
 

نحميا
 

   بعنوان  اورشليم  نحميا به بازگشت:   نخست بخش.   دانست  از چهار بخش  مرآب توان ی نحميا را م آتاب
.  حصار اورشليمی بازساز:  ّوم د بخش.  يهودا  سرزمين  اوضاع بهی  رسيدگ ، جهت  پارس  پادشاهء نماينده
. شود ی م  از گناهانشان  اسرائيل  قوم  و توبه  اعتراف  منجر به  عزرا آه  توسط  تورات تالوت:   سّوم بخش
 . يهودا  سرزمين  حاآم  نحميا بعنوان ساير خدمات:   چهارم بخش
 او  مرتبی ميا بر خداوند، و نيز دعاها نح  اعتماد راسخ  و توصيف ، ثبت  آتاب بارز اينی از ويژگيهای يك
 .باشد یمی  و  درگاه به

 : نحميا، پسر حكليا گزارش
   سلطنت  سال  آيسلو، در بيستمين در ماه
،   بودم  سلطنتی شوش وقتی در آاخ اردشير،

 حنانی با چند نفر   اسم  به ام  يهودی يكی از برادران2
   ديدنم  بودند، به  يهودا آمده  از سرزمين  تازه ديگر آه

 از تبعيد   آسانی آه  وضعء  درباره از ايشان. آمدند
 .  آردم  سؤال  اورشليم  بودند و نيز اوضاع بازگشته

ی و خواری  تنگ  در شدت ايشان«:  دادند آنها جواب3
 و   است حصار شهر هنوز خراب. برند ی سر م به

 ».  است  تعمير نشده  آن ءسوختهی ها دروازه
از .   آردم  و گريه ، نشستم  خبر را شنيدم وقتی اين4

  ، و در تمام  غذا نزدم  به  چند روز لب ناراحتی شدت
 .  دعا بودم  در حضور خدای آسمانها مشغول  مدت اين

  تو عظيم! آسمانهای خداوند، خدای ا«:  در دعا گفتم5
   به خود نسبتی ها  وعده  تو در انجام.ی هست و مهيب
 تو را  دارند و دستورات ی م  تو را دوست آهی آسان

 و   نظر آن  من به7و6. ی هست آنند، امين ی م اطاعت
 و  ، شب  اسرائيل ، قوم  بندگانتء  درباره مرا آهی دعا

  اعتراف. ، بشنو آنم ی م  حضور تو تقديم روز به
   من  و قوم  منی،بل!  ايم  آرده  تو گناه  ما به  آه آنم یم

 تو   و احكام  و دستورات ايم شدهی  بزرگ  گناه مرتكب
 ی، ما داد بهی زار خود موس خدمتگ  توسط را آه
   به  خود را آه  سخنان اينک اين8.  ايم  نكرده اطاعت
 آنيد، شما را  اگر گناه«:  ياد آور بهی فرمودی موس

ی اما اگر بسو9.   ساخت  خواهم  امتها پراآنده در ميان
اگر ی  آنيد، حت  اطاعت  من  بازگرديد و از احكام من

 باشيد، شما را   تبعيد رفته  به  جهان  نقاط در دورترين

ی ، مكان زيرا اورشليم.  گرداند  باز خواهم  اورشليم به
 ». ام  برگزيده سكونتی  برا  آه است

   آه هستيمی  قوم ؛ همان  تو هستيم ما خدمتگزاران« 10
خداوند، ی ا11. ی داد  نجاتشان  عظيمت تو با قدرت

  يم از صم  را آه ساير بندگانتی مرا و دعای دعا
  آنم ی م التماس. گذارند، بشنو ی م  تو احترام  به قلب
تا ی  آن  او را نرم  اما دل روم ی م  نزد پادشاه  آه حال

 ». مرا بپذيرد درخواست
 .  بودم پادشاهی  ساق  روزها من در آن

 
 را   شراب  بعد، يک روز وقتی جام چهار ماه

: پرسيد  ، از من دادم  می  اردشير پادشاه دست  به
رسد بيمار باشی،   نظر نمی چرا اينقدر غمگينی؟ به«
  تا آن(» .  است  آرده  حتمًا فكری تو را ناراحت پس

  از اين.)  بود  نديده  هرگز مرا غمگين روز پادشاه
  پادشاه«:   گفتم ولی در جواب3،   او بسيار ترسيدم سؤال
   دفن  آن در  اجدادم وقتی شهری آه!  بماند  ابد زنده تا به
  ، من  سوخته هايش  دروازه  و تمام  شده اند، ويران شده

 »؟  نباشم  غمگين توانم چطور می
 »؟  چيست درخواستت«:  پرسيد پادشاه4

:   دادم و بعد جواب5  آسمانها دعا آردمی  خدا  به آنگاه
   من  به باشند و اگر نظر لطفی  راض اگر پادشاه«

  يهودا بفرستند تا شهر مين سرز  باشند، مرا به داشته
 ». آنمی  را بازساز اجدادم

 بود، با   در آنار او نشسته  ملكه آهی  در حال پادشاه6
   چقدر طول سفرت«: ، پرسيد  آرده  موافقت رفتنم

  من» نمود؟ی  خواه  مراجعت  وقت خواهد آشيد و چه
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 .  آردم  خود تعيين بازگشتی برای نيز زمان
 بدانند،   صالح اگر پادشاه«:   گفتم  پادشاه  به سپس7

 بنويسند   نامه  رود فرات  غربء  منطقه حاآمانی برا
   بدهند از آن  بكنند تا اجازه  ايشان  مرا به و سفارش

ک ي8.   يهودا برسم  سرزمين  و به  عبور آنم منطقه
ی سلطنتی  جنگلها ، مسئول آسافی  برا  هم نامه

ی بازسازی ند تا برا او دستور بده بنويسند و به
 و   خدا و حصار اورشليمء  آنار خانهء قلعهی ها دروازه
   تمام پادشاه» . بدهد  چوب  من ، به  خودم ءخانه

   مهربان  آرد، زيرا دست مرا قبولی درخواستها
 . بود  بر سر من خدايم

  پادشاهی ها ، نامه  رسيدم  رود فرات  غرب بهی وقت9
   آنم  بايد اضافه  را هم اين. ( ادم آنجا د  حاآمان را به
ی ا  و عده ، چند سردار سپاه  جانم حفظی  برا  پادشاه آه

ی وقتی ول10) . بود  فرستاده  من  همراه  نظام سواره
  از مأمورانی يك(و طوبيا )  حورونی از اهال ( سنبلط
 شدند،  ، بسيار ناراحت ام  آمده  من  شنيدند آه)یعمون
   قوم خواهد به ی م  آه پيدا شده ی ديدند آس چون

 .آندک  آم اسرائيل
 روز در مورد   و تا سه  رفتم  اورشليم  به من12و11

   گذاشته  در دلم  اورشليمء  خدا درباره آهی هاي نقشه
، چند نفر را  شبک  ي سپس.   نگفتم سخنی بود، با آس

   سوار االغ من.   شدم  و از شهر خارج با خود برداشتم
»   دره ءدروازه«از 13. آمدند ی م  پياده  و ديگران مبود

و از آنجا تا »  اژدهاء چشمه «  و بطرف  شدم خارج
 ء  شده  و حصار خراب رفتم»   خاآروبهء دروازه«

ک  را از نزدي  آنء  شده سوختهی ها  و دروازه اورشليم
استخر «و »   چشمهء دروازه «  به سپس14.  ديدم

   از ميان  نتوانست  من االغی ل، و رسيدم»  پادشاه
 و   رفتم  قدرون  دره  بطرف پس15. ها رد شود خرابه

  سپس.  آردمی ، حصار شهر را بازرس از آنار دره
»   درهء دروازه« و از   بازگشتم  بودم  آمده آهی از راه
 .  شهر شدم داخل

   آجا و برای چه  به  من  شهر نفهميدند آه مقامات16
 ء  درباره  موقع  تا آن ، چون  بودم  رفته نمنظوری بيرو

 از   اعم يهوديان.   بودم  آسی چيزی نگفته  به هايم نقشه

 بايد در   و حتی آسانی آه ، بزرگان ، رهبران آاهنان
 . بودند اطالع  بی هايم  آنند از نقشه  آار شرآت اين

   چه دانيد آه ی م شما خوب«:   گفتم  ايشان  به آنگاه17
 و   شده ، شهر ويران  است بسر شهر ما آمدهی يبال

  بياييد حصار را دوباره.   است  سوخته هايش دروازه
 »! آزاد آنيمی  رسواي  و خود را از اين بسازيم

  با پادشاهی  گفتگوي  چه  آه  گفتم  ايشان  به سپس18
 و مرا   آار بوده  خدا در اين  دست  و چگونه ام داشته
   دست پس«:  دادند  جواب ايشان.   است نمودهی يار

   ترتيب  اين و به» !  و حصار را بسازيم بكار بشويم
 . آار خير شدند  اينء آماده

 ما با ء  از نقشه  عرب ، طوبيا و جشم ولی وقتی سنبلط19
  چه«:  آردند و گفتند  و اهانت خبر شدند، ما را مسخره

 » آنيد؟ ورش ش  ضد پادشاه  داريد به آنيد؟ آيا خيال می
  آسمانها، ما را آهی خدا«:   دادم جواب20

  خواهد آرد تا اينی  يار  او هستيم خدمتگزاران
 نداريد در  شما حقی ول.   بسازيم حصار را دوباره

 شهر   آنيد، زيرا اين  دخالت امور شهر اورشليم
 ».  است  نداشته  شما تعلق هرگز به

 
   اتفاق  بود به  اعظم  آاهن  آه  الياشيب آنگاه

»  صد برج« ديگر، حصار شهر را تا  آاهنان
  دروازه « سپس. نمودندی بازساز»  ئيل  حنن برج«و 

   را آار گذاشتند و آن را ساختند و درهايش» گوسفند
ی  ديگر حصار را اهال قسمت2.  آردند را تقديس

زآور ی  سرپرست بهی ا را عدهی  بعد اريحا و قسمت
 .آردندی ساز باز)یپسر امر(
  ايشان. را برپا آردند»  ماهیء دروازه «  هسناه پسران3

   را آار گذاشتند و قفلها و پشت تيرها و درهای آن
  پسر اوريا ونوه ( مريموت4.  آردند  را وصل بندهايش
در آنار .  بعدی حصار را تعمير آرد قسمت)  حقوص

  و صادوق)   مشيزبئيل پسر برآيا و نوه ( او مشالم
  اهالی تقوع5.  ديگر را تعمير آردند قسمت) پسر بعنا(

   بعدی حصار را بازسازی نمودند، ولی بزرگان قسمت
   نكردند و از آار آردن  اطاعت  از آارفرمايان ايشان
 . ورزيدند امتناع
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) پسر بسوديا ( و مشالم)  پسر فاسيح ( يوياداع6
ها را  تير ايشان. را تعمير نمودند»   ُآهنهء دروازه«

 آردند، درها را آار گذاشتند و قفلها و  نصب
 ملتيا  در آنار ايشان7.  آردند  را وصل بندهايش پشت
 و  جبعونی  و اهال  ميرونوت  اهل ، يادون  جبعون اهل

 ء  ناحيه حصار را تا مقر حاآمی  بعد  قسمت مصفه
پسر  ( ئيل یعز8.  تعمير آردند  رود فرات غرب
را تعمير ی  بعد  بود قسمت ران از زرگ آه) حرهايا
   بود قسمت  از عطاران در آنار او حننيا آه. آرد

 آنها   ترتيب  اين به. نمودی ديگر حصار را بازساز
 .تعمير آردند»  ديوار عريض« را تا  حصار اورشليم

او . تعمير آرد) پسر حور(را رفايا ی  بعد قسمت9
سر پ(يدايا 10.  بود  شهر اورشليم شهردار نصف

ک  نزدي  ديگر حصار را آه قسمت)  حروماف
  را حطوشی  بعد قسمت.  بود تعمير آرد اش خانه

)  پسر حاريم(ملكيا 11. نمودی بازساز) پسر حشبنيا(
   تنورها و قسمت برج)   موآب پسر فحت ( و حشوب

پسر  ( شلوم12. حصار را تعمير آردندی بعد
او . تندرا ساخی  بعد  او قسمت و دختران)  هلوحيش

 . بود  ديگر شهر اورشليم شهردار نصف
را »   دره دروازه « زانوحی  اهال  اتفاق  به حانون13

  بندهايش  و قفلها و پشت ، درها را آار گذاشت ساخت
 پانصد متر از حصار را تا   آرد؛ سپس را وصل

 .تعمير نمود»   خاآروبه دروازه«
،   هكاريم ، شهردار بيت) پسر رآاب(ملكيا 14
را تعمير آرد و درها را آار »   خاآروبه دروازه«

 . آرد  را وصل بندهايش  و قفلها و پشت گذاشت
 ء دروازه«،  ، شهردار مصفه) پسر آلحوزه ( شلون15

را تعمير آرد و تيرها و درها را آار »  چشمه
  سپس.  آرد  را وصل بندهايش  و قفلها و پشت گذاشت

   پادشاه  آنار باغ آه»  سيلوحا حوض«حصار را از 
رسيد،  ی شهر داود م  بخش  به آهی هاي بود تا پله
، ) پسر عزبوق(در آنار او نحميا 16. تعمير آرد

  صور، حصار را تا مقابل  شهر بيت شهردار نصف
تعمير ی  نظام  و قرارگاه  آب  داود و تا مخزن آرامگاه
 .آرد

   الويان  اين ديگر حصار توسطی ها قسمت17
 :شدی بازساز
. از حصار را تعمير آردی  قسمت)یپسر بان ( رحوم

 ديگر  ، قسمت  شهر قعيله حشبيا شهردار نصف
ی  بود بازساز  شده  او واقع  در ناحيه حصار را آه

شهردار ) پسر حيناداد(ی در آنار او بوا18. نمود
. را تعمير نمودی  بعد  قسمت  ديگر قعيله نصف

  آه)  سر يشوعپ( ديگر حصار را عازر  قسمت19
   تا پيچ خانه اسلحهی  بود از روبرو شهردار مصفه

پسر (ک را باروی  بعد قسمت20. حصار تعمير آرد
   الياشيب  خانهء  حصار تا دروازه  از سرپيچ)یزبا

پسر اوريا  ( مريموت21. نمودی  بازساز  اعظم آاهن
 ء دروازهحصار را از ی  بعد قسمت)   هقوص و نوه
 . تعمير آرد اش  تا انتهای خانه يب الياشء خانه

ی  بازساز  آاهنان  اين ديگر حصار توسطی قسمتها22
 :شد

ی  بعد  بودند قسمت  اورشليمء  از حومه آهی آاهنان
 و عزريا  ، حشوب بنيامين23. حصار را تعمير آردند

   ديگر حصار را آه قسمت)  عننيا پسر معسيا و نوه(
ی بنو24. تعمير آردند   قرار داشت شان  خانه مقابل

 ء  ديگر حصار را از خانه قسمت) پسر حيناداد(
پسر  ( و فاالل25  حصار تعمير آرد عزريا تا پيچ

   آه پادشاهی  باالي  آاخ  حصار تا برج  از پيچ)یاوزا
ی  بعد قسمت. آردی  نوساز  است  زندان حياطک نزدي

  خدمتگزاران26. تعمير نمود)  پسر فرعوش(را فدايا 
آردند، حصار را  یمی  زندگ  در عوفل  خدا آه انهخ

تعمير ی  بيرون تا برج»   آب دروازه « از مشرق
تا ی  بيرون  حصار را از برج تقوعی اهال27. آردند

از ی ا دسته28. آردندی بازساز»  ديوار عوفل«
  دروازه« از  از حصار را آهی  نيز قسمت آاهنان
  از ايشانک ر يشد تعمير آردند؛ ه ی م شروع»  اسب

 .نمودندی  خود را بازسازء  خانه حصار مقابل
 خود را   خانه  حصار مقابل هم) پسر امير ( صادوق29

) پسر شكنيا(را شمعيا ی  بعد قسمت. تعمير آرد
حننيا 30. نمودی  بازسازی، شرقء  دروازه نگهبان

، )  صاالف پسر ششم ( و حانون) پسر شلميا(
) پسر برآيا ( آردند، مشالمرا تعمير ی بعدی قسمتها
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  ملكيا آه31. آردی  خود را بازسازء  خانه حصار مقابل
ی ها حصار را تا خانهی  بعد  بود قسمت از زرگران
 در   آه تاجرانی ها  خدا و خانه  خانه خدمتگزاران

  آهی  قرار داشتند و تا برج»ی بازرس دروازه « مقابل
 و  رانزرگ32. ، تعمير آرد است  حصار در پيچ
»  گوسفند دروازه« حصار را تا   بقيه تاجران
 .نمودندی بازساز

 
   مشغول  ما يهوديان  شنيد آه سنبلطی وقت

شد و ی  عصبان  بشدت حصار هستيم تعمير
 ما را ی، سامر  و افسران در حضور همراهان

   چه  ضعيف  يهوديان اين«:  ، گفت  آرده مسخره
توانند  یمی  قربان با تقديمآنند  ی م آنند؟ آيا خيال یم

توانند از  یروز حصار را بسازند؟ آيا مک در ي
ی برای ، سنگهاي  شهر سوخته اينی ها خرابه
 » آنند؟ حصار تهيهی بازساز

:   بود با ريشخند گفت  در آنار او ايستاده طوبيا آه3
 از  روباهک اگر يی  حت  آه  است حصار آنقدر سست«
 »!خواهد شد   رد شود، خراب آنی رو

ما را ی ما، دعای خدای ا«:   دعا آردم  من آنگاه4
بگذار هر . آنند ی م  ما را مسخره  چگونه ببين! بشنو
  آنها را به.  بيايد گويند بر سر خودشان ی ما م  به چه

. را بچشندی  اسير  تا مزه  تبعيد آن بيگانهی سرزمين
 را   و گناهانشان  نكن  را فراموش ايشانی  بد اين5

   اهانت سازيم ی حصار را م  ما آه ، زيرا به نبخش
 ».اند آرده

ی  و چيز  داديم حصار ادامهی  بازساز  به پس6
 با   مردم  شد، چون  تمام آنی  بلند  نصف  آه نگذشت
 .آردند ی زياد آار م اشتياق

ها و  یها، عمون ، طوبيا، عرب سنبلطی وقت7
رود و  ی م يش پ  آار بسرعت ها شنيدند آه یاشدود
ی شود، بسيار عصبان یديوار تعمير می شكافها
 آنند و   حمله  اورشليم  به  چيدند آه و توطئه8شدند، 
ما 9.  آار را بگيرند  پا نمايند و جلو پيشرفت  به آشوب

   جان حفظی  و برا خود دعا آرديمی  حضور خدا به
 و روز   تا شب قرار داديمی خود، در شهر نگهبانان

 .بدهندی اننگهب

   اعتراض  به  لب  ديگر، آارفرمايان از طرف10
آوار آنقدر . اند  شده  خسته آارگران«: ، گفتند گشوده

   آنيم  را جمع  آن توانيم ینمی  تنهاي  ما به  آه زياد است
 ». و حصار را تعمير نمائيم

   مخفيانه چيدند آه ی م  ما توطئه ، دشمنان درضمن11
 آنند و جلو آار را  و نابودمانبر سر ما بريزند 

 ما  دشمنانی  در شهرها آهی يهوديان12. بگيرند
   مواظب  ما هشدار دادند آه آردند بارها به یم  یزندگ
ی  نگهبانان ، از هر خاندان پس13.   باشيم  دشمنان ءحمله
   و آمان  را با شمشير و نيزه  و ايشان  آردم تعيين

ر بايستند و از  حصا  تا در پشت مجهز نمودم
 بود   نشده  در آنجا حصار هنوز ساخته آهی قسمتهاي
 . آنند محافظت

  ، سران  داشتيم آهی  موقعيت  با در نظر گرفتن سپس14
از «:   گفتم  ايشان  و به  آردم  را جمع  و مردم قوم
 و   خداوند، عظيم  نكنيد آه فراموش! نترسيدی آس

 ء  و خانواده و خانه   بخاطر هموطنان ، پس  است مهيب
 »!خود بجنگيد

ی  پ  ايشان  توطئه  ما به  ما فهميدند آه دشمنان15
 ما  پس.   است  زده  را بهم شان  و خدا نقشه ايم برده

 بعد،   روز به از آنی ول17و16.  سرآار خود بازگشتيم
   ديگر با نيزه آردند و نصف ی آار م  آارگران نصف

. دادند یمی ، نگهبان  شده ح مسل  و زره و سپر و آمان
حصار ی  بازساز  مشغول آهی  از آسان  قوم سران

بردند  ی بار م آهی آسانی حت. آردند ی م بودند حمايت
   ديگر اسلحه آردند و با دست ی آار م دستک با ي
 آار   نيز در حين از بّنايانک هر ي18. نمودند ی م حمل

   ايستاده آنار منی شيپورچ.  آمر داشتند شمشير به
 صدا   خطر، شيپور را به  مشاهده بود تا در صورت

 آار ما  محل«:   گفتم  و مردم  قوم  سران به19. درآورد
ی ا فاصله حصار دری  ما رو  آه  است آنقدر وسيع

ی  صدا  هر وقت پس20،  دور از يكديگر قرار داريم
ما ی خدا.  شويد  جمع نزد منی شيپور را شنيديد فور

 ». خواهد جنگيدمای برا
   و هميشه آرديم  آار می  آفتاب  تا غروب ما از طلوع21

   به درضمن22.  نگهبانی بودند  مردها سر پست نصف
 بايد شبها در   آه  گفتم  ايشان  و دستياران آارفرمايان
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 نحميا 5
 

 

 و در   نگهبانی بدهيم  در شب  بمانند تا بتوانيم اورشليم
   از ما لباس  هيچكدام دت م  اين در تمام23.  روز آار آنيم

  ، هم  داشتيم  با خود اسلحه  و هميشه خود را درنياورديم
حتی وقتی .   محافظانم  و هم  افرادم ، هم  برادرانم ، هم من

   زمين  خود را بهء ، اسلحه رفتيم  می  خوردن برای آب
 . گذاشتيم نمی

 
ی ا عده. برپا شدی  بزرگ  جنجال  وقت در اين

 همنژاد خود   از يهوديان  و زنان نمردا از
تعداد افراد «: گفتند یاز آنها می بعض2. آردند  شكايت
   آه نداريمی  آاف  و ما نان  ما زياد استء خانواده
 ».  بمانيم  و زنده بخوريم

  ، باغ  مزرعه ما مجبوريم«: گفتند یديگر می ا عده3
  يم تا بتوان  خود را گرو بگذاريم خانهی انگور و حت

 ».  نشويم تلفی  و از گرسنگ  آنيم  تهيه گندم
 تا  ايم  آرده  قرض ما پول«: گفتند یديگر نيز می برخ4

   پادشاه  خود را به  و تاآستان  مزرعه ماليات
   مثل  ما هم  و فرزندان  ايشانيم ما برادران5.  بپردازيم
ی ها  بچه اند، اما ما مجبوريم ی يهود  ايشان فرزندان

 خود را  از دخترانی قبًال بعض.  را بفروشيمخود 
  ، چون  آنها را بازخريد آنيم  نداريم  و پول ايم فروخته
 ».  در گرو است ما همی ها و تاآستانها مزرعه

و 7  شدمی  بسيار عصبان  را شنيدم  شكايت اينی وقت6
   را سرزنش  قوم ، رؤسا و بزرگان  از فكر آردن پس
  خود ظلمی  يهود بر برادرانچرا «:  ، گفتم آرده
   و اين  آردم را جمعی  زيادء  عده سپس» آنيد؟ یم

ما تا «:  گفتم8،   آشيده ميز محاآمهی  پا  را به يهوديان
   به خود را آهی  يهود  برادران ايم  توانسته آنجا آه
،  حال.  ايم  بودند بازخريد آرده  شده  فروخته اسارت

 شما  آنيد خود را به ی را مجبور م شما ايشان
 برادر  بهی يهودک  ي  است مگر ممكن. بفروشند

 از خود  دفاعی آنها برا»  شود؟ خود فروختهی يهود
 .نداشتندی جواب

  آنيد خوب  شما می آاری آه«:   گفتم  حرفهايمء در ادامه9
خواهيد آاری  ترسيد؟ چرا می مگر از خدا نمی!  نيست
   و برادران من10.  آنند خره ما را مس  دشمنانمان آنيد آه
   و غله  سود پول  يهودی، بدون  برادران  به و افرادم

 از رباخواری  خواهم  می از شما هم.  دهيم  می قرض
  ها، تاآستانها، باغهای زيتون مزرعه11.  برداريد دست

   از ايشان  را و نيز سودی را آه هايشان و خانه
 ». بدهيد  امروز پس ايد همين گرفته

  انجامی  گفت آنچه«:  دادند  جواب رؤسا و بزرگان12
 داد و   خواهيم  پس  ايشان  را به امالآشان.  داد خواهيم
 ». آرد  نخواهيم مطالبهی  چيز از ايشان

   و از رؤسا و بزرگان  را احضار آردم  آاهنان آنگاه
  آار را  اين  بخورند آه  قسم  در حضور ايشان خواستم

،   آمر خود را بازآرده  شال سپس13. خواهند آرد
 و   شما را از خانه خدا اينچنين«:   و گفتم  دادم تكان
 ». خود وفا نكنيد  قول  بتكاند، اگر به تان یداراي
و از خداوند » ! آمين«: بلند گفتندی  با صدا  قوم تمام

 خود   قول  نيز به تشكر آردند و روساء و بزرگان
 .وفا آردند

   حاآم  من  سالی آه  دوازده  در طول، در ضمن14
   سی و دوم  تا سال  بيستم ، يعنی از سال يهودا بودم
   و نه  خودم ، نه  پارس  اردشير پادشاه سلطنت
   استفاده  حاآمان ، از غذای مخصوص برادرانم
 بر خوراک و شرابی   قبلی، عالوه حاآمان15.  نكرديم

 نيز از   نقره  مثقال گرفتند، روزی چهل  می  ازمردم آه
   آنها نيز بر مردم آردند و مأموران  می  مطالبه ايشان
،   آاری نكردم  هرگز چنين آردند، ولی من  می ظلم

 حصار   در آار ساختن من16.  ترسيدم زيرا از خدا می
.  ای برای خود نخريدم  و مزرعه  بودم شهر مشغول
 تعمير   خود را صرف  وقت  آه  خواستم از مأمورانم

 بر  ، عالوه  گذشته از اين17. حصار شهر آنند
، هر روز صد و  های ديگر داشتم  از قوم مهمانانی آه

   منء  سر سفره  يهود و بزرگانشان  نفر از مردم پنجاه
  هر روز يک گاو، شش18. خوردند خوراک می

،   برای خوراک گوسفند پرواری و تعداد زيادی مرغ
   گوناگون مقدار زيادی ازانواع روز يكبار،  و هر ده

  ، هرگز از مردم با وجود اين.  ديدم شرابها تدارک می
   تعلق  حاآمان  به  را آه  مخصوصء  سهميه نخواستم
 بقدر آافی   مردم  بدهند، زيرا بار اين  من  به داشت
 . بود سنگين
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ی  برا  آنچه  ياد آور و بسبب ، مرا به منی خدای ا19
 .  ده  مرا برآت ام ه آرد  قوم اين

 
  ما  دشمنان  و بقيه  عرب ، طوبيا، جشم سنبلط

   اتمام  آار تعمير حصار رو به شنيدند آه
ها را آار  دروازهی  درها هر چند تمام ( است

   پيغام منی  برا  و جشم  سنبلط پس2، )  بوديم نگذاشته
   ديدن  اونو به  دشت از دهاتی  در يك فرستادند آه

   من خواهند به ی م  آه بردمی  پ منی ول.   بروم نايشا
  من«:   را اينطور دادم  جوابشان پس3برسانند؛ ی آسيب

   از آارم  دست توانم ی و نم هستمی  آار مهم مشغول
 ».  شما بيايم  و بديدن بكشم

 را فرستادند و   پيغام  همان منی  چهار بار برا ايشان4
،  بار پنجم5.   را دادم  جواب  هر بار همان  هم من

 آمد؛   من  پيش  سرگشاده ءنامهک  با ي مأمور سنبلط
 : بود  چنين  نامه مضمون6
 تو و   آه  شده  شايع  مردم  بين گويد آه ی م  من  به جشم«

   است  جهت  همين  داريد، و به  قصد شورش يهوديان
   اين  و بنا بهی؛آش ی حصار م  دور شهر اورشليم آه

  از اين7. ی بشو  ايشان پادشاهی خواه ی، تو م گزارش
 را   مردم تا در اورشليمی ا  آرده تعيينی  انبياي گذشته

.   است  نحميا پادشاه  آنند و بگويند آه دور خود جمع
   اردشير پادشاه  گوش  خبرها به  اين  باش مطمئن

  تا در اينی  بياي  من  پيش  بهتر است پس. خواهد رسيد
 ».  آنيم  مشورت  هممورد با

اينها .  ندارد حقيقتی گوي ی م آنچه«:   دادم جواب8
 ».  است  خودت  و پرداخته ساخته

 حرفها ما را بترسانند تا از  خواستند با اين یآنها م9
 تا خدا مرا   دعا آردم منی ول.   بكشيم آار دست

 . آند تقويت
 خود ء در خانه)  ئيل  مهيطب پسر داليا و نوه(شمعيا 10

مرا ديد، ی وقت.   رفتم  ديدنش  به  بود و من  نشسته بست
  بشويمی  خدا مخفء  زودتر در خانه بايد هر چه«:  گفت

آيند تو را  ی م  امشب چون.   آنيم و درها را قفل
 »!بكشند

   من شود مردی مثل آيا می«:   دادم  جواب ولی من11
   جانم  برای حفظ  ندارم  حق از خطر فرار آند؟ من

 ». آنم  آار را نمی  هرگز اين من.   خدا بشومء  خانه داخل
 خدا نبود،   شمعيا از طرف  پيغام  آه بعد فهميدم13و12

 بودند تا مرا   او را اجير آرده  طوبيا و سنبلط بلكه
 و   خدا فرار آنمء  خانه بترسانند و وادار آنند به

 .ند تا بتوانند مرا رسوا آن  بشوم  گناه مرتكب
 را  ، طوبيا و سنبلط منی خدای ا«:   دعا آردم آنگاه14

   چگونه  يادآور آه  و نيز به  برسان اعمالشانی بسزا
 ».خواستند مرا بترسانند ی و ساير انبيا م  نبيه نوعديه

   در بيست حصار اورشليمی  آار بازساز سرانجام15
 روز  و دو  آار پنجاه اين.  شد  تمام  ايلول  ماه و پنجم
ی  در سرزمينها  ما آه دشمنانی وقت16.  آشيد طول

  را ديدند، رسوا شدند و فهميدند مجاور ما بودند اين
 .  است  شده ما تمامی خداک  آار با آم  اين آه
   طوبيا و بزرگان بينی زيادی ها  نامه  مدت در اين17

با او ی در يهودا بسيار18.  شد يهودا رد و بدل
 داماد شكنيا   خودش  هم ند، چون بود  شده همدست

 با دختر   يهوحانان  پسرش بود و هم)  پسر آرح(
   پيش مردم19.  بود  آرده ازدواج) پسر برآيا ( مشالم
   از من آردند، و هر چه ی م  از طوبيا تعريف من
  اينكهی  برا طوبيا هم. دادند ی او خبر م شنيدند به یم

 . نوشت ی م ز برايمتهديدآميی ها مرا بترساند، نامه
 

  و  حصار شهر را تعمير آرديم  از آنكه پس
 و   و نگهبانان ها را آار گذاشتيم دروازه

  مسئوليت2،   را سرآار گماشتيم  و الويان نوازندگان
و حننيا ی  حنان  برادرم  را به  شهر اورشليمء اداره

ی و مردی  نظام  قلعه حننيا فرمانده.  واگذار آردم
او ی  پا بهی آسی  بود و در خداترس امينبسيار 

 صبحها   آه  دستور دادم  ايشان به3. رسيد ینم
 باز   آفتاب  را بعد از باال آمدن اورشليمی ها دروازه

  پستشانک  از تر  قبل آنند و شبها نيز نگهبانان
  ، گفتم درضمن.  آنند ها را ببندند و قفل دروازه
ی  آنند تا نگهبان عيين ت اورشليمی از اهالی نگهبانان

،  حصار استک  نزدي اش  خانه بدهند و هرآس
 بسيار  شهر اورشليم4.  حصار باشد  قسمت  آن نگهبان
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ی ها بازساز ، و هنوز خانه  آم  آن  بود و جمعيت وسيع
 . بود نشده

 
  از تبعيد بازگشتند آهی آسانی اسام

 )70-1 :2عزرا (
 و   سران  تمام ه آ  گذاشت  در دلم  خدای من آنگاه5

  هايشان نامه  واهالی شهر را برای بررسی نسب بزرگان
 يهودا   قبًال به های آسانی را آه نامه نسب.   آنم جمع

 :  يافتم  مضمون  بودند در آتابی با اين بازگشته
   بابل  نبوآدنصر، پادشاه  زيادی از يهوديانی آهء عده6

 يهودا و  ود، به ب  برده  بابل  به آنها را اسير آرده
.   خود رفت  زادگاه  به  بازگشتند و هرآس اورشليم

:  بودند از  سفر عبارت  در اين  يهوديان رهبران7
، نحميا، عزريا، رعميا، نحمانی،  ، يهوشع زروبابل

 . ، بعنه ، بغوای، نحوم ، مسفارت مردخای، بلشان
د تعدا  بازگشتند و  وطن  به آهی يهوديانی ها  طايفه نام

 :  زير است  شرح آنها به
 ؛نفر 2ر172   فرعوش از طايفه8-38

 ؛نفر 372 شفطيا  از طايفه
 ؛نفر 652   آرح از طايفه
)  بود  و يوآب  يشوع  ازنسل آه (  موآب  فحت از طايفه

 ؛نفر 2ر818
 ؛نفر 1ر254   عيالم از طايفه
 ؛نفر 84   زتوه از طايفه
 ؛نفر 760ی  زآا از طايفه
 ؛نفر 648ی بنو  از طايفه
 ؛نفر 628ی  ببا از طايفه
 ؛نفر 2ر322 ازجد  از طايفه
 ؛نفر 667   ادونيقام از طايفه
 ؛نفر 2ر067ی  بغوا از طايفه
 ؛نفر 655   عادين از طايفه
 ؛نفر 98)  حزقيا بود  از نسل آه( آطير  از طايفه
 ؛نفر 328   حاشوم از طايفه
 ؛نفر 324ی  بيصا از طايفه
 ؛نفر 112  ريف حا از طايفه
 ؛نفر 95   جبعون از طايفه
 ؛نفر 188   و نطوفه لحم بيتی ها از طايفه

 ؛نفر 128   عناتوت از طايفه
 ؛نفر 42   عزموت  بيت از طايفه
 ، ، آفيره  يعاريم قريتی ها از طايفه
 ؛نفر 743  و بئيروت
 ؛نفر 621   و جبع رامهی ها از طايفه
 ؛نفر 122   مخماس از طايفه
 ؛نفر 123ی  و عا ئيل بيتی ها ايفهاز ط

 ؛نفر 52ی  نبو از طايفه
 ؛نفر 1ر254   عيالم از طايفه
 ؛نفر 320   حاريم از طايفه
 ؛نفر 345 اريحا  از طايفه

 ؛نفر 721 لود، حاديد و اونو  از طوايف
 .نفر 3ر930   سناعه از طايفه

   شرح  بازگشتند به  وطن  به آهی تعداد آاهنان39-42
 : تزير اس
 ؛نفر 973)  بود  يشوع  از نسل آه( يدعيا  از طايفه
 ؛نفر 1ر052 امير  از طايفه
 ؛نفر 1ر247 فشحور  از طايفه
 .نفر 1ر017   حاريم از طايفه

   شرح  بازگشتند به  وطن  به آهی تعداد الويان45و44و43
 : زير است
 هودويا   از نسل آه ( ئيل ی و قدم يشوعی ها از طايفه

 ؛نفر 74) بودند
   آساف  از نسل آه( خدا ء  خانه  و نوازندگان خوانندگان

 نفر؛ 148) بودند
،  ، آطير، طلمون  شلوم  از نسل آه( خدا ء  خانه نگهبانان
 .نفر 138) ، حطيطا و شوبای بودند عقوب

 بازگشتند از   وطن  به  خدا آه  خانه خدمتگزاران46-56
 :زير بودندی ها طايفه

 ، ، قيروس باعوتصيحا، حسوفا، ط
 ، ، حجابه ، لبانه سيعا، فادون

 ، جحر، ، جديل  حانانی،شلما
 ، ، عزه ، نقودا، جزام رآيا، رصين

 ،  معونيمی،، بيسا فاسيح
 ، حقوما، حرحور، ، بقبوق نغوسيم
 ، محيدا، حرشا، بصلوت
 ، ، سيسرا، تامح برقوس
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 .، حطيفا نصيح
   پادشاه  سليمان ان خادم  از نسل  افراد نيزآه اين59و58و57

 : بازگشتند  وطن بودند به
 ، فريدا،  صوفرتی،سوطا
 ، ، جديل ، درقون يعله

 ،  حظبائيم ، فوخرت شفطيا، حطيل
 . آمون

،   پادشاه  سليمان  خادمان  خدا و نسل  خانه خدمتگزاران60
 .نفر بودند 392جمعًا 

 حرشا،  ، تل  ملح ديگر از تلی  گروه  هنگام در اين61
ی  و ساير شهرها  اورشليم  و امير، به ، ادان روبآ

  توانستند ازطريق یآنها نم. يهودا بازگشتند
اينها 62. اند ی اسرائيل  آنند آه خود ثابتی ها نامه نسب

 جمعًا  داليا، طوبيا و نقودا بودند آهی ها از طايفه
 . شدند ی منفر 642

 و  وصحبايا و هقی  نامها  به  طايفه  سه از آاهنان63
   طايفه بزرگ. ( بازگشتند  اورشليم بهی برزالئ
  از دخترانی  با يك  آه استی  برزالئ همانی برزالئ
او را ی  خانوادگ  آرد و نام ازدواجی جلعادی برزالئ
 نتوانستند از   چون ايشانی ول64) . خود گذاشتی رو

   از نسل  آنند آه خود ثابتی ها  نامه  نسب طريق
  حاآم65.  شدند  اخراج د، از آهانت هستن آاهنان
  سهمی  نداد از قربانيها  اجازه  ايشان  به يهوديان
از  *  و تميم  اوريمء  بوسيله  بخورند تا اينكه آاهنان
   واقعًا از نسل  آيا ايشان  شود آه  خداوند معلوم طرف
 .  هستند يا نه آاهنان

 يهودا   سرزمين  بهنفر 42ر360 جمعًا  پس67و66
 و آنيز  غالم 7ر337 تعداد،   بر اين عالوه. برگشتند

.  بازگشتند  وطن  نيز به  مرد و زنء نوازنده 245و 
 و شتر 435، قاطر 245،  اسب 736آنها 69و68

 . با خود بردند االغ 6ر720
 خدا ء خانهی بازسازی  برا از مردمی برخ70،71،72

  و نيم   حدود هشت  يهوديان حاآم.  آردند هدايا تقديم
ی  برا  لباس دست 530 و  جام 50 طال،  آيلوگرم

                                                 
ای بودند که بوسيله آنها خواست خدا را  اوريم وتميم دو شئ   *

 .دادند تشخيص می

 طال  آيلوگرم 168 نيز   قوم سران.  آرد  هديه آاهنان
  آيلوگرم 168   قوم  و بقيه  نقره آيلوگرم 1ر250و 

ی  برا  لباس دست 67 و   نقره آيلوگرم 140طال، 
 . آردند  تقديم آاهنان

 و  نندگان، خوا ، نگهبانان ، الويان  آاهنان پس73
   به  قوم  خدا و بقيه  خانه ، خدمتگزاران نوازندگان

خود ی  آنها در شهرها  همه  هفتم يهودا آمدند و تا ماه
 .مستقر شدند

 
   به اسرائيل ی بن ، تمام  هفتم  ماه در روز اول

  دروازه« روبروی   آمدند و در ميدان اورشليم
  د تا آتاب خواستن آاهنی  شدند و از عزرا جمع»  آب

 عطا   اسرائيل  قوم  خداوند به را آهی  موس تورات
 . بود، بياورد و بخواند آرده
 موسی را آورد و باالی يک منبر   عزرا تورات پس

 بود تا   شده  آار ساخته  اين  مخصوص  آه چوبی رفت
، در  سپس.  بتوانند او را ببينند ، همه  خواندن موقع
 را  ايستاد و وقتی آتاب»  آب  ءدروازه« روبروی  ميدان

 زود  او از صبح.  بلند شدند  آن  احترام  به باز آرد، همه
  و  و زنان  مردان تمام.  خواند  تورات تا ظهر از آتاب

توانستند بفهمند، با   می  در سنی بودند آه هايی آه بچه
،   او متتيا، شمع  راست در طرف. دادند  می  گوش دقت

 او فدايا،   چپ قيا، معسيا و در طرفعنايا، اوريا، حل
  ، زآريا و مشالم ، حشبدانه ، ملكيا، حاشوم ميشائيل
 . بودند ايستاده

و » ! عظيمی  بر خداوند، خدا سپاس«:  عزرا گفت6
:  گفتند ، در جواب خود را بلند آردهی  دستها  قوم تمام

  ، خداوند را پرستش نهادهک بر خای و رو» ! آمين«
 .آردند

   تورات  آتاب  بر پا ايستادند و الويان  قوم  تمام سپس8و7
   و تفسير آردند تا مردم را برای آنها خواندند و ترجمه

،  يشوع:  بودند از  عبارت  الويان اين.  را بفهمند آن
، شبتای، هوديا، معسيا،  ، عقوب بانی، شربيا، يامين

  وقتی مردم9.  و فاليا قليطا، عزريا، يوزاباد، حنان
 . آردند  را شنيدند، گريه  تورات مطالب
   آه  بود و الويان  حاآم  و نحميا آه آاهنی  عزرا پس

  در چنين«:  گفتند  قوم آردند به ی را تفسير م تورات
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   امروز روز مقدس چون!  آنيد نبايد گريهی روز
   باشيد، بلكه نبايد غمگين10.  شماستی خداوند، خدا
اد باشيد، بخوريد و بنوشيد و  بگيريد و ش بايد جشن
 ی،خداوندی  شاد اين.  فقرا بدهيد خود بهک از خورا

 »! شما خواهد بود  قوت مايه
: گفتند یآردند و م ی م  را ساآت  مردم  هم الويان11
 نكنيد و   گريه ، پس استی امروز روز مقدس«

 ». نباشيد محزون
ا فقری براک  رفتند، خوردند و نوشيدند، خورا قوم12

ی  برا  خدا را آه آردند، زيرا آالمی فرستادند و شاد
 . بودند  بود فهميده  شده  خوانده ايشان

 نزد   و الويان ها با آاهنان  طايفه روز بعد، سران13
.  را از او بشنوند  تورات  شدند تا مطالب عزرا جمع

 خداوند   شدند آه  شد، آنها متوجه  خوانده وقتی تورات14
 عيد   در مدتی آه  اسرائيل  بود قوم  موسی فرموده به

ها زندگی آنند  گيرند، بايد در خيمه  می ها را جشن خيمه
 و در  اسرائيل   شهرهای  در تمام  بود آه و تأآيد شده15

وند و  آوهها بر  به  قوم  شود آه ، اعالم شهر اورشليم
   و ساير درختان ، نخل ، آس  زيتون های درختان شاخه
 . آنند  درست دار بياورند و خيمه سايه

ی  آوردند و رو درختی ها  رفتند و شاخه  قوم پس16
خدا، در  ء  خانه  خود، در حياط  و در حياط  بام پشت
، »  افرايمءدروازه « و در ميدان»   آبء دروازه « ميدان
 از تبعيد  آهی  آسان تمام17.  آردند ها درست خيمه

 روز عيد، در   هفت  بودند در مدت بازگشته
آنها .  سر بردند  بودند به  ساخته آهی سايبانهاي

   بعد، اين  به  يوشع از زمان.  شاد بودند نهايت یب
،   روز جشن  هفت در آن18.  بود  نشده  رعايت مراسم

روز . دخوان ی م  تورات عزرا هر روز از آتاب
 خدا  ، با عبادت  شده  جمعی، دستور موس  مطابق هشتم
 .  رساندند  پايان  را به جشن

،   ماه  همان  و چهارم در روز بيست
آنها .  بگيرند  شدند تا روزه جمع  اسرائيل یبن

  ريختهک  داشتند و بر سر خود خا  عزا برتن لباس
 جدا  انگان بيگ  خود را از تمام  آه اسرائيل یبن. بودند
   خود و اجدادشان  گناهان  بودند ايستادند و به آرده

   از تورات  ساعت حدود سه3.  نمودند اعتراف

   خوانده ايشانی بلند برای  با صدا خداوند، خدايشان
 آردند   خود اعتراف  گناهان  ديگر به  ساعت شد و سه
  سپس4.  نمودند خود را پرستشی  خداوند، خدا و همه

 ی،، بان يشوعی  نامها  به  از الويان ستهدک ي
ی روی و آنانی  شربيا، بانی،، شبنيا، بون ئيل یقدم

ی بلند نزد خداوند، خدای سكو ايستادند و با صدا
 .خود دعا آردند

 حشبنيا، شربيا، هوديا، ی،، بان ئيل ی، قدم  يشوع آنگاه5
   آلمات  بودند با اين از الويانی  همگ شبنيا و فتحياآه

برخيزيد و خداوند، «:  آردند  را در دعا هدايت قوم
  ، ستايش استی  تا ابد باق  از ازل خود را آهی خدا
 !آنيد

   باالتر از تمام  تو آه  پرجالل  بر نام سپاس«
 آسمانها و .یتو تنها خداوند هست6!  ماستی تمجيدها
   و دريا و موجودات  زمينی؛ را تو آفريد ستارگان

   اينها حياتء  همه  تو بهی؛ وجود آورد هآنها را تو ب
 .آنند ی م ، تو را سجده  آسمان  فرشتگان  تمام.یبخشيد

  را  ابرام آهی هستی  خداي خداوند، تو همانی ا«7
  ها بيرون ی او را از شهر اور آلدانی، آرد انتخاب
او 8. ی نمود  تبديل  ابراهيم  او را به و نامی آورد
 او  و بهی بود و تو با او عهد بست   تو امين  به نسبت
ها،  یها، حيت ی آنعان  سرزمين آهی  داد وعده
  ها را به یها و جرجاش یها، يبوس یها، فرز یامور

   خود عمل  قول  تو به.ی او ببخش  فرزندان او و به
  .ی هست  زيرا امينی،آرد

  و آهی اجداد ما را در مصر ديدی  و سخت تو رنج«9
 .ی شنيد سرخی  را در آنار دريا آنهاء و ناله

 او   و قوم  و سرداران  فرعون بهی  بزرگ معجزات10
 مصريها بر اجداد  چگونهی ديد ی م  چونی، داد نشان
و ی  يافت ، شهرت  معجزات  اين بسبب. آنند ی م ما ظلم
و ی دريا را شكافت11.  استی  امروز باق  تا به شهرتت
   خود آماده قومعبور ی برای ، راه  آب از ميان
  آردند به ی م  آنها را تعقيب را آهی و دشمنانی ساخت

 دريا رفتند و   ته  به  سنگ و آنها مثلی دريا انداخت
 با   ابر و در شب در روز، با ستون12.  شدند غرق
  بايست ی م آهی ، اجداد ما را در راه  آتش ستون

 .ی آرد رفتند هدايت یم

9
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 با  و از آسمانی  فرمود  سينا نزول تو بر آوه«13
   به  راست  و احكام  خوب و قوانينی  گفت  سخن ايشان
   آنان  را به شريعتی  موس توسط14. ی بخشيد ايشان
ی وقت15. ی را عطا آرد  سبت و روز مقدسی داد

ی  وقتی، داد  نان  ايشان  به  شدند، از آسمان گرسنه
 آنها   به.ی داد  آب  ايشان  به  بودند، از صخره تشنه
   ايشان بهی  بود  خورده  قسم آهی  سرزمين بهی گفت
 خود در   تصرف  را به  شوند و آن داخلی بده

اجداد ما متكبر و خودسر بودند و ی ول16. بياورند
   فقط آنها نه17.  آنند  تو اطاعت نخواستند از دستورات

ی  برا را آهی  ندادند و معجزات  تو گوش  دستورات به
شدند ی  ياغ  نمودند، بلكه فراموشی  بود  آرده ايشان

   به  آردند تا دوباره خود انتخابی برای و رهبر
ی تو خدائی ول. برگردندی  بردگ مصر، سرزمين

   تو پر از محبتی؛ هست  و مهربان  و رحيم بخشنده
   جهت  همين  بهی؛شو ی م و دير خشمگينی هست
   نموده  تو اهانت  به با اينكه18. ینكردک  را تر ايشان
ی  خدا اين«: را ساختند و گفتندی ا  گوسالهء مجسمه
  ايشان» . آورد  ما را از مصر بيرون  آه ماست
   رحمت تو بسببی ول19. آردند   گناه  مختلف بطرق
  و ستونی نكردک  تر  را در بيابان  خود ايشان عظيم

آرد و نيز  ی م  را هدايت  هر روز ايشان ابر را آه
   نشان  ايشان  را به  راه  هر شب  را آه  آتش ونست
 خود   مهربان روح20 .ی دور نساخت داد، از ايشان یم

  رفعی برا.  دهد  را تعليم تا ايشانی را فرستاد
  رفعی و برای  آنها داد را بهی  آسمان  نانی،گرسنگ
   در بيابان  سال چهل21. ی بخشيد  ايشان  به  آبی،تشنگ

   هرگز به آهی بطوری آردی گهدار ن از ايشان
ی  پاها  شد و نه  پاره  لباسشان  نشدند؛ نه محتاجی چيز
 . آرد  ورم ايشان

 دهند و  تا قومها را شكستی آردک  را آم ايشان«22
خود را ی ، مرزها  آرده  را تصرف هايشان سرزمين
   را از سيحون  حشبون  سرزمين ايشان.  سازند وسيع
.  گرفتند  پادشاه  را از عوج  باشان ن و سرزمي پادشاه

 زياد   آسمان  ستارگانء  اندازه  را به  ايشان جمعيت23
   اجدادشان  به آهی آوردی  سرزمين و آنها را بهی آرد
   داخل  آنعان  سرزمين آنها به24. ی بود  داده وعده

تا ی  ساخت  ايشان آنجا را مغلوبی شدند و تو اهال
 آنجا رفتار   و مردم با پادشاهان بخواهند  هرطور آه

ی حصاردار و زمينهای  تو شهرها قوم25. آنند
 پر از  را آهی هاي حاصلخيز را گرفتند، خانه

ی  خود ساختند، و چاهها  بود از آن خوبی چيزها
 را   ميوه  و درختان انگور و زيتونی  و باغها آب

آنها خوردند و سير شدند و از .  آردند تصرف
 .حد تو برخوردار گشتند یبی نعمتها

ی  تو ياغ  به آردند و نسبتی  نافرمان ايشانی ول«26
تو را ی  نكردند و انبيا  تو توجه  دستورات به. شدند
تو باز گردانند، ی  را بسو داشتند ايشانی  سع آه

 تو  پس27.  نمودند  تو اهانت  آارها به آشتند و با اين
  تا بر ايشانی  اسير آرد  دشمن نيز آنها را در چنگ

 آردند،   نزد تو ناله  دشمن از ظلمی اما وقت.  آنند ظلم
   رحمت و بسببی  را شنيد ايشانی ، دعا تو از آسمان

   را از چنگ تا ايشانی فرستادی  خود رهبران عظيم
 برخوردار  از امنيتی وقتی ول28.  دهند  نجات دشمن

ی  داد جازه ا  دشمن  تو به آنگاه.  آردند شدند باز گناه
ی  بسو قومتی ، وقت  حال با اين.  شود  مسلط بر ايشان

  ء ناله  به خواستند، از آسمانک تو بازگشتند و آم
 را   خود ايشان  عظيم و با رحمت  ی داد  گوش ايشان

تا ی  هشدار داد  ايشان به29. ی بخشيد بارها نجات
 از  اطاعتی بجای  آنند، ول  تو را اطاعت دستورات

از تو رو ی  تو، با تكبر و سرسخت  حياتبخش اماحك
سالها با 30.  تو را زير پا گذاشتند برگردانيدند و احكام

 انبياء   خود توسط  روحء و بوسيلهی  مدارا آرد ايشان
  پس.  نكردند  توجه ايشانی  ولی، هشدار داد  ايشان به

.  شوند  مسلط ديگر بر ايشانی قومهای  داد باز اجازه
ی  را بكل  خود، ايشان  عظيم  رحمت باز بسببی ول31

 و  رحيمی  زيرا تو خدايی،نگفتک و تری  نبرد از بين
 !ی هست مهربان

 و قادر و  عظيمی خدای ما، ای خدای  ا و حال«32
 خود وفا  پر از رحمتی ها  وعده  به  آه مهيب

 در نظر  ايم  آشيده آهی  و سخت  رنج  همه  اينی،آن یم
 آشور بر ما   پادشاهان آهی از زمان. ايدتو ناچيز ني

بر ما و ی زيادی پيروز شدند تا امروز، بالها
 و انبياء و اجداد ما   و آاهنان  و بزرگان پادشاهان
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 ما را  و هر بار آهی  هست تو عادل33.   است  شده نازل
  ، زيرا ما گناه  است  بوده  حق بهی ا  آرده مجازات
 و اجداد ما  ، آاهنان  قوم  سران، پادشاهان34.  ايم آرده

تو ی  اخطارها  نكردند و به  تو را اطاعت دستورات
ی  پهناور و حاصلخيز در سرزمين35.  ندادند گوش
 تو  فراوانی ها از نعمتی  داد  ايشان  به آه

 نكردند و از  تو را عبادتی برخوردار شدند، ول
 . برنداشتند  خود دست  زشت اعمال

   به  حاصلخيز آه  سرزمين  ايندرک اما اين«36
ی ا ، برده  برخوردار شويم تا از آنی  داد اجدادمان

ی  پادشاهان  نصيب  زمين  اين محصول37.   نيستيم بيش
   آنها را بر ما مسلط  گناهانمان  تو بسبب شود آه یم

 ما   و مال خواهند بر جان ی آنها هر طور م.یا آرده
.  گرفتار هستيمی  سخت آنند و ما در شدت ی م حكومت

خداوند ما با تو ی اک ، اين  اوضاع  اين  به با توجه38
؛ و   آنيم  تا تو را خدمت بنديم یمی  ناگسستن پيمان
 را   پيمان  اين  و آاهنان  الويان  ما همراه  قوم سران
 ».آنند یمهر م

 
   پيمان  اين بود آهی  آس ، اولين حاآمی نحميا

  د از او صدقيا، سپسبع. را امضاء آرد
 : را امضا آردند افراد زير آن

 : آاهنان2-8
 سرايا، عزريا، ارميا،
 فشحور، امريا، ملكيا،

 ، ک، شبنيا، ملو حطوش
 ، عوبديا، ، مريموت حاريم
 ، ک، بارو ، جنتون دانيال
 ، ، ابيا، ميامين مشالم

 . شمعيای،معزيا، بلجا
 : الويان9-13

 ،)پسر حيناداد(ی ، بنو)پسر ازنيا ( يشوع
 ، شبنيا، هوديا، قليطا، ئيل یقدم

 ، ، ميخا، رحوب فاليا، حانان
 حشبيا، زآور، شربيا، شبنيا،

 . بنينوی،هوديا، بان
 :  قوم سران14-27

 ، زتو، ، عيالم  موآب ، فحت فرعوش
 ی، عزجد، ببای، بونی،بان

 ، عاطير،  عودينی،ادونيا، بغوا
 ، حزقيا، عزور، هوديا، حاشوم

 ، ، عناتوت  حاريفی،ابيص
 ، ، مشالم  مجفيعاشی،نيبا

 ، ، صادوق حزير، مشيزبئيل
 ، عنايا، ، فلطيا، حانان يدوع
 ، ، هلوحيش ، حننيا، حشوب هوشع

 ، حشبنا، ، رحوم فلحا، شوبيق
 ، ، عانان معسيا، اخيا، حانان

 . ، بعنه ، حاريم کملو
 

   پيمان متن
  ، دسته ، نگهبانان ان، الوي ، آاهنان  اسرائيل ما مردم28

ی  آسان  خدا، و تمامء  خانه ، خدمتگزاران سرايندگان
 با   آه  خويش  بالغ  و دختران ، پسران  با زنان آه

  بيگانهی ها  خدا، خود را از قوم  از تورات اطاعت
   قوم  و سران  با برادران  وسيله  اين به29،  ايم جدا آرده

 خدا را   دستورات  آه خوريم ی م ، قسم خود متحد شده
؛   آنيم  شد اطاعت دادهی  موس  خدمتگزارش  توسط آه

 خدا   لعنت آنيمی  و اوامر او سرپيچ و اگر از احكام
 .برما باشد

   پسران  خود را به  دختران  نه  آه دهيم ی م قول30
   ما با دختران  پسران  بگذاريم  و نه بدهيمی غيريهود
 . آنند ازدواجی غيريهود

 در روز  های بيگانه  اگر قوم  آه دهيم  می  قول همچنين31
   ديگر بخواهند به  يا در يكی از روزهای مقدس َسَبت
 و هر   نخريم  يا چيز ديگری بفروشند، از ايشان ما غله
   و قرض  نكاريم  يک بار چيزی در زمين  سال هفت

 .  يهودی خود را ببخشيم برادران
  سومک از ما يک  هر ي ر سال ه  آه بنديم یعهد م32

ی يعن33،   آنيم  خدا تقديمء  خانه مخارجی  برا  نقره مثقال
ی سوختنی ها یو قربانی  آردء ، هديه  مقدس نانی برا

  ماهی  و جشنها سبتی روزهای ها ی، قربان روزانه
ی  ديگر، قربان مقدسی ، هدايا ساليانهی نو و جشنها
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   خدمات تمامی ، و برا ل اسرائي  قوم آفارهی  برا گناه
 .مای  خداء خانه

   مطابق  آه دهيم ی م  قول  و مردم ، الويان ما آاهنان34
 ء  خانه  مورد نياز قربانگاه ، هيزم دستور تورات

   قرعه  و هر سال  آنيم  را تهيه خداوند، خدايمان
  بايد اينی ا  قبيله  شود چه  تا معلوم  انداخت خواهيم

 . دهد آار را انجام
   به  خود را هر سالء  و ميوه  نوبر غله دهيم ی م قول35

 .  خداوند بياوريمء خانه
   ارشد و تمام  پسران  آه دهيم ی م قول36

 دستور   خود را مطابق  و رمه گلهی ها زاده نخست
   دست  و به خود بياوريمی  خداء  خانه  به تورات
 . يمآنند بسپار ی م  در آنجا خدمت آهی آاهنان

   از نوبر غله را آهی  خمير دهيم ی م  قول همچنين37
  ها و نوبر شراب  ميوه  نوبر انواع  همراه آنيم ی م تهيه
 ء  در خانه آهی  آاهنان  خود به  زيتون  و روغن تازه

   زمين  محصوالت تمامک  ي ما ده.  خدا هستند بدهيم
  ما مسؤولی  در روستاها آهی  الويان خود را به

  در وقت38.  داد هستند خواهيمک  ي دهی آور معج
)   است  هارون  از نسل آه(ی ، آاهن ک ي دهی آور جمع
   از ده دهمک  ي  خواهد بود و الويان  الويان همراه

ما خواهند آورد و آنجا انبار ی  خدا  خانه ها را به کي
  ، اين  و الويان  اسرائيل ما مردم39. خواهند آرد

   خانه  را به  زيتون  و روغن  تازه  شراب، غلهی هدايا
 خدا ء  خانه  وسايل آهی در اتاقهاي  آورد و خدا خواهيم

   و سرايندگان ، نگهبانان شود و آاهنان یمی نگهدار
 . آرد آنند، انبار خواهيم یمی در آنجا زندگ

 .  نشويم  خدا غافلء  از خانه  آه دهيم ی م قول
   ساآن  اورشليم  در شهر مقدس  قوم سران
 قيد   به دهمک  نيز ي از ساير مردم. شدند

   شوند و بقيه  ساآن  شدند تا در اورشليم  انتخاب قرعه
،  در ضمن2.  گزيدند ديگر سكونتی در شهرها

آمدند تا در آنجا  ی م  اورشليم  به  داوطلبانه آهی آسان
. گرفتند ی قرار م  مردم آنند مورد ستايشی زندگ

،  ، الويان از آاهنانی ا  عده  همراه ردمساير م3
   پادشاه  سليمان  خادمان  خدا و نسل  خانه خدمتگزاران

ديگر يهودا ی خود در شهرهای اجدادک در امال
 .ماندندی باق
   ساآن  در اورشليم  آه  قوم رهبرانی  اسام  است اين
 :شدند

 : يهوداء از قبيله6و5و4
سر زآريا، زآريا پسر عتايا پسر عزيا، عزيا پ(عتايا 

 و  ئيل امريا، امريا پسر شفطيا، شفطيا پسر مهلل
 ؛) بود  فارص  از نسل ئيل مهلل

،  پسر آلحوزهک ، بارو کمعسيا پسر بارو(معسيا 
 پسر حزيا، حزيا پسر عدايا، عدايا پسر  آلحوزه
  پسر زآريا، ، يوياريب يوياريب

 ).بودی و زآريا پسر شيلون
   در اورشليم  فارص  نسل بزرگان از نفر 468جمعًا 
 .آردند یمی زندگ

 :  بنيامينء از قبيله9و8و7
  پسر يوعيد، يوعيد ، مشالم سلو پسر مشالم(سلو 

پسر فدايا، فدايا پسر قواليا، قواليا پسر معسيا، معسيا 
  ئيل ی، ايت ئيل یپسر ايت

 ؛)پسر اشعيا بود
 .یو سالی جبا

ی  زندگ  در اورشليم ن بنياميء  از قبيلهنفر 928جمعًا 
و ی  پسر زآر  يوئيل  ايشان ءسر دسته. آردند یم

 . بود  او يهودا پسر هسنواه معاون
 : از آاهنان10-14

 ؛) پسر يوياريب(يدعيا 
 ؛ ياآين

 ، سرايا پسر حلقيا، حلقيا پسر مشالم(سرايا 
 ،  پسر مرايوت ، صادوق  پسر صادوق مشالم

  افراد اين).  بود عظم ا  آاهن  پسر اخيطوب و مرايوت
 خدا ء شدند در خانه ی منفر 822 جمعًا   آه طايفه
 .آردند ی م خدمت
 پسر فلليا، فلليا  ، يروحام عدايا پسر يروحام(عدايا 

پسر زآريا، زآريا پسر فشحور ی  امصی،پسر امص
 جمعًا   طايفه افراد اين). و فشحور پسر ملكيا بود

  نها محسوب خاندا  بودند و از سراننفر 242
 .شدند یم
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 پسر  ، عزرئيل پسر عزرئيلی عمشيسا(ی عمشيسا
 پسر امير  ، مشليموت پسر مشليموتی  اخزای،اخزا
ی  بودند و همگنفر 128   طايفه افراد اين). بود

 زير  ايشان.آمدند ی شمار م بهی  شجاع جنگجويان
 .آردند ی م خدمت)  پسر هجدوليم ( ئيل ینظر زبد

 : ياناز الو17و16و15
،   پسر عزريقام ، حشوب شمعيا پسر حشوب(شمعيا 
 ؛)بودی  پسر حشبيا، حشبيا پسر بون عزريقام

 بودند و   الويان دو نفر از سران(و يوزاباد ی شبتا
 ؛)دادند ی م  خدا را انجامء  از خانه خارجی آارها
پسر ی و زبدی متنيا پسر ميكا، ميكا پسر زبد(متنيا 
 خدا بود و   خانه  سرايندگانء هاو سر دست)  بود آساف
 آرد؛ یمی  را رهبر  پرستش مراسم
 ؛) متنيا معاون(بقبقيا 
   و جالل  پسر جالل ، شموع عبدا پسر شموع(عبدا 

 ). بود پسر يدوتون
   اورشليم در شهر مقدس الوی 284   رفته رويهم18

 .آردند یمی زندگ
 : از نگهبانان19

 نفر 172 جمعًا   آه  ايشان  و بستگان ، طلمون عقوب
 .بودند

 در   اسرائيل  قومء  و بقيه  و الويان ساير آاهنان20
. ديگر يهودا ماندندی خود در شهرهای اجدادک امال

   ايشان  سرپرستان آه( خدا ء  خانه خدمتگزاران21
   نام  به از اورشليمی در بخش) صيحا و جشفا بودند

 .آردندی می  زندگ عوفل
   خدا خدمتء ه در خان  آه  اورشليم ن الويا سرپرست22
 پسری  بانی،پسر بانی عز. (بودی آردند عز یم

حشبيا، حشبيا پسر متنيا، متنيا پسر ميكا و ميكا از 
   آسافء  خدا از طايفهء  خانه سرايندگان.  بود  آساف نسل
   طبق  سرايندگانء  دستهء  روزانه خدمت23) .بودند
 . شد ی م  بود، تعيين شده   از دربار وضع آهی مقررات

)  پسر يهودا  زارح ، از نسل ئيل پسر مشيزب(فتحيا 24
 . بود  پارس  در دربار پادشاه  اسرائيل  مردمء نماينده

 
 ساير شهرهای اهال

 يهودا در   مردم آهی ديگری شهرها و روستاها25-30
 : بودند از آردند، عبارت یمی آنها زندگ

  اطرافی  و روستاها ئيل ی، يقبص ، ديبون  اربع قريه
 آنها؛
 ،  فالط ، بيت ، موالده يشوع

 ؛  آن اطرافی  و روستاها ، بئرشبع حصرشوعال
 ؛  آن اطرافی  و روستاها ، مكونه صقلغ
 ، ، يرموت ، صرعه  رمون عين

  آنها؛ اطرافی  و روستاها ، عدالم زانوح
ی  و روستاها ، عزيقه  آن اطرافی  و نواح الآيش
 . آن  اطراف

 و   بئرشبع  بينء  يهودا در ناحيه  مردم  ترتيب  اين به
 .آردند یمی  زندگ  هنوم دره

   شهرها سكونت  در اين  بنيامينء قبيلهی اهال31-35
 :داشتند
 ؛  آن  و روستاهای اطراف ئيل ، عيا، بيت ، مخماس جبع

 ، ، عننيه ، نوب عناتوت
 ، حاديد، ، جتايم حاصور، رامه

 .  صنعتگران ، لود، اونو و دره بالط، ن صبوعيم
   يهودا بودند، به  در سرزمين  آه از الويانی بعض36

   شدند تا در آنجا ساآن  فرستاده  بنيامين سرزمين
 .شوند

 
   و الويان آاهنانی اسام

  آهی  و الويان آاهنانی  اسام  است اين
  و يهوشع)  ئيل یپسر شئلت ( زروبابل  همراه

 : آمدند يم اورشل به
 : از آاهنان2-7

 سرايا، ارميا، عزرا،
 ، ، حطوش کامريا، ملو

 ، ، مريموت شكنيا، رحوم
  ابيا،ی،عدو، جنتو

 ، ، معديا، بلجه ميامين
 ، يدعيا، شمعيا، يوياريب
 .، حلقيا، يدعيا سلو، عاموق

 . بودند  آاهنان  از رهبران  يهوشع  افراد در زمان اين
 : از الويان8
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 :آردند  را رهبری می  سرايندگان  اولء  دسته يان الو اين
 ، ئيل ی قدمی،، بنو يشوع

 .شربيا، يهودا، متنيا
 را   دوم  آنها نيز دسته و همراهانی بقبقيا، عن9

 .نمودند یمی رهبر
 

   اعظم ، آاهن  يهوشع فرزندان
 ،  پدر يوياقيم يهوشع11و10

 ،   پدر الياشيب يوياقيم
 ،  پدر يوياداع الياشيب
 ،  پدر يوناتان يوياداع
  بود  پدر يدوع يوناتان

 
  آاهنانی  ها  طايفه سران

   در زمان  بودند آه آاهنانی ها  طايفه اينها سران12-21
 :آردند ی م  خدمت  اعظم ، آاهن يوياقيم
  طايفه  آاهن
 سرايا مرايا
 ارميا حننيا
 عزرا  مشالم

 امريا  يهوحانان
  کملو  يوناتان
 ياشبن  يوسف
  حاريم عدنا
  مرايوت  یحلقا

 عدو زآريا
  جنتون  مشالم
 ابيا  یزآر
  و موعديا  منيامين  یفلطا

  بلجه  شموع
 شمعيا  يهوناتان

  يوياريب  یمتنا
 يدعيا  یعز
  یسال  یقال

  عاموق عابر
 حلقيا حشبيا
 يدعيا  ئيل نتن

 در   و الويان آاهنانی ها  طايفه  سرانء  نامه نسب22
   همزمان  آه  و يدوع ، يوحانان ، يهوياداع ياشيب ال ايام

.  گرديد  بود، ثبت  پارس  پادشاه  داريوش با سلطنت
 پسر   يوحانان  تا زمان  الويان سرانی  اسام البته23

 . شد ثبتی  در دفاتر رسم الياشيب
پسر  ( حشبيا، شربيا و يشوعی  سرپرست  به الويان24
   تقسيم  چند دسته  به  ايشان و همراهان)  ئيل یقدم
 داود، مرد خدا، هربار دو   رسم شدند و مطابق یم

ی ايستادند و سرودها ی م  هم  در مقابل دسته
 .خواندند ی يكديگر م در جوابی شكرگزار

 ء آنار دروازهی  از انبارها  خدا آه  خانه نگهبانان25
متنيا، :  بودند از آردند عبارت ی م  خدا محافظت خانه
ی اينها آسان26.  ، عقوب ، طلمون ، عوبديا، مشالمبقبقيا

  ، نوه پسر يهوشع (  يوياقيم  در زمان بودند آه
   و آاهن معلمی  و عزرا حاآمی ، نحميا) يهوصادق

 .آردند ی م  وظيفه انجام
 

 آند یمک نحميا حصار شهر را تبر
 از   الويان ، تمام حصار اورشليمک  تبر هنگام27

ی  آمدند تا با سرودها اورشليم  سراسر يهودا به
 و عود،   و بربط دفی  با نوا همراهی شكرگزار

 ء دسته29و28. نمايندک  بگيرند و حصار را تبر جشن
 در   آه  اورشليم اطرافی از آباديهای  الو سرايندگان
از ی  بودند، يعن ساختهی هاي خود دهكدهی آنجا برا
   به  و عزموت ، جبع جلجال ، بيت  نطوفات دهات

 را   خودشان  اول  و الويان آاهنان30.  آمدند اورشليم
ها و   را و در آخر دروازه تطهير آردند، بعد قوم

 .شهر را حصار
 و آنها را   يهودا را بر سر حصار بردم  سران من31
، شهر   هم  مخالف ، تا از جهت  آردم  تقسيم  دو دسته به

 خدا   در وصف  دور زدن را دوربزنند و در حين
 .بسرايند
 افتادند و  ، روی حصار راه  راست  از طرف  اول گروه
  هوشعيا در پشت32. رفتند»   خاآروبهء دروازه « بطرف

   سر او نيز نصف آرد و پشت  می  حرآت سر سرايندگان
   در اين  ديگری آه آسان33.  يهودا قرار داشتند سران
،   مشالمعزريا، عزرا،:  بودند از  بودند عبارت گروه
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  و نيز آاهنانی آه35، شمعيا، ارميا،  يهودا، بنيامين34
  ، يوناتان زآريا پسر يوناتان(زدند، زآريا  شيپور می

پسر شمعيا، شمعيا پسر متنيا، متنيا پسر ميكايا، ميكايا 
 او  و بستگان36، ) بود پسر زآور و زآور پسر آساف

، يهودا  لئي ، ملالی، جلالی، ماعای، نتن شمعيا، عزرئيل
 داود، مرد  ای با خود داشتند آه  موسيقی و حنانی آالت
   گروه  رهبری اين عزرای آاهن.  بود  آرده خدا، تعيين

»   چشمهء دروازه «  به وقتی ايشان37.   داشت  عهده را به
شد   شهر قديمی داود منتهی می  به هايی آه رسيدند، از پله

 ء دروازه« حصار  ، به  داود گذشته باال رفتند، و از آاخ
 . شرقی شهر بود بازگشتند  در سمت آه»  آب
   ديگر راه  از طرف  نيز سرود خوانان  دوم گروه38

»  تنور برج«ما از .   بودم  ايشان  نيز همراه من. افتادند
 از  سپس39.  رسيديم»  حصار عريض «  و به گذشتيم
 ء دروازه«، »  آهنهء دروازه«، »  افرايمء دروازه«باالی 
   تا به گذشتيم»  صد برج«و »  ئيل  حنن برج«، »ماهی

ای   آنار دروازه سرانجام.  رسيديم»  گوسفند ءدروازه«
 . شد ايستاديم  خدا باز می  خانه  به آه
 شكرگزاری  ، در حال  دو گروه ، اين  ترتيب  اين به40-41

زدند و در   شيپور می آاهنانی آه.  خدا شدند وارد خانه
،  ، معسيا، منيامين الياقيم:  بودند از  بودند عبارت  من گروه

 .ميكايا، اليوعينای، زآريا وحننيا
معسيا، شمعيا، :  نيز اينها بودند  سرايندگان دسته42

  ايشان.  و عازر ، ملكيا، عيالم العازار، عزی، يوحانان
 .خواندند  سرپرستی يزرحيا با صدای بلند سرود می به
   آردند و مردم های زيادی تقديم ز، قربانی رو در آن43

خدا   شادی نمودند، زيرا  و فرزندانشان  با زنان همراه
صدای شادی و .  بود  آنها را مملو از شادی آرده قلب
 !شد  می  دور شنيدهء  از فاصله  اهالی اورشليمء هلهله

 آوری   جمع  شدند تا مسئول ای تعيين  روز عده در آن44
.  باشند ها و نوبر محصوالت يک هدايا، دهو نگهداری 

 دستور   طبق  هدايا و محصوالتی را آه بايست آنها می
ها   بود از مزرعه  و الويان  آاهنان ، سهم تورات
 و   آاهنان اهالی يهودا از خدمت. آوری آنند جمع

 تطهير و   آيين زيرا ايشان45 بودند،   خوشحال الويان
 جا   بود به مقرر آرده خدا  ساير خدماتی را آه

   نيز مطابق  و نگهبانان  سرايندگان آوردند و دسته می

   ايشان  بودند به  داده  سليمان  داود و پسرش دستوری آه
 داود  ، يعنی از زمان  قديم از زمان(46. آردند آمک می
   شده  تعيين ، سردسته  سرايندگان  برای دسته و آساف

 سرودهای شكرگزاری و  دن را در خوان بود تا ايشان
 و   زروبابل ، در زمان پس47.)  رهبری آنند پرستش

   و نگهبانان  سرايندگانء  برای دسته اسرائيل نحميا، بنی
. آوردند  خوراک می  هر روز بطور مرتب و الويان
   رابه  آاهنان گرفتند سهم  می  آه  نيز از آنچه الويان
 .دادند  می ايشان

 
  موسی برای ز، وقتی تورات رو در همان

 را در   مطلب شد، اين  می  خوانده  اسرائيل قوم
ها و موآبی ها هرگز نبايد وارد   عمونی  يافتند آه آن

 بود   سبب  دستور بدان اين2 * . خدا شوند  قوم جماعت
 نكردند،   استقبال اسرائيل  از بنی  و آب  آنها با نان آه
 آند، ولی   را لعنت  تا ايشان را اجير نمودند  بلعام بلكه

  وقتی اين3.  آرد  تبديل  برآت  او را به خدای ما لعنت
 را از   افراد بيگانه  اسرائيل  شد، قوم  خوانده قسمت
 . خود جدا ساختند جماعت

 خدا و ء  انباردار انبارهای خانه  آه  آاهن الياشيب4
  يكی از اتاقهای بزرگ5 صميمی طوبيا بود،  دوست

 قبًال انبار هدايای   اتاق اين.  بود  طوبيا داده ار را بهانب
  ، شراب  يک غله  خدا، دهء  خانه آردی، بخور، ظروف

 ء ، دسته  الويان  به  هدايا متعلق اين.  بود  زيتون و روغن
   آاهنان هدايای مخصوص.  بود  و نگهبانان سرايندگان
 .شد  نگهداری می  اتاق نيز در اين

   در سال ، چون  نبودم  در اورشليم  من موقع  در اين6
 بر  ، آه  پارس  اردشير، پادشاه  سلطنت و دومی س

 از  پس.   بودم  نزد او رفته آرد، منی  م  حكومت بابل
   اورشليم  تا به  خواستم  از او اجازه دوبارهی مدت

 آار   و از اين  رسيدم  اورشليم بهی وقت7.  بازگردم
ی  خدا براء  در خانه  آه باخبر شدم   الياشيب زشت

 و   شدم بسيار ناراحت8  بود  آرده فراهمی طوبيا اتاق
  سپس9.   ريختم  بيرون  او را از اتاق  و اثاثيه اسباب

 ء  خانه  را تطهير آنند و ظروف  اطاق دستور دادم
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 .  آنجا بازگردانند و بخور را بهی آردی خدا، هدايا
 خدا و ساير ء  خانه  سرايندگانء  دسته  فهميدم در ضمن10

های خود   مزرعه  و به  را ترک گفته ، اورشليم الويان
   ايشان  را به  سهمشان  بودند، زيرا مردم بازگشته

چرا «:  ، گفتم  آرده  را توبيخ  قوم  سران پس11. دادند نمی
 را   الويان  تمام سپس» ايد؟  مانده  خدا غافلء از خانه
   خدا سر خدمتء  در خانه  را دوباره يشان، ا  آرده جمع

،   يک غله ، بار ديگر ده  اسرائيل  قوم سپس12.  گذاشتم
 خدا ء  انبارهای خانه  خود را به  زيتون  و روغن شراب
 و فدايای الوی و   شلميای آاهن سپس13. آوردند
 بودند مأمور نگهداری   شريعت  معلم  را آه صادوق

  را هم)  متنيا پسر زآور، نوه ( نان، و حا انبارها نمودم
   اشخاص  اينء ، زيرا همه  آردم  تعيين  ايشان معاون

   سهميه  تقسيم  ايشان مسئوليت.  بودند مورد اعتماد مردم
 . بود  الويان بين

ی  ياد آور و خدمات مرا بهی ، آارها منی خدای ا14
 .  نكن  فراموش ام  تو آردهء خانهی  برا را آه

 در روز   آه را ديدمی ا  روزها در يهودا عده آندر 15
ی ا آردند و عده ی م ، انگور له  در چرخشت سبت

ی  و انگور و انجير و چيزها  و شراب ديگر غله
 ببرند و   اورشليم نمودند تا به ی م ديگر، بار االغ

 در روز   آه  اخطار آردم  ايشان  به پس. بفروشند
صور نيز ی از اهالی بعض16.  آار را نكنند  اين سبت
و ی  ماه  بودند در روز سبت  ساآن  در اورشليم آه

 در   اسرائيل  قوم آوردند و به ی م گوناگونی آاالها
 .فروختند ی م اورشليم

   چه اين«:  ، گفتم  آرده  يهودا را توبيخ  سران آنگاه17
  دهيد؟ چرا روز سبت ی م  انجام  آه استی آار زشت

   آار نبود آه همينی آيا برا18؟ آنيد ی م حرمت یرا ب
   شهر را ويران  آرد و اين  را تنبيه خدا اجدادتان
  حرمت ی را ب  سبت ، خود شما هم نمود؟ و حال

   خدا بر اسرائيل شويد غضب ی م آنيد و باعث یم
 » .ورتر شود شعله

 را از  شهر اورشليمی ها  دروازه  دستور دادم سپس19
 روز   ببندند و تا غروب  جمعه روز  آفتاب غروب
 تا  چند نفر از افراد خود را فرستادم.  باز نكنند سبت
  بدهند و نگذارند روز سبتی ها نگهبان  دروازه دم

 و  تاجران20.  شهر بياورند  به فروشی برای چيز
،   اورشليم ها، بيرون دوبار، جمعهی  يك فروشندگان

 را تهديد  ن ايشا منی ول21.  سر بردند  را به شب
   را پشت آنيد، چرا شب یاينجا چكار م«:  ، گفتم آرده

 آار را  بريد؟ اگر بار ديگر اين ی سر م ديوار به
 بعد،   روز به از آن» . شوم ی زور م  به بكنيد، متوسل
 . نيامدند سبتی ديگر روزها

 خود را تطهير آنند و   دستور دادم  الويان  به سپس22
   حفظ  روز سبت بدهند تا تقدسی بانها نگه  دروازه دم

 .شود
   يادآور و برحسب  آار مرا به ، اين منی خدای ا

 .  آن  رحم  من  به پايانت ی ب محبت
 از   آه  را ديدم از يهوديانی ا  روزها عده در آن23
  خود زنانی برای و عمونی  موآبی،اشدودی ها قوم

ی  اشدود  زبان  به  فرزندانشان ونصف24  بودند گرفته
را ی  عبر آردند و زبان ی م ساير زبانها صحبت يا
  ، ايشان  آنها دعوا آردم  با والدين پس25. فهميدند ینم

 و در   را آندم سرشانی  و مو ، زدم  آردم را لعنت
 با غير   نگذارند فرزندانشان  آه  دادم حضور خدا قسم

 . آنند  ازدواج يهوديان
   سليمان  آه نيستی  گناه مان ه آيا اين«:   گفتم سپس26

 دنيا   پادشاهان  در ميان  شد؟ سليمان  مرتكب پادشاه
 و او را  داشت ی م خدا او را دوست.  نظير نداشت

،  با وجود اينی ؛ ول  ساخت  اسرائيل  تمام پادشاه
ی پرست  بت ، او را به  سليمانء  بيگانه همسران
خود ی  برا  بيگانه  شما زنان  آه حال27! آشانيدند
  ايد، خيال  آرده  خيانت خويشی  خدا  و به گرفته

 » آرد؟  خواهيم  شما را تحمل  شرارت آنيد ما اين یم
   آاهن پسر الياشيب (  يهوياداع از پسرانی يك28

 بود،  گرفتهی  زن را بهی  حورون دختر سنبلط)  اعظم
 .  آنم  بيرون  او را از اورشليم  مجبور شدم پس

  ، چون  نكن آنها را فراموشی ، آارها منی اخدی ا29
   توهين  و الويان  آاهنان و عهد و پيمانی  آاهن  مقام به

 .اند آرده
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ی  و برا ها جدا آردم  خدا را از بيگانه  قوم پس30
 بداند   تا هرآس  نمودم  تعيين  وظيفه  و الويان آاهنان

  قربانگاهی  برا  موقع  تا به دادمی ترتيب31.  بايد بكند چه
 .آنندی آور  را جمع  بياورند و نوبر محصوالت هيزم

 .  ده  ياد آور و برآت ، مرا به منی خدای ا


