودكن را هم بر شما يد، خدا ايگر دارير دك الجمله فيم و اگر فير داشته باشكن فيم، ايامل هستكه كع ما ي پس جم15



ردكد يم، به همان قانون رفتار بايده ايه رسك ي اما به هر مقام16
.نندك يد، رفتار ميره در ما داك يه بحسب نمونه اك را يد آنانينكد و مالحظه يي برادران، با هم به من اقتدا نمايا 17
 باشند،يح ميب مسيه دشمنان صلكنم ك يه ميز با گريرده ام و حال نك شما يشان را بارها براير اكه ذكند ي نماي رفتار مياريه بسكرا ي ز18
.دننك يشه مي انديوي دنيزهايشان، و چيشان در ننگ ايشان و فخر ايم اكشان شي ايت است و خداكشان را هاليه انجام اك 19
م،يشك يح خداوند را انتظار مي مسيسي عيعنيز نجات دهنده يه از آنجا نك اما وطن ما در آسمان است 20
ع خود بگردانديز را مطيه همه چكد او مصور شود، برحسب عمل قوت خود يل خواهد نمود تا به صورت جسد مجيل ما را تبديل جسد ذلكه شك 21


4فيليپيان باب 
1  زاني عزيد اينطور در خداوند استوار باشي و تاج من، به همياق من و شاديز و مورد اشتي برادران عزيان، يبنابرا.
.  باشندي رأكيه در خداوند ك التماس دارم يخيه استدعا دارم و به سِنتي از اَفُود2
شان يه نام اكاران من كر هميز و سايمِنْتُس نيلِك بودند با اَي مكيل با من شرينجه در جهاد اكرا ي، زينكشان را امداد يه اكنم ك يخالص خواهش م همقطاريز اي و از تو ن3

ات استيدر دفتر ح
4 ديم شاد باشي گويو باز م. ديدر خداوند دائماً شاد باش.
. استكيخداوند نزد. ع مردم معروف بشودي اعتدال شما بر جم5
.دينكوالت خود را به خدا عرض و مسيرگزاركصالت و دعا با شز با يه در هر چكد، بلينكشه ميز اندي همه چي برا6
 نگاه خواهد داشتيسيح عي شما را در مسي عقل است، دلها و ذهنهايه فوق از تمامك خدا ي و سالمت7
ه بوده باشد، در ك يلت و هر مدحير فض نام است و هكيل و هر چه ني و هر چه جمكد و هر چه عادل و هر چه پاي برادران، هر چه راست باشد و هر چه مجيخالصه ا 8

  . دينكر كآنها تف
   با شما خواهد بودي سالمتيد، و خدايد، آنها را بعمل آريده ايده و ديرفته و شني و آنچه در من آموخته و پذ9

.ديافتين فرصت نكيد، ليردك ير مكز تفين نيوفه آورد و در اك من شير شما براكه اآلن آخر، فكدم يار شاد گرديو در خداوند بس 10
.نمكه باشم، قناعت ك يه در هر حالتكه آموخته ام كرا يم، زي گوياج سخن مي احتةه دربارك نه آن11
.اد گرفته امي و افالس را يدولتمند وي و گرسنگيريز، سي دانم، در هر صورت و در همه چي را هم مي دانم و دولتمندي و ذلّت را م12
.  بخشديت ميه مرا تقوكح ي مسز را دارم دري قوت هر چ13
.دي شدكي من شريه در تنگكد يردك ييوكين نكي ل14
.رد جز شما و بسكت نكسا در امر دادن و گرفتن با من شرايلكچ يه روانه شدم، هيادونكل، چون از مي انجيه در ابتداكد يان شما هم آگاهيپيلي في اما ا15
.دياج من فرستادي احتيرا دو دفعه بكي هم يكيه در تسالونكرا ي ز16
.ديفزايبه حساب شما بهك هستم يه طالب ثمركه طالب بخشش باشم، بلك نه آن17
. خداستةدي مقبول و پسندي قربانيه عطر خوشبوكافته ام ي شما را از اَپفْرُدِتُس يايه هداكپر گشته ام چون. ت دارميفاكشتر از يه بكز بلي همه چي ول18
. رفع خواهد نموديسيح عيجالل در مساجات شما را برحسب دولت خود دري احتة من همي اما خدا19
نيآم. و خدا و پدر ما را تا ابداآلباد جالل باد 20
.  فرستندي باشند به شما سالم      ميه با من مك يو برادران. دي سالم برسانيسيح عيهر مقدس را در مس 21
.صر هستنديه از اهل قك ي الخصوص آناني، عل رساننديع مقدسان به شما سالم ميجم22
 نيآم. ع شما باديح با جمي مسيسيض خداوند ما عي ف23

 
 

  انيولُسك  پولس رسول بهةرسال
********************************

  
1كولسيان باب 

س برادر،وموتاي و تيسيح عي خدا رسولِ مسةپولس به اراد 1
.ح خداوند بر شما بادي مسيسي از جانب پدر ما خدا و عيض و سالمتيح فين در مسيان ام و برادريولُسك به مقدسان در 2
م،يي نماي شما دعا ميوسته برايم و پينك ير مكح را شي مسيسي خدا و پدر خداوند خود ع3
م،يديد شنيي نمايع مقدسان ميه با جمك را ي و محبتيسيح عيمان شما را در مسيه اك چون4
د، يديل سابقاً شني انجيالم راستكه خبر آن را در كه بجهت شما در آسمان گذاشته شده است ك يدي به سبب ام5
.دي دانسته ايض خدا را در راستيد و فيديه آن را شنك يز از روزيان شما نيه در مكند، چنانك ي آورد و نمو ميوه ميز و مي عالم نيه در تمامكه به شما وارد شد چنانك 6
.  شما استيح براين مسيز ما و خادم اميه همخدمت عزكد يافتيم يپفْراس تعله از اِك چنان7
.ه در روح است خبر دادكز از محبت شما ي و او ما را ن8
د، ي پر شويت و فهم روحانمك او در هر حةمال معرفت ارادك شما و مسألت نمودن تا از يردن براكستم از دعا ي ايم، باز نميدين را شنيه اك يز از روزي و از آن جهت ما ن9

د،ينكامل خدا نمو كد و به معرفت يو بار آوركيد و در هر عمل نيي رفتار نمايمال رضامندك خداوند به ةستيق شاي تا شما به طر10



د؛ي داشته باشيامل و تحمل را با شادمانكد تا صبر ي جالل او به قوت تمام زورآور شويي تواناة و به انداز11
ده است،يراث مقدسان در نور گرداني مةق بهريه ما را الكد يرگزارك را ش و پدر12
وت پسر محبت خود منتقل ساخت، كده، به ملي و ما را از قدرت ظلمت رهان13
.ميافته ايش را ي آمرزش گناهان خويعني خود ةي فديه در وك 14
.دگاني آفري تمامةده است، نخست زادي نادي و او صورت خدا15
.ده شدي او آفري او و براةلياسات و قوات؛ همه بوسي و تختها و سلطنتها و ريدني ناديزهاين است از چيده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زميز آفريه در او همه چكرا ي ز16
.ام دارديز قي همه چي و او قبل از همه است و در و17
.ز او مقدم شوديت و نخست زاده از مردگان تا در همه چه او ابتدا اسكرا يسا را سر است، زيلك يعني و او بدن 18
ن شود، ك در او ساي پريه تمامكن داد يرا خدا رضا بدي ز19
.تن و خواه آنچه در آسمان اسي او خواه آنچه بر زمةلي بوسيبل. د آوردي را پدي سالمتيب ويه به خون صلكز را با خود مصالحه دهد، چونيه بوساطت او همه چكني و ا20
د، بالفعل مصالحه داده است، ي و دشمن بوديش اجنبيت دل در اعمال بد خويه سابقاً از نك و شما را 21
 مالمت حاضر سازد،يب و بي عي موت تا شما را در حضور خود مقدس و بةلي خود بوسي در بدن بشر22
ر آسمان بدان موعظه شده است و من ي خلقتِ زيد و به تماميافته ايم يه در آن تعلكل ي انجديد از اميد و جنبش نخوريم بمانياد نهاده و قايمان بنيه در اك ي به شرط23

.پولس خادم آن شده ام
  سا است،يلكه ك بدن او ي رسانم برايمال مكح را در بدن خود به ي زحمات مسينم و نقصهاك ي  مي خود را در راه شما شادي اآلن زحمتها24
مال رسانم؛كالم خدا را به ك شما سپرده شد تا يه به من براكسب نظارت خدا ه من خادم آن گشته ام برحك 25
د،يشوف گردكن الحال به مقدسان او مكي داشته شده بود، ليه از دهرها و قرنها مخفك ي آن سرّيعني 26
.د جالل استي و امح در شمايه آن مسكان امت ها ين سرّ در ميست دولت جالل ايه چكه خدا اراده نمود تا بشناساند ك 27
.مي حاضر سازيسيح عيامل در مسكس را كم و هر ينك يه ميه هر شخص را تنبكيم، در حالتيي نماي و ما او را اعالن م28
.ندك يه در من به قوت عمل مكم بحسب عمل او ي نمايشم و مجاهده مك يز محنت مين ني اي و برا29


2كولسيان باب 
ده اند،يه صورت مرا در جسم ندك يه و آنانيك شما و اهل الودِيه مرا چه نوع اجتهاد است براكد ي باشه شما آگاهك خواهم يرا مي ز1
نِ فهمِ تمام و به معرفت سرّ خدا برسند؛يقيوند شده، به دولتِ يشان در محبت پيابد و اي يشان تسلّي اي تا دلها2
. ست ايمت و علم مخفكن حي خزاي تماميه در وكح ي سرّ مسيعني 3
ند،كز اغوا نيس شما را به سخنان دالوكچ يم تا هي گوين را مي اما ا4
.نمك يح نظاره ميمانتان را در مسينم و نظم و استقامت اك ي مين در روح با شما بوده، شادكيبم ليه هر چند در جسم غاكرا ي ز5
د، يي رفتار نمايد، در ويرفتي خداوند را پذيسيح عيه مسك پس چنان6
.ديي نمايار مي بسيرگزاركد و در آن شيافته ايم يه تعلك يد، بطوريمان راسخ گشته ايرده و بنا شده و در اكشه يدر او ره ك 7
ح، ي نه برحسب مسيويد مردم و مردم برحسب اصول دنير باطل، برحسب تقلكد به فلسفه و مي شما را نربايسكه كد ي با خبر باش8
.  ن استكت ساي الوهي پري از جهت جسم، تماميه در وك 9

.است و قدرت استي ريه سر تمامكد يل شده ايمك تي و شما در و10
. حي اختتان مسةلي، بوسيردن بدن جسمانكرون ي بيعني به دست ة ناساختةد، به ختني مختون شده اي و در و11
.ديزانيه او را از مردگان برخكا مان بر عمل خديد به ايده شديزانيه در آن هم برخكد يد مدفون گشتي در تعمي و با و12
د،ي شما را آمرزياي خطاةه همكد چونيد، با او زنده گرداني جسم خود مرده بوديا و نامختونيه در خطاك و شما را 13
.ان برداشتيخ زده، از ميب خود ميض و به خالف ما بود، محو ساخت و آن را به صليه ضد ما و مشتمل بر فراك را ي و آن دستخط14ّ
.افتيار نمود، چون در آن بر آنها ظفر ك آشةيرده، آنها را عالنكرون ياسات و قوات را بيشتن ري و از خو15
ند،كم نكد و هِالل و سبت بر شما حي عةدن و درباري خوردن و نوشة درباريسك پس 16
. ح استين بدن از آنِ مسكينده است، لي آيزهاي چةينها سايه اكرا ي ز17
 جا مغرور شده است؛ي خود بيه از ذهن جسمانكده است ي دي و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموريد از رغبت به فروتنينْعام شما را نربا ايسك و 18
19ط مفاصل و بندها مدد يه از آن تمامك نشده ك و به سر متمسو ميافته و با هم پي بدن به توسوك يوند شده، نمه از خداستك يند به نم.
 شود؟يض نهاده ميا بر شما فرايه مثل زندگانِ در دنكد، چگونه است ي مرديويح از اصول دنيه با مسكن چو20
! ه دست مگذاركن و مچش بلكه لمس مك 21
م مردم، يد و تعالي شود برحسب تقالينها محض استعمال فاسد مي اةه همك 22
. نداردي رفع تن پروري برايده اي فايمت دارد، ولكن صورت ح و آزار بديزها هر چند در عبادت نافله و فروتنين چيه چنك 23


3كولسيان باب 
.ح است، به دست راست خدا نشستهيه مسك ييد در آنجايه در باال است بطلبكد، آنچه را يده شديزانيح برخي پس چون با مس1
. ن استيد، نه در آنچه بر زمينكر ك در آنچه باال است تف2
. استيح در خدا مخفي شما با مسيدگد و زنيه مردكرا ي ز3
.د شدي در جالل ظاهر خواهي ما است ظاهر شود، آنگاه شما هم با ويه زندگكح ي چون مس4
 است يه بت پرستكح و طمع ي هوس و شهوت قبي و هويكزنا و ناپا: دين است مقتول سازيه بر زمك خود را ي پس اعضا5
.دي آيت وارد مي معصينها غضب خدا بر ابنايه به سبب اك 6
. دي نموديست ميه در آنها زك يد، هنگاميردك ينها رفتار ميز سابقاً در ايه شما نك 7



. و فحش را از زبان خوديي و بدگوييظ و بدخوي خشم و غيعنيد، ينك كن الحال شما همه را تركي ل8
د،يده اركرون يهنه را با اعمالش از خود بكت يه انسانكد، چونييگر دروغ مگويدكي به 9

 شود،يامل، تازه مكش تا به معرفت يه به صورت خالق خوكد يده اي و تازه را پوش10
.ح همه و در همه استيه مسك، نه غالم و نه آزاد، بليتيك، نه سي، نه بربريهود، نه ختنه، نه نامختوني است، و نه يونانيه در آن نه ك 11
د؛ي و تواضع و تحمل و حلم را بپوشي رحمت و مهربانيادگان مقدس و محبوب خدا، احشي پس مانند برگز12
.دينكن يز چنيد، شما نيح شما را آمرزيه مسكد؛ چناني داشته باشيي ادعايگريد هرگاه بر دينكگر را عفو يگر شده، همديدكي و متحمل 13
. ديمال است بپوشكمربند كه كن همه محبت را ي و بر ا14
. دير باشكد و شاي بدن خوانده شده اكيه به آن هم در كا مسلّط باشد  شمي خدا در دلهاي و سالمت15
 يدلهاض دري و با في روحانيحات و سرودهاير و تسبيد و به مزامينكحت يم و نصيگر را تعليدكين بشود؛ و كمت ساكمال حك و به يح در شما به دولتمنديالم مسك 16

.دييخود خدا را بسرا
.دينكر ك او شةلي پدر را بوسيد و خداينك خداوند بيسيعل، همه را به نام عد در قول و فينك و آنچه 17
.دي شايه در خداوند مكد، چنانيي زنان، شوهران خود را اطاعت نماي ا18
.دينك ميشان تلخيد و با ايي خود را محبت نماي شوهران، زوجه هاي ا19
.ده است در خداوندين پسنديه اكا ريد زينكز اطاعت ين خود را در همه چي فرزندان، والدي ا20
.سته شوندكد، مبادا دل شين مسازي پدران، فرزندان خود را خشمگي ا21
. ديه به اخالص قلب و از خداوند بترسك مردم، بليندگان رضامنديد، نه به خدمت حضور جوينكز اطاعت ي خود را در هر چيان جسماني غالمان، آقاي ا22
23 د بخاطر خداوند نه بخاطر انسانينكد، از دل ينكو آنچه.
. دينك ي ميح خداوند را بندگيه مسكافت، چونيد يراث را خواهيافات مكه از خداوند مكد ي داني چون م24
.ستي نينيافت و ظاهربيرد، خواهد كه ك را يند، آن ظلمكه ظلم كرا هر ي ز25


4كولسيان باب 
. هست در آسمانييز آقايد شما را ني دانيه مكد، چونيبجا آران، با غالمان خود با عدل و انصاف را ي آقايا 1
.ديدار باشي بيرگزاركد و در آن با شي در دعا مواظب باش2
م،يد هم افتاده ام بگويه بجهت آن در قكح را يد تا سرّ مسي ما بگشايالم را به روكه خدا درِ كد ينكز دعا ي ما نة و دربار3
.ن سازمينم و مبكم لّكد تي بايه مك ي و آن را بطور4
.دينكمت رفتار كش اهل خارج به حيافته، پي زمان را در5
.د داديس را چگونه جواب باكد هر ي، تا بدانكض باشد و اصالح شده به نميشه با في شما همي گفتگو6
،دي احوال من شما را خواهد آگاهانةن و همخدمت من در خداوند، از هميز و خادم اميس، برادر عزكيخي ت7
 دهد،ي شما را تسلّين جهت نزد شما فرستادم تا از حاالت شما آگاه شود و دلهايه او را به همك 8
. نجا آگاه خواهد ساختي گزارش اةه از خود شماست، شما را از همكب ين و حبيمس، برادرِ اميسي با اُن9

د،يريد او را بپذيد، هرگاه نزد شما آيافته ايم ك او حةه درباركابا  برنة رساند، و مرقس عموزادي اَرِستَرْخُس همزندان من شما را سالم م10
.دندي من گرديوت خدا همخدمت شده، باعث تسلّك مليشان تنها از اهل ختنه برايه اكسطُس يسوع، ملقّب به ي و 11
.ديقّن شويامل و متك خدا ة اراديند تا در تمامك ي خود جد و جهد مياها شما در دعيوسته برايح است و پي از شما و غالم مسيكيه ك رساند ي اِپفْراس به شما سالم م12
.شدك يار محنت ميراپولَس بسيه و اهل هيك شما و اهل الودةه دربارك دهم ي مي او گواهي و برا13
.  رساننديماس به شما سالم ميب و ديبِ حبي طبي و لوقا14
.ديشان است سالم رساني اةه در خانك را ييسايلكمفاس و يه و نِيك برادرانِ در لَاود15ِ
.ديه را هم شما بخوانيك او الودةز خوانده شود و رساليان نيك الوديسايلكه در كد ي شما خوانده شد، مقرّر دارين رساله براي و چون ا16
.يمال رسانك، به يافته ايه در خداوند ك را يباخبر باش تا آن خدمت: ديي و به اَرخِپس گو17
.نيآم. ض با شما باديف. دي مرا بخاطر داريرهايزنج. ت من، پولس، به دست خودمي تح18
  
  

  انيكيتَسالون  اول پولس رسول بهةرسال
****************************************

  
1اول تسالونيكيان باب 

ح خداوند با ي مسيسي از جانب پدر ما خدا و عيض و سالمتيف .دي باشيح خداوند مي مسيسي پدر و عيه در خداكان يكي تسالونيسايلكبه  س،وموتاي پولس و سِلْوانُس و ت1
.شما باد

م،يي نماير مك خود شما را ذيم  و دائماً در دعاهاينك ير مكع شما خدا را شي جمةوسته درباري پ2
. مينك ياد ميدر حضور خدا و پدر خود ح ي مسيسيد شما را در خداوند ما عيمانِ شما و محنتِ محبت و صبر امي چون اعمالِ ا3
م، يده شدنِ شما مطّلع هستيزانِ خدا، از برگزي عزي برادران و ايه اكرا ي ز4
. ميان شما بخاطر شما چگونه مردمان شديه در مكد ي دانيه مكامل، چنانكن يقيه با قوت و روح القدس و كل ما بر شما محض سخن وارد نشده، بليه انجكرا ي ز5
د، يرفتي روح القدس پذيد، با خوشيالم را در زحمتِ شَدكد و ي شما به ما و به خداوند اقتدا نمود و6
7د،يه را نمونه شديه و اَخائيادونكمانداران ميع ايه شما جمك ي به حد



م،يي بگويزيه ما چكست ياج نيه احتك يافت، بقسميوع يخدا شمان شما به يه در هر جا اكه نواخته شد، بليه و اَخائيادونكالم خداوند نه فقط در مكه از شما ك ي بنوع8
 ي را بندگيقي حقي حيد تا خدايردك خداوند بازگشت يد و به چه نوع شما از بتها به سويه چه قسم وارد به شما شدك دهند ي ما خبر مةشان درباريه خود اكرا ي ز9

د،يينما
. رهاندينده ميه ما را از غضب آك يسي عيعنيد، يزانيز مردگان برخه او را اكد يشك و تا پسر او از آسمان انتظار ب10


2اول تسالونيكيان باب 
.ان شما باطل نبوديه ورود ما در مكد ي داني برادران، خود ميرا اي ز1
د يل خدا را با جد و جهدِ شَديم تا انجيردك يريود دل خين در خداكيد، ليه اطّالع داركم، چنانيده بودي دي احتراميده و بيشك زحمت يپيليه هر چند قبل از آن در فك بل2

.مييبه شما اعالم نما
ست،يا ني و خباثت و ريحت ما از گمراهيه نصكرا ي ز3
.دي آزماي ما را ميه دلهاك يي خدايه رضامندكم، بليستي مردم نيم و طالب رضامنديي گوين سخن ميم، همچنيل بشوي انجيالكه وكم يه مقبول خدا گشتكه چنانك بل4
م، خدا شاهد است؛يردك طمع ةد، و نه بهاني دانيه مكم، چنانيز نگفتيرا هرگز سخن تملّق آمي ز5
.مين باشيم سنگي توانستيم، ميح بوديگران، هرچند چون رسوالن مسيم، نه از شما و نه از دي از خلق جستي و نه بزرگ6
                                                            م، مثل     ي برديمت بسر ميان شما به ماليه در مك بل7
. پرورديه اطفال خود را مك يه ايدا
.ديز ما بوديه عزكز از  بس ي خود را نيه جانهاكم، بليل خدا را به شما دهيه نه همان انجكم ي بودي ميق شما شده، راضين طرز شاي بد8
.مي از شما بار نهيسكه مبادا بر كم يردك يل خدا شما را موعظه ميار مشغول شده، به انجكه شبانه روز در كرا يد زي دارياد مي را  برادران محنت و مشقّت مايه اك زانرو 9

.ميد رفتار نموديماندار هستيه اك نزد شما يبي عيت و عدالت و بيه به چه نوع با قدوسكز يد و خدا ني شما شاهد هست10
م،ي نمودي ميحت و دلداري از شما را چون پدر، فرزندان خود را نصيكيه هر كد ي دانيه مك چنان11
. خوانديوت و جالل خود مكه شما را به ملك يي خداةستيد بطور شاينكه رفتار بكم يردك يت مي و وص12
الم كقه است، ي الحقيه فكه چنانكد، بليرفتي نپذيالم انسانكرا د، آن يافتيد يده بوديه از ما شنكالم خدا را كه چون كم ينك ير مكز دائماً خدا را شين جهت ما ني و از ا13

.ندك يد عمل ميماندار هستيه اكه در شما كخدا 
ز از يشان نيه اكد يديشكه شما از قوم خود همان زحمات را كرا ي باشند، زي ميسيح عيه در مسيهوديه در ك خدا يساهايلكد به ي برادران، شما اقتدا نموديه اكرا ي ز14
دند،يهود دي

ع مردم،يشان ناپسند خدا هستند و مخالف جميردند؛ و اكشتند و بر ما جفا ك خود را ياي خداوند و انبيسيه عك 15
. شان را فرو گرفته استي غضب اينند، اما منتهاك يز ميشه گناهان خود را لبريابند و هميم تا نجات ييه به امت ها سخن بگوكنند ك ي و ما را منع م16
.ميني شما را ببيم  تا رويديوشكار ياق بسيم، به اشتي در ظاهر نه در دل از شما مجهور شدي برادران، چون به قدر ساعتين ما اكي ل17
.طان ما را نگذاشتين شكي من، پولس، ليعنيم ييايم نزد شما بي دو دفعه خواستكين جهت ي و بد18
 در هنگام ظهور او؟يسيد در حضور خداوند ما عيستي شما ند و سرور و تاج فخر ما؟ مگريست اميه چكرا ي ز19
.دي ما هستيه شما جالل و خوشكرا ي ز20
  

3اول تسالونيكيان باب 
.نا تنها واگذارنديه ما را در اَتِكم ين داديم، رضا بدي نداشتييبايكگر شي پس چون د1
.ندكحت يمانتان نصيم تا شما را استوار سازد و در خصوص ايادح است، فرستيل مسيه برادر ما و خادم خدا در انجكس را وموتاي و ت2
.مين مقرّر شده اي هميه براكد ي دانيرا خود مين مصائب متزلزل نشود، زيس از اكچ ي تا ه3
.دي دانيه واقع شد و مكم، چنانيشكد زحمت بي بايه مكم يش خبر داديم، شما را پيه نزد شما بودك يرا هنگامي ز4
.رده باشد و محنت ما باطل گرددكننده، شما را تجربه كه آن تجربه كنم مبادا كق يمان شما را تحقي نداشتم، فرستادم تا اييبايكگر شيز چون دي لهذا من ن5
د، ي باشيد و مشتاق مالقات ما مينك ياد ميو كيوسته ما را نيه شما پكنيد و ايمان و محبت شما را به ما رساني اةد و مژديس از نزد شما به ما رسوموتاي اما الحال چون ت6

م،يق شما هستيز شايه ما نكچنان
.ميافتي يمانتان تسلّيم، از شما به سبب ايه دارك يبتيق و مصي ضة برادران، در همي لهذا ا7
.ديم، اگر شما در خداوند استوار هستينك يست ميه اآلن زك چون8
م؛ي شما دارةه به حضور خدا دربارك ي همه خوشنيم نمود به سبب اي به خدا توانيرگزاركرا چه شي ز9

.ميمال رسانكمان شما را به يم و نقص اينكم تا شما را روبرو مالقات ينك ي شمار دعا ميه شبانه روز بك 10
.اوردي شما راست بيح راه ما را به سوي مسيسي پدر ما و خداوند ما عيعني اما خود خدا 11
م،يي نمايه ما شما را محبت مك بخشد، چنانيگر و با همه افزونيدكيدر محبت با  و خداوند شما را نمو دهد و 12
.ن خوديع مقدسيح، با جمي مسيسيت، به حضور خدا و پدر ما در هنگام ظهور خداوند ما عيب در قدوسي عي شما را استوار سازد، بي تا دلها13


4اول تسالونيكيان باب 
ادتر يد، به همانطور زي سازيد و خدا را راضينكد رفتار يه به چه نوع باكد يافته ايه از ما كه چنانكم ينك ي خداوند استدعا و التماس ميسي برادران، از شما در عي خالصه ا

.ديي نمايترق
.مي خداوند به شما داديسيام از جانب عكد چه احي دانيرا مي ز2
.ديزيبپرهت شما تا از زنا ي قدوسيعني خدا ةن است اراديه اكرا ي ز3
ابد،يت و عزّت دريشتن را در قدوسيد ظرف خوي از شما بداند چگونه بايسك تا هر 4



. شناسنديه خدا را نمك يي و نه در هوسِ شهوت، مثل امت ها5
.شنده استكارها انتقام كن ي چنيرا خداوند از تماميند، زكن امر دست تطاول با طمع بر برادر خود دراز ني در ايسك و تا 6
.   تيه به قدوسك نخوانده است، بليكرا خدا ما را به ناپايم، زيرده اكم كز به شما گفته و حيه سابقاً نك چنان7
.رده استكه روح قدوس خود را به شما عطا كه خدا را ك شمارد، بلير نمير شمارد، انسان را حقيه حقك لهذا هر 8
د؛ييگر را محبت نمايدكيه كد يرا خود شما از خدا آموخته شده ايسم، زيشما بنوه به كست ي اما در خصوص محبت برادرانه، الزم ن9

.دينك يادتر ترقّيه زكم ي برادران از شما التماس دارين اكيل.  باشنديه ميادونكه در تمام مك ي برادرانةد با همينك ين هم مي و چن10
م،يردكم كه شما را حكد، چنانييسب نماكش ي خوي شده، به دستها خود مشغوليارهاكد و به يه آرام شوكنيد در ايص باشي و حر11
.ديز محتاج نباشيچ چيد و به هينكسته رفتار يه خارج اند بطور شاك ي تا نزد آنان12
.ديد ندارند، محزون شويه امكگران يه مبادا مثل دكد ي خبر باشيدگان بيم شما از حالت خوابي خواهي برادران نمي اما ا13
. خواهد آورديده اند با وي خوابيسيه در عك را يز خدا آنانينطور ني مرد و برخاست، به هميسيه عكم ينك ي اگر باور مراي ز14
.م جستيدگان سبقت نخواهيم، بر خوابي باشيه زنده و تا آمدن خداوند باقكه ما كم يي گويالم خدا مكن را به شما از يرا اي ز15
.ح اول خواهند برخاستيس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسي آواز رئرا خود خداوند با صدا و باي ز16
.م بوديشه با خداوند خواهين هميم و همچنينكم شد تا خداوند را در هوا استقبال يشان در ابرها ربوده خواهيم، با اي باشيه زنده و باقك آنگاه ما 17
. دي دهي تسلّگر راين سخنان همدي پس بد18


5اول تسالونيكيان باب 
.سميه به شما بنوكد ياج نداري برادران در خصوص وقتها و زمانها، احتي اما ا1
.دي آيه روز خداوند چون دزد شب مكد يق آگاهيرا خود شما به تحقي ز2
. هد گرفت، چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهد شدشان را ناگهان فرو خوايت اك و امان است، آنگاه هاليند سالمتي گويه مك يرا هنگامي ز3
د، يد تا آن روز چون دزد بر شما آيستي برادران، در ظلمت نين شما اكي ل4
.ميستيد، از شب و ظلمت نيع شما پسران نور و پسران روز هستيرا جمي ز5
.ميار باشيدار و هشيه بكم بليگران به خواب نروين مثل دي بنابرا6
. شوندي خوابند و مستان در شب مست ميدگان در شب ميرا خوابي ز7
.ميد نجات را بپوشيمان و محبت و خودِ اميار بوده، جوشن ايم، هشيه از روز هستكن ما كي ل8
ح،ي مسيسي خداوند ما عةليل نجات، بوسيه بجهت تحصك غضب بليرد براكن نييرا خدا ما را تعي ز9

.مينكست ي زيده، همراه ويم و خواه خوابيدار باشيه ب ما مرد تا خوايه براك 10
.دينك يه هم مكد، چنانينكگر را بنا يدكيد و ي دهيگر را تسلي پس همد11
.نندك يحت ميان شما در خداوند بوده، شما را نصيشوايشند و پك يان شما زحمت ميه در مك را يد آنانيه بشناسكم ي برادران به شما التماس داري اما ا12
. دينكگر صلح يدكيد و با يت محبت، به سبب عملشان محترم داريشان را در نهاي و ا13
.دينكع مردم تحمل يد و با جمينكت يد و ضعفا را حماي دهيوتاه دالن را دلداركد و ييه نمايشان را تنبكه سركم ي برادران، از شما استدعا دارين اكي ل14
.ديوشك بييوكي نيع مردم در پيگر و با جميدكيه دائماً با كند، بلك ني بدي بدي به سزايسك با يسك زنهار 15
.ديوسته شادمان باشي پ16
.دينكشه دعا ي هم17
.يسيح عي خدا در حقّ شما در مسةن است اراديه اكد ير باشك شاي در هر امر18
.دينك روح را اطفا م19
.دي نبوتها را خوار مشمار20
.دي باشكو است متمسكيو به آنچه ند، ينكق يز را تحقي همه چ21
.ديي احتراز نماي از هر نوع بد22
.حي مسيسيب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عي عيل مقدس گرداند و روح و نَفْس و بدن شما تماماً  بك، شما را بالي سالمتي اما خودِ خدا23
.ردكن را هم خواهد يه اك شما ةنندكن است دعوت ي ام24
.دينك ما دعا ي برادران، براي ا25
.دييت نماي مقدسانه تحةع برادران را به بوسي جم26
.ع برادران مقدس خوانده شودي جمين رساله برايه اك دهم ي شما را به خداوند قسم م27
.   نيآم. ح با شما بادي مسيسيض خداوند ما عي ف28
  

  انيكيتَسالون دوم پولس رسول بهةرسال
*********************************

  
1دوم تسالونيكيان باب 

س،وموتايپولس و سِلْوانُس و ت 1
دي باشيح خداوند مي مسيسي پدر ما و عيه در خداكان يكي تسالونيسايلكبه 
ح خداوند بر شما بادي مسيسي از جانب پدر ما خدا و عيض و سالمتيف 2



 يگر ميعاً با همدي از شما جميكيند و محبت هر ك يت نمو ميمان شما بغايه اكه سزاوار است، از آنجا كم، چنانينكر كشه بجهت شما خدا را شيد همي باي برادران، ميا 3
د،يافزا
4ل آنها مك ييب شما و عذابهاي مصاةمانتان در هميم به سبب صبر و اينك ي خدا فخر ميساهايلكه خود ما در خصوص شما در ك ي بحدد،ي شويه متحم
.ديشك ي آن هم زحمت ميه براكد يوت خدا بشوك عادلِ خدا تا شما مستحقّ مليل است بر داوريه دلك 5
.نندگانِ شما را عذاب دهدكه عذاب كن انصاف است نزد خدا يه اكرا ي ز6
د نمود خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهيسيه عك يد، با ما راحت بخشد در هنگاميشك يه عذاب مك و شما را 7
نند، ك يح را اطاعت نمي مسيسيل خداوند ما عي شناسند و انجيه خدا را نمك يد از آنانيشكد ي در آتش مشتعل و انتقام خواه8
د از حضور خداوند و جالل قوت اوي خواهند رسيت جاودانكشان به قصاص هاليه اك 9

ديردكق يه شهادت ما را تصدكرا ينند در آن روز، زكاران از او تعجب ماندي اةابد و در هميد تا در مقدسان خود جالل يه آك ي هنگام10
امل گرداند،كمان را با قوت ي و عمل اييوكين دعوت شمارد و تمام مسرّت ني ما شما را مستحقّ ايه خداكم ينك يوسته بجهت شما دعا مين هم پي ايو برا 11
ح خداوندي مسيسي ما و عيض خداي بحسب في شما در وابد ويد يح در شما تمجي مسيسي تا نام خداوند ما ع12


2دوم تسالونيكيان باب 
1 ح و جمع شدن ما به نزد او،ي مسيسي آمدن خداوند ما عةم دربارينك ي برادران، از شما استدعا مياما ا

.ده استيح رسيه روز مسكن مضمون يا از ما باشد، بديه گوك ياله االم و نه از رسكد، نه از روح و نه از يد و مضطرب نگردي متزلزل نشويه شما از هوش خود بزودك 2
ت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد؛ك فرزند هاليعنير يه تا آن ارتداد، اول واقع نشود و آن مرد شركرا يبد، زيچ وجه شما را نفري به هيسك زنهار 3
ه خداستكد ي نمايل خدا نشسته، خود را مكيه مثل خدا در هك ي شود، بحديا به معبود مسميخدا  سازد از هر چه به يند و خود را بلندتر مك يه او مخالفت مك  4
5 گفتم؟ين را به شما مي بودم، ايه هنوز نزد شما مك يه هنگامكد ينك ياد نميا يآ 

.د تا او در زمان خود ظاهر بشودي دانيه مانع است مك و اآلن آنچه را 6
.ان برداشته شوديه تا به حال مانع است از مكه آنك يند فقط تا وقتك ي اآلن عمل ميني ديه آن سرّ بكرا ي ز7
ش، او را نابود خواهد ساخت؛ي ظهور خويرد و به تجلّك خواهد ك خداوند او را به نَفَس دهان خود هاليسيه عكن ظاهر خواهد شد ي دي آنگاه آن ب8
ب دروغيات و عجاي آطان است با هر نوع قوت ويه ظهور او بعمل شك 9

.ابنديرفتند تا نجات ي را نپذيه محبت راستكن، از آنجا يك هالي برايب ناراستي و به هر قسم فر10
نندك فرستد تا دروغ را باور ي ميشان عمل گمراهين جهت خدا به اي و بد11
دند شاد شيه به ناراستكردند بلك را باور نيه راستك يسانك ة شود بر هميي و تا فتوا12
.يمانِ به راستيس روح و اي نجات به تقديد برايه از ابتدا خدا شما را برگزكم يير نماك شما خدا را شيشه برايد ما همي بايزانِ خداوند، مي عزي برادران و اياما ا 13
.حي مسيسيل جالل خداوند ما عي تحصي بشارت ما براةليرد بوسك آن شما را دعوت ي و برا14
.ديد، نگاه داري ما آموخته اةالم و خواه از رسالكه خواه از كات را يد و آن روايان، استوار باش برادري پس ا15
د،يض خود به ما بخشيو را به فكيد ني و امي ابديه ما را محبت نمود و تسلّكح و خدا و پدر ما ي مسيسي و خود خداوند ما ع16
و استوار گرداندكي و قول نناد و شما را در هر فعلك عطا ي شما را تسلّي دلها17


3دوم تسالونيكيان باب 
1 ز؛يان شما نيه در مكابد چناني شود و جالل يالم خداوند جاركد تا ينك ما دعا ي برادران، برايخالصه ا

.ستيمان نيه همه را اكرا يم زير برهي شرةستي و تا از مردم ناشا2
.ر محفوظ ساختيز شره شما را استوار و اك ين است آن خداوندي اما ام3
.د آورديز خواهيد و ني آوريم، بعمل مينكه آنچه به شما امر كم ي اما بر شما در خداوند اعتماد دار4
نادكت يح هداي شما را به محبت خدا و صبر مسي و خداوند دلها5
.دييد، اجتناب نمايافته ايه از ما ك يند و نه برحسب آن قانونك ينظم رفتار م يه بك يه از هر برادركم ينك يم مكح حي مسيسي برادران، شما را به نام خداوند عي ايول 6
م،يردك نظم رفتار نيان شما بيه در مكد نمود، چوني بايه به چه قسم به ما اقتدا مكد يرا خود آگاه هستي ز7
.مي از شما بار ننهيتا بر احدم ي بوديار مشغول مكه به محنت و مشقّت شبانه روز به كم بليس را مفت نخوردكچ ي و نان ه8
.     دييم تا به ما اقتدا نماي شما سازيه تا خود را نمونه براكم بليار نداريه اختك نه آن9

. هم نخوردكند، خوراكار نك خواهد يسكه اگر كم ين را به شما امر فرموديم، اي بوديه نزد شما هم مك يرا هنگامي ز10
. ه فضول هستندكنند بلك ي نمياركه كنند ك ي نظم رفتار ميشما بان ي در ميه بعضكم يديرا شني ز11
.رده، نان خود را بخورندكار ك يه به آرامكم ينك يحت ميم و نصكح حي مسيسين اشخاص را در خداوند ما عي اما چن12
.دي خسته خاطر مشوياركو كي برادران از ني اما شما ا13
.د تا شرمنده شودينك معاشرت ميد و با ويند، بر او نشانه گذاركطاعت نن رساله اي سخن ما را در ايسك اگر ي ول14
دينكه يه چون برادر، او را تنبكد بلي اما او را دشمن مشمار15
. شما باديناد و خداوند با همگك عطا يوسته در هر صورت، سالمتي شما را پياما خودِ خداوند سالمت 16
:سمي نوينطور ميهر رساله است بده عالمت در كت به دست من پولس ي تح17
نيآم. ع شما باديح با جمي مسيسيض خداوند ما عي ف18




  سوموتايت  پولس رسول به اولةرسال

**************************  


1اول تيموتاوس باب 
د ماست، يه امك خداوند يسيح عي ما خدا و مس ةم  نجات دهندكح به حي مسيسي پولس، رسول ع

. بر تو باديسيح عي پدر و خداوند ما مسي از جانب خدايض و رحم و سالمتيف. سوموتايمان، تي خود در ايقيحق به فرزند 2
 گر ندهند،ي ديميه تعلك ينك را امر ي تا بعضيه در اَفَسس بمانكه بودم، به شما التماس نمودم يادونكه عازم مك يه هنگامك چنان3
 . آورديد ميمان است پديه در اك را ير الهينها مباحاث را نه آن تعميه اكند ي را اِصغا ننماي نامتناهي و افسانه ها و نسب نامه ها4
 .اي ريمان بير صالح و اي و ضمكم، محبت است از دل پاكتِ حي اما غا5
  توجه نمودند،ييهوده گوي منحرف گشته به بين امور بعضيه از اك 6
.ندي نمايد اظهار ميكند و نه آنچه به تأي گوي فهمند آنچه ميه نمكعت بشوند و حال آني خواهند معلمان شري و م7
 .ار برَدكعت بي آن را برحسب شريسكو است اگر كيعت نيه شركم ي دانين مكي ل8
اتالن پدر و قاتالن مادر و قاتالن اران و قكان و حرامكاران و ناپاكنان و گناهي ديان و بيشان و طاغك سريه براك شود، بليعت بجهت عادل موضوع نميه شركن بداند ي و ا9

 مردم
 ح باشد،يم صحيه بر خالف تعلك يگري هر عمل ديان و قسم دروغ خوران و برايان و لواطان و مردم دزدان و دروغ گوي و زان10
.ه به من سپرده شده استك ك متباريل خداي برحسب انج11
 ن خدمتم ممتاز فرمود،ين شمرده، به ايه امكاد، چونت ديه مرا تقوكح را ي مسيسينم خداوند خود عك ير مك و ش12
 . ردمك يماني ايه از جهالت در بكافتم از آنرو ين رحم كيفرگو و مضّر و سقَط گو بودم، لكه سابقاً ك 13
. استيسيح عيه در مسك يمان و محبتيت افزود با اي نهايض خداوند ما بي اما ف14
 .ن آنها هستميه من بزرگتركاران را نجات بخشد كا آمد تا گناهي به دنيسيح عيه مسك ق قبول تامين است و الين سخن امي ا15
 .مان خواهند آورد، نمونه باشمي اي به ويات جاودانيه بجهت حك را يمال حلم را ظاهر سازد تا آنانك يسيح عين جهت بر من رحم شد تا اول در من، مسيه از اك بل16
.نيآم. رام و جالل تا ابداآلباد بادكد را ايم وحيك حيده را، خداي و نادي و باقي پادشاه سرمدي بار17
 ،ينكو كيه سابقاً بر تو شد تا در آنها جنگ نك يي سپارم برحسب نبوتهايت را به تو مين وصيس، اوموتاي فرزند تي ا18
 .   شدنديشتكسته ك را شمانين را از خود دور انداخته، مر اي ايه بعضك ير صالح را نگاه داريمان و ضمي و ا19
.نديفر نگوكگر يب شده، ديطان سپردم تا تأديشان را به شيه اك باشند يندر مكس و اسونايميه از آن جمله هك 20
 

2اول تيموتاوس باب 
 ع مردم بجا آورند؛ي جميرها را براكه صلوات و دعاها و مناجات و شكنم ك يز اول، سفارش مي پس از همه چ

 .    مي و وقار، عمر خود را بسر برينداريمال دك و استراحت و با يع صاحبان منصب تا به آرامي و جم بجهت پادشاهان2
  ما خداةده است، در حضور نجات دهنديو و پسندكين نيه اكرا ي ز3
 .ندي گرايابند و به معرفت راستيع مردم نجات ي خواهد جميه مك 4
  باشد،يسيح عيه مسك ي انسانيعني است ي متوسطّكيان خدا و انسان يرا خدا واحد است و در مي ز5
 .ني در زمان معيه خود را در راه همه فدا داد، شهادتك 6
.يم و دروغ ني گويح راست ميدر مس.  مقرّر شدميمان و راستين، من واعظ و رسول و معلم امتها در اي اي و برا7
 .نندك و جدال برافراخته، در هر جا دعا ظي مقدس را بدون غيه مردان، دست هاكن دارم ي اي پس آرزو8
 د و رخت گرانبها؛يز، نه به زلفها و طال و مرواريا و پرهين به حيند به لباس مزيارايشتن را بين زنان خوي و همچن9

 . نند به اعمال صالحهك ي مينداري ديه دعوكد ي شاي را ميه زنانكه چنانك بل10
 .دريم گيمال اطاعت تعلكوت، به ك زن با س11
 .وت بماندكه در سكا بر شوهر خود مسلّط شود بليم دهد يه تعلك دهم ي و زن را اجازت نم12
 .ه آدم اول ساخته شد و بعد حواكرا ي ز13
 .ر گرفتار شديب خورده، در تقصيه زن فركب نخورد بلي و آدم فر14
.وا ثابت بمانندت و تقيمان و محبت و قدوسيدن رستگار خواهد شد، اگر در ايي اما به زا15
 

3اول تيموتاوس باب 
 .      طلبديو مكيار نك را بخواهد، ي منصب اسقفيسكه اگر كن است ين سخن امي ا
 م باشد؛ يار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلي زن و هشكي مالمت و صاحب يد بي پس اسقف با2
 .م و نه جنگجو و نه زرپرستيه حلكح بليا طماع و سود قبيا زننده يگسار ي نه م3
 ع گرداند،  يمال وقار مطكش را در ي و فرزندان خوييوكي خود به نة مدبر اهل خان4
 د؟ي نماي مي خدا را نگاهبانيسايلكند، چگونه كر ي خود را تدبةه اهل خانك نداند يسكرا هرگاه ي ز5
 .فتديس بيم ابلكرده، به حكه مبادا غرور كمان يد االي و نه جد6
.س گرفتار شودي و دام ابلييه مبادا در رسواك نام باشد كيه خارجند هم نك يه نزد آنانك اما الزم است 7
 ح؛ ياده و نه طماعِ سود قبين شماسان باوقار باشند، نه دو زبان و نه راغب به شراب زي همچن8



 .كر پايمان در ضمي دارندگان سرّ ا9
 .نندك را بيار شماسكافت شدند، يب ي عيوند و چون بشان آزموده شيد اول اي اما با10
 .ني اميار و در هر امريه هشكبت گو بليد باوقار باشند و نه غيز باينطور زنان ني و به هم11
 ند،ير نمايو تدبكيش را ني خوة زن باشند و فرزندان و اهل خانكي و شماسان صاحب 12
. استيسيح عيه مسك يمانيامل در اكنند و جالدت ك يل ميشتن تحصي خوي خوب براةشند، درجرده باكو كي را نيار شماسكه ك يرا آناني ز13
 .مي نزد تو آيه به زودكد آنيسم به امي نوين را به تو مي ا14
 .  استياد راستي و ستون و بني حي خدايسايلكه ك ينك خدا رفتار ةد در خانيه چگونه باك ير اندازم، تا بدانين اگر تأخكي ل15
مان آورده و يا ايرده و در دنكد و به امتها موعظه يرده شد و به فرشتگان مشهود گردكق يه خدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصدكم است ي عظينداري و باالجماع سرّ د16

.به جالل باال برده شد


4اول تيموتاوس باب 
 ن اِصغا خواهند نمود،ياطيم شي، به ارواح مضِلّ و تعالمان برگشتهي از ايه در زمان آخر بعضكد ي گويحاً مين روح صركي و ل

 رده اند؛كر خود را داغ يه ضماكان ي دروغگوياركاي به ر2
 . بخورنديرگزاركنِ حقّ تا آنها را به شين و عارفيمنو ميد برايه خدا آفرك يي هاكند به احتراز از خوراي نمايم مكنند و حك يه از مزاوجت منع مك  3
 رند،ي پذيرگزاركرد، اگر به شكد يز را رد نبايچ چيو است و هكيه مخلوق خدا نه راكرا ي ز4
. شوديس ميالمِ خدا و دعا تقدكه از كرا ي ز5
 .يرده اك آن را يرويه پكم خوب يمان و تعليالم اكافته در يت ي بود، تربي خواهيسيح عي مسيوكي، خادم نين امور را به برادران بسپاري اگر ا6
 .شكاضت بي رينداري حرام عجوزها احتراز نما و در دي افسانه هان ازكي ل7
.نده را داردي حال و آي زندگةه وعدكد است يز مفي هر چي برايندارين دكي دارد، ليده اي فاك اندياضت بدنيه رك 8
 ق قبول تام،ين است و الين سخن امي ا9

.ن را نجات دهنده استيمنو الخصوص ميع مردمان عليه جمك زنده يم به خداي دارديرا اميم زيشك ي مي احترامين زحمت و بي ايه براكرا ي ز10
 .م فرمايم و تعلكن امور را حي ا11
 .مان و عصمت، نمونه باشيرت و محبت و ايالم و سكن را در يمنوه مكر نشمارد، بلي تو را حقيس جوانكچ ي ه12
 .م بسپاريعلحت و تيم، خود را به قرائت و نصيه نه آك ي تا مادام13
 . منمايي اعتنايشان به تو داده شد، بيشك ي نبوت با نهادن دستهاةليه بوسكه در تو است ك يرامتك زنهار از آن 14
 .       تو بر همه ظاهر شودينها راسخ باش تا ترقّين امور تأمل نما و در اي در ا15
. داديز نجات خواهيش را نيشتن را و شنوندگان خوي، خوينكن يه هرگاه چنكن امور قائم باش ين و در اكاط يم را احتيشتن را و تعلي خو16


5اول تيموتاوس باب 
 ن، وجوانان را چون برادران؛  كحت يه چون پدر او را نصكخ منما بلير را توبي مرد پ

 مال عفّت؛كر را چون مادران؛ و زنان جوان را مثل خواهران با ي زنان پ2
 .وه باشند، محترم داريقت بيحق اليوه زنان را اگر في ب3
 .ده استيو و پسندكين در حضور خدا نيه اكنند ك نگاه دارند و حقوق اجداد خود را ادا ينداري خود در دةه خانك آموخته بشوند  ا نواده ها دارد،ي فرزندان يوه زني اما اگر ب4
 .  باشديصلوات و دعاها شبانه روز مشغول مدوار است و در يس است، به خدا امك يوه و بيقت بي الحقيه فك ي اما زن5
 .ات مرده استياش در حال حين زن عكي ل6
 . مالمت باشندي امر فرما تا بين معني و به ا7
. مان استي ايمان و پست تر از بير اكند، منكر ني خود تدبة الخصوص اهل خانيشان و علي خوي برايسك اگر ي ول8
 د نام او ثبت گردد،يرده باشد، باك شوهر كياشد و متر از شصت ساله نبكه ك يوه زني ب9

 يرويو را پكيار نك نموده و هر يشان را اعانتكن را شسته و زحمت ي مقدسيهاي نموده و پاي نام باشد، اگر فرزندان را پرورده و غُرَبا را مهمانكيه در اعمال صالح نك 10
 . رده باشدك

 اح دارندكش شوند، خواهش نكح سريه چون از مسكرا ين، زكن را قبول مي جوانتر از ايوه هاي اما ب11
 رده اند؛كمان نخست را برطرف يه اكني شوند از اي و ملزم  م12
 . زننديسته مي ناشايه حرفهاكهوده گو و فضول هم يه بكار بلك يار باشند؛ و نه فقط بك يه بك شوند يرده، آموخته مكن خانه به خانه گردش ي و عالوه بر ا13
 دبانو شوند و خصم را مجال مدمت ندهند؛كند و ياح شوند و اوالد بزاكه زنان جوان نكن است ي من بر ايس رأ پ14
 .طاني برگشتند به عقب شيه بعضكرا ي ز15
.دياوه باشند، پرورش نميقت بي الحقيه فك را يسا ننهد تا آنانيلكشان را بپرورد و بار بر يوه ها دارد ايمن، بوا زنِ مي اگر مرد 16
 .شندك يم محنت ميالم تعلكه در ك را ي الخصوص آناني باشند، عليرده اند، مستحقّ حرمت مضاعف مك ييشوايو پكيه نك يشانيشك 17
 .و مزدور مستحقّ اجرت خود است. ند، دهن مبندك يه خرمن را خرد مك يگاو را وقت: دي گويتاب مكرا ي ز18
 . ريا سه شاهد مپذيدو شان جز به زبان يشك از يكي بر يي ادعا19
.گران بترسنديخ فرما تا ديش همه توبينند، پكه گناه ك ي آنان20
 .نك مي طرفداري از روياركچ ي و هين امور را بدون غرض نگاه داريه اك دهم يده تو را قسم مي و فرشتگان برگزيسيح عي در حضور خدا و مس21
.ه خود را طاهر نگاه دارك نشو بلكيگران شريدس مگذار و در گناهان كچ ي بر هي و دستها به زود22
.ل فرمايم مك يار خود شرابي بسيمت و ضعفهاكه بجهت شك آب فقط مباش، بلةگر آشامندي د23
  . ندك ي را تعاقب مي خرامد، اما بعضي ميشان به داوري  ايش رويار است و پك آشي گناهان بعض24



. داشتيگرگون باشد، نتوان مخفي دهك ييو واضح است و آنهاكين اعمال ني و همچن25
 

6اول تيموتاوس باب 
 .م خدا بد گفته شوديه مبادا نام و تعلكمال احترام بدانند كق يش را اليان خوي باشند، آقايوغ مير يه غالمان زك ي آنان

.من و محبوبندوند، مكن احسان مشاريه در اك يه آنانكنند از آنرو كمت شتر خديه بكه برادرانند بلكند، از آنجا ير ننمايشان را تحقيمن دارند، اوان ميه آقاك يسانك اما 2
 د،ي است قبول ننماينداريق ديه به طرك را يمي و آن تعليسيح عيح خداوند ما مسيالم صحكم دهد و يگر تعلي بطور ديسك و اگر 3
 فر و ظنون شرّكد حسد و نزاع و ي آيد      ميه از آنها پدكوانه گشته است يه در مباحثات و مجادالت دك داند بليچ نمي از غرور مست شده، ه4
. ن اشخاص اعراض نماياز چن.  سود استينداري پندارند ديه مك و منازعات مردم فاسدالعقل و مرتد از حقّ 5
 . استيمي با قناعت سود عظيندارين دكي ل6
 .م برديتوان يچ نميه از آن هكم و واضح است ياورديچ نيا هين دنيه در اكرا ي ز7
 .م بوديم، به آنها قانع خواهي دارك و پوشاك پس اگر خورا8
 . سازنديت غرق مك و هاليه مردم را به تباهك فهم و مضرّ ي شوند در تجربه و دام و انواع شهوات بي خواهند دولتمند شوند، گرفتار ميه مك ي اما آنان9

.مان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتنديدند، از ايوشك ي آن مي چون در پيه بعضكها است ي بدة همةشيه طمع ركرا ي ز10
 . نمايرويمان و محبت و صبر و تواضع را پي و اينداريز و عدالت و دينها بگري مرد خدا، از اي تو اي ول11
 . اري در حضور گواهان بسيردكو كي و اعتراف ني آن دعوت شديه براك را يات جاودانين و بدست آور آن حكمان را بي ايوكي و جنگ ن12
 و نمود،كيالطُس اعتراف نيوس پيش پنطيه در پك يسيح عي بخشد و مسي ميه همه را زندگك يينم به حضور آن خداك يت مي تو را وص13
 .حي مسيسين تا به ظهور خداوند ما عك داغ و مالمت حفظ يت را بيه تو وصك 14
 .ن به ظهور خواهد آوردي و رب االرباب در زمان معك الملوكد و ملي و قادر وحكه آن را آن متبارك 15
.نيآم. رام و قدرت بادكاو را تا اباآلباد ا. دي تواند ديده و نمي از انسان او را ندي آن نتوان شد و احدكيه نزدك است ين در نوركموت و سايه تنها الك 16
 ند؛ك ي تمتّع به ما عطا ميز را دولتمندانه برايه همه چك زنده يه به خداكد ندارند، بليدار امي به دولت ناپانند وك نيه بلندپروازكن جهان را امر فرما ي دولتمندان ا17
  و گشاده دست باشند؛ يار بوده، در اعمال صالحه دولتمند و سخكوكيه نك 18
. را بدست آرنديات جاودانينده نهند تا حيو بجهت عالم آكي خود اساس ني و برا19
  حرام و از مباحثات معرفت دروغ اعراض نما،ي هاييهوده گويس تو آن امانت را محفوظ دار و از بووتامي تي ا20
.       نيآم. ض با تو باديف. مان منحرف گشتنديردند از اك آن ي چون ادعايه بعضك 21
  



  

  سوموتايت دوم پولس رسول بهةرسال
*************************************

  
1يموتاوس باب دوم ت

1 است،يسيح عيه در مسك ياتي حة، بر حسب وعديسيح عي خدا رسولِ مسةپولس به اراد 
2 س راوموتايب خود تيفرزند حب
ح بادي مسيسي پدر و خداوند ما عي از جانب خدايض و رحمت و سالمتيف  

نم،ك ياد مي خود تو را شبانه روز يه دائماً در دعاهاكنم، چونك ي او را مير خالص بندگيبه ضم. ه از اجداد خودك را يينم آن خداك ير مكش 3
.ر شومي سي دارم تا از خوشي تو را بخاطر ميهاكه اشك و مشتاق مالقات تو هستم چون4
.ز هستي نه در توكن است يقي بود و مرا ين مك سايكيس و مادرت افنيه نخست در جده ات لوئك تو را ياي ريمان بي دارم اياد ميه كرا ي ز5
.ي من بر تو است برافروزي گذاشتن دستهاةليه بوسك خدا را يه آن عطاك آورم ياد تو مي لهذا ب6
ب رايه روح قوت و محبت و تأدكرا خدا روح جبن را به ما نداده است بلي ز7
 باش برحسب قوت خدا،كي شرليه در زحمات انجك باشم، بلير او ميه اسكپس شهادت از خداوند ما را عار مدار و نه از من  8
. به ما     عطا شديسيح عيام در مسيم االيه قبل از قدك يضي خود و آن فةه برحسب ارادكه ما را نجات داد و به دعوت مقدس خود خواند نه به حسب اعمال ما بلك 9

ل،ي انجةليد بوسي را روشن گرداني فساديات و بيست ساخت و حيه موت را نكح ي مسيسي ما عةد به ظهور نجات دهنديار گردك اما الحال آش10
. آن من واعظ و رسول و معلّمِ امت ها مقرّر شده اميه براك 11
ندكه امانت مرا تا به آن روز حفظ كه او قادر است كن است يقيمان آوردم و مرا يه اك دانم به يه عار ندارم چون مكشم بلك ين زحمات را مين جهت اي و از ا12
. استيسيح عيه در مسك يمان و محبتي در ايديه از من شنكح ير از سخنان صحي بگيونه انم 13
.نكن است، حفظ كه در ما ساك روح القدس ةليو را بوسكي آن امانت ن14
د باشنيجِلُس و هرموجنِس ميه از آنجمله فكا هستند، از من رخ تافته اند يه در آسك ي آنانةه همك ين آگاه هستي از ا15
ر من عار نداشت،يرد و از زنحكه او بارها دل مرا تازه كرا يناد زكفورس را ترحم يسي اُنةخداوند اهل خان 16
.دا نموديرده، پكار تفحص يوشش بسكد، مرا به يه چون به روم رسك بل17



ي دانيرد تو بهتر مكسس ه در اَفَك را ييو خدمتها. ابديه در آن روز در حضور خداوند رحمت كناد ك خداوند بدو عطا 18


2دوم تيموتاوس باب 
1  است زورآور باشيسيح عيه در مسك يضي فرزند من، در فيپس تو ا .

.گران هم باشنديم ديه قابل تعلكن بسپار ي، به مردمان اميديار از من شني و آنچه به شهود بس2
.دي ساخت بجويه او را سپاهكآنت ي سازد تا رضاي خود را در امور روزگار گرفتار نمي چون سپاه3
.رده باشدك ني دهند اگر به قانون پهلوانيند، تاج را بدو نمك يز پهلواني نيسك و اگر 5
. از حاصل ببرديبيد اول نصيشد، باك يه محنت مك ي برزگر6
ديز فهم خواهد بخشيرا خداوند تو را در همه چين زكر كم تفي گوي در آنچه م7
8 ه از نسل داود بوده، از مردگان برخاست برحسب بشارت من،كخاطر دار ح را بي مسيسيع

. شوديالم خدا بسته نمكن كيشم، لك يار تا به بندها زحمت مكه در آن چون بدك 9
.نندكل يحص تي جاوداني است با جالليسيح عيه در مسك را يز نجاتيشان ني شوم تا ايدگان متحمل مي زحمات را بخاطر برگزةن جهت همي و از ا10
.ردكار خواهد كز ما را انيم او نينكار كرد؛ و هرگاه او را انكم يست هم خواهيم با او زي مرديرا اگر با وين است زين سخن امي ا11
 تواند نموديار نمكرا خود را اني ماند زين ميم، او اميمان شوي اي اگر ب13
. باشدي شنوندگان  مكه باعث هالك بخشد بليچ سود نميرا هينند، زكه مجادله نكدغن فرما شان آور و در حضور خداوند قياد ايزها را به ين چيا 14
. انجام دهديالم خدا را بخوبكه خجل نشود و ك ي، عامليه خود را مقبول خدا سازكن ك ي و سع15
.ردك خواهد ي ترقّيني دي بيه تا به فزونكرا ي حرام اعراض نما زي هايياوه گوي و از 16
 باشنديم طُسيس و فِلونايمي خورد و از آنجله هيله  مكشان، چون اَيالم اك و 17
. سازنديمان منحرف مي را از ايامت اآلن شده است و بعضيه قكند ي گويشان از حقّ برگشته، ميه اك 18
.(ديناره جوك يح را خواند، از ناراستيه نام مسك هر(و (  شناسديسان خود را مكخداوند (ه كن مهر را دارد يادِ ثابتِ خدا قائم است و اين بنكي و ل19
.    ذلّتينها براي عزّت و ايز؛ اما آنها براي ني و گليه چوبك باشد، بلي بزرگ نه فقط ظروف طال و نقره مة اما در خان20
وكي هر عمل ني مستعد برا خود وك مالينها طاهر سازد، ظرف عزّت خواهد بود، مقدس و نافع براياز اشتن راي خويسك  پس اگر 21
. را تعاقب نمايمان و محبت و سالمتي خوانند، عدالت و ايه از قلب خالص نام خداوند را مك يز و با آناني بگرياما از شهوات جوان 22
. آورديد ميه نزاعها پدك ي دانيب اعراض نما چون  مي تأديهوده و بين از مسائل بكي ل23
م و صابر در مشقّت باشد،يم و راغب به تعليس مالكه با همه كند، بلكزاع د ني خدا نباة اما بند24
. را بشناسنديشان را توبه بخشد تا راستيد خدا ايه شاكد يب نماين را تأدي و با حلم مخالف25
د او شده اندي او صةه به حسب ارادكند يس باز به هوش آي تا از دام ابل26


3دوم تيموتاوس باب 
1 ا اد خواهد آمد،ي سخت پديام آخر زمانهايه در اك را بدان نيام

كن و ناسپاس و ناپايع والديبر و بدگو و نامطكه مردمان، خودپرست خواهند بود و طماع و الف زن و متكرا ي ز2
ييوكي مروت و متنفّر از نيز و بيبت گو و ناپرهينه دل و غيك الفت و ي و ب3
 دارند؛يشتر از خدا دوست ميه عشرت را بكرور ار و تند مزاج و مغكانت ي و خ4
.   شان اعراض نماياز ا. نندك يار مكن قوت را انكي دارند، لينداريه در صورت دك 5
. شونديده مشند و به انواع شهوات ربوك يه بار گناهان را مكنند ك ير ميم عقل را اسكله داخل خانه ها گشته، زنان يه به حك ينها هستند آنانيه از اكرا ي ز6
.دي توانند رسي نمين هرگز به معرفت راستكرند، لي گيم مي و دائماً تعل7
.ماننديه مردم فاسدالعقل و مردود از اكنند ك ي مقاومت ميز با راستيشان نيردند، اك مقاومت يس با موسيمبريس و ينِّيه ك و همچنان 8
  ز شديه حماقت آنها نكع مردم واضح خواهد شد، چنانيبر جمشان يه حماقت اكرا يرد زك نخواهند يشتر ترقّين بكي ل9

،ي نموديرويمان و حلم و محبت و صبر مرا پيرت و قصد و ايم و سين تو تعلكيل 10
. داديي از همه رها نمودم و خداوند مرايه و لِستَرَه بر من واقع شد، چگونه زحمات را تحمل ميقونيه و ايكه در انطاك يي و زحمات و آالمِ مرا مثل آنها11
.ديشكنند، زحمت خواهند كست ي زينداري به ديسيح عي خواهند در مسيه مك يسانك و همه 12
. باشنديب خورده ميبنده و فريه فركرد ك خواهند ي ترقّير و دغاباز در بدين مردمان شركي ل13
،يافتيم يسان تعلك از چه ي دانيه مكم باش چوني قايمان آوردي و اي اما تو در آنچه آموخت14
.  استيسيح عيه بر مسك يماني اةلي نجات بوسيمت آموزد براك تواند تو را حيه مك يتب مقدسه را دانسته اكت يه از طفولكني و ا15
د است،  يت در عدالت مفيه و اصالح و تربيم و تنبيتب از الهام خداست و بجهت تعلك ي تمام16
و آراسته بشودكي نامل و بجهت هر عملك تا مرد خدا 17


4دوم تيموتاوس باب 
1 وت اوك دهم و به ظهور مليرد قسم مك خواهد يه بر زندگان و مردگان داورك يسيح عيتو را در حضور خدا و مس



.ميمال تحمل و تعلك و با ييحت نمايخ و نصيه و توبي و تنبير فرصت مواظب باشي و در فرصت و غينك يالم موعظه مكه به ك 2
ه برحسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلّمان را بر خود فراهم خواهند آورد،كح را متحمل نخواهند شد، بليم صحيه تعلكد ي آي مياميرا اي ز3
.ديي افسانه ها خواهند گرايده، به سوي برگرداني خود را از راستي و گوشها4
  مال رسانك مبشّر را بجا آور و خدمت خود را به ار بوده، متحمل زحمات باش و عملِيز هشين تو در همه چكي ل5
.ده استي شوم و وقت رحلت من رسيخته ميه من اآلن ركرا يز 6
.مان را محفوظ داشته اميده، ايمال رسانك خود را به ةرده ام و دوركو جنگ كي به جنگ ن7
 يه ظهور او را دوست مك يسانك ةز به هميه نكن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط بله خداوندِ داورِ عادل در آك من حاضر شده است ين تاج عدالت براي بعد از ا8 

دارند
،يي نزد من آين به زودك يسع 9

.هيطُس به دلماطيه و تيس به غالطيكسيرِك رفته است و يكيرده، به تَسالونك كن جهانِ حاضر مرا تري محبت ايماس برايه دكرا ي ز10
.د استيه مرا بجهت خدمت مفكرا ياور زيمرقس را برداشته، با خود ب. من است لوقا تنها با 11
.س را به اَفَسس فرستادمكيخي اما ت12
.ز و خصوصاً رقوق رايتب را نكاور و يرْپس گذاشتم، وقت آمدنت بكه در تروآس نزد ك را يي ردا13
.افعالش جزا خواهد دادخداوند او را بحسب . ردكها يار بديندر مِسگر با من بسك اس14
.ه با سخنان ما بشدت مقاومت نمودكرا ي و تو هم از او با حذر باش ز15
16ة در محاجلِ من، هشان محسوب شوديه بر اكمبادا . ردندك كه همه مرا تركس با من حاضر نشد بلكچ ياو
.ر رستمي امت ها بشنوند و از دهان شيال رسد و تماممك من به ةليستاده، به من قوت داد تا موعظه بوسين خداوند با من اكيل 17
  نيآم. او را تا ابداآلباد جالل باد.  خود نجات خواهد داديوت آسمانكد و تا به مليار بد خواهد رهانك و خداوند مرا از هر 18
.فورس را سالم رسانيسي اُنةال و اهل خانيكا و اَكفرس 19
. مار واگذاردميتُس بيليمس را در مياما تَرْف اَرستُس در قُرِنْتُس ماند؛ 20
. رسانندي برادران تو را سالم  مةه و هميالدكنُس و يس و لياَقْبولُس و پدِ. ييايه قبل از زمستان بكن ك ي سع21
نيآم. ض بر شما باديف. ح خداوند با روح تو بادي مسيسي ع22


  طُسيت پولس رسول بهةرسال
******************************


1تيطس باب 

1  است،ينداريه در دك يدگانِ خدا و معرفت آن راستيمان برگزيح برحسب اي مسيسيپولس، غالم خدا و رسول ع 
 آن را داد،ة وعدي ازلي توان گفت، از زمانهايه دروغ نمك ييه خداك يات جاودانيد حي به ام2
 ما خدا به من سپرده شد، ةم نجات دهندكه برحسب حك ي موعظه ارد و بهكالم خود را ظاهر كن، ي اما در زمان مع3
ح خداوند بادي مسيسي ما عة پدر و نجات دهندي از جانب خدايض و رحمت و سالمتيفمان عام است، ي من برحسب ايقيه فرزند حقكطُس را يت 4
. ينكشان در هر شهر مقرّر يشكه به تو امر نمودم، ك و چنانييا مانده است اصالح نميه باقكت واگذاشتم تا آنچه را يركن جهت تو را در يبد 5
 از تهمتِ فجور و تمرّد،يمن دارد، بروه فرزندان مك زن باشد كي مالمت و شوهر ي بيسك اگر 6
شد،ح نبايا طماع سود قبيا زننده يگسار يا مي و تندمزاج ي مالمت باشد و خودرأيل خدا بيكد چون وي بايه اُسقُف مكرا ي ز7
ار؛ كزيش و عادل و مقدس و پرهير دوست و خردانديه مهمان دوست و خك بل8
9ستِمديخ نمايند و مخالفان را توبكحت يح نصيم صحيافته تا بتواند به تعليه ك يمينِ برحسب تعليالم امك به ك و م

ه از اهل ختنه هستند؛ك ينان الخصوص آي باشند، عليار و متمرّد ميبندگان، بسيان و فرياوه گويه كرا يز 10
.  دهنديسته ميم ناشايح، تعالي سود قبي سازند و برايل واژگون مكرا خانه ها را باليد بست زيشان را بايه دهان اك 11
. باشندياره مكيم پرست بكر و شيشه دروغگو و وحوش شريت هميركه اهل كشان است، گفته است ي خاص ايه نبكشان ي از ايكي 12
ح باشند،يمان، صحيخ فرما تا در اي توبيشان را به سختين جهت اين شهادت راست است؛ از اي ا13
.ندي جوي انحراف ميه از راستك يام مردمانكهود و احي يرند به افسانه هاي و گوش نگ14
ز ملوث است؛ يشان نير ايست، بلمه فهم و ضمي نكز پايچ چيمانان را هي اين آلودگان و بكي است، لكان پاك پايز براي هر چ15
و مردودكيروه و متمرّد هستند و بجهت هر عمل نكه مكنند، چونك يار مك باشند، اما به افعال خود او را اني معرفت خدا مي مدع16


2تيطس باب 
1 ا تو سخنان شاح را بگو؛يم صحي تعلةستيام

.ح باشنديت و صبر، صحمان و محبيش و در ايار و باوقار و خرداندير، هشيه مردانِ پك 2
و،كيم نيه معلمات تعلكاده بلي شراب زةبت گو و نه بندي باشند و نه غيرت متقّير، در سين زنان پي همچن3
ه شوهردوست و فرزنددوست باشند،كاموزند ي تا زنان جوان را خرد ب4



.خدا متهم شودالم كه مبادا كع شوهرانِ خود يو و مطكين و نيفه و خانه نشيش و عفي و خرداند5
ش باشنديحت فرما تا خرداندين نَسق جوانان را نصي و به هم6
ار بر، كم خود صفا و وقار و اخالص را بيو بساز و در تعلكي اعمال نةز نمونيو خود را در همه چ 7
ابد، خجل شوديه فرصت بد گفتن در حقّ ما نكب را تا دشمن چوني عيح بيالم صحك و 8
9نت دهنديز زي ما خدا را در هر چةم نجات دهنديض گو نباشند تا تعلي سازند و نقيشان را راضينند و در هر امر اكان خود را اطاعت يه آقاكحت نما يغالمان را نص  

؟؟؟
 مردم نجات بخش است، ظاهر شده،ة هميه براكض خدا يه فكرا يز 11
.مينكست ين جهان زي در اينداري و عدالت و ديشيه، با خرد اندردك ك را تريوي و شهوات دنيني ديه بكند ك يب مي ما را تأد12
م،يشكح را انتظار ي مسيسي خود ما عةم و نجات دهندي عظي جالل خداي و تجلكد مباري و آن ام13
.و باشندكي در اعمال نوري خاص او و غكه ملِك خود طاهر سازد ي براي برهاند و امتيه خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستك 14
ر نشمارديس تو را حقكچ يخ نما و هيمال اقتدار توبكحت فرما و در ين را بگو و نصي ا15


3تيطس باب 
1 د باشند،كيار نك هر يند و براي نماينند و فرمانبركن را اطاعت يام و سالطكه حكشان آور ياد ايبو مستع

ع مردم به جا آورنديمال حلم را با جمكم و يه مالكلند و جنگجو نباشند بيس را بد نگوكچ ي و ه2
.مي داشتيگر بغض ميدكيم و بر يق نفرت بوديه الكم ي انواع شهوات و لذّات بوده، در خُبث و حسد بسر بردة فهم و نافرمانبر و گمراه و بنديه ما سابقاً بكرا يز 3
 ما خدا ظاهر شد،ة و لطف نجات دهندين چون مهربانكي ل4
ه از روح القدس است؛ك ي ايه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولّد تازه و تازگكم، بليرده بودكه ما به عدالت ك ي به سبب اعمال نه5
ح،ي مسيسي ما عة افاضه نمود، به توسط نجات دهنديه او را به ما به دولتمندك 6
.ي جاوداناتيد حيم بحسب اميض او عادل شمرده شده، وارث گردي تا به ف7
 ين امور برايه اكرا يند، زيو مواظبت نماكيه در اعمال نكوشند كمان آورند، بيه به خدا اك ي تا آنانييغ فرماي خواهم تو قدغن بلين امور مين است و در اين سخن امي ا8

د استيو و مفكيانسان ن
. ثمر و باطل استيه     بكرا يا ز اعراض نمي شرعيو از مباحثات نامعقول و نسب نامه ها و نزاعها و جنگها 9

حت اجتناب نما،ي دو نصكيه از اهل بدعت باشد، بعد از ك يسك و از 10
ندك يس مرتّد و از خود ملزم شده در گناه رفتار مكن يه چنك ي داني چون م11
.مت دارم زمستان را در آنجا بسر برميه عزكرا ي زييس نزد من آيوپولكيه در نكن ك يس را نزد تو فرستم، سعكيخيا تيماس يه اَرتك يوقت 12
.ز نباشنديچ چين تا محتاج هك امداد يشان به سعيب و اَپلُّس را در سفر ايناس خطي ز13
.  ثمر نباشندي، تا   بياجات ضروري رفع احتيو مشغول باشند براكي نيارهاكه در كرند يم بگيز تعليسان ما نك و14
نيآم.  شما باديض با همگيف.  دارند سالم رسانيمان ما را دوست مي ايه از روك را ي رسانند و آناني م من تو را سالميع رفقاي جم15


مونيفِل  پولس رسول بهةرسال  
****************************** 

 
 

1 ار ما كز و هميمون عزيس برادر،به فِلوموتاي و تيسيح عير مسيپولس، اس
 باشديه در خانه ات مك ييسايلكپس هم سپاه ما و به  محبوبه و اَرخِةيو به اَپفِ 2
3 ح خداوند با شما بادي مسيسي از جانب پدر ما خدا و عيض و سالمتيف

 آورمياد مي خود يوسته تو را در دعاهاينم و پك ير مك خود را شيخدا 4
،ين داريس مقدة خداوند و به هميسيه به عكده ام يمان تو را شنير محبت و اكه ذك چون5
  .يسيح عي مسيه در ما است براك ييوكياملِ هر نكثّر شود در معرفتِ ومانت ميت اك تا شرا6
رندي پذي برادر استراحت مين از تو اي مقدسيه دلهاك رخ نمود از محبت تو از آنرو يامل و تسلّك يه مرا خوشكرا ي ز7
م دهم، كآنچه مناسب است تو را حه به كمال جسارت را دارم كح ين جهت هرچند در مسيبد 8
. باشمي ميسيح عير مسير و اآلن اسي چون پولِس پيم، هرچند مرديه التماس نماك محبت، سزاوارتر آن است ين براكي ل9

د نمودم، ي خود او را توليرهايه در زنجكمس يسي فرزند خود اُنةنم دربارك يم پس تو را التماس10
 باشد؛يده مند مين الحال تو را و مرا فاكيده بود، لي فاي تو بيه سابقاً او براك 11
.ه جان من استكر يپس تو او را بپذ.  فرستميه او را نزد تو پس مك 12
ند، كل خدمت ي انجيرهايه او را نزد خود نگاه دارم تا به عوض تو مرا در زنجك خواستم ي و من م13
. اري اختيه از روك احسان تو را از راه اضطرار نباشد، بلرده باشم تاك تو ي بدون رأيارك اما نخواستم 14



.يابي از تو جدا شد تا او را تا به ابد درين جهت ساعتيد بديه شاكرا ي ز15
.ادتر به تو، هم در جسم و هم در خداونديز خصوصاً به من اما چند مرتبه زي برادر عزيعنيه فوق از غالم كن نه چون غالم بلين بعد از اكي ل16
.، او را چون من قبول فرماي دانيق مي پس هرگاه مرا رف17
.، آن را بر من محسوب داري از او داشته باشيا طلبيده باشد ي به تو رساني اما اگر ضرر18
.يون من هستيز مديه به جان خود نكم يرد، تا به تو نگوكسم، خود ادا خواهم ي نويبه تو مه پولس هستم،ك من 19
. بدهيح تازگيپس جان مرا در مس. ادر، تا من از تو در خداوند برخوردار شوم بري اي بل20
ردك يم هم خواهي گويشتر از آنچه مي دانم بيه مكسم از آن جهت ي نوي چون بر اطاعت تو اعتماد دارم، به تو م21
شومده ي شما به شما بخشيدوارم از دعاهايه امكرا ين، زك من حاضر يز براي نيمعهذا منزل 22
است و مرقُس همزندان منيسيح عيه در مسكاِپفْراس  23
.  رسانندياران من تو را سالم مكماس و لوقا همي و اَرِستَرخُس و د24
نيآم. ح با روح شما بادي مسيسيض خداوند ما عي ف25

 

  انيرساله به عبران
********************


 1عبرانيان باب 

1   لَكخداد و طره در زمانِ سلّم نمود،كبا به پدران ما تي مختلف بوساطت انيق هايف به اقسام متعد
د؛ ي او عالمها را آفرةليع موجودات قرار داد و بوسيه او را وارث جمكلّم شد كام آخر به ما بوساطت پسر خود متين اي در ا2
ن يي علّيا در اعليبركد، به دست راست ي بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسان موجوداتة قوت خود حامل همةلمكه فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به ك 3

بنشست،
افته بوديراث يشان به مي بزرگتر از ايه اسمكد، به مقدار آني و از فرشتگان افضال گرد4
ضاً من او را پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود؟ياد نمودم و يمن امروز تو را تول. يه تو پسر من هستك از فرشتگان هرگز گفت كيدام كرا به يز
.نندكع فرشتگان خدا او را پرستش يه جمكد ي گوي آورد، ميه نخست زاده را باز به جهان مك ي و هنگام6
.  آتشة گرداند و خادمان خود را شعليفرشتگان خود را بادها م(ه كد ي گوي و در حقّ فرشتگان  م7
. استي راستيوت تو عصاك ملي خدا تخت تو تا بااآلباد است و عصايا:  اما در حقّ پسر8
. رده استكت مسح يرفقاشتر ازي بي تو، تو را به روغن شادمانين خدا، خدايبنابرا. ي داري عدالت را دوست و شرارت را دشمن م9

. تو استي مصنوع دستهاك و افاليردكن را بنا ي خداوند، در ابتدا زميد تو اي گويز مي و ن10
ع آنها چون جامه مندرس خواهد شد،ي و جمي هستين تو باقك، لي آنها فان11
.  تو تمام نخواهد شدي و سالهاين تو همان هستكل. افتير خواهند ييد و تغيچي پي مثل ردا آنها را خواه12
از تو سازم؟ اندين به دست راست من تا دشمنان تو را پايبنش:  از فرشتگان هرگز گفتكيدام ك و به 13
 شوند؟يه وارث نجات خواهند شد، فرستاده مك ي خدمت آنانيه براكستند ي خدمتگذار نيشان روح هاي ايا همگي آ14


 2عبرانيان باب 

1   م يه از آن ربوده شوكم، مبادا يم گوش دهيديغ تر آنچه را شنيه به دقّت بلكلهذا الزم است  
د،ي رسي عادل مي را جزايه هر تجاوز و تغافلك يد، بقسميگفته شد برقرار گرده بوساطت فرشتگان ك يالمكرا هرگاه ي ز2
د؛يد، بر ما ثابت گردانيديه شنك يسانكلّم به آن از خداوند بود و بعد كه در ابتدا تكم؟ يم غافل باشي عظين نجاتيم اگر از چني پس ما چگونه رستگار گرد3
 خودة روح القدس برحسب اراديايات و معجزات و انواع قوات و عطايد به آ دايشان شهادت ميز با ايه خدا نك ي در حالت4
5 ع فرشتگان نساختيم مطينك ير آن را مكه ذك را ينده ايرا عالم آيز.
؟ييه از او تفقّد نماكا پسرِ انسان ي يه او را بخاطر آوركست انسان يچ:  شهادت داده، گفتي در موضعيسكن ك ل6
.ي خود گماشتي و او را بر اعمال دستهايرام را بر سر او نهادك و تاج جالل و اي پست تر قرار داديك اند او را از فرشتگان7
 شده يع ويز مطيه همه چكنم ي بين اآلن هنوز نمكل. ع او نباشديه مطكز را نگذاشت يچ چيد، هيع او گردانيز را مطيپس چون همه چ. ي او نهاديهاير پايز را زي همه چ8

.باشد
 موت را ة همه ذائقيض خدا براي نهاده شد تا به فيرام بر سر وكه به زحمت موت تاج جالل و اك را يسي عيعنيم، يني بيمتر شد مك از فرشتگان يكه اندكاما او را  9

.بچشد
. امل گرداندكشان را به دردها يس نجاتِ ايه رئك بود ستهي گرداند، شايار را وارد جالل مي باشد، چون فرزندان بسيز مي همه چي همه و از ويه بخاطر وكرا او را ي ز10
.شان را برادر بخوانديه اكن جهت عار ندارد ي باشند، از اي مكيننده و مقدسان همه از كمقدس ه چونك زانرو 11
.ح خواهم خوانديسا تو را تسبيلكان ينم و در مك ياسم تو را به برادران خود اعالم م: دي گويه مك چنان12
ه خدا به من عطا فرمودك ي من و فرزندانكنيا: زيو ن. ل خواهم نمودك تويمن بر و: ضاًي و ا13



س را تباه سازد، ي ابليعني شد تا بوساطت موت، صاحب قدرت موت كين هر دو شريز همچنان در ايت دارند، او نكپس چون فرزندان در خون و جسم شرا 14
 بودند، آزاد گرداندي ميمر خود را گرفتار بندگه از ترس موت، تمام عك را ي و آنان15
. دي نماي ميريم را دستگيه نسل ابراهكد بلي نماي  نميريقت فرشتگان را دستگيه در حقكرا يز 16
.   ندكا ب گناهان قوم رةفاركن شده، يم و اميرك يهنه اكس ي مشابه برادران خود شود تا در امور خدا رئيست در هر امري باين جهت مي از ا17
ديه تجربه شدگان را اعانت فرماكد استطاعت دارد يده، تجربه ديشكه چون خود عذاب كرا ي ز18


3عبرانيان باب 
1  س ين، ايبنابرانكس يد، در رسول و رئي هستكي شريه در دعوت سماوك برادران مقدل يسي عيعني اعتراف ما ةهد، ينك تأم

. او بودةز در تمام خاني نيه موسكن بود، چنانيود امن فرمي را معيه وكه نزد او ك 2
. شتر از خانه استي خانه را حرمت بةه سازندك ي شمرده شد به آن اندازه ايشتر از موسي بيرامكق اين شخص اليه اكرا ي ز3
.  همه خداستين بانك شود، لي بنا ميسك بدست يرا هر خانه اي ز4
.ست بعد گفته شودي بايه مك ييزهاين بود تا شهادت دهد بر چيام او ة مثل خادم در تمام خاني و موس5
مي باشكدِ خود متمسي و فخرِ اميريه تا به انتها به دلك يم بشرطي او ما هستة او و خانةح مثل پسر بر خاني و اما مس6
7 د،يامروز اگر آواز او را بشنو: دي گويه روح القدس مكپس چنان
ابان،يه در وقت جنبش دادن خشم او در روز امتحان در بكچناند، ي دل خود را سخت مساز8
.دندي ديچهل سال مردند و اعمال مرا تا مدتكش يه پدران شما مرا امتحان و آزماك يي جا9

. مرا نشناختندي خود گمراه هستند و راههايوسته در دلهايشان پين جهت به آن گروه خشم گرفته، گفتم اي از ا10
 من داخل نخواهند شديه به آرامكود قسم خوردم  تا در خشم خ11 
د، ي مرتد شوي حيه از خداكمان باشد ي اير و بي از شما دل شريكيد مبادا در ي برادران، باحذر باشيا 12
   .ب گناه سخت دل گرددي از شما به فري شود، مبادا احديخوانده م ه امروزك يد مادامينكحت يگر را نصيه هر روزه همدك بل13
.مي شوك اعتماد خود تا به انتها سخت متمسيم اگر به ابتداي گشته اكيح شريه در مسك از آنرو 14
ه در وقت جنبش دادن خشم اوكد، چنانيد، دل خود را سخت مسازيامروز اگر آواز او را بشنو:  شوديه گفته مك چون15 
رون آمدند؟ي از مصر بي موسةه بواسطكام آن گروه نبودند ا تميدند و خشم او را جنبش دادند؟ آيه شنكه بودند كپس  16
خته شد؟يشان در صحرا ري ايه بدنهاك يانيا نه به آن عاصي بود؟ آين ميه تا مدت چهل سال خشمگك و به 17
ردند؟ كه اطاعت نك را ي من داخل نخواهند شد، مگر آنانيه به آرامكه قسم خورد ك ة و دربار18
 نتوانستند داخل شونديماني اي سبب به بهكم ي پس دانست19


4عبرانيان باب 
1 از شما قاصر شده باشديه احدك باشد، ظاهر شود ي مي باقي وي دخول در آرامةه وعدكم مبادا با آنيپس بترس .
.مان متّحد نشدنديا شنوندگان به اه بكنرو يد، از ايشان نفع نبخشيدند بديه شنك يالمكن كشان بشارت داده شد، ليبه مثال ازيه به ما نكرا ي ز2
نش يه اعمال او از آفركو حال آن.  من داخل نخواهند شديه به آرامكدر خشم خود قسم خوردم : ه گفته شدكم، چناني گردي ميم، داخل آن آراميمان آورديه اكرا ما ي ز3

.ده بوديعالم به اتمام رس
. گرفتيع اعمال خود آراميخدا از جمه در روز هفتم ك روز هفتم گفت ة درباري و در مقام4
 من داخل نخواهند شديه به آرامكن مقام ي و باز در ا5 
 داخل نشدند،يافتند، به سبب نافرمانيش بشارت يه پك ي داخل آن بشوند و آنانيه بعضك است يپس چون باق 6
.ديد، دل خود را سخت مسازيه امروز اگر آواز او را بشنوكور شد كش مذيه پك، چنان امروز گفتيديه به زبان داود بعد از مدت مدكد چوني فرماين مي معي باز روز7
.ردك ير نمكگر را ذي داده بود، بعد از آن ديشان را آراميوشع ايرا اگر ي ز8
. ماندي مي سبت باقي قوم خدا آرامي پس برا9

.شيه خدا از اعمال خوكد، چنانياراميز اعمال خود بي او شد، او نيه داخل آرامكرا هر ي ز10
.فتديز بي عبرت آمي در آن نافرمانيسكم، مبادا ي داخل شويم تا به آن آرامينك پس جد و جهد ب11
 قلب است، يتهايار و نكز افيند نَفْس و روح و مفصل و مغز را و ممكر دو دم و فرورونده تا جدا يالم خدا زنده مقتدر و برنده تر است از هر شمشكرا ي ز12
 باشديشف مك است، برهنه و منيار ما با وكه كز در چشمان او يه همه چكست بلي نيچ خلقت از نظر او مخفي و ه13
. ميم بدارك، پسر خدا، اعتراف خود را محيسي عيعنيه از آسمانها در گذشته است كم ي داريمي عظةهنكس يپس چون رئ 14
.ز به مثال ما بدون گناهيه آزموده شده در هر چك ما بشود، بليضعفهاه نتواند همدرد كم ي نداريهنه اكس يرا رئي ز15
ندكتعانت ) ما را(ه در وقت ضرورت كم ينك را حاصل يضيم و فيابيض بي به تخت فكي نزديري پس با دل16


5عبرانيان باب 
1 گناهان بگذراند؛ي براي هايا و قرباني تا هداي شود در امور اهليان مقرّر مي آدميان گرفته شده، براي آدميان گرفته شده، برايان آدميهنه از مكس يه هر رئكرا يز 



.  گرفته شده استيمزوركز در يه او نكند، چونكمت ي تواند ماليه با جاهالن و گمراهان مك 2
. ذراند گناهان بگي برايز قربانيشتن ني خوين براي قوم، همچنيه براك، او را الزم است چنانيمزوركن ي و به سبب ا3
.ه هارون راكه خدا او را بخواند، چنانك يرد، مگر وقتي گي خود نمين مرتبه را براي ايسك و 4
.د نمودمي؛ من امروز تو را توليتو پسر من هست:  گفتيه به وكه او كهنه بشود، بلكس يه رئكز خود را در جالل نداد يح نين مسي و همچن5
صِدِقيك مِلة بر رتبياهن هستكو تا به ابد ت: دي گويز ميگر نيه در مقام دك چنان6 
د،يش مستجاب گردي خويرد و به سبب تقواكار ي بسيدنش از موت قادر بود، تضرّع  و دعايه به رهانكها نزد او كد و اشياد شديه با فركت خود، چونيام بشريو او در ا 7
  د، اطاعت را آموختيشكه ك ييبتهاي هرچند پسر بود، به مص8
. گشتيعان خود را سبب نجات جاودانيع مطيل شده، جمامكو  9

صِدِقيك مِلةهنَه مخاطب ساخت به رتبكس ي و خدا او را به رئ10
. ن شده استي شما سنگيه گوشهاك باشد چونيل مكه شرح آنها مشكار است ي ما او را سخنان بسةه دربارك 11
.      ي قويد نه غذاير شدياموزد و محتاج شي الهامات خدا را به شما بي اصول و مباديسكه كد يد، باز محتاجيمان باشد معلّي باين طول زمان شما را ميه هرچند با اكرا ي ز12
  .ه طفل استكالم عدالت ناآزموده است، چونكرخواره باشد، در يه شكرا هر ي ز13
نندك و بد را بكيز نييه اند تا تماضت داديه حواسِ خود را به موجب عادت، رك از آنِ بالغان است ي قوي اما غذا14


  6عبرانيان باب 
1  م،يمان به خدا ننهياد توبه از اعمال مرده و ايگر بنيم و بار دييمال سبقت بجوك يح در گذشته، به سوي مسيالم ابتداكن، از يبنابرا
. راي جاودانيامت مردگان و داوريدها و نهادن دستها و قيم  تعمي و تعل2
م آورد هرگاه خدا اجازت دهديبجا خواهن را ي و ا3
  دنديك روح القدس گردي و شردندي را چشي سماوي بار منور گشتند و لذّت عطاكيه ك يرا آنانيز 4
دند،ينده را چشيكوي خدا و قوات عالم آي و لذت كالم ن5
. سازندي حرمت مينند و او را بك ي خود باز مصلوب ميپسر خدا را براه ك ي توبه تازه سازند، در حالتيگر برايشان را بار ديه اكفتند، محال است ي اگر ب6
اند، ازي روي فلّاحان خود ميو براكي خورد و نباتات ني افتد، ميه بارها بر آن مك را يه بارانك ينيرا زمي ز7

.ابدي يت مكخدا بر
 شودين به لعنت و در آخر، سوخته مي و قركاند، متروي روي مكن اگر خار و خسك ل8
.ميي گوينطور سخن ميم، هرچند بدي دارين ميقين نجات را ي بهتر و قريزهايزان در حقّ شما چي عزياما ا 9

.ندكد، فراموش يرده اكد ظاهر يه در آن مشغول بوده و هستكن يه به اسم او از خدمت مقدسكه عمل شما و آن محبت را كست ي انصاف نيرا خدا بي ز10
د،ييد تا به انتها ظاهر نمايامل امكن يقي ين جد و جهد را براي از شما همكيه هر كم يا دارن ري اين آرزوكل 11
 باشنديمان و صبر وارث وعده ها ميه به اك را يد آنانينكه اقتدا كد بلياهل مشوك و 12
:خود قسم خورده، گفتم وعده داد، چون به بزرگتر از خود قسم نتوانست خورد، به يه به خدا به ابراهك يرا وقتيز 13
.دير خواهم گردانيثكت ي نهاي خواهم داد و تو را بيميت عظكنه من تو را بري هر آ14
.افتيرد، آن وعده را كن چون صبر ي و همچن15
.شان قسم است تا اثبات شودي اةت هر مخاصمي خورند و نهايه بزرگتر است، قسم مكرا مردم به آني ز16
.ان آوردي شمار ظاهر سازد، قسم در ميد بيك خود را به وارثان وعده به تأةر ارادييه عدم تغكست نرو، چون خدا خواي از ا17
 كما گذارده شده است تمسشيه در پك يديم تا به آن اميه پناه بردك ما ي حاصل شود براي قويد، تسلّيست خدا در آنها دروغ گوين نكه ممكر يي تغي تا به دو امر ب18
م، ييجو
ه در درون حجاب داخل شده است، كم  يدار داري جان خود ثابت و پاي برايرامثل لنگرو آن 19
د تا ابداآلباديهنه گردكس يصِدِق، رئيك مِلةه بر رتبكيسي عيعني ما داخل شد يشرو برايه آن پك يي جا20


7عبرانيان باب 
1 ت دادكرده، بدو بركرد، او را استقبال ك ي مراجعت مكست دادن ملوكم از شيهه ابراك ي، هنگامي تعالياهن خداكم و يصدق، پادشاه ساليكرا مليز.

(. يپادشاه سالمت (يعنيز يم ني سالكاست و بعد مل( پادشاه عدالت (ةه او اول ترجمه شدك بدو داد؛ كيزها ده ي چةز از هميم ني و ابراه2
 ماندي ميمياهن داكه پسر خدا شده، يه شبكات بليح يام و انتهاي اي نسب نامه و بدون ابتداي پدر و مادر و بي ب3
. بدو دادكيم، ده ين غنايز از بهتريارخ نيم پاتريه ابراهكن شخص چقدر بزرگ بود يه اكد ينكپس مالحظه  4
.د آمدنديم پديز از صلب ابراهيشان نيه اك، با آن از برادران خوديعنيرند، ي بگكيعت ده يه از قوم بحسب شركم دارند كابند، حي يهانت را مكه ك يسانك و اما از اوالد 5
.ت داده استك گرفته و صاحب وعده ها را بركيم ده يشان نداشت، از ابراهي بديه نسبتكس كن آن ك ل6
.  شوديت داده مك از بزرگ بركوچك و بدون هر شبه، 7
.  شودي شهادت داده مي بودن وه بر زندهك يسكرند، اما در آنجا ي گي مكي ده ينجا مردمان مردني و در ا8
 گرفته شد،كيرد، ده ي گي مكيه ده ك يم از همان الويه بوساطت ابراهك توان گفت يا ميه گوكآني حت9

ردكصدق او را استقبال يكه ملك يه هنوز در صلب پدر خود بود هنگامكرا ي ز10



11 مال حاصلك يهانت الوكگر اگر از يو دور شود كصدق مبعوث شود و مذيك ملةگر بر رتبي دياهنكه ك بود ياج مي، باز چه احت)افتنديا بر آن عت ريرا قوم شري شد زيم
ست؟ي هارون نةه بر رتبك

ابدي يل ميز تبديعت نيرد، البته شري پذير مييهانت تغكرا هرگاه ي ز12
  .رده استك از آن، خدمت قربانگاه را نيده احكگر ظاهر شده است ي شود، از سبط دي گفته مين سخنان در حقّ ويه او اكرا ي ز13
چ نگفتيهانت هك در حقّ آن سبط از جهت يه موسكهودا طلوع فرمود يه خداوند ما از سبط كرا واضح است ي ز14
  د  يد ظهور نمايگر باي بطور دياهنكصدق يكه به مثال ملكنين است از ايشتر مبيز بيو ن 15
. ير فانيات غيه به قوت حكنشود بل مبعوث يام جسمكعت و احيه به شرك 16
.صدقيك ملة بر رتبياهن هستكه تو تا به ابد كرا شهادت داده شد ي ز17
18آنةديم سابق بعلّت ضعف و عدم فاك شود هم نَسخ حيرا حاصل ميز 

. ميي جويدا مه به آن تقرّب به خكوتر كيد ني گرداند، و هم برآوردن اميامل نمكز را يچ چيعت هيه شرك از آن جهت 19
. باشدين بدون قسم نميه اك و بقدر آن20
.صدقيك ملة بر رتبي هستياهن ابدكه تو كر اراده نخواهد داد ييخداوند قسم خورد و تغ: دي گوي ميه به وكن با قسم از او ين اكياهن شده اند و لك قسم يشان بيرا اي ز21
.دي گرد ضامن آنيسيه عك يوتر است آن عهدكين قدر ني به هم22
.شان مانع استي بودن ايه موت از باقك شوند، از جهت آنيار مياهنان بسكشان ي و ا23
.  زوال دارديهانت    بك است، ي چون تا به ابد باقين وك ل24
ندكشان را بيفاعت اه دائماً زنده است تا شكت بخشد، چوني نهايند، نجات بي نزد خدا آي وةسليه بوك را يه آنانكز قادر است ين جهت ني از ا25
دهياران جدا شده و از آسمانها بلندتر گردكب و از گناهي عي آزار و بيسته است، قدوس و بيهنه شاكس ين رئيه ما را چنكرا يز 26
ه خود را به ك ي بار فقط بجا آورد هنگامكين را يه اك بگذراند، چوني قوم قرباني گناهان خود و بعد برايه اول براكهنَه ك يساوه هر روز محتاج نباشد به مثال آن رك 27
.دي گذرانيقربان
امل شده استكه تا ابداآلباد كعت است، پسر را يه بعد از شركالم قسم كن ك سازد، لياهن مك دارند يمزوركه ك را يعت مردمانيه شرك از آنرو 28


8عبرانيان باب 
1  ا نشسته است،يبركه در آسمانها به دست راست تخت ك هست يهنه اكس ين رئي ما چنيه براكن است يالم اكن يپس مقصود عمده از ا

.ه خداوند آن را برپا نمود نه انسانك است يقي حقةميان اقدس و آن خكه خادم مك 2
.ذراند باشد بگيزيز چيه او را نكن جهت واجب است ي ها بگذراند؛ و از ايا و قرباني شود تا هدايهنه مقرّر مكس يه هر رئكرا ي ز3
. گذراننديا را ميعت هدايه قانون شرك هستند يسانك بود چون ياهن نمك بود، يمني پس اگر بر زم4
ز را يه همه چكآگاه باش : دي گويرا بدو ميمه را بسازد، زيه خكه عازم بود ك ي مهلِم شد هنگاميه موسكنند، چنانك ي را خدمت مي آسمانيزهاي چةيه و سايشان شبي و ا5

.يوه به تو نشان داده شد بسازكه در ك ينمونه ابه آن 
وتر مرتّب استكي نيه بر وعده هاكز هست يوتر نكيه متًوسِطِ عهد نك يافته است، به مقداريوتر كين اآلن او خدمت نك ل6
. شدي طلب نميگري دي برايي بود، جايب مي عيرا اگر آن اول بيز 7
. تازه استوار خواهم نموديهودا عهديل و خاندان يه با خاندان اسرائكد ي آي ميامي اكنيد اي گويخداوند م: دي گويرده، مكشان را مالمت يه اك چنان8
 يپس خداوند م. شان در عهد من ثابت نماندنديه اكرا ين مصر برآوردم، زي نمودم تا از زميريشان را دستگيه من اك يشان بستم، در روزيه با پدران اك ي نه مثل آن عهد9
. شان را واگذاردميد من ايوگ

شان مرقوم يشان خواهم نهاد و بر دل ايام خود را در خاطر اكه احكل استوار خواهم داشت يام با خاندان اسرائيه بعد از آن اك ين است آن عهديد اي گوي و خداوند م10
.شان مرا قوم خواهند بوديشان را خدا خواهم بود و ايخواهم داشت و ا

.ه همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناختكرا يم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس زيه و برادر خود تعليهمسا يسكگر ي و د11
اد نخواهم آورديگر به يو گناهانشان را دشان ترحم خواهم فرمودي ايرهايرا بر تقصي ز12 
است، مشرف بر زوال استر شده يهنه و پكهنه ساخت؛ و آنچه كپس چون تازه گفت، اول را  13


9عبرانيان باب 
1 ل را نبوديويض خدمت و قدس دنيز فرايخالصه آن عهد او .

.دي گرديز و نانِ تًقْدِمِه، و آن به قدس مسميه در آن چراغدان و مك اول نصب شد ةميرا خي ز2
 است، يه به قدس االقداس مسمك يمه اي دوم بود آن خة و در پشت پرد3
وفه آورده بود و دو لوح كه شك هارون يه پر از منّ بود و عصاك طال ة اطرافش به طال آراسته بود؛ و در آن بود خُقّةه همكن و تابوت شهادت ي زرةدر آن بود مجمره ك 4

.عهد
ستيل آنها ني تفضي بودند و اآلن جاي گسترميه ميه بر تخت رحمت ساكان جالل يروبك و بر زبرِ آن 5
.ندي آي اول درمةميوسته به خي لوازم خدمت، پيهنَه بجهت اداكنطور آراسته شد، يزها بدين چيون اپس چ 6
. گذراندي جهاالت قوم مي خود و برايه براك ي شود؛ و آن هم نه بدون خونيهنَه تنها داخل مكس ي مرتبه رئكي ين در دوم سالك ل7
.  شوديان اقدس ظاهر نمك اول برپاست، راه مةميه خك يه مادامكنياد بر ي نماين همه روح القدس اشاره ميه به اك 8



امل گرداند،كر يننده را از جهت ضمكه عبادت كه قوت ندارد ك گذرانند ي ها را ميا و قربانيه بحسب آن هداك زمان حاضر ي است براين مثَلي و ا9
ه تا زمان اصالح مقرّر شده استك است يجسدضي فقط فرا و طهارات مختلفه،يدني و آشامي خوردنيزهاينها با چيه اك چون10
ست،ين خلقت نيه از اك يعني به دست ةاملتر و ناساخته شدك بزرگتر و ةمينده باشد، به خي آي نعمتهاةهنَكس يح چون ظاهر شد تا رئين مسكيل 11
.افتي را ي ابدةيدس داخل شد و فدان اقك مرتبه فقط به مكيه به خون خود، ك و نه به خون بزها و گوساله ها، بل12
 سازد،ي مقدس    مي شود، تا به طهارت جسميده ميستر گوساله چون بر آلودگان پاشكرا هرگاه خون بزها و گاوان و خاي ز13
 زنده را خدمت ينخواهد ساخت تا خدار شما را از اعمال مرده طاهر يد، ضميب به خدا گذراني عيشتن را بي خويح به روح ازلياده، خون مسيا چند مرتبه زي پس آ14
د؟يينما
. ابندي را بيراث ابدي مةرات عهد اول بوقوع آمد، خوانده شدگان وعديفّاره تقصك ي است تا چون موت براين جهت او متوسط عهد تازه ايو از ا 15
نند،كننده را تصور كت يه موتِ وصك است، البد است يتيه وصك ييرا در هر جاي ز16
.   ندارديامكننده زنده است، استحكت يه وصك يرا مادامي شود؛ زيت بعد از موت ثابت ميه وصكرا ي ز17
. ز بدون خون برقرار نشدينرو، آن اول ني از ا18
 قوم يتاب و تمامكن را بر خود د، خون گوساله ها و بزها را با آب و پشم قرمز و زوفا گرفته، آيعت به شمع قوم رسانيام را بحسب شرك احي تماميه چون موسكرا ي ز19
د؛يپاش
.ه خدا با شما قرار دادك ين است خون آن عهديا:  و گفت20
.الوديبه خون بزيع آالت خدمت را نيمه و جمين خي و همچن21
ستيختن خون، آمرزش ني شود و بدون ريز به خون طاهر ميباً همه چيعت، تقري و بحسب شر22
.نهايوتر از اكي ني هايات به قربانين خودِ سماوكنها طاهر شود، لي به اي سماويزهاي چيه مثَلهاكپس الزم بود  23
ه ك و نه آن25. ه اآلن در حضور خدا بجهت ما ظاهر شودكه به خود آسمان تا آنك است؛ بليقيان حقكه مثال مك به دست داخل نشد ةح به قدس ساخته شديرا مسي ز24

 شود؛يان اقدس داخل مك به ميگريه هر سال با خون دكهنَه كس يد آن رئند، ماننك يجان خود را بارها قربان
. خود، گناه را محو سازدي مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانكين اآلن كل. ده باشديشكاد عالم بارها زحمت يه او از بنكست ي باين صورت ميرا در اي ز26
  افتن مقرّر است،ين جزا  بار مردن و بعد از آكيه مردم را ك و چنان27
 باشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجاتيه منتظر او مك يسانك يگر بدون گناه، برايد، بار دي را رفع نماياري شد تا گناهان بسي قربانكيز چون يح نين مسي همچن28


10عبرانيان باب 
1  گذرانند، تقرّب يوسته ميه پك يي هاي تواند هر سال به همان قربانيها، آن هرگز نمزينده است، نه نًفْسِ صورتِ آن چي آي نعمتهاةيعت را سايه چون شركرا يز 

.امل گرداندكندگان را يجو
 داشتند؟ير نميگر حس گناهان را در ضمي شدند، دك بار پاكيه كنندگان، بعد از آنكه عبادت ك شد چونيدن آنها موقوف نميا گذراني والّا آ2
.  شودي گناهان ميگارادينها هر سال يه در اك بل3
ندكه خون گاوها و بزها رفع گناهان را بكرا محال است ي ز4
5 يا ساختي من مهي براين جسدك، ليه را نخواستي و هديقربان: دي گوي شود، ميه داخل جهان مك يلهذا هنگام.
. ي گناه رغبت نداشتي هاي و قرباني سوختني هاي به قربان6
. خدا بجا آورمي تو را اةتا اراد) توب استكتاب در حقّ من مكدر طومار (م ي آي مكني آنگاه گفتم، ا7
 گذرانند،يعت ميه آنها را بحسب شرك. ي و به آنها رغبت نداشتي گناه را نخواستي هاي و قرباني سوختني هايا و قربانيهدا: دي گويش مي چون پ8
 دارد، تا دوم را استوار سازديپس اول را برم.  خدا بجا آورمي تو را اةم تا ارادي آي مكنيه اك بعد گفت 9
10 س شده ايو به امرتبه فقطكيح، ي مسيسي جسد عيم، به قربانين اراده مقد .

. ردك تواند يه هرگز رفع گناهان را نمك گذراند يرّراً مك ها را ميستد و همان قرباني اياهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، مك و هر 11
. د، به دست راست خدا بنشست تا ابدآلبادي گناهان گذراني براي قربانكيچون ن او ك ل12
 انداز او شوندي و بعد از آن منتظر است تا دشمنانش پا13
.ده است تا ابداآلباديامل گردانك مقدسان را ي قربانكيه به كاز آنرو  14
:ته بوده گفكرا بعد از آني دهد، زي ما شهادت ميز براي و روح القدس ن15
مرقوم خواهم داشت، شانيشان خواهم نهاد و بر ذهن اي ايام خود را در دلهاكد احي گويشان خواهم بست، خداوند ميام با ايه بعد از آن اك ين است آن عهدي ا16
. اد نخواهم آورديگر به يشان را دي ايايد و گناهان و خطاي گوي باز م17
ستي گناهان نيگر قربانينها هست، ديه آمرزش اك يي اما جا18
19 ميان اقدس داخل شوكم تا به مي داريري دليسيه به خون عك برادران، چونيپس ا

ا نموده است،ي جسم خود مهيعنيان پرده يه آن را بجهت ما از مكق تازه و زنده ي از طر20
م،ي خدا دارة بزرگ را بر خانياهنك و 21
م؛ يابي بكي غسل داده، نزدك خود را به آب پايده و بدنهاير بد پاشي خود را از ضميمان، دلهاين ايقي پس به دل راست، در 22
.ن استيه وعده دهنده امكرا يم زيم نگاه داركد را محي و اعتراف ام23
.مييب نمايو ترغكيم تا به محبت و اعمال نييگر را بنمايدكي ة و مالحظ24



 شودي مكيه آن روز نزدكد يني بيه مك يادتر به اندازه ايم و زينكحت يگر را نصيدكيه ك را عادت است، بليبعضه كم چناني و از با هم آمدن در جماعت غافل نشو25
26 ست، ي ني گناهان باقيگر قربانيم، ديار شوك اگر عمداً گناهيرفتن معرفت راستيه بعد از پذكرا يز

.اهد برده مخالفان را فرو خوك يرت آتشي عذاب و غكه انتظارِ هولناك بل27
. شوديشته مكا سه شاهد ي را خوار شمرد، بدون رحم به دو يعت موسيه شرك هر 28
ده شد، يآن مقدس گردانه بهك را يرد و خون عهدكمال يه پسر خدا را پاكس، مستحقّ عقوبت سخت ترشمرده خواهد شد كه آن كد ينك ي پس به چه مقدار گمان م29
رد؟ك  حرمتي شمرد و روح نعمت را بكناپا
.(  خواهد نموديخداوند قوم خود را داور: ضاًيو ا. افات خواهم دادكد انتقام از آنِ من است؛ من مي گويخداوند م: ه گفته استكم او را ي شناسيرا مي ز30
 استك هولنايزي زنده چي خداي افتادن به دستها31
د،يم از دردها شدي عظيد، متحمل مجاهده ايديه منور گردكه بعد از آنكد ياد آوريام سلف را به ين اكيول 32
.  بردنديزها بسر مين چيه در چنكد ي بودي ميسانك با كيه شركد، و چه از آني شدي مردم ميه از دشنامها و زحمات تماشاكني چه از ا33
.  استيوتر و باقكيه خود شما را در آسمان مال نكد ينستد، چون دايرفتي پذي ميز به خوشيد و تاراج اموال خود را ني بوديز همدرد  ميران نيه با اسكرا ي ز34
. باشديم ميه مقرون به مجازات عظك خود را يريد دلينك مك پس تر35
.ديابي خدا را بجا آورده، وعده را بةه شما را صبر الزم است تا ارادكرا ي ز36
. خوش نخواهد شديد و اگر مرتّد شود نفس من با ور نخواهد نموينده خواهد آمد و تأخي، آن آي زمانكه بعد از اندكرا ي ز37
ميابيمانداران تا جان خود را دريه از اكم، بلي شوكم تا هاليستين ما از مرتدان نك ل39


11عبرانيان باب 
1  دهي ناديزهايد داشته شده است و برهانِ چي اميزهايمان، اعتماد بر چيپس ا.
داده شد قدما شهادت ين، برايه به اكرا ي ز2
3 ساخته شديدني ناديزهاي از چيدني ديزهايه چك آنيد، حتّي خدا مرتّب گردةلمكه عالم ها به كم يده ايمان فهميبه ا 

؛ و به سبب همان بعد از  دهديم  او شهادتيايه خدا به هداكه عادل است، به آنكد و به سبب آن شهادت داده شد يوتر از قائن را به خدا گذرانكي نيل قربانيمان هابيبه ا 4
نده استيمردن هنوز گو

.ردك خدا را حاصل يه رضامندك شهادت داده شد يرا قبل از انتقال ويه خدا او را منتقل ساخت زكاب شد چرا يند و نايمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبيبه ا 5
 دهديندگان خود را جزا ميه او هست و جوكنيمان آورد بر ايه اكد، الزم است يدا جوه تقرّب به خكرا هر ي او محال است، زيل رضامنديمان تحصين بدون اكي ل6
7 ا را ملزم ساخته، وارث آن ي خود بساخت و به آن، دنة بجهت خاني ايشتكافته بود، خداترس شده، يده نشد، الهام يه تا آن وقت دك ي امورةمان نوح چون درباريبه ا

ديردمان است گيه از اك يعدالت
8 روديجا مك دانست به يرون آمد و نميپس ب. ابديراث يست به مي بايه مك يانكرون رفت به سمت آن ميم چون خوانده شد، اطاعت نمود و بيمان ابراهيبه ا .

.ن نمودكند مس بودكين وعده شريراث هميه در مكعقوب يمه ها با اسحاق و يرفت و در خيگانه غربت پذين وعده مثل بيمان در زمي و به ا9
 آن خداستةه معمار و سازندكاد بود ي با بنيه مترقّب شهرك زانرو 10
. ن دانستيه وعده دهنده را امكد، چونيي وقت زايافت و بعد از انقضايز قوت قبول نسل يمان خودِ ساره نيبه ا 11
ده شدنديي شمار زايا، بينار درك يگهاي رر و ماننديثك نفر و آن هم مرده، مثل ستارگان آسمان، كين سبب، از ي و از ا12
.ب بودنديگانه و غرين، بي زميه بر روكردند كت گفتند و اقرار يده، تحيه آنها را از دور دكافته بودند، بليه وعده ها را نكيشان فوت شدند، در حالي اةمان هميدر ا 13
. هستنديوطن يه در جستجوك سازند يند، ظاهر مي گوين ميه همچنك يسانكرا ي ز14
  . ه بدانجا برگردندك داشتند ينه فرصت مي آوردند، هر آيرون آمدند، بخاطر ميه از آن بك را يي و اگر جا15
 استا ساختهي مهيشان شهري ايه براكشان خوانده شود، چوني ايه خداكشان عار ندارد ينرو خدا از اي هستند و از اي وطنِ سماويعنيوتر كي نين الحال مشتاق وطنك ل16
17 رد؛ ك ي مي خود را قربانةگانيرفته بود، پسر يه وعده ها را پذكد و آنيم چون امتحان شد، اسحاق را گذرانيمان ابراهيبه ا

.   ه نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شدكه به او گفته شده بود ك 18
افتيز باز ي از اموات نياو را در مثَلن يدن از اموت است و همچنيزانيه خدا قادر بر برانگكن دانست يقيه ك چون19
ت دادكنده بريسو را در امور آيعقوب و عيز يمان اسحاق نيبه ا 20
21 ردنِ خود، هر يمان يبه اردك خود سجده يت داد و بر سر عصاكوسف را بري از پسران يكيعقوب در وقت م
ردكت ي خود وصي استخوانهاةبار نمود و دربارل اِخي اسرائين وفات خود، از خروج بنيوسف در حيمان يبه ا 22
م نداشتنديم پادشاه بكردند و از حكافته، سه ماه پنهان يل ي جمينش او را طفلي چون متولّد شد، والديمان موسيبه ا 23
24 ه پسرِ دخترِ فرعون خوانده شود،كني بزرگ شد، ابا نمود از ايمان چون موسيبه ا

 گناه را ببرد؛ ي زمانكه لذّت اندكده تر داشت از آنيا را پسندل بودن با قوم خدي و ذل25
. داشتي مجازات نظر ميه  به سوكرا ي بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زيح را دولتي و عار مس26
. د، استوار مانديده را بديه چون آن نادكرا يد زيرد و از غضب پادشاه نترسك كمان، مصر را تري به ا27



شان دست نگذاردي نخستزادگان، بر اةنندك كدن خون را بعمل آورد تا هاليد فِصح و پاشيمان، عي به ا28
رده، غرق شدندك عبور نمودند و اهل مصر قصد آن يكمان، از بحر قُلزُم به خشيبه ا 29
ر افتاديرده بودند، به زكحا چون هفت روز آن را طواف يمان حصار اَرِيبه ا 30
رفته بودي پذيه جاسوسان را به سالمتكرا ي نشد زكان هالياحشه با عاصمان، راحاب فيبه ا 31
م،يا اِخبار نمايل و انبيفتاح و داود و سموئيه از جِدعون و باراق و شَمشون و ك دهد ينمفافكه وقت مرا كرا يم؟ زيگر چه گويو د 32
ران را بستند،يرفتند و دهان شيه ها پذردند و به اعمال صالحه پرداختند و وعدك كر مماليمان، تسخيه از اك 33
.  غربا را منهزم ساختنديافتند و در جنگ شجاع شدند و لشگرهاي ييرها رستگار شدند و از ضعف، توانايردند و از دم شمشك سورت آتش را خاموش 34
. وتر برسندكيامتِ نيردند تا به قك را قبول نيگران معزّب شدند و خالصين دكافتند، لي باز يامتي زنان، مردگان خود را به ق35
. ه از بندها و زندان آزموده شدندكانه ها بليگران از استهزا و تازي و د36
  .     ل و آواره شدندي گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذليدر پوستها. رها مقتول گشتنديرده شدند و به شمشكتجربه . دند و با اره دوپاره گشتندي سنگسار گرد37
نده گشتندكن پراي زميافهاكوهها و مغاره ها و شكشان نبود، در صحراها و يق ايه جهان الك ي آنان38
  .افتنديمان شهادت داده شدند، وعده نيه از اكنيشان با ايع ايپس جم 39
امل نشوندكه بدون ما كرده است تا آنكا يوتر مهكي نيزي ما چيرا خدا براي ز40
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1   ر شاهدان را گرداگرد خود داريز چنيه ما نكن چونيبنابراما يش رويه پكدان يم و با صبر در آن مينكچد، دور بي پيه ما را سخت مك را يم، هر بار گران و گناهين اَب 

م،يشده است بدومقرّر
د و به يب گرديز شمرده، متحمل صلي را ناچي حرمتي موضوع بود، بش اويه پك يه بجهت آن خوشكم ي نگران باشيسي عيعنيمان ي اةنندكامل كشوا و ي پي و به سو2

.دست راست تخت خدا نشسته است
.ديرده، خسته شوك خود ضعف يد آمد، مبادا در جانهاياران به او پدكه از گناهك بود ين مخالفتيه متحملِ چنكد در او ينكر ك پس تف3
د،يرده اك هنوز در جهادِ با گناه تا به حد خون مقاومت ن4
.، خسته خاطر مشويابيه از او سرزنش ك يب خداوند را خوار مشمار و وقتي پسر من تأديه اكند ك يالمه مكه با شما چون با پسران مكد ي را فراموش نموده ايحتي و نص5
. زنديانه ميد و هر فرزندِ مقبول خود را به تازي فرمايخ مي دارد، توبيه خداوند را دوست مكرا هر ي ز6
ند؟كب نيه پدرش او را تأدكدام پسر است كرا يز. دي نمايد، خدا با شما مثل پسران رفتار ميب شوياگر متحمل تأد 7
.د نه پسرانيافتند، پس شما حرام زادگانيه همه از آن بهره كد، ي باشيب مي تأدين اگر بك ل8
م؟ يم تا زنده شوينك پدر روحها را اطاعت نيق اوليا از طريم، آي نموديشان را احترام ميد و ا نمودنيب ميه ما را تأدكم ي داشتيگر پدرانِ جسم خود را وقتي و د9

. ميت او گردي قدوسكيده تا شرين او بجهت فاكردند، لكب يد خود ما را تأدي، موافق صوابدي زمانكشان انديه اكرا ي ز10
.  آورديافته اند بار مياضت يه از آن رك ي آناني را براي عدالتِ سالمتةويد، اما در آخر ميا نميه از دردها مكها بليب در حال، نه از خوشين هر تأدك ل11
د،  يي سست شده را استوار نمايافتاده و زانوهاي لهذا دستها12
ابديه شفا كق منحرف نشود، بليه لنگ باشد، از طرك يسكد تا ي راست بسازي خود راههايهاي پاي و برا13
14 سيوشك با همه بيالمت سيو در پديس خداوند را نخواهد دكچ ير از آن هيه بغك يد و تقد.  

.  از آن آلوده گردنديرده، اضطراب بار آورد و جمعك مرارت نمو ةشيض خدا محروم شود و ري از فيسكد مبادا ي و مترصد باش15
.  خود را بفروختيخستزادگ ني طعاميه براكسو يدا شود، مانند عي مباالت پيا بي ي زاني مبادا شخص16
ديوشك آن بيها در جستجوكه با اشكدا ننمود با آني توبه پيه جاكرا يد زيت شود و مردود گردكه خواست وارث برك يز وقتيه بعد از آن نكد ي دانيرا مي ز17
18و باد سخت،  و ظلمتيكيرد و به آتش افروخته و نه به تارك توان لمس يه مك يوهكد به يرا تقرّب نجسته ايز 
. شان گفته نشوديگر بديالم، دكه آن كردند كه شنوندگان، التماس ك يالمك يرّنا و صداك و نه به آواز 19
. زه زده شوديا به نيند، سنگسار كوه را لمس كز ي نيوانيه اگر حكه متحمل آن قدغن نتوانستند شد كرا ي ز20
.ت ترسان و لرزانميابغ:  گفتيه موسك بود ك ترسنايت بحديو و آن ر21
محفل فرشتگان شماره ازي و به جنود بيم سماوي اورشليعني ي حيهون و شهر خدايد به جبل صيه تقرّب جسته آك بل22
ملكع و به ارواحِ عادالنِ مي داورِ جميتوبند و به خداكه در آسمان مك ي نخستزادگانيسايلك و 23
ليوتر از خون هابكي نيلّم است به معنكه متكده شده ي پاشد و به خوني متوسطِ عهدِ جديسي و به ع24
ه از كافت اگر از او يم يافتند، پس ما چگونه نجات خواهيد، نجات نين سخن گفت رو گردانيه بر زمكه از آنك يرا اگر آنانيد زيد رو مگرداني گويه سخن مكزنهار از آن 25

م؟يد روگرداني گويآسمان سخن م
. ديز خواهم جنبانيه آسمان را نكن بليگر نه فقط زمي دة مرتبكيه كن اآلن وعده داده است كد، لين را جنبانين وقت زمه آواز او در آك 26
 ماندي شود باقينمدهيه جنبانك ييه ساخته شد، تا آنهاك يي شود، مثل آنهايده ميه جنبانك ييزهايل چيگر اشاره است از تبدي دة مرتبكين قول او ي و ا27
  .مييده نمايم تا به خشوع و تقوا خدا را عبادت پسندياورير بجا بكم، شيابي يد مي توان جنبانيه نمك را يوتك چون ملپس 28
 ما آتش فروبرنده استيرا خداي ز29
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1 محبت برادرانه برقرار باشد؛
.ردندكافت يا ض نادانسته فرشتگان ريه به آن بعضكرا يد زي غافل مشويب نوازي و از غر2
ديز در جسم هستيشان، و مظلومان را چون شما نيد مثل همزندان ايران را بخاطر آري اس3
. خواهد فرموديان را خدا داوريه فاسقان و زانكرا يزرنجسياح به هر وجه محترم باشد و بسترش غكن 4
.  نخواهم نمودكنم و تو را تركتو را هرگز رها ن: (ه او گفته استكرا يد زينكد قناعت ي باشد و به آنچه داريرت شما از محبتِ نقره خالي س5
ند؟ك يانسان به من چه م.  من است و ترسان نخواهم بودةنندكخداوند مدد: ميي گوي تمام ميرين ما با دلي بنابرا6
. دييشان اقتدا نمايمان ايرده، به اكحظه شان را ماليرت ايد و انجام سيردند بخاطر داركان يالم خدا را به شما بكه در كمرشدان خود را  7
روز و امروز و تا ابداآلباد همان استيح دي مسيسي ع8
افتنديده ني نمودند، فاكه در آنها سلوك يه آنانك ييهاكض استوار شود و نه به خورايه دل شما به فكرا بهتر آن است يد، زيب از جا برده مشوي مختلف و غريمهاياز تعل 9
10 ه از آن بخورندكمه، اجازت ندارند يه خدمت گذاران آن خكم ي داريمذبح.

.  شوديرگاه سوخته مكرون از لشي برَد، بي گناه ميهنَه خون آنها را به قدس االقداس براكس يه رئك يواناتي آن حيه جسدهاكرا ي ز11
.     ديشكاب رون دروازه عذيد، بيس نمايز تا قوم را به خون خود تقدي نيسين، عي بنابرا12
.مي او برويرگاه به سوكرون از لشي لهذا عار بر او گرفته، ب13
. مينده را طالب هستيه آكم بلي نداري باقينجا شهريه در اك زانرو 14
ه به اسم او معترف باشندك را يي لبهاة ثمريعنيم، يح را به خدا بگذراني تسبي او قربانةلي پس بوس15
 استي ها راضين قربانيرا خدا به هميد، زيرات غافل مشوي و خياركوكين از نكل 16
ه كرا ي    نه به ناله بجا آورند، زيه حساب خواهند داد تا آن را به خوشكنند، چونك ي شما را مي جانهايشان پاسبانيه اكرا يد   زيياد نمايمرشدان خود را اطاعت و انق 17

ستيد نين شما را مفيا
. مييو نماكيم در هر امر رفتار ني خواهيم و مير خالص داريه ضمكن است يقيا ما را ريد زينك ما دعا يبرا 18
د تا زودتر به نزد شما باز آورده شومينكن يه چنكشتر التماس دارم ي و ب19
20 د،يزاني از مردگان برخي را به خون عهد ابديسي خداوند ما عيعنيه شبان اعظم گوسفندان ك ي سالمتيپس خدا

نيآم. ه او را تا باداآلباد جالل بادكح ي مسيسيد و آنچه منظور نظر باشد، در شما بعمل آورد بوساطت عي او را بجا آورةامل گرداند تا ارادكو كي را در هر عمل ن شما21
.  امز به شما نوشتهي نيرا مختصريد زيز را متحمل شويحت آميالم نصكن يه اك برادران از شما التماس دارم ين اكل 22
د، به اتّفاق او شما را مالقات خواهم نموديافته است و اگر زود آي ييس رهاوموتايه برادر ما تكد ي بدان23
 رساننديا هستند، به شما سالم ميتاليه از اك يد؛ و آنانين را سالم برسانيع مقدسي مرشدان خود و جمةهم 24
نيآم. ض بادي شما را فيهمگ 25


  عقوبي ةرسال
******************

  
  رساله يعقوب

1 باب يعقوب
ديخوش باش.نده هستندكه پراكبه دوازده سبط ح خداوند است، ي مسيسيه غالم خدا و عكعقوب ي 1
2دي دانيمال خوشكد، ي گوناگون مبتال شويه در تجربه هاك ي برادران من، وقتي ا.

.ندك يدا ميمان شما صبر را پيه امتحان اكد ي دانيه مك چون3
. ديز نباشيچ چيد و محتاج هيامل و تمام شوكن صبر را عمل تاّم خود باشد تا ك ل4
.د و به او داده خواهد شدي نمايند و مالمت نمك يس را به سخاوت عطا مكه هر ك ييند از خداكال بومت باشد، سك از شما محتاج به حيسك و اگر 5
. شوديه از باد رانده و متالطم مكاست يند، مانند موج درك كه شكرا هر يند زك نكند و هرگز شكال بومان سين به اك ل6
.   افتي خواهد يزيه از خداوند چكن شخص گمان نبرد يه چنكرا ي ز7
.  دار استي مرد دودل در تمام رفتار خود ناپا8
د،ي خود فخر بنماين به سرافرازيكن برادرِ مسك ل9

.ا مثل گُلِ علف درگذر استرينت خود، زك و دولتمند از مس10
 خود، پژمرده خواهد يز در راههاينطور شخص دولتمند نيبه هم. ل شدير افتاده، حسن صورتش زايد و گُلَش به زيانكرده، علف را خشك طلوع يه آفتاب با گرمك از آنرو 11
ديگرد



.افتيه خداوند به محبان خود وعده فرموده است خواهد ك را ياتيحه چون آزموده شد، تا آن تاج كرا يه متحمل تجربه شود، زك يسك خوشابحال 12
. ندك يس را تجربه نمكچ ي شود و او هيها تجربه نميرا خدا هرگز از بديند، زك يخدا مرا تجربه م: ديس چون در تجربه افتد، نگوكچ ي ه13
.  سازديمفته يشَد و فرك ي او را ميه شهوت وك ي افتد وقتيس در تجربه مكن هر ك ل14
  . ندك يد ميده، موت را توليد و گناه به انجام رسي زاي پس شهوت آبستن شده، گناه را م15
!ديز من، گمراه مشوي برادرانِ عزي ا16
.ستي گَردِش نةيل و سايچ تبديه نزد او هك شود از پدر نورها يامل از باال است و نازل مكو و هر بخششِ كي ني هر بخشندگ17
ميد نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشي حقّ تولةلمك ةلي خود ما را بوسةاد او محض ار18
19 ست باشد،يس در شنكز من، هر ي برادرانِ عزين، ايبنابرادن تند و در گفتن آهسته و در خشم س
. آورديرا خشمِ انسان عدالت خدا را به عمل نمي ز20
 شما را نجات بخشديه جانهاكه قادر است كد يرياشته شده را بپذكالمِ ك، يا فروتند و بينك شرّ را دور ي پس هر نجاست و افزون21
. دهنديب ميه خود را فركد نه فقط شنوندگان يالم باشكنندگانِ كن ك ل22
. نگردينه مي خود را در آيعيه صورت طبك را ماند يند، شخصكالم را بشنود و عمل نكيسكرا اگر ي ز23
. بوديه چطور شخصكرد كست و رفت و فوراً فراموش يرا خود را نگري ز24
. خواهد بودك عمل پس او در عمل خود مبارةنندكه ك باشد، بليار نمك فراموشة چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنوندياملِ آزادكعتِ يه بر شرك يسكن ك ل25
. ب دهد، پرستش او باطل استيه دل خود را قركشد بلكرا ن خدا است و عنان زبان خود ةه پرستندك از شما گمان برد يسك اگر 26
ا نگاه دارنديش دنينند و خود را از آالكشان تفقّد يبت ايوه زنان را در مصيمان و بيتيه كن است يب نزد خدا و پدر اي عي پرستش صاف و ب27


2 باب يعقوب
1 الجالل راي مسيسيمانِ خداوند ما عي برادرانِ من، ايا دي مداريني با ظاهربح، رب.

د،ي درآك ناپاكز با پوشاي نيريس داخل شود و فقين و لباس نفي زري با انگشتري شما شخصةسينكرا اگر به ي ز2
ن،ي انداز من بنشير پايا زيست يتو در آنجا با: ديير گوين و به فقيو بشكينجا نيا: ديي و به صاحب لباس فاخر متوجه شده، گو3
د؟ياالت فاسد نشده ايد و داوران خيستيدد نا در خود متري آ4
ه به محبان خود فرموده است بشوند؟ك يوتكمان و وارث آن مليده است تا دولتمند در اين جهان را برنگزيران ايا خدا فقيآ. ديز، گوش دهي برادران عزي ا5
شند؟   ك يمه ها نمك را در محنند و شماك يا دولتمندان بر شما ستم نميآ. دير شمرده اير را حقين شما فقك ل6
ند؟ي گويفر نمكه بر شما نهاده شده استكو كيشان به نام نيا اي آ7
.دينك يو مكي خود را مثل نفس خود محبت نما نةي همسايعنيد يتاب بجا آوركانه را برحسب كعت ملويما اگر آن شر ا8
. سازدي ملزم مياركخطاعت شما را به يد و شرينك يد، گناه مينك ينين اگر ظاهربك ل9

. باشدي جزو بلغزد، ملزم همه مكيعت را نگاه دارد و در يه تمام شركرا هر ي ز10
.يعت تجاوز نمودي از شريردك، اگر قتل ينكپس هر چند زنا ن. نكقتل م: ز گفتين، نكزنا م: ه گفتكرا او ي ز11
. خواهد شديعت آزادي به شرياورشان ديه بر اك يسانكد مانند ييد و عمل نمايين سخن گوي همچن12
 شودي مفتخر ميرده است و رحم بر داوركه رحم نك يسك رحم خواهد بود بر ي بيرا آن داوري ز13
14تواند او را نجات بخشد؟يمان ميا ايه عمل ندارد؟ آك يمان دارم وقتيا: دي گويسك برادران من، چه سود دارد اگر ي ا 

نه باشد،ي روزكرهنه و محتاج خورا بيا خواهري ي پس اگر برادر15
شان را ندهد، چه نفع دارد؟يحتاج بدن اين ماكيد، لير شويد و گرم و سي برويبه سالمت: ديشان گوي از شما بديسك و 16
. ز اگر اعمال ندارد، در خود مرده استيمان نين اي همچن17
.مان خود را از اعمال خود به تو خواهم نموديود را بدون اعمال به من بنما و من امان خيا.  و من اعمال دارميمان داريتو ا:  خواهد گفتيسكه ك بل18
  !  لرزنديمان دارند و ميز اين نياطيش! ينك يو مكيه خدا واحد است؟ نك يمان داري تو ا19
مان بدون اعمال، باطل است؟يه اك دانست ي خواهيا مي مرد باطل، آين اكي و ل20
د؟يه پسر خود اسحاق را به قربانگاه گذرانك يه اعمال، عادل شمرده نشد وقتم بيا پدر ما ابراهي آ21
.ديامل گردكمان از اعمال، يرد و اكمان با اعمال او عمل يه اك يني بي م22
. ده شديد، و دوست خدا نامي او به عدالت محسوب گرديمان آورد و برايم به خدا ايابراه: دي گويه مك و آن نوشته تمام گشت 23
.مان تنهاي شود، نه از ايه انسان از اعمال عادل شمرده مكد يني بي پس م24
گر روانه نمود؟ ي ديرفته، به راهيه قاصدان را پذك يز از اعمال عادل شمرده نشد وقتيا راحاب فاحشه نين آي و همچن25
ز مرده استيمان بدون اعمال نين ايه بدن بدون روح مرده است، همچنكرا چناني ز26


3 باب يعقوب
1 سخت تر خواهد شديه بر ما داوركد ي دانيه مكد چونيار معلّم نشوي برادران من، بسيا .  

.شدك تواند عنان تمام جسد خود را بيامل است و مك در سخن گفن نلغزد، او مرد يسكو اگر . مي لغزيار مي ما بسيرا همگي ز2
.مي گردانيا شوند و تمام بدن آنها را برمع ميم تا مطي زني لگام را بر دهان اسبان مكني و ا3



. شوديده مي ناخدا باشد، برگردانةه ارادك ي به هر طرفكوچكان كن با سك شود، لي سخت رانده ميز چقدر بزرگ است و از بادهايها نيشتك كني ا4
. سوزاندي م رايمي چه جنگل عظيمك آتش كنيا. دي گويز ميبرآمك است و سخنان كوچك يز عضوي همچنان زبان ن5
 شودي سوزاند و از جهنّم سوخته ميائنات را مكره يد و داي آاليه تمام بدن را مك ما زبان است ياعضااني در ميآن عالَمِ ناراست!  استيان آتشي و ز6
7 شود و رام شده استيعت انسان رام مي از طبيوانات بحريور و حشرات و حي از وحوش و طيعتيه هر طبكرا يز .
  ! ش و پر از زهر قاتل استك سريشرارت. ندك تواند رام ي از مردمان نميسكن زبان را ك ل8
.ميي گويده شده اند، لعن ميه به صورت خدا آفركم و به همان مردمان را ي خواني مك خدا و پدر را به آن متبار9

  .ن شوديست كه پنيسته نياي برادران شا! ديرون مي آيك دهان بركت و لعنت بي از 10
 سازد؟ي مين و شور جاريرياف آب شك شكيا چشمه از ي آ11
ن را موجود سازديري تواند آب شي شور نمةر بار آورد؟ و چشميا درخت مو، انجيتون ير، زيه درخت انجك برادرانِ من ي شود ايا مي 12
.مت ظاهر بسازدكحو به تواضع كيرت نيم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سيكه حكان شما يست در ميك 13
.دييد و به ضد حقّ دروغ مگوينكد، فخر مين اگر در دل خود حسدِ تلخ و تعصب دارك ل14
. استيطاني و شي و نفسانيويه دنك شود، بليمت از باال نازل نمكن حي ا15
  .      باشديه حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود مك ييرا هر جاي ز16
.  اي ري تردد و بيو و بكي نيوه هاير و پر از رحمت و ميحت پذيم و نصيز و ماليمت از باال است، اول طاهر است و بعد صلح آمكن حن آك ل17
 آورندي را بعمل ميه سالمتك ي آناني شود براياشته مك ي عدالت در سالمتةوي و م18


4 باب يعقوب
1  ند؟ك ي شما جنگ ميه در اعضاك شما يا نه از لذّت هايد؟ آي ايد ميا پدجا نزاعهكان شما جنگها و از يجا در مكاز

د؛ينك يال نموه سكن جهت يد از ايد و ندارينك يد؛ و جنگ و جدال ميد به چنگ آري توانيد و نميي نمايد و حسد ميشك يد؛ ميد و نداري ورزي طمع  م2
دييد تا در لذّات خود صرف نماينك يل ماوت بد سيه به نكنرو يد، از ايابي يد و نمينك يال مو و س3
.ا باشد، دشمن خدا گرددي خواهد دوست دنيه مك خداست؟ پس هر يا، دشمني دنيه دوستكد ي دانيا نميات، آي زاني ا4
اق دارد؟يرت بر ما اشتيرده است، تا به غكن كه او را در ما ساك يد روحي گويتاب عبث مكه كد يا گمان داري آ5
 بخشديض ميند، اما فروتنان را فك يبران را مخالفت مكخدا مت: (دي گوين ميبنابرا.  بخشدياده ميض زين او فكي ل6 
7زديد تا از شما بگرينكس مقاومت يد و با ابلييپس خدا را اطاعت نما.
. دودالنيد، اينك ك خود را پاياران و دلهاك گناهيد، اي خود را طاهر سازيدستها. دي نمايكيد تا به شما نزديي و به خدا تقرّب جو8
. شما به غم مبدل شودي شما به ماتم و خوشةد و خندييه نمايد و ناله و گري خود را خوار ساز9

ديد تا شما را سرافراز فرماينك ي در حضور خدا فروتن10
م كعت حين اگر بر شركل. رده باشدكم كعت حيعت را ناسزا گفته و بر شريند، شركم كد و بر او حيه برادر خود را ناسزا گوكرا هر يد زييگر را ناسزا مگويدكي برادران، ي ا11
.يه داور هستك بليستيعت نيشر، عاملينك

؟ينك ي مي خود داورةيه بر همساك يستيكپس تو .  باشديردن قادر مك كدن و هاليه بر رهانك است يكيعت و داور، ي صاحب شر12
م برد،يرد و نفع خواهكم يم برد و تجارت خواهي سال بسر خواهكيم رفت و در آنجا يوز و فردا به فالن شهر خواهامر: ديي گويه مك يسانك ي هان، ا13
 شود؟يد مي ظاهر است و بعد ناپدي زمانكه اندكد يستي نيست؟ مگر بخاريات شما چيه حك شود؛ از آنرو يه فردا چه مكد ي دانيه نمك و حال آن14
. مينك ين و چنان ميم و چني مانيه اگر خدا بخواهد، زنده مك د گفتيه باك به عوض آن15
.ن فخر بد استيد و هر چنينك ي اما الحال به عجب خود فخر م16
اورد، او را گناه استيردن بداند و بعمل نك ييوكيه نك پس هر 17


5 باب يعقوب
1 دييو وِلوِله نماه يد، گري آيه بر شما وارد مك ييبتهاي دولتمندان، بجهت مصيهان ا.

.  شوديد خورده مي دولت شما فاسد و رخت شما ب2
.ديشما در زمان آخر خزانه اندوخته ا.  خورد و زنگِ آنها بر شما شهادت خواهد داد و مثل آتش، گوشت شما را خواهد خوردي طال و نقره شما را زنگ م3
.  ده استي رب الجنود رسيدروگران، به گوشهاي آورد و ناله هاياد برميد، فريب نگاه داشته اي را به آن فرده اند و شماي شما را درويشته هاكه ك يي مزد عمله هاكني ا4
.ديوم قتل پروردي خود را در ي مشغول بوده، دلهايامرانكن به ناز و ي زمي بر رو5
ندك يد و با شما مقاومت نميديد و او را به قتل رساني دادي بر مرد عادل فتو6
7لك يش صبر مين و براي زمي محصول گرانبهايشد براك ي دهقان انتظار مكنيا. دينك برادران، تا هنگام آمدن خداوند صبر ي ا پسابدين را بين و آخريند تا باران او.

. استكيه آمدن خداوند نزدكرا يد زي سازي خود را قويد و دلهاييز صبر نماي شما ن8
.ستاده استي داور بر در اكنيا. م شودكد، مبادا بر شما حينكت مياكگر شيدكي برادران، از ي ا9

لّم نمودندكه به نام خداوند تك ييايد از انبيري زحمت و صبر را بگة برادران، نموني ا10



م استيركهربان و ت ميه خداوند بغاكرا يد، زيار خداوند را دانسته اكد و انجام يده ايوب را شنيم و صبر ايي گوي صابران را خوشحال مكني ا11
ديفتيم بك، مبادا در تحي شما ني باشد و ني شما بليه بلكگر بليچ سوگند دين و نه به هينه به آسمان و نه به زمدي برادراِن من، قسم مخورين اولِ همه اك ل12
 خوشحال باشد، سرود بخوانديسكد و اگر ي باشد، دعا بنمايي از شما مبتال به باليسك اگر 13
14  نندكن يند و او را به نام خداوند و به روغن تدهيش دعا نمايند تا براكسا را طلب يلكشان يشكمار باشد، ي از شما بيسكو هر گاه.
.ده خواهد شديرده باشد، از او آمرزكد، و اگر گناه يزانيد و خداوند او را خواهد برخيض را شفا خواهد بخشيمان، مري اي و دعا15
.ار داردي مرد عادل در عمل، قوت بسيرا دعايد، زيابيد تا شفا ينكگر دعا يدكي يد و براينكه گناهان خود اعتراف گر بيدكي نزدِ 16
.ديه باران نبارد و تا مدت سه سال شش ماه باران نباركرد ك دل دعا ي بود صاحب حواس مثلِ ما و به تمامياس مردي ال17
ديانيثمر خود را رون يد و زميرد و آسمان بارك و باز دعا 18
 او را باز گرداند،ي منحرف شود و شخصي از شما از راستيسك برادرانِ من، اگر ي ا19
ده استيار را پوشانيده و گناهان بسي را از موت رهانيار را از ضاللت راه او برگرداند، جانكه گناهك بداند هر 20




   اول پِطْرُسِ رسولةرسال
************************

 
 

1اول پطرس باب 
 ه؛يا و بطانيه و آسيه و قَپدوقينده اند در پنطُس و غَالطكه پراك يبانيبه غر ح،ي مسيسي پطرُس، رسول ع1
.حي مسيسيدن خون عي اطاعت و پاشيس روح براي پدر، به تقديدگان برحسب علم سابق خداي برگز2
. بر شما افزون باديض و سالمتيف
 د زنده،ي اميد نمود برايح از مردگان از نو تولي مسيسيم خود ما را بوساطت برخاستنِ عيه بحسب رحمت عظكح ي مسيسيپدر خداوند ما ع باد خدا و ك متبار3
  شما؛يه نگاه داشته شده است در آسمان براكش و ناپژمرده ي آالي فساد و بيراث بي بجهت م4
 .ام آخر ظاهر شوديا شده است تا در اي مههك ي نجاتيمان برايد به ايه به قوت خدا محروس هستك 5
 د، ي گوناگون محزون شده اي از راه ضرورت در تجربه هايكد، هر چند در حال، انديي نماي و در آن وجد م6
 .حي مسيسيور عن ظهيافت شود در حيرام كح و جالل و اي تسبي با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، براي فانيه از طالكمانِ شما يشِ اي تا آزما7
 .رد و پر از جالل استكان ي توان بيه   نمك ي ايد با خرّميي نمايمان آورده، وجد مين بر او اكد، ليني بيد و اآلن اگرچه او را نميي نمايد محبت ميده ايه او را اگرچه ندك 8
.  ديابي يش را مي نجاتِ جانِ خويعنيمان خود ي و انجام ا9

 ردندك يش و تفحص  مي شما مقرّر بود، اِخبار نمودند، تفتيه براك يضيه از فك يياين نجات، انبي اة دربار10
ه بعد از آنها ك ييح مقرّر بود و جاللهاي مسيه براك ي داد، چون زحماتيشان بود از آن خبر ميه در اكح يه روح مسكدام و چگونه زمان است كه ك نمودند يافت مي و در11

  داد؛يخواهد بود، شهادت م
ه از آسمان فرستاده كه به روح القدس ك يسانكد از يافته اينون از آنها خبر كه شما اك يردند، در آن امورك يه به ما خدمت مكه نه به خود بلكشوف شد كشان مي و بد12

. نندكه در آنها نظر كز مشتاق هستند يشده است، بشارت داده اند و فرشتگان ن
 .ديح به شما عطا خواهد شد، بداري مسيسي عةاشفكه  در مك را يضيامل آن فكد يار شده، اميو هشد ي خود را ببنديمر دلهاك لهذا 13
 . دي داشتيام جهالت ميه در اك يد بدان شهواتيد، مشابه مشوي اطاعت هستي و چون ابنا14
 .ديرت، مقدس باشيز در هر سيه شما خوانده است، خودِ شما نكه مثل آن قدوس ك بل15
.ه من قدوسمكرا يد زيمقدس باش: توب استكرا مي ز16
  .   دييد، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نماي نماي ميس داورك برحسب اعمال هر ينيه بدون ظاهربكد ي خواني و چون او را پدر م17
 مثل نقره و طال، ي فانيزهايد نه به چيافته ايه از پدران خود ك يرتِ باطليد از سيده شده ايه خركد ي دانيرا مي ز18
  ح، ي خون مسيعني داغ يب و بي عي بةه به خون گرانبها چون خون برّك بل19
 د،ي شما ظاهر گردين در زمان آخر براكن شد، لياد عالم معيش از بنيه پك 20
.د شما بر خدا باشدين و اممايد تا ايمان آورده ايد و او را جالل داد، ايزانيه او را از مردگان برخك ييه بوساطت او شما بر آن خداك 21
  . دييگر را از دل بشدت محبت بنمايدكيد، پس يا داشته باشي ري بةد تا محبت برادراني طاهر ساخته اي خود را به اطاعت راستي چون نَفْسها22
 . استي باقه زنده و تا ابداآلبادكالم خدا ك به يعني ير فانيه از غك بليد نه از تخم فانيافتيه تولّد ك از آنرو 23
 .ختياه پژمرده شد و گُلش ريگ. اهياه است و تمام جالل او چون گُل گي مانند گيه هر بشركرا ي ز24
.ه به شما بشارت داده شده استك يالمكن است آن يو ا.  استي خدا تا ابداآلباد باقةلمكن ك ل25
 

2اول پطرس باب 
 رده،ك ك را ترييدگوا و حسد و هر قسم بير و ركنه و هر ميك لهذا هر نوع 1
 د،ينك نجات نمو يد تا از آن براي غش باشي و بير روحاني چون اطفالِ نوزاده، مشتاق ش2
.ه خداوند مهربان استكد يده اي الواقع چشي اگر ف3



 .رّمكده و مين نزد خدا برگزك از مردم، لة رد شدة به آن سنگ زنديعني و به او تقرّب جسته، 4
 .ديح بگذراني مسيسي عة و مقبول خدا را بواسطي روحاني هايهانت مقدس تا قربانك و يد به عمارت روحاني شويرده مك بنا ياز مثل سنگهي شما ن5
.مان آورد خجل نخواهد شدي ايه به وكرّم و هر كده و مي برگزةي سر زاويهون سنگي نهم در صي مكنيه اكتوب است كتاب مكن، در ي بنابرا6
 د،يه گرديردند، همان سر زاوكه معماران رد ك يمان ندارند، آن سنگيه اك را ين آنانكرام است، لكد ايمان داريه اك پس شما را 7
. ن شده اندين معي هميه براك خورند يرده، لغزش مكالم نكه اطاعت كرا ي مصادم، زة و سنگ لغزش دهنده و صخر8
ب خود خوانده است، يه شما را از ظلمت، به نور عجكل او را يد تا فضاي خاصِّ خدا باشد هستكه مِلك ي و قومانه و امت مقدسكهانت ملوكده و ي برگزةلين شما قبك ل9

 .ديياعالم نما
.ديرده شده اكآن وقت از رحمت محروم، اما الحال رحمت . ديد و اآلن قوم خدا هستي نبوديه سابقاً قومك 10
 د؛ييه با نفس در نزاع هستند، اجتناب نماك يگانگان از شهوات جسميبان و بيه چون غرك محبوبان، استدعا دارم ي ا11
.نديد نماينند، در روز تفقّد، خدا را تمجي شما ببيوكي نيارهاكند، از ي گوياران بد مكه شما را مثل بدك يد تا در همان امريو داركيان امت ها نيرت خود را در مي و س12
ه فوق همه است، كد، خواه پادشاه را ينكند اطاعت  را بخاطر خداوي لهذا هر منصب بشَر13
 .ارانكوكين نياران و تحسكدن از بديشك هستند، بجهت انتقام يه رسوالن وكام را ك و خواه ح14
 د،ييت نماك فهم را ساي خود، جهالت مردمان بياركوكيه به نك خدا ةن است اراديه همكرا ي ز15
 .ه چون بندگان خداك سازند بلي خود را پوشش شرارت ميآزاده ك ي مثل آزادگان، اما نه مثل آنان16
.دييپادشاه را احترام نما. دياز خدا بترس. دييبرادران را محبت نما. دينك مردمان را احترام ة هم17
 .زيج خلقان را نكه كمال ترس؛ و نه فقط صالحان و مهربانان را بلكد با يان خود باشيع آقايران، مطك نوي ا18
 . شد، دردها را متحمل شودك يه ناحقّ زحمت مك يه چشم بر خدا دارد، در وقتك يري بجهت ضميسكه كن ثواب است يا اري ز19
 .ن نزد خدا ثواب استيد، اينكد و صبر يشكار بوده، زحمت كوكين اگر نكل. ديد و متحمل آن شويانه خوريار بوده، تازكه گناهك يرا چه فخر دارد هنگامي ز20
 د،يي رفتار نماي وي گذاشت تا در اثر قدمهايد و شما را نمونه ايشك ما عذاب يز برايح نيه مسكد، چونين خوانده شده اي هميه براكرا ي ز21
 .افت نشدير در زبانش كرد و مكچ گناه نيه هك 22
  .ردكم ي را به داور عادل تسلشتنيه خوك نمود، بليد نميد تهديشك ي داد و چون عذاب مي دادند، دشنام پس نمي چون او را دشنام م23
 .ديافته اي او شفا يه به ضربهاكم ييست نمايش برادر متحمل شد تا از گناه مرده شده، به عدالت زيه خود گناهان ما را در بدن خوك 24
.دي خود برگشته اي شبان و اسقفِ جانهاين الحال به سوكد، ليه مانند گوسفندانِ گمشده بودك از آنرو 25
 

3س باب اول پطر
 ابد،يالم دركشان را بدون يرتِ زنان، ايالم نشوند، سكع يز مطي نيد تا اگر بعضيي زنان، شوهران خود را اطاعت نماين ايهمچن 1
 .نديرتِ طاهر و خداترس شما را ببيه سك چون2
 دن لباس،ي شدن به طال و پوشي و متحلّي نباشد، از بافتن موينت ظاهري و شما را ز3
 .ه نزد خدا گرانبهاستكم و آرام ير فاسدِ روح حلي در لباس غي قلبيتِ باطنيه انسانك بل4
 .ردندك ي نمودند و شوهران خود را اطاعت مينت ميشتن را زيل به خدا بودند، خوكه متوكز ينگونه زنانِ مقدسه در سابق نيرا بدي ز5
.ديچ خوف ترسان نشويد و از هينك ييوكيد، اگر نيا دختران او شده ا خواند و شمي بود و او را آقا ميع ميم را مطيه ابراهك مانند ساره 6
 شما يز هستند تا دعاهايات نيض حيد چون با شما وراث فيشان را محترم داريف ترِ زنانه، و ايد، چون با ظروف ضعينكست يشان زي شوهران، با فطانت با اين اي و همچن7

.بازداشته نشود
 .ديرد و برادر دوست و مشفِق و فورتن باش و همديرأكي شما ة خالصه هم8
 .ديت شوكد تا وارث برين خوانده شده اي ايد براي دانيه مكرا يد زيت بطلبكس بركه برعكد، بلي و دشنام به عوض دشنام مدهي به عوض بدي و بد9

 ب گفتن باز بدارد؛يخود را از فر ي و لبهايند، زبان خود را از بديو بكيام نيات را دوست دارد و اي خواهد حيه مكرا هر ي ز10
 .دي را بطلبد و آن را تعاقب نماي را به جا آورد؛ سالمتييوكيد و ني اعراض نماي از بد11
. اران استك خداوند بر بدين روكشان، لي اي دعاي او به سويه چشمان خداوند بر عادالن است و گوشهاك از آنرو 12
  برساند؟يه به شما ضروركست يكد، يور هستي غييوكي ني و اگر برا13
 .ديشان ترسان و مضطرب مشويپس از خوفِ ا. د، خوشابحال شمايديشك عدالت زحمت يه هرگاه براك بل14
 .و ترسن با حلم كيد، ليد از شما بپرسد، او را جواب دهيه دارك را يديه سبب امكد تا هر يوسته مستعد باشيد و پييس نمايح را در دل خود تقديه خداوند مسك بل15
 شند،كند خجالت ي گويه شما را بد مك يزي زنند، در همان چيح طعن   مي شما در مسيوكيرت نيه بر سك يد تا آنانيو بداركير خود را ني و ضم16
 .ردار بودنكدن، بهتر است از بديشكار بودن و زحمت كوكين است، ني خدا چنةرا اگر ارادي ز17
 ن بحسب روح زنده گشت،كه بحسب جسم مرد، لكياورد؛ در حالي ظالمان، تا ما را نزد خدا بي براي عادليعنيد، يشكبار زحمت  كي گناهان يز برايح نيه مسكرا ي ز18
 ه در زندان بودند،ك يز رفت و موعظه نمود به ارواحي و به آن روح ن19
  افتند، يعني هشت نفر به آب نجات ي لي قليه در آن جماعتك شد، ي بنا ميشتكه ك يقتد، ويشك يام نوح انتظار ميه حلم خدا در اك يه سابقاً نافرمانبردار بودند هنگامك 20
 ح، ي مسيسي برخاستن عة خدا بواسطير صالح به سويه امتحان ضمكثافت جسم بلكردن ك بخشد نه دور ينون ما را نجات مكد اي تعميعني  كه نمونه آن21
.ع او شده انديان و قدرتها و قوات مطه به آسمان رفت و بدست راست خدا است و فرشتگك 22
 

4اول پطرس باب 
 .د، از گناه باز داشته شده استيشكه بحسب جسم زحمت كرا آنيد زيت مسلّح شويز به همان نيد، شما نيشك ما زحمت يح بحسب جسم براي لهذا چون مس1
 . خدا بسر برًَدة اراده موافقك بلي عمر را در جسم نه بحسب شهوات انسانيه بعد از آن مابقك تا آن2
 . حرام رفتار نمودنيهاي و بزمها و بت پرستياشي و عيگساري عمل نمودن به خواهش امت ها و در فجور و شهوات و مي است برايافكه عمر گذشته كرا ي ز3
 . دهنديم مد و شما را دشناي شتابي نمين اسرافِ اَوباشي هميشان به سويه شما همراه اكن متعجب هستند ي و در ا4
 .دي نمايه مستعد است تا زندگان و مردگان را داوركشان حساب خواهند داد بدو ي و ا5



.نديست نمايم شود و موافق خدا بحسب روح زكشان موافق مردم بحسب جسم حيز به مردگان بشارت داده شد تا بر اينجهت نيه از اكرا ي ز6
 .ديار باشي دعا هشيو براش يپس خرداند.  استكيز نزدي همه چين انتهاك ل7
 . پوشانديثرت گناهان را مكه محبت كرا يد زييگر بشدت محبت نمايدكي و اولِ همه با 8
 .دينك يگر را بدون همهمه مهمانيدكي و 9

 .ض گوناگون خداين فيالء امكد، مثل ويگر را در آن خدمت نمايدكيافته باشد، يه ك ي بحسب نعمتكي و هر 10
.ني تا ابداآلباد هست، آمييه او را جالل و تواناكابد يح جالل ي مسيسي عةز، خدا بواسطيند تا در همه چكه خدا بدو داده باشد بك ييند، برحسب تواناكت  خدميسك اگر 11
 . باشدب بر شما واقع شدهي غريزيا چيه گوكد ي آيان شماست و بجهت امتحان شما ميه در مك ين آتشيد از اييبان، تعجب منماي حبي ا12
 .ديي و وجد نماي شاديد تا در هنگام ظهور جالل ويد، خشنود شويح هستي زحمات مسكيه شرك يه بقدرك بل13
 .ردي گيه روح جالل و روح خدا بر شما آرام مكرا يد، خوشابحال شما زيشك ي مييح رسواي اگر بخاطر نام مس14
 .شدكضول عذاب نا فير يا شريا دزد ي از شما چون قاتل يكيچ ي پس زنهار ه15
 .ديد نماين اسم خدا را تمجيه به اكشد، پس شرمنده نشود بلك عذاب بيحين اگر چون مسك ل16
 نند چه خواهد شد؟ك يل خدا را اطاعت نميه انجك يسانك خدا شروع شود؛ و اگر شروع از ماست، پس عاقبتِ ة از خانيه داروكن زمان است يرا اي ز17
 افت خواهد شد؟يجا كار كن و گناهي ديابد، بيات  نجي و اگر عادل به دشوار18
.ن بسپارندي به خالق امياركوكي خود را در نيشند، جانهاك خدا زحمت ةه بر حسب ارادكز ي نيسانك پس 19
 

5اول پطرس باب 
 .شوف خواهد شدكمه ك ي در جاللكيح و شرير هستم و شاهد بر زحمات مسيز با شما پينم، من نك يحت ميان شما نصيران را در مي پ1
 ه به رغبت؛كح بلي و نه بجهت سود قبيه به رضامندكد، نه به زور بلينكد و نظارت آن را بيان شماست بچرانيه در مك خدا را ة گل2
 د،يه بجهت گله نمونه باشكد بلينك بي خود خداونديبر قسمت ها هك و نه چنان3
.ديابيجالل را ب ةس شبانان ظاهر شود، تاج ناپژمرديه رئك ي تا در وقت4
 . بخشديض ميند و فروتنان را فك يبران مقاومت مكرا خدا با متيد زي را بر خود ببنديگر فروتنيدكيه همه با كد بليران باشيع پي جوانان، مطين اي همچن5
 .دين سرافراز نمايد تا شما را در وقت معيي نمايرِ دست زورآورِ خدا فروتني پس ز6
 . طلبد تا ببلعدي را ميسكند و ك ير غرّان گردش ميس مانند شيه دشمن شما ابلكرا يد زي واگذاري به و خود راةشي و تمام اند7
.دي آيا هستند، ميه در دنكن زحمات بر برادران شما يه همكد يد، چون آگاه هستينكمان استوار شده، با او مقاومت ي پس به ا9

 .امل و استوار و توانا خواهد ساختكل ي قليدن زحمتيشكح خوانده است، شما را بعد از ي مسيسير ع خود ديه ما را به جالل ابدكضها ي فة همي و خدا10
.ني باد، آميي او را تا ابداآلباد جالل و توانا11
 .ديه بر آن قائم هستك خدا يقتيض حقين است فيه همك دهم يحت و شهادت مي نوشتم و نصي شمارم، مختصرين شما ميه او را برادر امك به توسط سِلوانُس 12
 . رساننديه در بابِل است و پسر من مرقُس به شما سالم مك با شما ةدي خواهر برگز13
.نيد، سالم باد آمي هستيسيح عيه در مسك شما را ةد و هميي محبتانه سالم نماةگر را به بوسيدكي 14
  
  

   دوم پطرس رسولةرسال
**************************


1 دوم پطرس باب

.ح نجات دهندهي مسيسي ما و عيافته اند، در عدالت خداي ما يمان گرانبها را به مساويه اك يح، به آناني مسيسي شمعون پطرس، غالم و رسول ع1
. بر شما افزون باديسي در معرفت خدا و خداوند ما عيض و سالمتي ف2
 ت خود دعوت نموده،يه ما را به جالل و فضلكت فرموده است، به معرفت او ي الزم است، به ما عناينداريات و دي حيه براك را ييزهاي چة او همةيه قوت الهك چنان3
.ديابي يه از شهوت در جهان است، خالصك يد و از فسادي گرديعتِ الهي طبكينها شريم و گرانبها به ما داده شد تا شما به ايت عظي نهاي بيه بوساطت آنها وعده هاك 4
 دييدا نمايت پيمان خود فضلي نموده، در ايمال سعكن جهت، ي و به هم5
 ينداريت، علم و در علم، عفّت و در عفّت، صبر در صبر، دي و در فضل6
 .، محبت برادران و در محبت برادران، محبت راينداري و در د7
 .دي ثمر بوده باشيا بياهل كح ي مسيسيعه در معرفت خداوند ما ك گذارد يد، شما را نميفزايافت شود و بينها در شما يرا هرگاه اي ز8
.رده استك خود را فراموش ةرِ گناهانِ گذشتيوتاه نظر است و تطهكور و كنها را ندارد، يه اكرا هر ي ز9

 .د خورديد هرگز لغزش نخواهينكن يرا اگر چنيد زيي خود را ثابت نمايدگيد تا دعوت و برگزينكشتر جد و جهد ي برادران بي لهذا ا10
. داده خواهد شديح به شما به دولتمندي مسيسي ما عة خداوند و نجات دهنديوت جاودانكن دخول در ملي و همچن11
 .ديه نزد شما است استوار هستك يد و در آن راستي دانيد، هرچند آنها را مين امور غفلت نخواهم ورزياد دادن شما از ايوسته ي لهذا از پ12
 .       زمي برانگيادآوريمه هستم، شما را به ين خيه در اك يادام دانم، مين را صواب مين اك ل13
 .ديز مرا آگاهانيح ني مسيسيه خداوند ما عك است، چنانكي من نزدةميردن خكرون يه وقت بك دانم يه مك چون14
 .دياد آورين امور را يد اينم تا شما در هر وقت بعد از رحلت من، بتوانك يوشش مكز ين ني اي و برا15
 .ميده بودي او را دييايبركه كم، بليح شما را اعالم دادي مسيسيم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عي نرفتي جعلي افسانه هايه در پكرا ي ز16
 . خشنودميه از وكب من ين است پسر حبيه اكد ي به او رسييايبرك از جالل يه آوازك يافت هنگاميرام و جالل ك پدر ايرا از خداي ز17
.ه از آسمان آورده شدكم يديم، شنيوه مقدس بودك در يه با وك ين آواز را ما زمانيا و 18



 شما طلوع ي صبح در دلهاةافت و ستارك تا روز بشكيان تارك درخشنده در ميد، مثل چراغينكد اگر در آن اهتمام ينك يو مكيه نكم يم تر داركز محيا را نيالم انبك و 19
 .ندك

 .ستي نير خود نبيتاب از تفسكچ نبوتِ يه هكد ينن را نخست بداي و ا20
. ه مردمان به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتندك انسان هرگز آورده نشد، بلةه نبوت به ارادكرا ي ز21
 

2دوم پطرس باب 
د يشان را خريه اك را ييه خواهند آورد و آن آقاي را خفك مهليه بدعتهاكد ذبه خواهند بوكان شما هم معلّمان يه در مكز بودند، چنانيذبه نك يايان قوم، انبين در مك ل1
 د؛يشكع را بر خود خواهند يت سركار خواهند نمود و هالكان
 .ق حق، مورد مالمت خواهد شديشان طريه به سبب اكشان را متابعت خواهند نمود ي فجور اياري و بس2
.ستيده نيشان خوابيت اكند و هالك ير نميد تأخيشان از مدت مديه عقوبت اكرد ك فروش خواهند د وي شما را خري و از راه طمع به سخنان جعل3
  نگاه داشته شوند؛ي داوري ظلمت سپرد تا برايرهايشان را به جهنّم انداخته، به زنجيه اكردند، شفقت ننمود بلكه گناه ك يرا هرگاه خدا بر فرشتگاني ز4
 نان آورد؛ي ديگر محفوظ داشته، طوفان را بر عالم بيه نوح، واعظِ عدالت را با هفت نفر دك بلم شفقت نفرمودي و بر عالمِ قد5
  ساخت؛يرد، عبرتك خواهند يني دين بيه بعد از اك ي آنانيم به واژگون شدن آنها فرمود و آنها را براكستر نموده، حك سدوم و عموره را خاي و شهرها6
 .ديده بود رهانينان رنجي دي بةرانه از رفتار فاجك و لوطِ عادل را 7
 . داشتيده ميشان هر روزه رنجيح اي قبيارهاكد، دل صالح خود را به ي شنيد و مي دين بوده، از آنچه مكانشان سايه آن مرد عادل در مكرا ي ز8
 . رد دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه داييه عادالن را از تجربه رهاك داند ي پس خداوند م9

 . لزرنديبرند و از تهمت زدن بر بزرگان نمكنها جسور و متيا.  دانندير مي را حقي روند و خداوندي جسم ميه در شهوات نجاست در پك ي خصوصاً آنان10
 . زننديم افترا نمكشان حيش خداوند بر ايه در قدرت و قوت افضل هستند، پك يه فرشتگانك و حال آن11
 . خواهند شدك دانند و در فساد خود هالينند بر آنچه نمك يت طبعاً متولّد شده اند، مالمت مكد و هالي صيه براكرناطق ينات غواينها چون حين اك ل12
 ي مش و عشرتي خود عة محبتانيافت هايه در ضكبها هستند يه ها و عكل.  دانندي روزه را سرور خود مكيش و عشرت يه عكافت ي خود را خواهند ي و مزد ناراست13
 .نندك ي ميه با شما شادك يند وقتينما
 اضت داده اند،ي طمع ريه قلب خود را براك لعنت يشند؛ ابناك يدار را به دام ميسان ناپاك شود، و يه از گناه باز داشته نمك پر از زنا دارند ي چشمها14
 .ردندك داشت، متابعت ي را دوست ميراسته مزد ناكق بلعام بن بصور را يرده، گمراه شدند و طرك كم را تري و راه مستق15
.خ نمودي را توبي نبيوانگيه حمار گنگ به زبان انسان متنطّق شده، دكافت يخ ير خود توبين او از تقصك ل16
 .، مقرّر استي جاودانيكيشان ظلمتِ تاري ايه براكد هستند ي رانده شده به بادِ شدي آب و رمِه هاي بينها چشمه هاي ا17
 شند،ك ي ميه از اهل ضاللت تازه رستگار شده اند، در دام شهوات به فجور جِسمك را يند و آناني گويز و باطل ميبرآمكه سخنان تكرا ي ز18
 .ز غالم آن استيافته باشد، او ني غلبه يسكه بر ك يزيرا هر چيه خود غالم فساد هستند، زك دهند و حال آني وعده ميشان را به آزادي و ا19
 يل بدتر ميشان از اوايگر گرفتار و مغلوب آن گشتند، اواخر اي رستند و بعد از آن بار ديويش دنيح از آالي مسيسي ما عةگاه به معرفت خداوند و نجات دهندرا هري ز20
 .شود
 .شان سپرده شده بود، برگردنديه بدكس م مقدكگر از آن حيه بعد از دانستن بار دكنيه راه عدالت را ندانسته باشند از اك بود يشان بهتر مي ايه براكرا ي ز21
.دن در گِليرِ شسته شده، به غلطيرده است و خَنزك خود رجوع يه سگ به قكشان راست آمد ي بر ايقي مثَل حقين معنك ل22
 

3دوم پطرس باب 
 زانم،ي انگي برميدگارايق ي شما را به طركن هر دو، دلِ پايه به اكسم ي نويبان اآلن به شما مي حبي دوم را اةن رسالي ا1
.ه به رسوالن شما داده شدكم خداوند و نجات دهنده را كش گفته اند و حي مقدس، پيايه انبك يلماتكد ي تا بخاطر آر2
 ه بر وفق شهوات خود رفتار نموده،كن با استهزا ظاهر خواهند شد يام آخر مستَهزئيه در اكد ي دانين را مي و نخست ا3
 . استينش بود، باقي آفريه  از ابتداك ينطوريز به هميه پدران به خواب رفتند، هر چك يرا از زماني آمدن او؟ زةت وعدجاسك:  خواهند گفت4
 . دين از آب و به آب قائم گرديم بود و زميالم خدا آسمانها از قدكه به كن غافل هستند يشان عمداً از ايه اكرا ي ز5
 . گشتكه در آب غرق شده، هالكه آن وقت بود ك ين هر دو، عالمي و به ا6
.ن نگاه داشته شده اندي ديت، مردم بك و هاليره شده و تا روز داوري آتش ذخيالم براكن اآلن به همان ين آسمان و زمك ل7
 .  روزكي روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چون كيه ك نماند يز از شما مخفي چكين يبان، اي حبين اك ل8
ه همه به توبه ك گردد بلك هاليسكه ك خواهد يد چون نمي نمايه بر شما تحمل مك پندارند، بلير مي تأخيه بعضكد چناني نماير نمي خود تأخة روز وعد خداوند در9

 .نديگرا
ه در آن ك ييارهاكن و يد و زمياشل خواهند شد و عناصر سوخته شده، از هم خواهد پيم زاي عظيه در آن آسمانها به صداكن روز خداوند چون دزد خواهد آمد ك ل10

.سوخته خواهد شد
 ؟ينداريرتِ مقدس و ديد، در هر سيد باشيد، شما چطور مردمان باينها متفرّق خواهند گرديع اي پس چون جم11
 .دي حرارت گداخته خواهد گرده در آن آسمانها سوخته شده، از هم متفرّق خواهند شد و عناصر ازكد يد و آن را بشتابانيشك و آمدن روز خدا انتظار ب12
.ن خواهد بودكه در آنها عدالت ساكم يد هستين جديد و زمي جديم،، نتاعالعتلتاآسمانهايد هستين جديد و زمي جدي او، منتظر آسمانهاة بحسب وعدي ول13
 .ديافت شوي يب در سالمتي عي داغ و بيد تا نزد او بييد، جد و جهد نمايشك يزها را مين چيبان، چون انتظار اي حبي لهذا ا14
 . داده شد، به شما نوشتيه به وك يمتكز بر حسب حيب ما پولس نيه برادرِ حبكد، چناني و تحملِ خداوندِ ما را نجات بدان15
ر يدار آنها را مثل ساي علم و ناپايبل است و مردمان كدن آنها مشيه فهمكزهاست ي چيه در آنها بعضكد ي نمايان ميزها را بين چي خود اير رساله هاين در ساي و همچن16
.ت خود برسندكنند تا به هالك يف ميتب تحرك

 .فتندي خود بيدارينان ربوده شده، از پاي دي بيه مبادا به گمراهكد يد، با حذر باشي دانيش مين امور را از پيبان، چون اي حبي پس شما ا17
.نيآم. نون تا ابداآلباد جالل بادكه او را از كد، ينك يح ترقّيمس يسي ما عةض و معرفت خداوند و نجات دهنديه در فك بل18



    
  

   رسوليوحناي اول ةرسال
*************************


1اول يوحنا باب 

1 اتي حةلمكرده، درباره ك ما لمس يم و دستهايستيده، آنچه بر آن نگريم و به چشم خود ديده ايآنچه از ابتدا بود و آنچه شن .
.ه نزد پدر بود و بر ما ظاهر شدك يات جاودانيم از حي دهيم و به شما خبر مي دهيم و شهادت ميده ايات ظاهر شد و آن را دي ح و2
.ح استي مسيسيت ما با پدر و با پسرش عكو اما شرا. ديت داشته باشكم تا شما هم با ما شرايي نمايم شما را اعالم ميده ايده و شني از آنچه د3
امل گرددك ما يسم تا خوشي نوي را به شما مني و ا4
.ستي نيچ ظلمت در ويه خدا نور است و هكم، يي نمايم و به شما اعالم ميده ايه از او شنك يغامين است پيو ا 5
.مينك ي عمل نميم و براستيي گويم، دروغ ميي نماي مكه در ظلمت سلوكيم، در حاليت دارك شرايه با وكم يي اگر گو6
. سازدي مكح ما را از هر گناه پاي مسيسيم، و خون پسر او عيي نماي مكگر در نور سلون اك ل7
.ستي در مال نيم و راستينك يم خود را گمراه ميم گناه نداريي اگر گو8
. سازدك پايامرزد و ما را از هر ناراستين و عادل است تا گناهان ما را بيم، او امينك اگر به گناهان خود اعتراف 9

ستيما نالم او دركم و ي شماريم، او را دروغگو ميرده اكه گناه نكم يياگر گو 10


2اول يوحنا باب 
1ح عادلي مسيسي عيعنيم نزد پدر ي داريعيند، شفك ي گناهيسكد؛ و اگر ينكسم تا گناه ني نوين را به شما مي فرزندانِ من، ايا  .

.زيتمام جهان نه بجهت كفّاره بجهت گناهان ما فقط بلك و اوست 2
.ميام او را نگاه داركم، اگر احي شناسيه او را مكم ي دانين مي و از ا3
.ستي ني راستيام او را نگاه ندارد، دروغگوست و در وك شناسم و احيد او را ميه گوك يسك 4
.مي هستيه در وكم ي دانين ميامل شده است و از اك ي الواقع محبت خدا در ويالم او را نگاه دارد، فكه ك يسكن ك ل5
ندك كد سلويز باي نمود، او ني مكه او سلوك يقين طري مانم، به همي ميه در وكد يه گوك هر 6
.ديديه از ابتدا شنكالم است كهنه آن كم كد؛ و حيه از ابتدا داشتكهنه ك يمكه حكسم، بلي نوي تازه به شما نميمكبان، حي حبيا 7
 درخشدي اآلن ميقي درگذر است و نور حقيكيه تاركرا ي و در شما حقّ است، زيه در آن وكسم ي نوي تازه به شما ميمكز حي و ن8
9 استيكيه در نور است و از برادر خود نفرت دارد، تا حال در تاركد ي گويه مك يسك .

.ستي نين است و لغزش در وكد، در نور سايه برادر خود را محبت نماك يسك و 10
رده استكور ك چشمانش را يكيه تاركراي رود زيجا مك داند ي رود و نمي راه ميكي است و در تاريكيبرادر خود نفرت دارد، در تاره از ك يسك اما 11
  .ده شده استيه گناهان  شما بخاطر اسم او آمرزكرا يسم زي نوي فرزندان، به شما ميا 12
را يسم زي نوي بچه ها به شما ميا. دير غالب شده ايه بر شركسم از آنجا ي نوي جوانان، به شما ميا. دي شناسي مه از ابتدا استكرا او را يسم زي نوي پدران، به شما مي ا13
.دي شناسيه پدر را مك

ر غلبه ين است و بر شركاالم خدا در شما سكد و يه توانا هستك جوانان، به شما نوشتم از آن جهت يا. دي شناسيه از ابتداست مكرا او را يسم زي نوي پدران به شما مي ا14
.ديافته اي

.ستي نيا را دوست دارد، محبت پدر در وي دنيسكرا اگر يد زياست دوست مداريا را و آنچه در دني دن15
. ه از جهان استكست بلي از پدر نياست، از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانيه آنچه در دنكرا ي ز16
 ماندي ميند، تا به ابد باقك ي خدا عمل مةه به ارادك يسكن ك لا و شهوات آن در گذر استي و دن17
.ه ساعتِ آخر استكم ي دانين ميار ظاهر شده اند و از ايد، الحال هم دجاالن بسي آيه دجال مكد يده ايه شنكن ساعت آخر است و چناني بچه ها، ايا 18
.ستنديشان از ما ني اةه همكرون رفتند تا ظاهر شود ين بك ماندند؛ لي بودند با ما ميرا اگر از ما مين از ما نبودند، زكرون شدند، لي از ما ب19
.دي دانيز را ميد و هر چيافته اي و اما شما از آن قدوس، مسح 20
ستي نيچ دروغ راستيه هكنيد و اي دانيه آن را مكنرو يه از اكد، بلي داني را نميه راستكن جهت ي ننوشتم به شما از ا21
. دي نمايار مكه پدر و پسر را انكآن دجال است . ندكار ك را انيسيح بودن عيه مسكست جز آنيكدروغگو  22
ز دارديد، پدر را نيه اعتراف به پسر نماك يسكند، پدر را هم ندارد و كار كه پسر را انك يسك 23
.د مانديز در پسر و در پدر ثابت خواهيد، در شما ثابت بماند، شما نيدياز اول شنرا اگر آنچه يد در شما ثابت بماند، زيديو اما شما آنچه از ابتدا شن 24
.يات جاوداني حيعنيه او به ما وعده داده است، ك ين است آن وعده اي و ا25
.نندك يه شما را گمراه مك ي آنانةن را به شما نوشتم درباري و ا26
 دهدو حقّ است يم ميز تعليه خود آن مسح شما را از همه چكه چنانكم دهد بلي شما را تعليسكه كد يبت است و حاجت ندارد ثايافته ايه از او ك و اما در شما آن مسح 27

. دي مانيم داد در او ثابت ميه شما را تعلك يست، پس بطوريو دروغ ن



.مي خجل نشويظهورش از وم و در هنگام يد تا چون ظاهر شود، اعتماد داشته باشي فرزندان در او ثابت بماني اآلن ا28
افته استي تولّد يه هر عدالت را بجا آورد، از وكد ي دانيه او عادل است، پس مكد يده اي اگر فهم29


 3اول يوحنا باب 
1   ت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شوينكمالحظهه او را نشناختكرا ي شناسد زيا نمين جهت دنيم و از اين هستيم؛ و چنيد چه نوع محب.

م يه هست خواهكرا او چنانيم بود زيه چون او ظاهر شود، مانند او خواهكم ي دانين مكم بود؛ ليم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهيبان، اآلن فرزندان خدا هستي حبي ا2
  .  داد
 استكه او پاك سازد چناني مك دارد، خود را پايد را بر وين اميه اكس ك و هر 3
.عت استيرا گناه مخالف شريند زك يعت عمل مي آورد، برخالف شريه گناه را بعمل مكو هر  4
.ستيچ گناه ني هيه او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در وكد ي داني و م5
 شناسديده است و نميند او را ندك يه گناه مكند و هر ك ي ثابت است گناه نميه در وك هر 6
.ه او عادل استك آورد، عادل است چنانيه عدالت را به جا مك يسكند؛ ك شما را گمراه نيسك فرزندان، يا 7
.س را باطل سازدين جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابليو از ا. ار بوده استكس از ابتدا گناهيه ابلكرا يس است زيند از ابلك يه گناه مك يسك و 8
.افته استيه از خدا تولّد كرا يار بوده باشد زك تواند گناهي ماند و او نمي ميرا تخم او در ويند زك يه از خدا مولود شده است، گناه نمك هر 9

دي نمايه برادر خود را محبت نمكن هر يست و همچني آورد از خدا نيه عدالت را بجا نمكهر .  گردندين ظاهر ميس از اي فرزندان خدا و فرزندان ابل10
.مييگر را محبت نمايدكيه كد يديه از اول شنك يمغاين است آن پيرا هميز 11
.وكيح بود و اعمال برادرش نيه اعمال خودش قبكن سبب يشت؟ از اكشت؛ و از چه سبب او را كر بود و برادر خود را يه از آن شرك نه مثل قائن 12
.رديا از شما نفرت گيد اگر دنينك برادرانِ من، تعجب مي ا13
ه برادران را محبتكنيم از ايات گشته ايز موت گشته، داخل حه اكم ي داني ما م14
. ن استكد در موت ساي نمايه برادر خود را محبت نمكهر . ميي نمايم

 در خود ثابت ندارديات جاودانيچ قاتل حيه هكد ي دانيد، قاتل است و ميه از برادر خود نفرت نماك هر 15
.ميد جان خود را در راه برادران بنهيه او جان خود را در راه ما نهاد و ما باكم يان امر محبت را دانسته ياز ا 16
ن است؟كند و رحمت خود را از او باز دارد، چگونه محبت خدا در او ساي دارد و برادر خود را محتاج بيويت دنيه معشك يسكن ك ل17
.ي عمل و راسته دركالم زبان بلكم نه در ي فرزندان، محبت را به جا آري ا18
م ساخت،ي خود را در حضور او مطمئّن خواهيم و دلهايه از حقّ هستكم دانست ين خواهي و از ا19
 دانديز را ميرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چيند، زك ي در هر چه دلِ ما، ما را مذمت ميعني 20
م ي دارند، در حضور خدا اعتمادكبان، هرگاه دلِ ما را مذمت ني حبيا 21
 يسيه به اسم پسر او عكم او كن است حيو ا. ميي نماي اوست، عمل مةديم و به آنچه پسندي داريام او را نگاه   مكه احكم، از آنجهت يابي يم، از او مينكال و و هر چه س22
. ه به ما امر فرمودكم، چنانييگر را محبت نمايدكيم و يمان آوريح ايمس
ه به ما داده استك از آن روح يعنين است، كه در ما ساكم ي شناسين مي؛ و از اين است و او در وكگاه دارد، در او ساام او را نكه احك و هر 23


4اول يوحنا باب 
1 اندرون رفته يار به جهان بي بسةذَبك يايه انبكرا يز. ا نهيه از خدا هستند كد ييازمايه روح ها را بكد بلينكان، هر روح را قبول ميبي حبيا

د از خداست،يح مجسم شده اقرار نماي مسيسيه به عك يهر روح: مي شناسين، روح خدا را ميبه ا 2
د و اآلن هم در جهان استي آيه او مكد يده ايه شنكن است روح دجال يو ا. ستيند، از خدا نكار كح مجسم شده را اني مسيسيه عك ي و هر روح3
.ه در جهان استكه او در شما است، بزرگتر است از آنكرا يد زيافته ايشان غلبه يبر اد و ي فرزندان شما از خدا هستيا 4
  . شنوديشان را ميا ايند و دني گوي ميوين جهت سخنان دنيا هستند از ايشان از دني ا5
مي دهيز ميين تمي و روحِ ضاللت را از اروحِ حقّ.  شنوديست ما را نميه از خدا نك شنود و آني شناسد ما را ميه خدا را مكم و هر ي ما از خدا هست6
 شناسد،يد از خدا مولود شده است و خدا را مي نمايه محبت مكه محبت از خداست و هر كرا يم زييگر را محبت بنمايدكيبان، ي حبيا 7
.را خدا محبت استي شناسد زيد، خدا را نمي نمايه محبت نمك يسك و 8
.مييست نماي زي خود را به جهان فرستاده است تا به وةگانيه خدا پسر كني است به ا و محبت خدا به ما ظهور شده9

.  ما شودةفّاركه او ما را محبت نمود و پسر خود فرستاد تا كنيه اكم، بليه ما خدا را محبت نمودكن است، نه آني و محبت در هم10
.مييگر را محبت نمايدكيد يبا يز مين محبت نمود، ما نيان، اگر خدا با ما چنيبي حبي ا11
امل شده استكن است و محبت او در ما كسام، خدا در ماييگر را محبت نمايدكيد؛ اگر ي هرگز خدا را نديسك 12
.ه از روح خود به ما داده استكرا يم و او در ما زينك سايه در وكم ي دانين مياز ا 13
. جهان بشودة فرستاد تا نجات دهنده پدر پسركم ي دهيم و شهادت ميده اي و ما د14
.ن است و او در خداك ساي پسر خداست، خدا در ويسيه عكند ك يه اقرار مك هر 15
ين است و خدا در وكن است در خدا ساكه در محبت ساكخدا محبت است و هر . ه خدا با ما نموده استك را يم آن محبتيرده اك و ما دانسته و باور 16
.مين جهان هستيز در ايه او هست ما نكرا چناني باشد، زيامل شده است تا در روز جزا ما را دالوركن در ما يممحبت در ه 17



.امل نشده استكه خوف دارد، در محبت ك يسكرا خوف عذاب دارد و ي اندازد؛ زيرون ميامل خوف را بكه محبتِ كست بلي در محبت خوف ن18
.ه او اول ما را محبت نمودكرا يم زيي نماي ما او را محبت م19
 را يين است خداكد، چگونه مميده است محبت ننمايه دك را يه برادرك يسكرا يند، دروغگوست، زكم و از برادر خود نفرت ي نمايه خدا را محبت مكد ي گويسك اگر 20
د؟يده است محبت نمايه ندك

ديز محبت بنمايد، برادر خود را ني نمايحبت مه خدا را مكه هر كم يافته اي يم را از وكن حي و ا21


5اول يوحنا باب 
1  ت مكح است، از خدا مولود شده است؛ و هر ي مسيسيه عكمان دارد يه اكهرت ميد، مولود او را ني نمايه والد را محبدي نمايز محب.

.مي آوريام او را بجا مكم و احيي نماي مم، چون خدا را محبتيي نمايمه فرزندان خدا را محبتكم ي دانين مي از ا2
.ستيام او گران نكم و احيام او را نگاه داركه احكن است محبت خدا يرا همي ز3
.مان ماستيا را مغلوب ساخته است، ايه دنك يابد؛ و غلبه اي يا غلبه ميرا آنچه از خدا مولود شده است، بر دني ز4
 پسر خداستيسيه عكمان دارد يه اكابد؟ جز آنيا غلبه يه بر دنكست آنيك 5
.ه روح حقّ استكرا ي دهد، زيه شهادت مكه به آب و خون و روح است آنكنه به آب فقط بل. حي مسيسي عيعنيه به آب و خون آمد كن است او يهم 6
 دهند،يه شهادت مكرا سه هستند ي ز7
. هستندكين سه ي روح و آب و خون؛ و ايعني 8
. پسر خود شهادت داده استةه درباركم، شهادت خدا ينكا قبول  اگر شهادت انسان ر9

مان ي پسر خود داده است، اةه خدا دربارك يرا به شهادتياورد، او را دروغگو شمرده است، زيمان نيه به خدا اكمان آورد، در خود شهادت دارد و آنيه به پسر خدا اك آن10
.اورده استين

.ات، در پسر اوستين حي به ما داده است و ايت جاودانايه خدا حكن است ي و آن شهادت ا11
افته استيات را نيه پسر خدا را ندارد، حكات را دارد و آنيه پسر را دارد حك آن12
.دياوريمان بيد و تا به اسمِ پسر خدا اي را داريات جاودانيه حكد يد تا بدانيمان آورده ايه به اسم پسر خدا اكن را نوشتم به شما يا 13
. شنوديم، ما را مييال نماو او سةه هر چه برحسب ارادكم ي داريه نزد وك يرين است آن دلي و ا14
.ميابي يم مينكه آنچه از او درخواست كم ي داني شنود، پس ميم ما را مينكال وه هر چه سكم ي و اگر دان15
 يگناه. رده باشدك به موت ني منتهيه گناهكد، به هر يات خواهد بخشيند و او را حكد، دعا بنك ي به موت نباشد ميه منتهك را يه گناهكند ي برادر خود را بيسك اگر 16

.ردكد يه دعا باكم ي گوي به موت هست؛ بجهت آن نميمنته
.ستي به موت نيه منتهك هست ي گناهي گناه است، ولي هر ناراست17
.ندك ير او را لمس نمي دارد و آن شريافت، خود را نگاه ميه از خدا تولّد ك يسكه كند بلك يه از خدا مولود شده است، گناه نمكه هر كم ي داني و م18
.ده استير خوابيا در شريم و تمام دنيه از خدا هستكم ي داني و م19
.يات جاوداني حقّ و حياوست خدا. ميستح هي مسيسي در پسر او عيعنيم و در حقّ يرت داده است تا حقّ را بشناسيه پسر خدا آمده است و به ما بصكم ي اما آگاه هست20
نيآم. دي فرزندان، خود را از بتها نگاه داري ا21
 

   رسوليوحنّاي دوم ةرسال
**************************


1  ت ميشان را در راستيه اكده و فرزندانش يبه خاتون برگز رم،يه پكمنداننند،ي را ميه راستك يسانك ةه همكم و نه من فقط بلي نماي محب 

ن است و با ما تا به ابد خواهد بودكه در ما ساك ي بخاطر آن راست2
 و محبت با ما خواهد بوديح خداوند و پسر و پدر در راستي مسيسي پدر و عي از جانب خدايض و رحمت و سالمتيف 3
.ميافتيم كه از پدر حكد، چنانننك ي رفتار ميه در راستكافتم ي از فرزندانم تو را يه بعضكار مسرور شدم چونيبس 4
.مييگر را محبت بنمايدكيه كم يه از ابتداء داشتكه همان را كسم، بليه تازه به تو بنوك يمك خاتون او تو التماس دارم نه آن حي و اآلن ا5
مييما نكد تا در آن سلويديه از اول شنكم همان است كم و حيي بنماكام او سلوكه موافق احكن است محبت ي و ا6
. و دجالةنندكآن است گمراه . نندك ي در جسم را قرار نمةح ظاهر شدي مسيسيه عكرون شدند يا بيار به دنينندگانِ بسكرا گمراه يز 7
.ديابيامل بكه تا اجرت كد بليم بر باد دهيردكه عمل كد مبادا آنچه را ي خود را نگاه بدار8
.ح ثابت مانَد، او هم پدر و هم پسر را دارديم مسيه در تعلكاما آن. افته استيست، خدا را نيابت نح ثيم مسيند و در تعلك ي مييشوايه پك هر 9

د، ييت مگويد و او ار تحيري خود مپذةاورد، او را به خانيم را نين تعليد و اي به نزد شما آيسك اگر 10
 گرددكيحش شري قبيارهاكد، در يت گويه او را تحكرا هر يز 11
امل شودك ما يم تا خوشي گفتگو نمايم و زبانيايه به نزد شما بكدوارم يه امكسم، بليب بنوكاغذ و مركه به كن نخواستم كسم، ليه به شما بنوكار دارم ي بسيهازيچ 12
نيآم.  رساننديم  تو، به تو سالمةديفرزندانِ خواهرِ برگز 13




   رسوليوحناي سوم ةرسال
*************************  


1   رم،يه پكمنت ميه او را در راستكب يس حبيبه غامي نماي محب

اب استيامكه جان تو ك، چنانياب و تندرست بوده باشيامكه در هر وجه كنم ك يب، دعا مي حبيا 2
يي نماي مك سلويه تو در راستك تو شهادت دادند، چنانيار شاد شدم چون برادران آمدند و بر راستيرا بسيز 3
ندي نماي  مك سلويه فرزندانم در راستكه بشنوم كست ي نين شاديش از ايا بمر 4
،ينك يبان، به امانت مي به برادران و خصوصاً به غرينك يب، آنچه مي حبيا 5
يي نماي  مييوكي، نينك خدا بدرقه ةستيشان را بوطر شايسا بر محبت تو شهادت دادند و هرگاه ايلكدر حضور  6
رندي گي نميزيرون رفتند و از امت ها چيت اسم او به بجهكرا يز 7
مي بشوي راستكيم تا شريرين اشخاص را بپذيه چنكپس بر ما واجب است  8
ندك ي دارد، ما را قبول نميشان را دوست مي بر ايه سرداركس يوتْرِفين دِك نوشتم ليزيسا چيلكبه  9

 را يسانكرند و ي پذين قانع نشده، برادران را خود نميند و به اك ي ميياوه گويسته بر ما يرا به سخنان ناشاياد خواهم آورد زيند به ك يه او مك را ييارهاكم، يلهذا اگر آ 10
ندك يرون ميسا بيلك شود و از يشان مي خواهند، مانع ايه مكز ين

ده استير خدا را ندرداكردار از خداست و بدكو كيرا ني زييوكيه به نك اقتدا منما بليب، به بدي حبيا 11
ه شهادت ما راست استكد يم و آگاهي دهي دهند و ما هم شهادت   ميوس شهادت ميمتريز بر دي ني مردم و خودِ راستةهم 12
سميب و قلم به تو بنوك خواهم به مرين نمكسم، ليه به تو بنوكار بود ي بسيزهايمرا چ 13
مينك گفتگو ي و زباندي تو را خواهم ديه به زودكدوارم ين امكل 14
سالم مرا به دوستان نام به نام برسان.  رساننديدوستان به تو سالم م. سالم بر تو باد

 

  هوداي ةرسال
**************  


1   دي باشيح محفوظ مي مسيسي عيب و براي پدر حبيه در خداك يعقوب، به خوانده شدگانيح و برادر ي مسيسيهودا، غالم عي 

2 ت بر شما افزون باديحمت و سالمترو محب 
3 به شما بنوةه درباركبان، چون شوق تمام داشتم ي حبيا كيه ك يماني آن ايد براينكحت دهم تا شما مجاهده يسم و نصيه اآلن به شما بنوكسم، ناچار شدم ي نجات عام 

 .ن سپرده شديبار به مقدس
 يح آقاي مسيسيل نموده و عي ما را به فجور تبديض خدايه فكن ي دين قصاص مقرّر شده بودند؛ مردمان بي ايم برايه از قدك  از اشخاص در خفا آمده انديه بعضكرا ي ز4

رده اندكار كواحد و خداوند ما را ان
 مياد دهم، هرچند همه چي خواهم شما را يپس م كمانان را هالي ايگر بيده بود، بار دي بخشيي رهان مصريه قوم خداوند، قوم را از زمكه بعد از آنكد ي دانيز را دفعه 

.فرمود
.م نگاه داشته استيومِ عظي در تحت ظلمت بجهت قصاص ي ابديرهاي نمودند، در زنجك خود را تريقين حقكه مسكردند بلكاست خود را حفظ نيه رك را ي فرشتگان6
 گرفتار شده، بجهت عبرت مقرّر شدنديگر افتادند، در عقوبت آتش ابديد بشريار شدند و در پكه زناكنشان چوي آنها مثل اير بلدان نواحين سدوم و عموره و ساي و همچن7
زنندي شمارند و بر بزرگان تهمت مي را خوار مي سازند و خداونديز جسد خود را نجس مينندگان نين خواب بي اةن، همين با وجود اكيل .
.ديخ فرمايخداوند تو را توب: ه گفتكم افترا بر او بزند بلكه حكرد، جرأت ننمود ك يس منازعه مي با ابلي جسد موسةباره، چون دركس مالئيل، رئيائكي اما م9

 سازنديده اند، خود را فاسد ميرناطق بالطبع فهميوان غي زنند و در آنچه مثل حي دانند افترا مين اشخاص بر آنچه  نمين اك ل10
.  گشته اندك بلعام بجهت اُجرت غرق شده اند و در مشاجرتِ قورح هالي راه قائن رفته اند و در گمراهه بهكرا يشان زي بر ايوا 11
 آب از بادها رانده شده و ي بي پرورند و ابرهاي خوف ميشتن را بيه خوك ينند، و شبانانك ي مي شما صخره ها هستند چون با شما شادة محبتانيافت هاينها در ضي ا12

نده شده، كشه يوه، دوباره مرده و از ري مي بيفيدرختان ص
. مقرّر استي ظلمت جاودانيكيشان تاري ايه براك آورند و ستارگان آواره هستند يف برمك خود را مثل ييه رسواكا ي درةدي و امواج جوش13
ن خود آمديهزار از مقدس خداوند با هزاران كنيا: ن اشخاص خبر داده، گفتي همةه هفتم از آدم بود، درباركن خنوخ ك ل14
15 ن به خالف او گفتندي دياران بكه گناهك سخنان زشت يردند و بر تمامكشان يه اك يني دي بيارهاك ةنان را ملزم سازد، بر همي ديع بيد و جمي نمايتا بر همه داور.

 پسندندي مردم را بجهت سود ميند و صورتهاي گويز ميبر آمكخود سخنان تند و به زبان ي نماي مكه برحسب شهوات خود سلوكنان و گِله مندان كهمهمه ÷نانندي ا16
ا شما اش گفته اند، يح پي مسيسيه رسوالن خداوند ما عك يد آن سخنانيبان، بخاطر آوري حبيام



. درك خود رفتار خواهند يني ديه بر حسب شهوات بكن خواهند آمد يه در زمان آخر مستهزئك چون خبر دادند 18
ه روح را ندارندك هستند ينند و نفسانك يدا ميه تفرقه ها پكنانند ي ا19
20 ا شما ارده و در روح القدس عبادت نموده،  كمان اقدس خود بنا يبان، خود را به اي حبيام

.دياش بوده بيات جاوداني حيح براي مسيسيد و منتظر رحمت خداوند ما عيشتن را در محبت خدا محفوظ داري خو21
.دينند ملزم سازك يه مجادله  مك را ي و بعض22
دييد و از لباس جسم آلود نفرت نماينك با خوف رحمت يد و بر بعضيده، برهانيشكرون ي را از آتش بي و بعض23
24  د، يم فرمايام قي عظيب به فرحي عيه شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جالل خود شما را    بكه قادر است كاآلن او را

نيآم.  و قدرت باد اآلن و تا ابداآلباديي ما را جالل و عظمت و تواناة واحد و نجات دهندي خدايعني 25
 

 رسوليوحنّاي ةاشفكم
**********************

  
1مكاشفه باب 

 خود فرستاده، آن را ظاهر نمود بر غالم خود ة فرشتةلي سازد و بوسد زود واقع شود، بر غالمان خود ظاهري بايه مك يه خدا به او داد تا اموركح ي مسيسي عةاشفك م1
وحنّا،  ي

.ده بوديه دك يح در اموري مسيسيالم خدا و به شهادت عك داد به يه گواهك 2
. استكيه وقت نزدك دارند، چونيتوب است نگاه مكتاب مكن ين نبوت را، و آنچه در ايالم اك شنوند يه مك ي خواند و آنانيه مك يسك خوشابحال 3
 هستند،يش تخت ويه پكد و از هفت روح ي آيه از او هست و بود و مك بر شما باد يض و سالمتيف. ا هستنديه در آسك ييسايلكوحنّا، به هفت ي 4
و ما را از گناهان ما به خون شست،د ي نمايه ما را محبت مكمر او را . س پادشاهان جهان استي از مردگان و رئةن و نخست زاديه شاهد امكح ي مسيسي و از ع5
.نيآم.  باد تا ابداآلبادييهنه ساخت، او را جالل و تواناك و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان 6
 .نيآم! يبل. دي خواهند نالي وي جهان براي امت هايزه زدند و تماميه او را نك يد و آناني او را خواهد ديد و هر چشمي آي با ابرها مكني ا7
. االِطالقيد، قادر علَي آيه هست و بود و مكد آن خداوند خدا ي گويم. ا، اول و آخري من هستم الف و 8
. به پطمس شدمي مسميره ايح در جزي مسيسيالم خدا و شهادت عكح هستم، و بجهت ي مسيسيوت و صبر در عكبت و ملي در مصكيه برادر شما و شركوحنّا ي من 9

دم،ي صور شني بلند چون صدايد در روح شدم و از عقب خود آواز و در روز خداون10
رنا و پرغامس و ي به اَفَسس و اسميعنيا هستند، يه در آسك ييسايلكس و آن را به هفت ي بنويتابك در يني بيآنچه م. ا و اول و آخر هستميمن الف و :  گفتيه مك 11
.ه بفرستيكه و الئوديالدلفيرا و ساردِس و فياتيط

دم،يم، هفت چراغدان طال ديدي نمود بنگرم؛ و چون رو گردانيلّم مكه با من تك را يدم تا آن آوازي پس رو برگردان12
 طال بسته بود،يمربندك ي وةني بلند دربر داشت و بر سيه رداكه پسر انسان را يان هفت چراغدان، شبي و در م13
 آتش،ةد و چشمان او مثل شعلد بويد چون پشم، مثل برف سفي او سفي و سر و مو14
ار؛ ي بسي آبهايده شود، و آواز او مثل صدايوره تابكه در ك يقليهاش مانند برنج صي و پا15
.دي تابيه در قوتش مك آمد و چهراه اش چون آفتاب بود يرون ميز بي تة دودميري و در دست راست خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمش16
من هستم اول و آخر و زنده؛ ! ترسان مباش: ش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده، گفتيهايش پاي مثل مرده پدم،ي و چون او را د17
.      موت و عالم اموات نزد من استيدهايلك تا ابداآلباد زنده هستم و كني و مرده شدم و ا18
ن خواهند شد،يه بعد از اك را ييزهايه هستند و چك ييزهاي و چيديه دك را ييزهايس چي پس بنو19
. باشنديسا ميلكسا هستند و هفت چراغدان، هفت يلكاما هفت ستاره، فرشتگان .  و هفت چراغدان طال رايديه در دست راست من دك را ي سرّ هفت ستاره ا20


2مكاشفه باب 
. خرامديان هفت چراغدان طال ميود دارد و در مه هفت ستاره را بدست راست خكد او ي گوين را ميه اكس ي اَفَسس بنويسايلك ةبه فرشت 1
؛يافتيشان را دروغگو ي و ايستند آزمودي خوانند و نيه خود را رسوالن مك را ي شد و آناني توانيه متحمل اشرار نمكني دانم اعمال تو را و مشقّت و صبر تو را و ايم 2
.ي و خسته نگشتيردك و بخاطر اسم من تحمل ي و صبر دار3
.يرده اك كن خود را تريه محبت نخستك بر تو دارم ين بحثك ل4
.ينكنم اگر توبه نك يانش نقل مكم و چراغدانت را از مي آي نزد تو مين و اعمال نخست را بعمل آور والّا بزودك و توبه يجا افتاده اكه از ك پس بخاطر آر 5
.ز از آنها نفرت دارميه من نك، چنانيان را دشمن داريه اعمال نِقُوالوك ين را دارين اك ل6
ه در وسط ك ياتيه از درخت حكد ين را خواهم بخشيد، به او ايه غالب آكهر : دي گويساها چه ميلكه روح به كه گوش دارد بشنود ك آن7
.ه مرده شد و زنده گشتكد آن اول و آخر ي گوين را ميه اكس يرنا بنوي در اسميسايلك ة و به فرشت8
. طانندي شةسينكه از كستند بليند و ني گويهود ميه خود را ك را يفر آنانك، و ي هستين دولتمندك دانم، لي تو را ميمفلس و ي اعمال تنگ9

ه مرگ ن تا بكل. ديشكد يد و مدت ده روز زحمت خواهيرده شوك از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه يس بعضي ابلكنيا! د مترسيشك يه خواهك ي از آن زحمات10
. ات را به تو بدهمين باش تا تاج حيام

.افتي ضرر نخواهد يد از موت ثانيه غالب آكد، هر ي گويساها چه ميلكه روح به كه گوش دارد بشنود ك آن11
.ز را داردي تةر دودميه شمشكد او ي گوين را ميس اي در پرغامس بنويسايلك ة و به فرشت12
ان شما در ينِ من در ميدِ اميپاسِ شهيه اَنطك يامي، نه در ايار ننمودكمان مرا اني و ايم داركطان در آنجاست و اسم مرا محي تخت شهك دانم ين تو را مك اعمال و مس13
.   شته شدكن است كطان سايه شك ييجا



 بتها را ي هايندازد تا قرباني مصادم بيل سنگي اسرائي راه بنه دركه باالق آموخت كم بلعام يند به تعلكه متمسك ي را داريه در آنجا اشخاصك بر تو دارم يمكن بحث ك ل14
.نندكبخورند و زنا 

.رفته انديان را پذيم نِقوالويه تعلك ي را داريسانكن ي و همچن15
. ردكشان جنگ خواهم ير زبان خود با ايم و به شمشي آي مين والّا بزودك پس توبه 16
 يه بر آن سنگ اسمكد يد به او خواهم بخشي سفي خواهم داد و سنگي به ويد، از منِّ مخفيه غالب آكو آن: دي گويها چه مسايلكه روح به كه گوش دارد، بشنود ك آن17
.افته باشديه آن را ك داند جز آني آن را نميه احدكد مرقوم است يجد
. استيقلي او چون برنج صيهاي و پا آتشةه چشمان او چون شعلكد پسر خدا ي گوين را ميس ايرا بنوياتي طيسايلك ة و به فرشت18
. شتر از اول استيه اعمال آخر تو بكني دانم و ايمان و صبر تو را مي اعمال محبت و خدمت و ا19
 بتها ي هاي خوردن قربانب زنا وكه مرتكند ك يم داده، اغوا ميد و بندگان مرا تعلي گويه ميه خود را نبك ي دهي را راه ميزابل ناميه آن زن اك بر تو دارم ين بحثك ل20

.بشوند
.ندك خود توبه ي خواهد از زنايند، اما نمك و به او مهلت دادم تا توبه 21
نند،ك گردانم اگر از اعمال خود توبه ني سخت مبتال ميبتينند، به مصك يه با او زنا مك را ي اندازم و آناني مي او را بر بستركني ا22
. از شما را برحسب اعمالش خواهم داديكي جگرها و قلوب و هر ةنندكه منم امتحان كساها خواهند دانست يلك ةآنگاه هم. دينقتل خواهم رسا و اوالدش را به23
 گذارم، ينم بر شما      يگريد، بار ديده ايند نفهمي گويه مكطان را چناني شيد و عمقهايرفته ايم را نپذين تعليد و ايرا هستياتيه در طك ماندگان شما را ين باقك ل24
.ديي جوكد تا هنگام آمدن من تمسيه به آنچه دارك جز آن25
ديد و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد، او را بر امت ها قدرت خواهم بخشيه غالب آك و هر 26
.افته امي ز از پدر خوديه من نكوزه گر خرد خواهند شد، چنانك يوزه هاكند و مثل ك يمرانكن حي آهنيشان را به عصاي تا ا27
.دي صبح را خواهم بخشة و به او ستار28
.دي گويساها چه ميلكه روح به كه گوش دارد بشنود ك آن29


3مكاشفه باب 
.ي مرده هستي وليه زنده اك يه نام دارك دانم ياعمال تو را م. ه هفت روح خدا و هفت ستاره را داردكد او ي گوين را ميس اي ساردس بنويسايلك ةو به فرشت 1
.افتميامل نكچ عمل تو را در حضور خدا يه هكرا ي به فنا است، استوار نما زكيه نزدك را يدار شو و مابقي ب2
. شدي، مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطّلع نخواهيدار نباشيرا هرگاه بين و توبه نما زك و حفظ يده اي و شنيافته اياد آور چگونه ي پس ب3
.هستنده مستحقكرا يد زيد با من خواهند خراميه لباس خود را نجس نساخته اند و در لباس سفك ي چند دارين در ساردِس اسمهاك ل4
. نمود در حضور پدرم و فرشتگان او اقرار خواهميه به نام وكات محو نخواهم ساخت بليد ملبس خواهد شد و اسم او را از دفتر حي سفةد به جاميه غالب آك هر 5
.دي گويساها چه ميلكه روح به كه گوش دارد بشنود ك آن6
س كچ ي بندد و هيس نخواهد بست و مكچ يد و هي گشايه مكد داود را دارد يلكه كد آن قدوس و حق ي گوين را ميه اكس يه بنويالدِلفي در فيسايلك ة و به فرشت7

.نخواهد گشود
. يار ننمودكرده، اسم مرا انكالم مرا حفظ ك و ي داري قوتكرا اندي آن را نتواند بست، زيسكه ك تو گذارده ام يش روي گشاده پي دركنيا.  دانمي اعمال تو را م8
سجده  تو يهايش پايند و پيايه بكرد كشان را مجبور خواهم ي اكنيا. ندي گويه دروغ مكستند بلي نامند و نيهود ميه خود را كطان ي شةسينك را از ي دهم آناني مكني ا9
.ه من تو را محبت نموده امكنند و بدانند ك

.ديازماين را بينان زمك سايون خواهد آمد تا تمامكه بر تمام ربع مسكز تو را امتحان ي، من نيالم صبر مرا حفظ نمودكه ك چون10
.ردي تاج تو را بگيسكن مبادا ك حفظ يم، پس آنچه داري آي مي بزود11
ه كد را يم جدي اورشليعني خود ي خود را و نام شهر خدايرون نخواهد رفت و نام خدايگر هرگز بي خواهم ساخت و دي خود ستونيل خداكي هد، او را دريه غالب آك هر 12

. خواهم نوشتيد خود را بر وي شود و نام جدي من نازل مياز جانب خدااز آسمان
. دي گويساها چه ميلكه روح كه گوش دارد بشنود ك آن13
. خلقت خداستيه ابتداكق ين و صدين و شاهد اميد آمي گوين را ميه اكس يه بنويك الَئودِيسايلك ةرشتو به ف (14
.ا گرمي يه سرد بودكاشك. يه نه سرد و نه گرم هستك دانم ي اعمال تو را م15
.ردك خواهم ي نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قيعني ي لهذا چون فاتر هست16
.انيور و عركر و ي و فقين هستيكه تو مستمند و مسك ي دانيستم و نميز محتاج نيچ چي دولتمند هستم و دولت اندوخته ام و به هيي گويرا مي ز17
.يابي يينايده بيشك تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود ياني و ننگ و عري تا دولتمند شوي به آتش را از من بخريه زر مصفّاكنم ك يحت مي تو را نص18
.ور شو و توبه نمايپس غ. مي نمايب ميخ و تĤدي دارم، توبيه را من دوست مك هر 19
.     ز با مني شام خواهم خورد و او نيند، به نزد او در خواهم آمد و با وك آواز مرا بشنود و در را باز يسكوبم؛ اگر ك يستاده مي بر در اكني ا20
.افتم و با پدر خود بر تخت او نشستميه من غلبه كند، چنانيه بر تخت من با من بنشكداد  خواهم ين را به ويد، ايه غالب آك آن21
.دي گويساها چه ميلكه روح به كه گوش دارد بشنود ك هر 22


4مكاشفه باب 
نجا صعود نما تا يبه ا: دي گويگرباره ميد.  گفتيمن سخن مرّنا با كه چون كده بودم يه شنك در آسمان باز شده است و آن آواز اول را يه ناگاه دروازه اكدم ين دي بعد از ا1

.  ميد واقع شود به تو بنماين بايه بعد از اك را يامور
.يننده اي در آسمان قائم است و بر آن تخت نشيه تختكدم ي الفور در روح شدم و دي ف2
ه به منظر شباهت به زمرّد داردك  در گرد تختيق است و قوس قزحيشم و عقيننده، در صورت مانند سنگ ي و آن نش3



.ني زريشان تاجهايدم و بر سر ايد دربر دارند نشسته دي سفيه جامه اكر يست و چهار پيست و چهار تخت است؛ و بر آن تختها بي و گرداگرد تخت، ب4
. باشنديا مه هفت روح خدكش تخت افروخته ين پيد؛ و هفت چراغ آتشي آي و از تخت، برقها و صداها و رعدها برم5
.ش و پس به چشمان پر هستنديه از پكوان يان تخت و گرداگرد تخت چهار حيشه مانند بلور و در مي از شييايش تخت، دري و در پ6
.وان چهارم مانند عقاب پرندهي مانند انسان داشت؛ و حيوان سوم صورتيوان دوم مانند گوساله؛ و حير بود؛ و حيوان اول مانند شي و ح7
 قادر يستند از گفتن قدوس قدوس قدوس، خداوند خداي اي از آنها شش بال دارد، گرداگرد و درون چشمان پر هستند و شبانه روز باز نميكيه هر كوان ي آن چهار ح و8

.دي آيه بود و هست و مكمطلق 
 خوانند،يه تا ابداآلباد زنده است مك ينيم و سپاس به آن تخت نشيركوانات جالل و تي و چون آن ح9

:ندي گويش انداخته، مي خود را پينند و تاجهاك يه تا ابداآلباد زنده است عبادت مكن و او را ي افتند در حضور آن تخت نشير ميست و چهار پي آنگاه آن ب10
.ده شدنديتو بودند و آفر ة و محض اراديده اي موجودات را آفرةه تو همكرا ي، زيابيرام و قوت را بكه جالل و اك ي خداوند، مستحقّي ا11


5مكاشفه باب 
.رون، و مختوم به هفت مهريتوب است از درون و بكه مك را يتابكن، يدم بر دست راست تخت نشي و د1
ش را بردارد؟   يد و مهرهايتاب را بگشاكه كنيست مستحقِ ايكه كند ك يه به آواز بلند ندا مكدم ي را دي قوي و فرشته ا2
.ندكا بر آن نظر يند كتاب را باز كن نتوانست آن ير زمين و در زي آسمان و در زمس دركچ ي و ه3
.افت نشديردن بر آن باشد، كا نظر يا خواندن آن يتاب ك گشودن ةستيس شاكچ يرا هيستم زي گري و من بشدت م4
.ديتاب و هفت مهرش را بگشاك داود است، غالب آمده است تا ةشيهودا و ريه از سبط ك يري آن شكنيا! ان مباشيگر: دي گويران به من مي از آن پيكي و 5
 جهان يه به تمامكند يه هفت روح خداكستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد ي چون ذبح شده ايران، بره ايوان و در وسط پيان تخت و چهار حيدم در مي و د6

.     شونديفرستاده م
.ن گرفته استينشتاب را از دست راست تخت ك پس آمد و 7
ن ي مقدسيه دعاهاكن پر از بخور دارند ي زرياسه هاك و يشان بر بطي از ايكير به حضور بره افتادند و هر يست و چهار پيوان و بيتاب را گرفت، آن چهار حك و چون 8

.است
له و زبان و ي خدا به خون خود از هر قبي و مردمان را برايبح شده اه ذكرا ي زيش هستيتاب و گشودن مهرهاكمستحقّ گرفتن :ندي گويند و مي سرايد مي جدي و سرود9

يديقوم و امت خر
. ردكن سلطنت خواهند ي و بر زميهنه ساختك ما پادشاهان و ي خدايشان را براي و ا10
رور و هزاران هزار بود؛كو رورها كشان يران بودند و عدد ايوانات و پيه گرداگرد تخت و حكار را ي فرشتگان بسيدم صدايدم و شني و د11
. ابديت را بكرام و جالل و برك و اييمت و تواناكه قوت و دولت و حك ذبح شده ةمستحقّ است بر: ندي گويه به آواز بلند مك 12
 ييم و جالل و توانايركت و تكن و برّه را بريتخت نش: ندي گويه مكدم ي باشد، شنياست و آنچه در آنها مين و در درير زمين و زيه در آسمان و بر زمك را ي و هر مخلوق13

.باد تا ابداآلباد
. در افتاده و سجده نمودنديران به رويو آن پ! نيآم: وان گفتندي و چهار ح14


6مكاشفه باب 
!نيا و ببيب: دي گوي مثل رعد مييوان به صداي از آن چهار حيكيدم ي از آن هفت مهر را گشود؛ و شنيكيدم چون برّه ي و د1
.ديننده و تا غلبه نماكرون آمد، غلبه ي بدو داده شد و بي دارد و تاجيمانكه سوارش كد ي سفيه ناگاه اسبكدم ي و د2
!نيا و ببيب: دي گويه مكدم يوان دوم را شني و چون مهر دوم را گشود، ح3
.ر بزرگ داده شدي شمشيشند؛ و به وكگر را بيدكين بردارد و تا ي از زم رايه سالمتك داده شده بود ييرون آمد و سوارش را توانايگر، آتشگون بي دي و اسب4
. بدست خود داردييه سوارش ترازوكاه ي سي اسبكنيدم ايو د! نيا و ببيب: دي گويه مكدم يوان سوم را شني و چون مهر سوم را گشود، ح5
.نار و به روغن و شراب ضرر مرساني دكي جو به كينار و سه هشت ي دكي  گندم بهكي هشت كي: دي گويه مكدم ي را شنيوان آوازيان چهار حي و از م6
!نيا و ببيب: دي گويه مكدم يوان چهارم را شني و چون مهر چهارم را گشود، ح7
ر و ين داده شد تا به شمشي ربع زمكيار بر يد؛ و به آن دو اختي آيه اسم او موت است و عالم اموات از عقب او مك بر آن سوار شده يسك زرد و ي اسبكنيه اكدم ي و د8

.شندكن بيقحط و موت و با وحوش زم
شته شده بودند؛كه داشتند ك يالم خدا و شهادتك يه براك را يدم نفوس آنانير مذبح دي و چون مهر پنجم را گشود، در ز9

؟يشك ين نمينان زمك و اتنقام خود ما را از سايي نماي انصاف نميك خداوندِ قدوس و حقّ، تا به يا:  گفتنديرده، مكه به آواز بلند صدا ك 10
.شته خواهند شد، تمام شودكشان يه مثل اكند تا عدد همقطاران ي نمايگر آرامي ديكه اندكشان گفته شد يد داده شد و به اي سفيشان جامه اي از ايكي و به هر 11
د و تمام ماه چون خون گشت؛     ياه گردي سيتاب چون پالس پشمم واقع شد و آفي عظيه زلزله اكدم ي و چون مهر ششم را گشود، د12
.    افشاندي نارس خود را ميوه هايت درآمده، مكه از باد سخت به حرك يريختند، مانند درخت انجين فرو ري و ستارگان آسمان بر زم13
.   منتقل گشتان خودكره از ميوه و جزكده شده، از جا برده شد و هر يچي پي و آسمان چون طومار14
  .ي كوهها پنهان كردندن و بزرگان و سپه ساالران و دولتمندان و جباران و هر غالم و آزاد خود را در مغاره ها و صخره هاي و پادشاهانِ زم15
ن و از غضب برّه؛ي تخت نشيد از روي سازيد و ما را مخفيفتيه بر ما بكند  ي گوي م و به كوهها و صخره ها16
ستاد؟ي تواند ايه مكست يكده است و يمِ غضب او رسي عظرا روزِي ز17


7مكاشفه باب 
. چ درخت نوزديا و بر هين و بر دري دارند تا باد بر زمين را باز مي زمةدم چهار فرشته، بر چهار گوشي و بعد از آن د1



ا را ضرر رسانند، به آواز بلند ين و دريه زمكشان داده شد يه بدك يه آن چهار فرشته او ب.  زنده را دارديد و مهر خداي آيه از مطلع آفتاب باال مكدم ي ديگري دة و فرشت2
رده،كندا 

.ميشان مهر زني ايشاني خود را بر پيد  تا بندگان خدايا و درختان مرسانين و دري به زميچ ضرريه:  دي گوي م3
. چهل و چهار هزار مهر شدندل، صد و ي اسرائيع اسباطِ بنيه از جمكدم ي و عدد مهر شدگان را شن4
ن دوازده هزار؛ و از سبط جاد دوازده هزار؛يبِوهودا دوازده هزار مهر شدند؛ و از سبط ري و از سبط 5
 دوازده هزار؛ يم دوازده هزار؛ و از سبط منسير دوازده هزار؛ و از سبط نفتالي و از سبط اَش6
ار دوازده هزار؛كسايوازده هزار؛ و از سبط  دي و از سبط شمعون دوازده هزار؛ و از سبط الو7
.ن دوازده هزار مهر شدندياميوسف دوازده هزار؛ و از سبط بني از سبط زبولون دوازده هزار؛ و از سبط 8
د آراسته، و شاخه ي سفي به جامه هاش تخت و در حضور برّهيله و قوم و زبان در پيس نتواند شمرد، از هر امت و قبكچ يه هكم ي عظي گروهكنيه اكدم ين دي و بعد از ا9
ستاده اندي نخل به دست گرفته، ايها

. ه بر تخت نشسته است و برّه را استك ما را ينجات، خدا: ندي گويرده، مك و به آواز بلند ندا 10
ردندك را سجده  در افتاده، خدايش تخت به رويو در پ. ستاده بودنديوان ايران و چار حيع فرشتگان در گرد تخت و پي و جم11
.نيآم.  ما را باد تا ابداآلبادي، خداييرام و قوت و تواناكمت و سپاس و اكت و جالل و حكبر! نيآم:  و گفتند12
جا آمده اند؟    كانند و از يكدپوشان ين سفيا: ران متوجه شده، به من گفتي از پيكي و 13
.د نموده انديرده، سفكند و لباس خود را به خون برّه شست و شو ي آيرون ميه از عذاب سخن بك باشند ي ميسانكن شايا: مرا گفت! ي دانيخداوندا تو م:  من او را گفتم14
.شان برپا خواهد داشتي خود را بر اةمين، خينند و آن تخت نشك ي را خدمت ميل او وكيند و شبانه روز در هي تخت خدايش روين جهت پي از ا15
.ديشان نخواهد رسيچ گرما بر اينه نخواهند شد و آفتاب و هگر هرگز گرسنه و تشي و د16
 كشان پايانِ ام را از چشيك خواهد نمود؛ و خدا هر اشييشان را راهنمايات، اي آب حيشان خواهد بود و به چشمه هايان تخت است، شبان ايه در مك يرا برّه اي ز17

.ردكخواهد 


8مكاشفه باب 
. م ساعت در آسمان واقع شديب به ني قريموشو چون مهر هفتم را گشود، خا 1
.رّنا داده شدكشان هفت يه به اكستاده اند يه در حضور خدا اكدم هفت فرشته را ي و د2
ت است بدهد،ش تخيه پكن، بر مذبح طال يع مقدسي جميار بدو داده شد تا آن را به دعاهاي طال و بخور بسيستاد با مجمريگر آمده، نزد مذبح باي دي و فرشته ا3
.ن در حضور خدا باال رفتي مقّدسي و دودِ بخور، از دست فرشته با دعاها4
.دين انداخت و صداها و رعدها و برقها و زلزله حادث گردي زميرد و به سوك پس آن فرشته مجمر را گرفته، از آتش مذبح آن را پر 5
.تن نمودندرّنا را داشتند خود را مستعد نواخكه هفت ك ي و هفت فرشته ا6
.اهِ سبز سوخته شديخته شد و ثلث درختان سوخته و هر گين ري زميد و به سويخته شده، واقع گردي بنواخت تگرگ و آتش با خون آمي و چون اول7
د،يا خون گرديثلث درنده شد وكا افي بزرگ، به آتش افروخته شده، به دريوهكه ناگاه مثال ك دوم بنواخت ة و فرشت8
. ديها تباه گرديشتكه جان داشتند، بمردند و ثلث ك يياي دريخلوقات و ثلث م9

  .  آب افتادي افروخته شده از آسمان فرود آمد و بر ثلث نهر ها و چشمه هايچون چراغ. مي عظيناگاه ستاره ا.  سوم نواختة و چون فرشت10
.ه تلخ شده بود مردندك ييار از آبهايبدل گشت و مردمان بسن مي خوانند؛ و ثلث آبها به اَفْسنْتين مي و اسم ستاره را اَفْسنْت11
. نور شدين  بيد و ثلث روز و ثلث شب همچني گردكيد تا ثلث آنها تاري چهارم بنواخت و ثلث آفتاب و ثلث ماه و ثلث ستارگان صدمه رسة و فرشت12
د ي بايه مك ي آن سه فرشته ايرّناكگر ي دين، بسبب صداهاينان زمك بر ساي واي وايوا: دي گوي پرد و به آواز بلند ميه در وسط آسمان مكدم يدم و شني را دي عقاب13

.بنوازند


9مكاشفه باب 
.ه بدو داده شديد چاه هاويلكن افتاده بود و يه بر زمكدم ي را دي پنجم نواخت، ستاره اة و چون فرشت1
. گشتكياال آمد و آفتاب و هوا از دود چاه تارم از چاه بي عظي چون دود تنوريه را گشاد و دودي و چاه هاو2
ن داده شدي زمي چون قوت عقربهاين برآمدند و به آنها قوتيان دود، ملخها به زمي و از م3
.د ندارند خويشانيه مهر خدا را بر پك يه به آن مردمانك بلي و نه به درختيچ سبزين و نه به هياه زميه ضرر نرسانند نه به گكشان گفته شد ي و بد4
.ش زندي را نيسكه ك يت عقرب بود، وقتيت آنها مثل اذّيه تا مدت پنج ماه معذّب بدارند و اذّكشند بلكشان را نيه اك و به آنها داده شد 5
.ختيشان خواهد گري موت خواهند داشت، اما موت از ايافت و تمنّايرد و آن را نخواهند كطلبِ موت خواهند ام، مردمي و در آن ا6
.ه صورت انسان بوديشان شبي ايه طال، و چهره هاي شبيشان مثل تاجهاي جنگ بود و بر سر اي آراسته شده براي و صورت ملخها چون اسبها7
.ران بودي شيشان مانند دندانهاي زنان، و دندانهاي داشتند چون مويي و مو8
. تازنديه به جنگ همكار ي بسي اسبهاي ارابه هايصداشان، مثل ي اي بالهاين و صداي آهني و جوشنها داشتند، چون جوشنها9

. نديت نمايه تا مدت پنج ماه مردم را اذكشها داشتند؛ و در دم آنها قدرت بود ي و دمها چون عقربها با ن10
.ن خواننديلّو او را اَپيوناني است و در ي به اَبدون مسميه در عبرانكه است ي الهاوكه ملك، داشتند ي و بر خود پادشاه11
.دي آين ميگر بعد از اي دي دو واكنيا.  گذشته استي واكي 12
دميه در حضور خداست شنك ييان چهار شاخ مذبح طالي از ميه ناگاه آوازك ششم بنواخت ة و فرشت13
.نكالص م فرات بسته اند، خيه بر نهر عظكآن فرشته چهار را : دي گويرّنا بود مكه صاحب ك ششم ةه به آن فرشتك 14
.افتندي يشند، خالصكه ثلث مردم را بكنيا شده اند تا اين مهي ساعت و روز و ماه و سال معيه براك پس آن چهار فرشته 15
.دميشان را شنيه عدد اكست هزار هزار بود ي و عدد جنودِ سواران، دو16



ران است و از دهانشان آتش و دود و ي اسبان چون سر شي دارند و سرهايتيبرك و ي آسمانجونن وي آتشيه جوشنهاكدم يا ديوشان را در رينطور اسبان و سوارانِ اي و به ا17
.دي آيرون ميت بيبرك

.     شدندكد، ثلث مردم هالي آيه از دهانشان برمكت يبرك آتش و دود و يعنين سه بال ي از ا18
.نندك يت ميه شرها دارد و به آنها اذّك چون مارهاست  آنهايه دمهاكرا يشان است، زيه قدرت اسبان در دهان و دم اكرا ي ز19
دن و يه طاقت دك طال و نقره و برنج و سنگ و چون را يوها و بتهايه عبادت دكردند تا آنك خود توبه نيشته نگشتند، از اعمال دستهاكا ين باليه به اكر مردم ي و سا20
نند؛ك كدن ندارند، تريدن و خراميشن
.ردندك خود توبه نيهايها و زنا و دزديدوگر و از قتل ها و جا21


10مكاشفه باب 
. آتشيش مثل ستونهايهاي بر سرش و چهره اش مثل آفتاب و پاي دربر دارد، و قوس قزحيه ابرك شود يه از آسمان نازل مك را يگري زورآور دةدم فرشتي و د1
ن نهاد؛ ي چپ خود را بر زمي و پااي راست خود را بر دري گشوده دارد و پايتابچه اك و در دست خود 2
. خود سخن گفتنديرد، هفت رعد به صداهاكرد؛ و چون صدا كر صدا ي و به آواز بلند، چون غرّش ش3
.سين و آنها را منوكآنچه هفت رعد گفتند مهر : دي گويه مكدم ي از آسمان شنيآنگاه آواز. سميه بنوك و چون هفت رعد سخن گفتند، حاضر شدم 4
رده،ك آسمان بلند يدم، دست راست خود را به سويستاده دين ايا و زميه بر درك ي فرشته ا و آن5
ن يبعد از ا هكده يه در آن است آفركا و آنچه را يه در آن است و دركن و آنچه را ين است و زميه در زمكه آسمان و آنچه را كه تا ابداآلباد زنده است ك قسم خورد به او 6

 نخواهد بود،يزمان
.ا را بشارت داديه بندگان خود انبكد، چنانيد بنوازد، سرّ خدا به اتمام رسي بايرّنا را مك هفتم، چون ة فرشتيام صدايه در اك بل7
.ريستاده است بگين ايا و زميه بر درك ي گشاده را از دست فرشته اةتابچكبرو و : دي گويرده، مكه مرا خطاب كدم يگر شنيده بودم، بار ديه از آسمان شنك ي و آن آواز8
. ن خواهد بوديرين در دهانت چون عسل شكه اندرونت را تلخ خواهد نمود، لكر و بخور يبگ: او مرا گفت. تابچه را به من بدهدكه ك گفتم ي پس به نزد فرشته رفته، به و9

.ديرده بودم، درونم تلخ گرد چون خوين بود، وليريه در دهانم مثل عسل شكتابچه را از دست فرشته گرفته، خوردم ك پس 10
. ينكار را نبوت يد تو اقوام و امت ها و زبانها و پادشاهان بسي بايه مك و مرا گفت 11


11مكاشفه باب 
.ش نمايماينند پك يه در آن عبادت مك را يز و قدس خدا و مذبح و آنانيبرخ:  مثل عصا به من داده شد و مرا گفتي اي و ن1
.مال خواهند نموديه به امت ها داده شده است و شهر مقدس را چهل و دو ماه پاكرا يما زيرون انداز و آن را مپي را ب و صحنِ خارجِ قدس2
. نديست و شصت روز نبوت نمايرده، مدت هزار و دوكه پالس دربر ك و به دو شاهد خود خواهم داد 3
.ستاده اندين ايزمحضور خداوند ه دركتون و دو چراغدان ينانند دو درخت زي ا4
. شته شودكد ينگونه بايشان دارد، بديه قصد اذّت اكرد؛ و هر ي گيشان را فرو مي از دهانشان بدر شده، دشمنان ايت رساند، آتشيشان اذيبخواهد بديسك و اگر 5
ا مبتال يند و جهان را هرگاه بخواهند، به انواع باليل نماي آنها را به خون تبدهكشان باران نبارد و قدرت بر آبها دارند يام نبوت اينها قدرت به بستن آسمان دارند تا در اي  ا6

.سازند
شتكشان را خواهد يافت و ايرده، غلبه خواهد كشان جنگ يد، با اي آيه برميه از هاوك و چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وحش 7
.  ز مصلوب گشت، خواهد مانديشان نيه خداوند اك يي است، جاي، به سدوم و مصر مسميوحان ريه به معنكم يشان در شارع عام شهر عظي اي و بدنها8
.شان را به قبر سپارندي ايه بدنهاك دهند ينند و اجازت نمك يم نظاره ميشان را سه روز و ني ايل و زبانها و امت ها، بدنهاي از اقوام و قباي و گروه9

.ن را معذّب ساختندينان زمك ساين دو نبيه اكا خواهند فرستاد، از آنرو يگر هدايدكينند و نزد ك ي ميشاد و يشان خوشين بر اينان زمك و سا10
.م فرو گرفتي عظيشان را خوفينندگان ايستادند و بي خود ايهايه بر پاكشان درآمد يات از خدا بديم، روح حي و بعد از سه روز و ن11
.دنديشان را ديپس در ابر، به آسمان باال شدند و دشمنانشان ا. ديينجا صعود نمايبه ا: دي گويشان ميه بدكدند ي بلند از آسمان شني و آواز12
 آسمان را ي ماندگان ترسان گشته، خداي شدند و باقكد و هفت هزار نفر از زلزله هالي شهر منهدم گردكيه ده كم حادث گشت ي عظي و در همان ساعت، زلزله ا13
.ردندكد يتمج
.دي آي مي سوم بزودي واكنيو ا. دوم درگذشته است ي وا14
. ردك خواهد يمرانكح او شد و تا ابداآلباد حيسلطنت جهان از آن خداوندِ ما و مس:  گفتنديه مك بلند در آسمان واقع شد يه ناگاه صداهاك بنواخت ي و فرشته ا15
ردندك در افتاده، خدا را سجده يد، به رو خود نشسته انيه در حضور خدا بر تختهاكر يست و چهار پي و آن ب16
.يم خود را بدست گرفته، به سلطنت پرداختيه قوت عظكرا ي، زي و بوديه هستك قادر مطلق ي خداوند، خدايم اينك ير مكتو را ش:  و گفتند17
ا و مقدسان و ترسندگان نام خود را چه ي انبيعنيبندگان خود  شود و تا يشان داوريد تا بر ايد و وقت مردگان رسي شدند و غضب تو ظاهر گردك و امت ها خشمنا18
. ين را فاسد گرداني و مفسدان زمي و چه بزرگ اجرت دهكوچك

. حادث شديمي او در قدس او ظاهر شد و برقها و صداها و رعدها و زلزله و تگرگ عظة و قدس خدا در آسمان مفتوح گشت و تابوت عهدنام19


12مكاشفه باب 
 از دوازده ستاره است،يش و بر سرش تاجيهاير پايه آفتاب را دربر دارد و ماه زك يزن: م در آسمان ظاهر شدي عظيالمت و ع1
. آورديبرماديدن فريي و آبستن بوده، از دردِ زه و عذاب زا2
ش هفت افسر؛ي و بر سرهاه او را هفت سر و ده شاخ بودك بزرگِ آتشگون ي اژدهاكنيه اكد آمد يگر در آسمان پدي دي و عالمت3
.د فرزند او را ببلعديستاد تا چون بزايد بايي زايه مكش آن زن يو اژدها پ. ختين ريده، آنها را بر زميشك و دمش ثلث ستارگان آسمان را 4
.و تخت او ربوده شدرد؛ و فرزندش به نزد خدا ك خواهد يمرانكن حي آهنين را به عصاي زمي امت هاةه همكد يي را زايه اي پس پسر نرن5



.ست و شصت روز بپرورنديا شده است تا او را مدت هزار و دوي مهي وي برايانكه در آنجا مكرد كابان فرار ي و زن به ب6
ردند، كردند و اژدها و فرشتگانش جنگ كل و فرشتگان با اژدها جنگ يائكيم:  و در آسمان جنگ شد7
.افت نشديسمان گر در آي دييه جاك غلبه نبافتند بلي ول8
. انداخته شدندي بزرگ انداخته شد و فرشتگان با وي و اژدها9

ه شبانه روز در حضور ك برادران ما يه آن مدعكرا يح او ظاهر شد زي ما و قدرت مسينون نجات و قوت و سلطنتِ خداكا: دي گويه مكدم ي بلند در آسمان شني و آواز10
.نده شدكر افيند، به زك ي ميشان دعوي ما بر ايخدا
. الم شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتندكشان بوساطت خون برّه و ي و ا11
.ل داردي قليه زمانك داند يم، چون ميس به نزد شما فرود شده است با خشم عظيه ابلكرا يا زين و دري بر زميد؛ و اينان آنها شاد باشك آسمانها و ساين جهت اي از ا12
.ردكده بود، جفا يينه را زايه فرزند نركنده شد، بر آن زن كن افيه بر زمكد ي و چون اژدها د13
.نندك ي و دو زمان و نصف زمان پرورش ميه او را از نظر آن مار، زمانك ييند، جاكان خود پرواز كابان به مي و دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به ب14
.   رديل او را فرو گيخت تا سي چون رود فرو ريعقب زن، آب و مار از دهان خود در 15
.خت فرو برديه اژدها از دهان خود ركن دهان خود را گشاده، آن رود را يرد و زمكت ين زن را حماي و زم16
.ندكجنگ .  دارنديا نگاه م ريسينند و شهادتِ عك يام خدا را حفظ مكه احكت او ي ماندگانِ ذري و اژدها بر زن غضب نموده، رفت تا با باق17


13مكاشفه باب 
. فر استك يش نامهايش ده افسر، و بر سرهايه ده شاخ و هفت سر دارد و بر شاخهاكد ي آي از باال ميدم وحشيو د.ستاده بوديا ايگ دري و او بر ر1
. دادي به ويميش و تخت خود و قوت عظي و اژدها قوت خو.ري خرس و دهانش مثل دهان شيش مثل پايهايدم، مانند پلنگ بود و پايه دك و آن وحش را 2
.رت افتادندين وحش در حي اي جهان در پيافت و تمامي شفا كشته شد و از آن زخم مهلكه تا به موت كدم يش را دي از سرهايكي و 3
ند؟ك تواند جنگ ي ميه به وكست يك مثل وحش و ستيكه كرده، گفتند كردند و وحش را سجده كه قدرت به وحش داده بود، پرستش ك و آن اژدها را 4
.ندكه مدت چهل و دو ماه عمل ك به او عطا شد يند؛ و قدرتك يلّم مكفر تكبر و كه به ك داده شد ي دهاني و به و5
.ديفر گوك آسمان ةنك او و سةمي بر خدا گشوده تا بر اسم او و خيفرهاك پس دهان خود را به 6
.له و قوم و زبان و امت، بدو عطا شديابد؛ و تسلّط بر هر قبيشان غلبه يند و بر اكن جنگ ي مقدسه باك داده شد ي و به و7
. ديتوب است، او را خواهند پرستك عالم ذبح شده بود ميه از بناك يات برّه ايشان در دفتر حي ايه نامهاك ينان جهان، جز آنانكع ساي و جم8
. گوش دارد بشنوديسك اگر 9

.نيمان مقدسينجاست صبر و ايدر ا. شته گرددكر يد او به شمشي بايند، مكر قتل ي به شمشيسك رود، و اگر يريد به اسير نماي اسيسك اگر 10
 نمود؛يلّم مك برّه داشت و مانند اژدها تيد و دو شاخ مثل شاخهاي آين باال ميه از زمك را يگريدم وحش دي و د11
.افت، بپرستندي شفا كه از زخم مهلكه وحش نخست را ك دارد ين وا مي آن را بر اةنكن و سيند و زمك ي عمل ميحضور و و با تمام قدرتِ وحشِ نخست، در 12
.ن فرود آورديز از آسمان در حضور مردم به زمي آورد تا آتش را نيمه به عمل   مي و معجزات عظ13
ه بعد ك را از آن وحش يه صورتكد ي گوين مينان زمكو به سا. ديه آنها را در حضور وحش بنماكه شد  داديه به وك يند، به آن معجزاتك ين را گمراه مينان زمك و سا14

.ست نمود، بسازندير زياز خوردنِ زخم شمش
.شته گرددكند، كه صورت وحش را پرستش نكه هر كند كد و چنان يه صورت وحش سخن گوكه آن صورتِ وحش را روح بخشد تا ك داده شد ي و به و15
.  گذارندي خود نشانيشانيا بر پيه بر دست راست ك دارد ين وا مير و غالم و آزاد بر اير و دولتمند و فقير و صغيبك و همه را از 16
.ا عددِ اسم وحش را داشته باشدي اسم يعنيه نشان ك يسكرد، جز كد  و فروش نتواند يس خركچ يه هكني و ا17
.ه عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش استكرا يارد، عدد وحش  را بشمارد، زه فهم دكپس هر . مت استكنجا حي در ا18


14مكاشفه باب 
. دارندي خود مرقوم ميشانيه اسم او و اسم پدر او را بر پك صد و چهل و چهار هزار نفر يستاده است و با ويهون ايوه صك بره بر كنيه اكدم ي و د1
. خود را بنوازنديه بر بطهاكدم، مانند آواز بربط نوازان بود يه شنك يم؛ و آن آوازيار و مانند آواز رعدِ عظي بسيآواز آبهادم، مثل ي از  آسمان شني و آواز2
 شده دهيه از جهان خركاموزد، جز آن صد و چهل و چهار هزار يس نتوانست آن سرود را بكچ يند و هي سرايد مي جديران، سروديوان و پي و در حضور تخت و چهار ح3

.بودند
 خدا و برّه يده شده اند تا نوبر برايان مردم خرينند و از مك ي رود متابعت ميجا مكه برّه را هر ك يره هستند؛ و آنانكه باكرا يه با زنان آلوده نشدند، زك ينانند آناني ا4

.باشند
.ب هستندي عيه بكرا يافت نشد،  زي يشان دروغي و در دهانِ ا5
له و زبان و قوم بشارت دهد،ين را از هر امت و قبينان زمك را دارد تا   سايل جاودانيند و انجك يه در وسط آسمان پرواز مكدم ي را دگري دي و فرشته ا6
پرستش . دي آب را آفريچشمه هاا و ين و دريه در آسمان و زمكپس او را . ده استي او رسيه زمان  داوركرا يد، زييد نمايد و او را تمجياز خدا بترس: دي گوي به آواز بلند م7
. دينك
رد،يا دست خود پذي يشانيند و نشان او را بر پك وحش و صورت او را پرستش يسكه اگر كد ي گوين دو آمده، به آواز بلند مي سوم از عقب اة و فرشت8

ت، معذّب خواهد   يبركزد فرشتگانِ مقدس و در حضور برّه، به آتش و د، و در نيخته شده است، خواهد نوشيغش آمي بي خشم وةاليه در پكز از خمرِ غضبِ خدا ي او ن10
شد،
. ندارنديرد، شبانه روز آراميه نشان اسم او را پذكنند و هر ك يه وحش و صورت او را پرستش مك يپس آنان.  روديمشان تا ابدآلباد باالي و دود عذابِ ا11
.ندي نماي را حفظ ميسيمان عيام خدا و اكه احكن ينجا است صبرِ مقدسي در ا12



ابند و اعمال ي ي ، تا از زحمات خود آراميبل: دي گويروح م. رندي ميه در خداوند مك ينون خوشحالند مردگانكه از اكس يبنو: دي گويه مكدم ي را از آسمان شني و آواز13
. رسديشان ميشان از عقب ايا

.ز استي تي از طال دارد و در دستش داسيه تاجك مثل پسر انسان نشسته يسك د آمد و بر ابر،يد پدي سفي ابركنيه اكدم ي و د14
 كن خشيده و حاصل زميرا هنگام حصاد رسين، زكاور و درو يش بيه داس خود را پكند ك ين را ندا ميرون آمده، به آواز بلند آن ابرنشيگر از قدس بي دي و فرشته ا15

.شده است
.ده شدين دروين آورد و زمين داس خود را بر زمي و ابرنش16
.     ز داشتي تيز داسيرون آمد و او نيه در آسمان است، بك يگر از قدسي دي و فرشته ا17
ن را يم موِ زيش آور و خوشه هايز خود را پيداس ت: ز را گفتيرون شده، به آواز بلند ندا در داده،  صاحب داسِ تيه بر آتش مسلّط است، از مذبح بكگر ي دي و فرشته ا18
.ده استيش رسيرا انگورهاين، زيبچ
فشردند وخون از چرخشت تا به دهن اسبان به مسافت هزار يرون شهر به پا بيده، آن را در چرخشت را بين را چي زمين آورد و موهاي پس آن   فرشته داسِ خود را بر زم19

. شدير پرتاب جاريو ششصد ت


15مكاشفه باب 
.ده استي به انجام رسيه به آنها غضبِ الهكرا ين هستند، زيه آخرك دارند ييه هفت بالك ي هفت فرشته ايعنيدم، ي در آسمان ديبي عجم ويگرِ عظي و عالمتِ د1
 خدا را بدست يهاستاده و بر بطيشه اي شيايابند، بر دري يمه بر وحش و صورت او و عددِ اسمِ او را غلبهك را يسانك مخلوط به آتش و ةشي از شييايدم مثال دري و د2

گرفته،
!  پادشاه امت هاي تو ايعدل و حقّ است راهها!  قادر مطلقي خداوند خدايب است اعمال تو ايم و عجيعظ: ندي گوي خوانند و مي خدا و سرود برّه را مة بندي سرود موس3
ه كرا يرد، زكع امت ها آمده، در حضور تو پرستش خواهند ي و جمي قدوس هسته تو تنهاكرا يد؟ زيد ننمايه نام تو را تمجكست يكه از تو نترسد، خداوندا و كست يك 4
!ده استيام تو ظاهر گردكاح
 شهادت در آسمان گشوده شد،ةميه قدسِ خكدم ين دي و بعد از ا5
.  آمدند رونين بسته، بيمربند زركشان به يمر اكرده  ك و روشن دربر ك پايتانكه هفت بال داشتند، ك ي و هفت فرشته ا6
.ه تا ابدآلباد زنده استكن داد، پر از غضب خدا ي زرةاليوان، به آن هفت فرشته، هفت پي از آن چهار حيكي و 7
.دي و قدس از جالل خدا و قوت او پر دود گرد8
.ديس نتوانست به قدس درآكچ يد، هي آن فرشته به انجام نرسي و تا هفت بال9


16مكاشفه باب 
.ديزين بري غضبِ خدا را بر زمةاليد، هفت پيه بروكد ي گويان قدس به آن هفت فرشته ميه از مكدم يشن بلند ي و آواز1
.رون آمديدند، بي پرستيه نشان وحش دارند و صورت او را مك يخت و دمل زشت و بد بر مردمانين رياله خود را بر زمي رفته، پي و اول2
.ا بود بمرديه در درك ييزهايآن به خون مثل خون مرده مبدل گشت و هر نفسِ زنده از چه كخت يا ري خود را به درةالين پي و دوم3
.خت و خون شدي آب ري خود را در نهرها و چشمه هاةالين پي و سوم4
،يردكم كن حيه چنكرا ي قدوس زي، اي و بودي تو هستيعادل: دي گويه مكدم ي آبها را شنة و فرشت5
.ه مستحقّندكرا يه بنوشند زك يشان خون داديختند و بديا را رين و انبيه خون مقدسك چون6
. تو حقّ و عدل استيهاي قادر مطلق، داوري خداي خداوند، ايا: دي گويه مذبح مكدم ي و شن7
.ه مردم را به آتش بسوزاندكخت؛ و به آن داده شد ي خود را بر آفتاب رةالين پي و چهارم8
.نديد نمايردند تا او را تمجكفر گفتند و توبه نكا قدرت دارد، ين باليه اكدند و به اسم آن خدا د سوخته شي و مردم به حرارت شد9

دند، ي گزي خود را از درد مي گشت و زبانهاكيت او تاركخت و مملي خود را بر تخت وحش رةالين پي و پنجم10
.ردندكال خود توبه ن گفتند و از اعميفر مك خود ي آسمان به سبب دردها و دملّهاي و به خدا11
.ا شوديند، مهي آيه از مشرقِ آفتاب مك يد تا راه پادشاهانيكخت و آبش خشيم فرات ري خود را بر نهرِ عظةالين پي و ششم12
.ندي آيرون ميث چون وزغها بياذب، سه روح خبك يه از دهان اژدها و از دهان وحش و از دهان نبكدم ي و د13
 قادر مطلق يم خداي جنگِ آن روز عظيشان را براينند تا اك يون خروج مك سازند و بر پادشاهان تمام ربع مسيه معجزات ظاهر مكها هستند ويه آنها ارواح دكرا ي ز14

.فرهم آورند
. نندي او را ببييان راه رود و رسوايدار شده، رختِ خود را نگاه دارد، مبادا عريه بك يسكخوشابحال ! مي آي چون دزد مكني ا15
. خوانند، فراهم آوردندي حارمجِدون ميه آن را در عبرانك يشان را به موضعي و ا16
!ه تمام شدكان قدسِ آسمان از تخت بدر آمده، گفت ي بلند از ميخت و آوازي خود را بر هوا رةالين پي و هفتم17
.ن شدت و عظمت نشده بودي به اين زلزله اينش انسان بر زمين آفريه از حكم شد آن چناني عظيد و زلزله اي و برقها و صداها و رعدها حادث گرد18
. خَمر غضب آلودِ خشمِ خود را بدو دهدةالياد آمد تا پي و شهرِ بزرگ به سه قسم منقسم گشت و بلدان امت ها خراب شد و بابل بزرگ در حضور خدا ب19
اب گشت،يوهها ناكخت و يره گري و هر جز20
.ت سخت بودي نهايه صدمه اش بكرا يفر گفتند زك تگرگ، خدا را ةد و مردم به سبب صدمي من بود، از آسمان بر مردم باركي به وزن ايه گوك و تگرگِ بزرگ 21


17مكاشفه باب 
تو نشان دهم،ار نشسته است به ي بسيه بر آبهاك بزرگ را ة آن فاحشيا تا قضايب: رده، گفتكاله را داشتند، آمد و به من خطاب ي از آن هفت پيكي و 1
. او مست شدندين، از خَمر زناينان زمكردند و ساكه پادشاهان جهان با او زنا ك 2



.  فر پر بود و هفت سر و ده شاخ داشتك يه از نامهاك سوار شده يدم بر وحش قرمزي را ديابان برد و زني پس مرا در روح به ب3
. خود داشتين به دست خود پر از خباثت و نجاسات زناي زرياله اين و پيد مزيواهر و مروار و قرمز ملبس بود و به طال و جي و آن زن، به ارغوان4
.ايم و مادر فواحش و خبائث دنيسِرّ و بابل عظ: ن اسم مرقوم بودي اش ايشاني و بر پ5
.ت تعجب نمودمي نهايدن او بي و از ديسي عين و از خون شهدايدم، مست از خون مقدسي و آن زن را د6
. مي نمايان ميه حامل اوست، به تو بكه هفت سر و ده شاخ دارد ك؟ من سِرّ زن و آن وحش را يچرا متعجب شد:  و فرشته مرا گفت7
ات مرقوم است، ي عالم در دفتر حيشان از بناي ايه نامهاك ين، جز آنانينان زمكت خواهد رفت؛ و ساكه خواهد برآمد و به هاليست و از هاوي، بود و نيديه دك آن وحش 8

.ست و ظاهر خواهد شديه بود و نكدن آن وحش يرت افتاد از ديدر ح
ه زن بر آنها نشسته است؛ك باشد يوه مكن هفت سر، هفت يا. مت داردكه حك ينجاست ذهني ا9

.اند بميكد اندي بايد ميامده است و چون آي هنوز نيگري هست و ديكيه پنج افتاده اند و ك و هفت پادشاه هستند 10
. روديت مكن است و از آن هفت است و به هاليست، هشتميه بود و نك و آن وحش 11
.ابندي ي ساعت با وحش چون پادشاهان قدرت مكيه كافته اند بليه هنوز سلطنت نك، ده پادشاه هستند يديه دك و آن ده شاخ 12
. دهندي دارند و قوت و قدرت خود را به وحش مي رأكينها ي ا13
ده يه خوانده شده و برگزك هستند يه با وكز ي نيه او رب االرباب و پادشاه پادشاهان است و آنانكرا يشان غالب خواهد آمد، زيان با برّه جنگ خواهند نمود و برّه بر اشي ا14
.ننديو ام
. باشديانها مه فاحشه نشسته است، قومها و جماعتها و امت ها و زبك يي، آنجايديه دك ييآبها: دي گوي و مرا م15
د،يان خواهند نمود و گوشتش را خواهند خورد و او را به آتش سوزانينوا و عرينها فاحشه را دشمن خواهند داشت و او را بي و وحش، ايديه دك و اما ده شاخ 16
.الم خدا تمام شودكتا  شده، سلطنت خود را به وحش بدهند ي رأكي او را بجا آرند و ةه ارادكشان نهاده است يرا خدا در دل اي ز17
.ندك يه بر پادشاهان جهان سلطنت مكم است ي، آن شهر عظيديه دك ي و زن18


18مكاشفه باب 
.ن به جالل او منور شديم داشت و زميه قدرت عظكگر از آسمان نازل شد ي ديدم فرشته اي بعد از آن د1
!ده استيروه گردك و مكث و مالذ هر مرغ ناپايوها و مالذ هر روح خبين دكو او مس! مي عظمنهدم شد، منهدم شد بابلِ: رده، گفتك و به آواز زورآور ندا 2
!ده اندي او دولتمند گردياشيثرت عكرده اند و تجار جهان از ك زنا يده اند و پادشاهان جهان با وي امت ها نوشة او هميه از خَمر غضب آلود زناكرا ي ز3
.ديش بهره مند شوي شده، از بالهاكيد، مبادا در گناهانش شرييرون آيان او بي قوم من از ميا:  گفتيه مكدم يگر از آسمان شني ديي و صدا4
.اد آورده استيش را به يده و خدا ظلمهاي رسكرا گناهانش تا به فلي ز5
6 ديزياميخته است، او را دوچندان بيو آمه اك ياله ايد و در پيش دو چندان بدو جزا دهيارهاكه او داده است و بحسب كد آنچه را ينك بدو رد.
ستم و ماتم هرگز يوه نيه نشسته ام و بكبه مقام مل: دي گويه در دل خود مكرا يد، زي نمود، به آنقدر عذاب و ماتم بدو دهياشيرد و عكد يشتن را تمجيه خوك ي به اندازه ا7

.دينخواهم د
.ندك ي ميه بر او داورك ييه زورآور است، خداوند خداكرا ياهد آمد و به آتش سوخته خواهد شد، ز روز خوكي او از مرگ و ماتم و قحط در ياي لهذا بال8
رد،كه و ماتم خواهند ينند، گري نمودند، چون دودِ سوختنِ او را ببياشيه با او زنا و عكا ي آنگاه پادشاهان دن9

! ساعت عقوبت تو آمديكيه در كرا ي زورآور زة بابل، بلديم، اي شهر عظيا. ي وايوا: ستاده، خواهند گفتي و از خوف عذابش دور ا10
. خردي نميسكشان را ين پس بضاعتِ ايه از اكرا يه و ماتم خواهند نمود، زي او گري و تجار جهان برا11
ج و ظروف چون و گرانبها و مس و آهن و مرمر، و هر ظرف عايشم و قرمز و عودِ قُماري و ابري و ارغوانكتان نازكد و ي بضاعتِ طال و نقره و جواهر و مروار12
  . مردمدِه و گندم و رمه ها و گله ها و اسبان و ارابه ها و اجساد و نفوسيندر و شراب و روغن و آرد مك ها و مرّ و ي و حماما و خوشبويني و دارچ13
. افتي ير آنها را نخواهگيد و ديز فربه و روشن از تو نابود گردي تو از تو گُم شد و هر چ و حاصل شهوت14
نانكان و ماتم يستاده، گري دولتمند شده اند، از ترسِ عذابش دور ايه از وكزها ين چي و تاجران ا15
م خراب ي عظنقدر دولتِي ساعت اكيرا در ين،  زيد مزي و به طال و جواهر و مرواري بودي و قرمز ملبس ميتان و ارغوانكه به كم ي شهر عظي اي وايوا:  خواهند گفت16
.شد
ستاده،يند دور اك يا ميه شغل درك باشند و ملّاحان و هر يها ميشتكه بر ك يلّ جماعتك و هر ناخدا و 17
!ن شهرِ بزرگيدام شهر است مثل اك: نان گفتندكاد يدند، فري چون دودِ سوختن آن را د18
س او دولتمند ي بود، از نفايشتكا صاحب يه در دركه از آن هر كم ي بر آن شهر عظي، وايوا: تند گفياد برآورده، مينان فركان و ماتم يخته، گري بر سر خود رك و خا19
.ران گشتي ساعت وكيه در كد يگرد
.ده استيشكرا خدا انتقام شما را از او يد زينك يا شادي آسمان و مقدسان و رسوالن و انبيپس ا (20
افت يگر هرگز يد و دي صدمه، شهر بابل بزرگ منهدم خواهد گردكين به يچن: ا انداخت و گفتي گرفته، به در بزرگياي چون سنگ آسي زورآور سنگة فرشتيكي و 21

.نخواهد شد
ا در تو يس آيدا نخواهد شد و باز صدايگر پي در تو ديچ صنعتگر از هر صناعتيده نخواهد شد و هين در تو شنيرّنوازان بعد از اك زنان و يان و ني و صورت بربط زنان و مغن22ّ
د،يده نخواهد گرديشن
.گمراه شدندع امت هاي تو جميابر جهان بودند و از جادوگركه تجار تو اكرا يده نخواهد گشت زيد و آواز عروس و داماد باز در تو شنيگر نخواهد تابي و نور چراغ در تو د23
. افت شدين ي زمين و تمامِ مقتوالن رويا و مقدسي و در آن، خون انب24


19مكاشفه باب 
 ما است، يرام و قوت از آنِ خداكنجات و جالل و ا! اهيهللو:  گفتنديه مكر در آسمان يثك ي بلند از گروهيدم چون آوازي و بعد از آن شن1
.ديشكم خون بندگان خود را از دست او د و انتقاي گرداني خود فاسد ميه جهان را به زناك بزرگ ة نمود بر فاحشيه داوركام او راست و عدل است، چونكه احكرا ي ز2



! رودياه، و دودش تا ابداآلباد باال ميهللو: گر گفتندي و بار د3
! اهين، هللويآم: ه بر تخت نشسته است سجده نمودند و گفتندك را يي در افتاده، خدايوان به روير و چهار حيست و چهار پي و آن ب4
!رير و چه صغيبك بندگان او و ترسندگان او چه ي تمامي ما را ايد خدايينماحمد : رون آمده، گفتي از تخت بي و آواز5
!  ما قادر مطلق، سلطنت گرفته استيرا خداوند خداياه، زيهللو:  گفتنديه مكد ي شدي فراوان و چون آواز رعدهاير و چون آواز آبهايثك يدم چون آواز جمعي و شن6
. ده است و عروس او خود را حاضر ساخته استياح برّه رسكه نكرا يزم ينكد يم و او را تمجيي و وجد نماي شاد7
.ن استي مقدسيتان عدالتهاكه آن كرا ي و روشن خود را بپوشاند، زكتانِ پاكه به ك و به او داده شد 8
. راست خداالمكن است يه اكز مرا گفت يو ن. اح برّه دعوت شده اندكه به بزم نك يخوشابحال آنان: سيبنو: ( و مرا گفت9

را ين زكخدا را سجده .  را دارنديسيه شهادتِ عكه من با تو همخدمت هستم و با برادرانت كرا ي زينكن نيزنهار چن: او به من گفت. نمكش افتادم تا سجده يهاي و نزد پا10
. روح نبوت دارديسيه شهادت عك

د،ي نماي و جنگ مينام دارد و به عدل داورن و حقّ يه سوارش امكد ي سفيدم آسمان گشوده و ناگاه اسبي و د11
. دانديس آن را نمكچ يه جز خودش هك مرقوم دارد يار و اسمي بسي آتش و بر سرش افسرهاة و چشمانش چون شعل12
. خوانندي خدا مةلمك خون آلود دربر دارد و نام او را ي و جامه ا13
. آمدندي ملبس از عقب او مكد و پاين سفتاكد و به ي سفيه در آسمانند، بر اسبهاك يي و لشگرها14
 قادر مطلق را ي خواهد نمود؛ و او جرخُشت خَمر غضب و خشم خدايمرانكن حي آهنيد تا به آن امت ها را بزند و آنها را به عصاي آيرون ميز بي تيري و از دهانش شمش15
.  افشردي خود ميهاير پايز

. پادشاه پادشاهان و رب االربابينعي مرقوم است ي و بر لباس و ران او نام16
.ديمِ خدا فراهم شويافتِ عظيد و بجهت ضييايب: دي گويرده، مكنند، ندا ك يه در آسمان پرواز مك مرغان را يه به آواز بلند تمامكستاده ي را در آفتاب ايدم فرشته اي و د17
. ريبكر و چه يگوشت اسبها و سواران آنها و گوشت همگان را، چه آزاد و غالم، چه صغد گوشت پادشاهان و گوشت سپه ساالران و گوشت جباران و ي تا بخور18
.نندكر او جنگ كه جمع شده بودند تا با اسب سوار و لشكشان را ي ايرهاكن و لشيدم وحش و پادشاهان زمي و د19
ن هر دو، يا. ندكگمراه . دندي پرستيه نشان وحش را دارند و صورت او را مك را ينانرد تا به آنها آك يش او معجزات ظاهر ميه پك ياذب با وك ي و وحش گرفتار شد و نب20

.ت انداخته شدنديبرك به ة آتش افروخته شدةاچيزنده به در
.دندير گرديشان سي مرغان از گوشت ايشته شدند و تمامك آمد يرون ميه از دهان اسب سوار بك يريان به شمشي و با ق21


20مكاشفه باب 
. استي بزرگ بر دست ويريه را دارد و زنجيد هاويلك شود و يه از آسمان نازل مك را يدم فرشته اي د و1
.رده، او را تا مدت هزار سال در بند نهادك باشد، گرفتار يطان ميس و شيه ابلكم را ي مار قديعني و اژدها 2
.ابدي ي خالصيكد اندي بايند تا مدت هزار سال به انجام رسد؛ و بعد از آن مكگر گمراه نيدرد تا امت ها را كه انداخت و در را او بسته، مهر ي و او را هاو3
ه وحش و صورتش ك را يده شدند و آنانيالم خدا سر برك و يسيه بجهت شهادت عك را يدم نفوس آنانيومت داده شد و دكشان حيدم و بر آنها نشستند و به اي و تختها د4

.ردندكح هزار سال سلطنت يه زنده شدند و با مسكرفتند ي و دست خود نپذيشانيو را بر پردند و نشان اكرا پرستش ن
. امت اولين است قيا. دير مردگان زنده نشدند تا  هزار سال به اتمام رسي و سا5
.ردكح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند يساهنان خدا و مكه ك تسلّط ندارد بلينها موت ثانيبر ا.  دارديامت اول قسمتيه از قك يسك خوشحال و مقدس است 6
افتي خواهد يطان از زندان خود خالصي و چون هزار سال به انجام رسد، ش7
.استيگ دريشان چون ريه عدد اكشان را بجهت جنگ فراهم آورد يند و اك جوج و ماجوج را گمراه يعني جهانند، ةيه در چهار زواك را ييرون رود و امت هاي تا ب8
.ديشان را بلعيخته، ايپس آتش از جانب خدا از آسمان فرور. ردندكن و شهر محبوب را محاصره يرگاه مقدسك جهان برآمده، لشة و بر عرص9

.ديشكه روز عذاب خواهند شان تا ابداآلباد شبانياذب هستند؛ و اك يه وحش و نبك ييت انداخته شد، جايبرك آتش و ةاچيند، به درك يشان را گمراه ميه اكس ي و ابل10
.افت نشدي يي آنها جايخت و براين گري آسمان و زمي ويه از روك را بر آن نشسته يسكد و ي بزرگِ سفيدم تختي و د11
 شد، بحسب يگان داورات است و بر مرديه دفتر حكگر گشوده شد ي دي دفتريپ. ستاده بودند؛ و دفترها را گشودنديش تخت ايه پكدم ي و مردگان را خُرد و بزرگ د12

.   توب استكشان از آنچه در دفترها مياعمال ا
.افتيم ك بحسب اعمالش حيكيه در آنها بودند باز دادند؛ و هر ك را يه در آن بودند باز داد؛ و موت و عالم اموات مردگانك را يا مردگاني و در13
.    آتشةاچي دريعني، ي ثانن است موتِيا.  آتش انداخته شدةاچي و موت و عالم اموات به در14
.دينده گردك آتش افةاچيافت نشد، به دريتوب كات ميه در دفتر حك و هر 15


21مكاشفه باب 
. باشديگر نميا دين اول درگذشت و دريه آسمان اول و زمكد، چوني جدينيد و زمي جديدم آسماني و د1
. شوهر خود آراسته استيه براك ي شود، حاضر شده چون عروسيسمان نازل مه از جانب خدا از آكدم يد را ديم جدي و شهر مقدس اورشل2
. او خواهند بوديشان قوم هاين خواهد بود و اكشان سايان است و با اي خدا با آدمةمي خكنيا:  گفتيه مكدم ي بلند از آسمان شني و آواز3
. اول درگذشتيزهايه چكرا يگر رو نخواهد نمود زي نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دو بعد از آن موت. ردك خواهد كشان پاي را از چشمان ايك و خدا هر اش4
.ن و راست استيالم امكن يه اكرا يس، زيبنو: و گفت.  سازميز را نو ميالحال همه چ: ن گفتي و آن تخت نش5
.ات، مفت خواهم دادي آب حة، از چشمه تشنه باشدكمن به هر . ا و ابتدا و انتها هستميمن الف و ! تمام شد:  باز مرا گفت6
.ز خواهد شد، و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بوديد، وارث همه چيه غالب آك و هر 7
ت خواهد يبركتش و  به آة افروخته شدةاچيشان در دريب ايان، نصيع دروغگويان و جادوگران و بت پرستان و جميثان و قاتالن و زانيمانان و خبي اين ترسندگان و بك ل8

.ين است موت ثانيا. بود
. برّه را به تو نشان دهمةوحكا تا عروس منيب: ن را دارند، آمد و مرا مخاطب ساخته، گفتي آخري پر از هفت بالةاليه هفت پك از آن هفت فرشته يكي و 9

 شود،يه از آسمان از جانب خدا نازل مكد م را به من نموي بزرگِ بلند برد و شهر مقدس اورشليوهك آنگاه مرا در روح، به 10



.نيشم بلوري و جالل خدا را دارد و نورش مانند جواهر گرانبها، چون 11
.ل باشدي اسرائي دوازده سبط بنيه نامهاكشان مرقوم است ي بزرگ و بلند دارد و دوازده دروازه دارد و بر سر دروازه ها دوازده فرشته و اسم ها بر ايواري و د12
.از مشرق سه دروازه و از شمال سه دروازه و از جنوب سه دروازه و از مغرب سه دروازه 13
.وار شهر دوازده اساس دارد و بر آنها دوازده اسم دوازده رسول برّه استي و د14
.ديمايوارش را بپيش و دي طال داشت تا شهر و دروازه هايرد، نك يلّم مكه با من تكس ك و آن 15
. اش برابر استيافت و طول و عرض و بلندير پرتاب يموده، دوازده هزار تي پي است و شهر را به آن نيه طول و عرضش مساوك است  و شهر مربع16
. فرشتهيعنيمود، موافق ذراع انسان، يوارش را صد و چهل و چهار ذراع پي و د17
. بودي مصفّةشيشم بود و شهر از زر خالص چون شيوار آن از ي دي و بنا18
د و چهارم، زمرّد يق سفيبود و سوم، عقكاقوت يشم و دوم، ياد اول، يه بنكن بود يوارِ شهر به هر نوع جواهر گرانبها مزياد دي و بن19
.قوت بوداي و دوازدهم، يازدهم، آسمانجونيق اَخضر و ي و نهم، طاپاز و دهم، عقيق و هفتم، زبرجد و هشتم، زمرّد سِلقي و ششم، عتيقي و پنجم ، جزع عق20
.شه شفّافيد و شارعِ عامِّ شهر، از زر خالص چون شي مرواركيد بود، هر دروازه از ي و دوازده دروازه، دوازده مروار21
. قادر مطلق و برّه قدس آن استيرا خداوند خدايدم زيچ قدس ندي و در آن ه22
. سازد و چراغش برّه استيل خدا آن را منور مه جالكرا ي دهد زييا ماه آن را روشنايه آفتاب كاج ندارد ي و شهر احت23
.رام خود را به آن خواهند درآوردك خواهند بود و پادشاهان جهان، جالل و اك و امت ها در نورش سال24
. ه شب در آنجا نخواهد بودكرا يش در روز بسته نخواهد بود زي و دروازه ها25
. د ساخت و جالل و عزّت امت ها را به آن داخل خواهن26
.توبندكات برّه ميه در دفتر حك يا دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد، مگر آنانيب عمل زشت كه مرتك يسكا ي ك ناپايزي و چ27


22مكاشفه باب 
. شودي ميه درخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و برّه جاركات به من نشان داد ي از آب حي و نهر1
 ي امت ها مي شفاي آن درخت براي دهد؛ و برگهاي خود را  مةوي هر ماه ميعني آورد يوه ميه دوازده مكات را ي نهر، درخت حةنارك آن و بر هر دو  و در وسط شارعِ عام2ِّ

.باشد
.چ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و برّه در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نموديگر هي و د3
.شان خواهد بودي ايشاني بر پيد و اسم ويهند د او را خواة و چهر4
. ردك بخشد و تا ابداآلباد سلطنت خواهند ي مييشان روشنايرا خداوند خدا بر اياج به چراغ و نور آفتاب ندارند، زيگر شب نخواهد بود و احتي و د5
.ابد واقع شود، نشان دهدي يه زود مك فرستاد تا به بندگان خود آنچه را  خود راةا، فرشتي ارواح انبين و راست است و خداوند خدايالم امكن يا:  و مرا گفت6
.تاب را نگاه داردكن يالم نبوت اكه ك يسكخوشابحال . مي آي مي به زودكني و ا7
.نمك نشان داد سجده ن امور را به منيه اك ي آن فرشته ايهايش پايدم، افتادم تا پيدم و ديدم و چون شنيدم و دين امور را شنيوحنّا، اي و من 8
.نكخدا را سجده . تاب را نگاه دارندكن يالم اكه ك ي برادرانت و با آنانيعنيا يه همخدمت تو هستم و با انبكرا ي، زينكزنهار ن:  او مرا گفت9

.     استكيه وقت نزدكرا ين زكتاب را مهر كن يالم نبوت اك:  و مرا گفت10
.ه مقدس است، باز مقدس بشودكند و هر كه عادل است، باز عدالت كث بماند و هر يث است، باز خبيه خبكو هر ند كه ظالم است، باز ظلم ك هر 11
.  را بحسب اعمالش جزا دهميسكم و اجرت من با من است تا هر ي آي مي بزودكني و ا12
. اء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستمي من الف و 13
ند،ي شهر درآيابند و به دروازه هايات اقتدار يند تا بر درخت حي شوي خود را ميه رختهاك ي خوشابحال آنان14
. باشنديرون مي آورد، بيه دروغ را دوست دارد و بعمل مكان و قاتالن و بت پرستان و هر يه سگان و جادوگران و زانكرا ي ز15
. صبح هستمة درخشندةشه و نسل داود و ستاريمن ر. ت دهمن امور شهاديساها بديلك خود را فرستادم تا شما را در ة فرشتيسي من ع16
.رديمت بگي قيات بيه خواهش دارد، از آب حكابد و هر يه تشنه باشد، بكو هر ! ايب: دي شنود بگويه مكو هر !ايب: ندي گوي و روح و عروس م17
. خواهد افزوديتاب را بر وكن يتوب در اك ميايد، خدا باليفزاي بر آنها بيسكه اگر ك دهم يتاب را بشنود، شهادت مكن يالم نبوت اكه كس را كرا هر ي ز18
.ردكتاب نوشته است، منقطع خواهد كن يه در اك ييزهايات و از شهر مقدس و از چيب او را از درخت حيند، خدا نصكم ك يزين نبوت چيالم اك از يسك و هر گاه 19
!يسي خداوند عيا، ايب. نيآم!مي آي مي، به زوديبل: دي گوي امور شاهد است، ميه بر اك او 20
.نيآم. ح با همه شما بادي مسيسيض خداوند ما عي ف21
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