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1111
كوُرش بِطلابا تا َدٔاري مُيسِرهكوُرش بِطلابا تا َدٔاري مُيسِرهكوُرش بِطلابا تا َدٔاري مُيسِرهكوُرش بِطلابا تا َدٔاري مُيسِره

)23 - 22: 36  دبِرَيمين 2(
 وٓانيلاي بُنونِه دا4ثرا ا4ن ِددإِيراي ِمن َگلوثا دِكم آِسيراي نووَخذناَصر َملكا دبابِل وِكم 1

?وِرشِلم وإيهوذا، كُد ناشا لِمذيِتيه.    ”هاَدخ ِميِره كوُرش َملكا 2نُوبِّلاي لبابِل، ودإِيراي لا
 دپاِرس:  كُّلاي َملُكواثا دا4را ِكم ياِولّاي طالي َمريا ا4لاها ِدشَمّيا، وآوو ُمِصيلِه طالي دبانِن

 وإِيما ِمنNوُخن ديِله ِمن َعّما ديMه ُكلMه، ُشد هاِوه ا4لاِهيه 3طالِيه بِيثا با?وِرشِلم، ديلِه بٕايهوذا. 
?وِرشِلم، ديلا بٕايهوذا، وبانِه بِيثا دَمريا ا4لاها دإِسرائِيل، آوولِه ا4لاها ديلِه يه وآِسق لا Mإِم 

 وكُل ماني دپِشلِه بِخذا ِمن آني ُدكانِه، ديِله مُيسرا وُمثيا إِلّاي ُشد ِعينيلِه 4با?وِرشِلم. 
 َمرواثا دُدكثا ديلِه عميرا بگاواه، بِسيما وِديهوا ومال وِحيوانِه شُووق ِمن خلاياثا ديلاي

پريِشه تا بِيثا دَمريا ديلِه با?وِرشِلم.“
ه دكُل َمن دُمِرشلِه ا4لاها 5 Mوقِملاي ِريشانِه دَبَبواثا دإيهوذا وبِنيامين، وَكهنِه ولِيوايِه، إِم 

 وكُّلاي ا4ن دواوا َخِوذراناي، ِكم 6روِحيه، لٕايساقا لِبنايا بِيثا دَمريا ديلِه با?وِرشِلم.  
 ياويلاي سپاِقه دِسيما وِديهوا وقناياثا وِحيوانِه وِخنMه خلاياثا َمر طيما، شُووق ِمن ِمندي

 وكوُرش َملكا، مُپِلطِله سپاقِه دبِيثا دَمريا دِكم پالِطوالاي 7ِدهِولّاي ِمرضاتاي. 
 ِكم پالِطلاي كوُرش َملكا 8نووَخذناَصر ِمن ا?وِرشِلم، وِكم دارِيوالاي بِبيثا دا4لاِهه ديMه. 
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 وآنيلاي 9، وِكم بانِيلاي تا ِششَبّصار ِريشا دإيهوذا. ادپاِرس بٕايذا دَمتِرداث َخزنَدار 
 وطلاثي 10ِمنياناي: طلاثي َطسياثا دِديهوا، ا4لپا َطسياثا دِسيما، وتِشآ وإِسري سكيناثا. 

ه وإِسرا إيلاي ِمن َدرغا ِدتِري، وا4لپا ِمن سپاقِهبَطسياثا دِديهوا، وَقطِخه  Mدِسيما ا4ربا إِم  
ه، وُكّلاي ِكم ُموِسقلاي 11ِخنMه.   Mسپاقِه كُّلاي دِديهوا ودِسيما واوا َخمشا ا4لپِه وا4ربا إِم 

ِششَبّصار، كُد ُمِسقِله ِمن بابِل لا?وِرشِلم آناي دواوا مُيسِره.

2222
ِشّمانِه ِددإِيراي مَگلوثاِشّمانِه ِددإِيراي مَگلوثاِشّمانِه ِددإِيراي مَگلوثاِشّمانِه ِددإِيراي مَگلوثا

)73 - 6: 7(نَحميا 
 وٓانيلاي بُنونِه دا4ثرا ا4ن ِددإِيراي ِمن َگلوثا دِكم آِسيراي نووَخذناَصر َملكا دبابِل وِكم 1

?وِرشِلم وإيهوذا، كُد ناشا لِمذيِتيه.    ا4ن دثِيلاي إِلMه دُزوربابِل:  2نُوبِّلاي لبابِل، ودإِيراي لا
 إيُشوع ونَحميا وسرايا ورِعلايا وُمردَخي وبليشان وِمسپار وَبغَوي ورحوم وَبعنا وِمنيانا

 بنِي شَپطيا، طلاثا 4بِني َپرُعوش، تِري ا4لپِه وا?ّما وتِري وُشوئي.   3دگوِره دَعّما دإِسرائِيل. 
ه وتِري وُشوئي.  Mه وَخمشا وُشوئي.  5إِم Mبنِي پَحت ُموَءو ِمن بِني 6بِني آَرح، ُشوءا إِم 

ه وتِريَسر.  Mه وا4ربا وَخمشي. 7إيُشوع وُيّواو تِري ا4لپِه وتَمنيا إِم Mبنِي عيَلم، ا4لپا وتِري إِم 
ه وَخمشا وا4ربي.   8 Mه وإِشتي.  9بِني َزتّو تِشآ إِم Mه 10بنِي َزكّاي، ُشوءا إِم Mبِني باني، إِشتا إِم 

ه وطلاثا وإِسري.  11وتِري وا4ربي.  Mه وتِري 12بنِي باَبي، إِشتا إِم Mبِني َعزگاد، ا4لپا وتِري إِم 
ه وإِشتا وإِشتي.  13وإِسري.   Mبِني َبغَوي، تِري ا4لپِه وإِشتا وَخمشي. 14بِني آُدونيقام، إِشتا إِم 

ه وا4ربا وَخمشي.  15 Mبنِي 17بنِي آطار دِحيَزقيا، تَمنيا وتِشئي.   16بِني عادين، ا4ربا إِم 
ه وطلاثا وإِسري.  Mه 19بِني ُيورا، ا?ّما وتِريَسر.   18بِيصاي، طلاثا إِم Mبِني حاشوم، تِري إِم 

آو دِويوا لَخزينا     8888::::1111ا
وَكأِسه     10101010::::1111ب
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 بِني بِيث لِحيم، ا?ّما وطلاثا وإِسري. 21بِني ِگّبار، َخمشا وتِشئي.  20وطلاثا وإِسري. 
 بنِي َعزماِوت، 24گوِره ِدعناُتوت، ا?ّما وتَمنيا وإِسري.   23گوِره دنوطاپا، إِشتا وَخمشي.  22

ه وطلاثا وا4ربي.  25تِري وا4ربي.   Mوبِني َرمثا 26بِني ُقرَيث عاريم:  كپيرا، وبِيُروت، ُشوءا إِم 
ه وخاء وإِسري.  Mوگوِره دبِيث 28وگوِره دِمخَمش، ا?ّما وتِري وإِسري.  27وگَوع، إِشتا إِم 

ه وطلاثا وإِسري.   Mبِني َمگبيش، ا?ّما 30بِني ناُوو، تِري وَخمشي.   29إِيل وآي، تِري إِم 
ه وا4ربا وَخمشي.  31وإِشتا وَخمشي.   Mبنِي حارِم، طلاثا 32بنِي عيَلم، ِخنّا، ا4لپا وتِري إِم 

ه وإِسري.  Mه وَخمشا وإِسري.  33إِم Mبنِي إِيريحا، طلاثا 34بِني لُود: حاديد وا?ونُو، ُشوءا إِم 
ه وَخمشا وا4ربي.   Mه وطلاثي. 35إِم Mبِني سناءا، طلاثا ا4لپِه وإِشتا إِم

ه وطلاثا وُشوئي.  36 Mر، ا4لپا وتِري 37ِمن َكهنِه: بِني إيَدعيا دبِيث إيُشوع، تِشآ إِم Mبِني إِم 
ه وُشوءا وا4ربي.  38وَخمشي.  Mبنِي حارِم، ا4لپا وإِشواَسر. 39بِني َپشحور، ا4لپا وتِري إِم

 ِمن مَزمرانِه: بِني 41ِمن لِيوايِه: بِني إيُشوع وَقدميِئيل ِمن بنِي هوَدويا ا4ربا وُشوئي.  40
 ِمن بِني نَطاِره دَطرا: بنِي َشلّوم وبِني آطار، وبِني َطلُمون، 42آساپ ا?ّما وتَمنيا وإِسري. 

وبِني َعّقوب وبِني حطيط، وبِني ُشوَبي، كُّلاي ا?ّما وتِشآ وطلاثي.
وپا وبِني َطبُعوت.  گِمن نِثنايِه  43 Nبِني قِيُروس، وبِني سَيعها، 44:  بِني صيحا، وبِني َحس 

 بِني حاگاو، وبِني َشلَمي، وبِني 46بِني لوانا، وبِني حاگابا، وبنِي َعّقوب.   45وبِني پاُدون. 
ر، وبنِي رآيا.  47َحن�ن.    بِني رصين، وبِني نُقودا، وبِني َگّزام. 48بِني گادال، وبِني َگح�

 بِني ا4سنا، وبِني مُعونيم، وبنِي نپوسين.  50بِني عوزا، وبِني پاساح، وبِني بِيساي.  49
 بِني َبصلوت، وبِني محيدا، وبِني َحرشا. 52بِني َبقبوق، وبِني َحقوپا، وبنِي َحرحور.  51
بنِي نصيح، وبِني َحطّيپا. 54بِني َبرقُوس، وبنِي سيسرا، وبِني تاماح.   53

 بنِي َيعلا، وبنِي 56بِني ا?وِده ِدشِليُمون:  بِني ُسوَطي، بِني ُسوپِِرت، بِني پرودا.  55
 بنِي شَپطيا، وبنِي َحطّيل، وبِني ُپوِكِرت َهِصوائيم، وبِني آمي. 57َدرقُون، وبِني گادال. 

َخداِمه دَهِيكلا     43434343::::2222گ
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ه وتِري وتِشئي.دكُّلاي نِثنايِه َخداِمه  58 Mوبنِي ا?وِده ِدشِليُمون، طلاثا إِم 
ر ا4ن دلا هِولMيباي 59 Mوآنيلاي دِسقلاي ِمن تِّلا دِملخا وتِّلا دَحرشا، كارو وآدان وإِم 

 بِني دلايا، بِني ُطوبيّا وبِني 60دَمِثبتي بِيثا دَبَبواثاي وَزرا ديّاي، إِن واوا ِمن إِسرائِيل. 
ه وتِري وَخمشي.  Mوِمن بِني َكهنِه، بِني َحَبّيا، بِني َهُقوص، بِني َبرزِيلي، 61نُقودا، إِشتا إِم 

 آني مُپِتشلاي 62ِدشِقلMه طالِيه َبختا خذا ِمن بناثا دَبرزِيلي ِگلعادايا، وپِشلِه ِقريا بِشّماي.  
 وِميِره 63بِكثاوا دتاريخ لا?وجاِغه ديّاي ولا ِكم خازالاي ، وپِشلاي حريِمه ِمن َكهنوثا . 

 ِمنيانا 64طالاي ، دلا ا4خلي ِمن قُذوش قُدِشه ِول دكالِه َكهنا لأوريم وتوميم.  هتِرشاثا 
ه وإِشتي.  Mشُووق ِمن 65دكُّلاي آناي ِددإِيراي ِمن َگلوثا َيسيِره، تِري وا4ربي ا4لِپه وطلاثا إِم 

ه مَزمرانِه Mه وُشوءا وطلاثي .  تِري إِم Mمياثاي دواوا ُشوءا ا4لپِه وطلاثا إِم  ا?وِده ديّاي وَخد�
ه وَخمشا 66ومَزمَرنياثا.   Mت وطلاثي، وَكِوذنِه ديّاي، تِري إِم Mه وإِش Mُسسياثا ديّاي ُشوءا إِم 

ه وإِسري. 67وا4ربي.  Mه وَخمشا وطلاثي، وخَمرانِه إِشتا ا4لپِه وُشوءا إِم Mُگملِه ديّاي، ا4ربا إِم 
 وَخكما ِمن ِريشانِه دَبَبواثا كُد ثِيلاي لِبيثا دَمريا ديلِه با?وِرشِلم، هِولّاي خلاياثا ماقا 68

 هِولّاي خلاياثا ماقا ِدهِولMيباي تا َخزينا 69ِدپِلطلِه مٕايذاي تا بِيثا دَمريا، تا دبانالِه بُدكِثيه.  
  دَكهنِه.ودشولا خاء وإِشتي ا4لِپه َدرَهِمه دِديهوا وَخمشا ا4لِپه ِمنMه دِسيما، وا?ّما ُشوقياثا 

 وتولاي َكهنِه ولِيوايِه، وَخكما ِمن َعّما، ومَزمرانِه وَدرَگداريMه ونَطاِره دَطرا ونِثنايِه وكُلMه 70
إِسرائِيل بِمذيناثا ديّاي.

3333
بنايا دَمِذبحابنايا دَمِذبحابنايا دَمِذبحابنايا دَمِذبحا

دَهيِكلا وبِني     58585858::::2222د
حاِكم َپرسايا بٕايهوذا     63636363::::2222ه

ُصدِره     69696969::::2222و
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 وكُد مِطيلِه َيرخا دُشوءا، وبِني إِسرائِيل واوا بِمذيناثا ديّاي، جِمعلِه ُكلMه َعّما ِمخِديِگه 1
 وِقملِه إيُشوع بُرونا دُيوزاداق وَكهنِه ا4َخواثِيه، وُزوربابِل بُرونا 2 با?وِرشِلم. زدخاء ُگورا 

 ِدشَيلتيِئيل وا4َخواثِيه، وبنيلاي َمِذبحا دا4لاها دإِسرائِيل، تا دَمسقي إِلMيه ِدوِحه ُمقِذه، ِدخ
 وُمِقملاي َمِذبحا بُدكثا دِويوا، مبِه دواوا زُدوثا 3ديلِه كثيوا بَنُموسا دموِشه، ُگورا دا4لاها.  

 َربثا ِمن َعّما دَخِوذراناي أِورتا بگاواي. وُمِسقلاي إِلMيه ِدوِحه ُمقِذه تا َمريا، ِدوِحه ُمقِذه
 وإِوذلاي إِيذا دُقپَرنياثا ِدخ ديلِه كثيوا، وِدوِحه ُمقِذه كُد ُيوما 4ِدمُخشكا ودُبرماِشه.  

 وَبِثر آذي، ُمقرولاي ِدوِحه ُمقِذه 5بُيوِميه بِمنيانا ِدخ ديلِه پقيذا، شولا دُيوما بُيوِميه. 
  تاحددايِموثا درِيشا دَيرِخه، ودكُّلاي إِيَذواثا دَمريا مُقدِشه، ودُكل ماني ِدهِولMه بِمرضاتِيه 

 ومُشِريلاي ِمن ُيوما َقمايا بَيرخا دُشوءا، بُموُسوِقه ِدوِحه ُمقِذه تا َمريا، وَهِيكلا 6َمريا. 
  وَنگاِره ء وِميُخولتا وشِتيثا وِمشخا تايوهِولّاي ِسيما تا نَقاِره  7. طدَمريا لا ِويوا بِنيا 

  ِدخ ِدپِقذلِه كوُرش َملكاكصايُدونايِه وُصورايِه تا دماثاي ِقيسا دا4رِزه ِمن لوَنن لياما ديافا 
دپاِرس طالاي.

َشِريثا ِدبنايا دَهِيكلا گاها دتِتMيَشِريثا ِدبنايا دَهِيكلا گاها دتِتMيَشِريثا ِدبنايا دَهِيكلا گاها دتِتMيَشِريثا ِدبنايا دَهِيكلا گاها دتِتMي
 وبشاتا دتِتMي مَبِثر ما ِدمِطيلاي لِبيثا دا4لاها با?وِرشِلم، بَيرخا ِدتِري، مُشِريلِه ُزوربابِل 8

 بُرونا ِدشَيلتيِئيل وإيُشوع بُرونا دُيوزاداق، وَتماِمتّا دا4َخواثاي، َكهنِه ولِيوايِه، وُكّلاي آني
يل، تا دَفقديلدثِيلاي ِمن َگلوثا لا?وِرشِلم، وُمِقملاي لِيوايِه ِمن بِر    دإِسري ِشنMه ولٕاِ

بخاء لِبّا     1111::::3333ز
بِعجُبونِيه     5555::::3333ح

مُؤّسا     6666::::3333ط
نَحاتِه     7777::::3333ي
دُيوپِه     7777::::3333ك
ُعمرا     8888::::3333ل
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 وِقملِه إيُشوع إِلMه ِدبُنونِيه وا4َخواثِيه وَقدميِئيل وبُنونِيه، وبِني إيهوذا 9پِلُخونا دبِيثا دَمريا.  
ه ِدبُنونِيه وا4َخواثِيه لِيوايِه. Mكُّلاي بِخذاِذه تا دا?وذي شولا دبِيثا دا4لاها.  وبنِي ِدحناداد إِم 

سلاي َبنايِه َهِيكلا دَمريا، ُمِقملاي َكهنِه بِلِوشتا ديّاي وببوقِه  10 Mولِيوايِه بِنيموكُد مُؤس ، 
 بِتشُبوحياثا 11 َملكا دإِسرائِيل.  س دداويذ نآساپ بَصنوِجه، تا َشُبوِحه دَمريا ِمخ سپيثا 

وبِشكارا مُزِميراي تا َمريا: 

” مبِه دطاَولِه، وِول ا4َبد إيلا َرحِمتMيه إِلMه دإِسرائِيل“
 ومُعِيطلِه ُكلMه َعّما بقالا ِعليا كُد آني مَشُبوِحه َمريا، مَسَبب ا4ساسات دبِيثا دَمريا پِشلاي

 وَكبيرا ِمن َكهنِه ولِيوايِه، ورِيشانِه دَبَبواثا ا4ن ساِوه، پِخيلاي بقالا ِعليا كُد 12ِدريِه. 
 خِزيلاي بِنيانا دٓاذي بِيثا دتِملِه قاِمه دإِيناي، مِبه ِدخِزيوالاي بِيثا َقمايا دپِشوالِه بِنيا مَقم

 ولا هِولMيبِه َعّما لِپراشا قالا ِدهتافا 13آذي. وَكبيِره ِمن ناِشه ِخنMه َمعلاوا قالاي بِپصخوثا. 
 دپِصخوثا، ِمن قالِه ِدپخايا دَعّما، مِبه دَعّما ِويوا بِمخايا ببوقِه بقالا رابا، ِول دقالا پِشلِه

شميءا ِمن َرحوقا.

4444
ِدشمانِه بِقياما َدرُقل بنايا دبِيثا دا4لاهاِدشمانِه بِقياما َدرُقل بنايا دبِيثا دا4لاهاِدشمانِه بِقياما َدرُقل بنايا دبِيثا دا4لاهاِدشمانِه بِقياما َدرُقل بنايا دبِيثا دا4لاها

 وشِميلاي ِدشمانِه دإيهوذا ودبِنيامين، ديلاي بنِي َگلوثا بِبنايا َهيِكلا تا َمريا ا4لاها 1
 وقرولاي ِگيبِه دُزوربابِل وِگيبِه درِيشانِه دَبَبواثا وِميراي طالاي:  ” َهم ا4خني 2دإِسرائِيل.  

وُخن مَسَبب دَهم ا4خني كَعبُدخ ِمخواثُوُخن، ا4لاها ديNوُخن، ودِوحلَن طالِيه ِمن Nببانُخ إِم 

كُد آني بِنپاخا بگاواي     10101010::::3333م
ِدخ ِدمُرتِبِله، ِمخ قانُونا     10101010....3333ن

ِدخ ِدمُرتِبلِه داويذ     10101010::::3333س
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ون َملكا دآثور دِكم ماثِيَلن لآخا.“  Nوِميِره طالاي ُزوربابِل وإيُشوع 3ُيماثا دإيَسرَحد 
 وَتماِمتّا درِيشانِه دَبَبواثا دإِسرائِيل، لا كبانُوتُن إِم�ن، َهيِكلا تا ا4لاَهن، إِلّا ا4خني لُخوَذن بِه

 وَعّما دا4را 4دبانُخلِه تا َمريا ا4لاها دإِسرائِيل، ِدخ دِكم پاِقذلَن كوُرش َملكا دپاِرس.  
 وإيِئيراي َمشيرانِه َدرقُل ديّاي تا 5 دإيهوذا وَمِزدئيوالاي دلا باناوا.  عِميِقيريوا لِبّا دَعّما 

ِدمَبطلي َمَشرياثاي كُّلاي ُيماثا دكوُرش َملكا دپاِرس ِول ِدمِلكِله َدرياواش َملكا دپاِرس.
 وبَملكوثا دا4حشيَرش، بَشِريثا دَملكوثِيه كثولاي، بِشكايا لَعماِره دإيهوذا وا?وِرشِلم. 6

 وبُيماثا دا4رَطحَششت، كثولِه بِشلام وَمِترداث وَطوائِيل، وَتماِمتّا دخوراي، تا 7
  بلُشانا آرامايا.ص ٓارامايا وَهم واوا مُپَشقتا ثا4رَطحَششت َملكا دپاِرس إِگ�رتا بِسرطا 

  إِلMه ا?وِرشِلم تار، خذا إِگ�رتا قوكثولاي رحوم ُگورا دديوان، وِشمَشي َسپرا  8
 ِمن رحوم ُگورا دديوان، وِشمَشي َسپرا وَتماِمتّا دخوراي 9ا4رَطحَششت َملكا، بيمارا. 

 َديّانِه وا4َپرَستخايِه وَطِرپلايِه و[أپرسايه] وا4رخايِه وباولايِه وشوَشنكايِه وِدهايِه وعيلامايِه.
ه ِدمُيِسيِره ا4سَنپ�ر  10 Mرابا ومُيقرا، وِكم ُموتولاي بِمذيناثا دَشمِرين،شوساما پيشا دَعم  

حتا دإِگ�رتا  11.  شلاما.  ا دنِيهرا توَتماِمتّا دواوا بِعَبرتا    دِكم َشدريلا طالِيه، تابآذيلا ا4ص�
ا4رَطحَششت َملكا:

َمرپاوا إيداثا دَعّما     4444::::4444ع
بَخط     7777::::4444ث

وَهم كَمِقرياوا     7777::::4444ص
َكثاوا     8888::::4444ق

خاء كثاوا     8888::::4444ر
آُشربانيپال     10101010::::4444ش

بِعَبرتا     10101010::::4444ت
فُرات     10101010....4444ا

ُصرتا ِدكثاوا     11111111::::4444ب
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 ُهويا إيِذيتا تا َملكا، ا4ن 12” ا?وِده ديّوخ، َعّما ديلاي بِعَبرتا دنِيهرا، شلاما. وَدها.  
 ُهذايِه دِسقلاي ِمن ِگيبوخ لِگيَبن وثِيلاي لا?وِرشِلم، وإيلاي بِبنايا

ملاي شورِه ديّاه، ومُخثMثلاي ا4ساسات ديّاه. Mمذيتا َمُروذتا وبِشتا ومُتم 
 وَدها ُشد ياِذي َملكا، دإِن آذي مذيتا پِيشا بنيثا، وقِيمي شوِره 13

 ديّاه، لَپMش ياوي َگزثا درِيشا وُعُشر دَدخلا، وُگمُرك، وبَخِريثا بِه
 -  وَدها مبِه ديُوخ بيخالا ِملخا دبِيثا دَملكا، ولِيلِه 14دهاِوه َزَرر لَملِكه. 

 لايِق بگاَون دخاُزخ ِمندي دهاِوه َزَرر تا َملكا وَسكُنخ، ِمن هاَدخ
 تا دپايِش مُپتشا بِكثاوا دَخبِره دَبَبواثوخ. 15مُشِديَرن وِميِذئَلن تا َملكا. 

 وبِه دخازِت بِكثاوا دَخبِره وبِه ديِيِذت دٓاذي مذيتا ديلا مذيتا َمُروذتا،
يلا تا َملِكه وتا ا4ثرا، وإِوذلاي شُغشيا  Mبگاواه، ِمن ُيماثاگومَضر  

 وا4خني كَميِذُؤخ َملكا، 16َقمايِه.  مآذي َسَبب پِشلا خروتا ٓاذي مذيتا.  
 إِن ٓاذي مذيتا پِيشا بنيثا وپِيشي كميلِه شوِره ديّاه، لا كهاِويلوخ

.“دإِيگاها ساما بِعَبرتا دنِيهرا 
ومُشِديِره َملكا َجواب:  17

 ” تا رحوم رِيشا دديوان وِشمَشي َكثاوا وَتماِمتّا دخوراي ديلاي تيِوه بَشمِرين، وَتماِمتّا
 إِگ�رتا ِدمُشِديُروُخن طالَن، 18دآني ديلاي بِعَبرتا دنِيهرا، شلاما. وَدها 

 وپِقذلي ِدمَپتشي وخازاي تاريخ دٓاذي مذيتا، 19پِشلا قريثا قامي َرندا. 
 وخِزيلاي دٓاذي مذيتا دِمن َقِميثا كِقيما َدرقُل َملِكه، وناِشه ديّاه

 وإِثوا َملِكه َزربانِه با?وِرشِلم، وَحكميوا لِعَبرتا 20كا?وذي شُغشيا وُروبا. 

وعِصيلاي     15151515::::4444گ
فُرات     16161616....4444د
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 دنِيهرا ُكّلاه وپِشلا هِولتا طالاي َگزثا درِيشيثا وُعُشر دَدخلا وُگمُرك.
 وَدها دُرو ُپگدانا ومَبطلو لآناي گوِره دلا پِيشا بنيثا آذي مذيتا، ِول 21

 هُوو شيار دلا ناُشوتُن دا?وذوتُن بُپگداني، تا دلا 22دپالِط ِمنّي ُپگدانا. 
زايِد َفساد وهاِوه َزَرر تا َملِكه.“

حتا دإِگ�رتا دَملكا ا4رَطحَششت قاِمه ِدرحوم ودِشمَشي َكثاوا 23  وكُد پِشلا قريثا ا4ص�
 وخوراي، زِلّاي َقلولا لا?وِرشِلم ِگيبا دُهذايِه وِكمَبطليلاي ِمعواذا دشولا بَزربا وبِخيلا.

 إِيگاها باِطلوالِه شولا دبِيثا دا4لاها ديلِه با?وِرشِلم، وپِشوالِه پطيلا ِول شاتا دتِتMي ِمن 24
ُحكِمه دَدرياواش َملكا دپاِرس. 

5555
ُزوربابِل مَكُمولِه بنايا دَهيِكلاُزوربابِل مَكُمولِه بنايا دَهيِكلاُزوربابِل مَكُمولِه بنايا دَهيِكلاُزوربابِل مَكُمولِه بنايا دَهيِكلا

و نويMه، لُهذايِه دواوا بٕايهوذا وبا?وِرشِلم، بِشّما 1 Nومُنبِيلاي َحگّي وزَخريا بُرونا دَعد 
 إِيگاها ِقملاي ُزوربابِل بُرونا دِشيَلتٕاِيل، وإيُشوع بُرونا دُيوزاداق، 2دا4لاها دإِسرائِيل إِلّاي.  

 با?و ُزونا 3ومُشِريلاي بِبنايا بِيثا دا4لاها ديلِه با?وِرشِلم، وإِّماي واوا نويMه دا4لاها بِعياناي. 
 ثِيلاي إِلّاي َتتَني حاِكم ِدعَبرتا دنِيهرا وشَترُبوزناي وخوراي، وِميراي طالاي:  ”ماني

 إِيگاها ِميَرن 4هِولMه طالُوُخن ُپگدانا تا دبانُوتُن آذي بِيثا، وتا ِدمَكملوتُن لآذي شورا ؟“ 
 وإِينا دا4لاهاي واوا إِلMه دساِوه دُهذايِه، 5طالاي ِشّمانِه دگوِره ا4ن ديلاي بِبنايا ا4ذ بِنيانا. 

 ولا ِكمَبطليلاي ِمن بنايا. ِول ِدمِطيلِه ا4ذ َخبرا تا َدرياواش. وإِيگاها ُمِديراي َجواب
حتا  6بٕاِگ�رتا َبَحس ا4ذ ِمندي.    دإِگ�رتا ِدمُشِديِره َتتَني حاِكم ِدعَبرتا دنِيهراهٓاذيلا ا4ص�

 مُشِديراي 7وشَترُبوزناي وخوراي [آپرسخايه] ديلاي بِعَبرتا دنِيهرا تا َدرياواش َملكا. 
طالِيه إِگ�رتا وهاَدخ كثولاي بگاواه:

ُصرتا     6666::::5555ه
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4ثرا دإيهوذا لبِيثا 8” لَدرياواش َملكا - ُكلMه شلاما.    ُهويا إيِذيتا لِگيبا دَملكا دزِل�ن لا
 دا4لاها رابا، وخِزيَلن ديلاي بِبنايا بِكيپِه رابِه، وبِدرايا ِقيِسه بُگدانِه وا4ذ

 إِيگاها مُبِقيَرن آناي 9 إيلِه بِبرايا بَقلولا، وبِنجاحا بٕايذاي. وپِلُخونا 
 ساِوه، وِميَرن طالاي هاَدخ: ‘ ماني ِكم ياِولNوُخن ُپگدانا دبانُوتُن ٓاذي

 وَهم ِكم َبقُرخلاي لِشّمانِه ديّاي تا 10بِيثا وِدمَتّموتُن ا4ن شوِره ؟ ’  
 ومُجِوبلاي با4ن 11دَميِذُؤخلوخ، وكثولَن ِشّمانِه دگوِره رِيشانِه ديّاي. 

 َتناياثا وِميراي: ‘  ا4خني ا?وِده إيُوخ دا4لاها ِدشَميّا وا4را، وإيُوخ بِبنايا آذي
 بِيثا دِويوا بِنيا مَقم ا4ن ِشنMه َكبيِره، وَملكا دإِسرائِيل رابا ِكم بانِيلِه وِكم

ملِه.   Mزإِلّا َبِثر ما دُمجِگيراي َبَبواَثن ا4لاها ِدشَمّيا ِكم سالِملاي  12َتم 
 لٕايذا ِدنووَخذناَصر َملكا دبابِل َكلدايا، وآوولِه ِدخرولِه ا4ذ بِيثا ومُيِسيِره

 وبشاتا َقِميثا دكوُرش َملكا دبابِل، مُپِلطلِه كوُرش َملكا 13َعّما لبابِل. 
 وَهم ا4ن سپاِقه دٓاذي بِيثا دا4لاها، 14ُپگدانا دپايِش بِنيا ا4ذ بِيثا دا4لاها.  

 ديلاي ِمن ِديهوا وِسيما، دِكم پالِطلاي نووَخذناَصر ِمن َهيِكلا
 دا?وِرشِلم، وِكم ماثِيلاي لَهِيكلا ديلِه بُگو بابِل، ِكم پالِطلاي كوُرش

يه ِششَبّصار Mَملكا ِمن َهيِكلا ديلِه ببابِل وپِشلاي هويلِه تا خاء ِشم 
 وِميِره طالِيه: ”شُقول ا4ن سپاقِه وسي دريلاي 15دِكم ماقِموالِه حاِكم. 

 بگاِوه دَهِيكلا ديلِه با?وِرشِلم، وُشد پايِش بِيثا دا4لاها بِنيا بُدكِثيه. “ 
 إِيگاها ثِيِله ِششَبّصار آذي ودرِيلِه ا4ساس دبِيثا دا4لاها ديلِه با?وِرشِلم، 16

 وَدها إِن عاِجبِله َملكا 17وِمن ا?و ُزونا وِول َدها إيلِه بِبنايا ولِيلِه كميلا. 
 ُشد مَپتMش بَخزينا دَملكا ديلِه تاما ببابِل. إِن إيلِه هويلا كوُرش َملكا

شولا     8888::::5555و
ِكم ساپِيلاي     12121212::::5555ز
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 ُپگدانا دپايِش بِنيا بِيثا دا4لاها با?وِرشِلم ؟ وُشد مشاِديَرن َملكا ُمراد ديMه
 با4ذ ِمندي.“ح

6666
َدرياواش پِقذلِه تا دباناي َهِيكلاَدرياواش پِقذلِه تا دباناي َهِيكلاَدرياواش پِقذلِه تا دباناي َهِيكلاَدرياواش پِقذلِه تا دباناي َهِيكلا

 إِيگاها َدرياواش َملكا هِولMه ُپگدانا تا ِدمَپتشي بِبيثا ِدكَثوانِه بُدكثا دواوا َخزينا دريثا 1
  كثيوا بگاِويه:طوپِشِله ِخزيا ُگو ا4حماثا، بَقصرا ديلِه با4ثرا دماداي ِسپرا  2بُگو بابِل.  
بشاتا َقِميثا لُحكِمه دكوُرش َملكا، كوُرش َملكا هِولMه ُپگدانا: 3” تِخُرونا. 

 دبِيثا دا4لاها با?وِرشِلم، ُشد پايِش بِنيا بِيثا بُدكثا ِدكُدوحي بگاواه ِدوِحه، وُشد پِيشي
 وُگدانِه 4ا4ساسات ديMه بِنيِه، ِعليوثِيه إِشتي درائِه وپِثيوثِيه إِشتي درائِه. 

  ُشديِمن طلاثا رِيِزه دِكيپانِه رابِه.  ورِيزا دا4ربا ِمن ِقيِسه خاثِه، ونَپقاثا 
 وَهم سپاقِه دبِيثا دا4لاها ِمن ِديهوا 5پِيشي هويِله ِمن بِيثا دَملكا.  

 وِسيما، ِدمُپِلطلِه نووَخذناَصر ِمن َهيِكلا دا?وِرشِلم وِكم نُوبِّلاي لبابِل،
 ُشد پِيشي هويلِه وُمِديِره لَهيِكلا ديلِه با?وِرشِلم لُدكثاي، وپِيشي ِدريِه

 وَدها يا َتتَني حاِكم ِدعَبرتا دنِيهرا وشَترُبوزناي وخوِره 6بِبيثا دا4لاها. 
 ديNوُخن [آپرسخايه]، ديلاي بِعَبرتا دنِيهرا، هاِوه دَرحقوتُن ِمن تاما.

 ولا مَعِنطلوتُن پِلُخونا دبِيثا دا4لاها آذي. إِلّا حاِكم دُهذايِه وساِوه 7
 وهِولّي ُپگدانا بِمندي 8دُهذايِه ُشد باناي بِيثا دا4لاها ٓاذي بُدكِثيه. 

َقرار.  ِعجُبونِيه     17171717::::5555ح
مَگلثا     2222::::6666ط

وَمصَرف     4444::::6666ي
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 ِدكلازِم دا?وذوتُن تا ساِوه دُهذايِه آني، لِبنايا بِيثا دا4لاها آذي. وِمن مال
 دَملكا وِمن رِيشيثا ِدعَبرتا دنِيهرا ُشد پِيشي هويلا ُكّلاي َنپقاثا دلا

 وَهلّولاي ِمندي ديلاي سنيِقه إِلMيه، 9َعنَطلتا تا آني گوِره دلا مَبطلي. 
 ِمن تُوِره وَبرانِه وپاِره تا ِدوِحه ُمقِذه تا ا4لاها ِدشَمّيا، وِمن ِخطMه وِملخا

 وَخمرا وِمشخا، ِمخِديِگه دا4مري َكهنِه ديلاي با?وِرشِلم، ُشد پِيشي
 تا دَمِقروي ُقربانِه َمر ريخا 10هويلِه طالاي ُيوما بُيوما دلا َعنَطلتا. 

 وكَپقِذن 11َبّسيما تا ا4لاها ِدشَميّا، وِدمصالاي تا خايِه دَملكا وبُنونِيه. 
 دكُل ناشا دلا راِخش بُموَجب دا4ذ ُپگدانا بِه دپايِش گريشا ِقيسا ِمن

 بِيِثيه، وبِه دپايِش مُعلقا وصليوا إِلMيه، وهاَدخ َهم بِيِثيه بپايِش أويذا
يه تاما، بِه دَمهلِك كُل 12 مَسَبب آذي. كسولا  Mوا4لاها ِدمُشِريِله ِشم 

 َملكا وَعّما دپاِشط إيِذيه ومَشخلِپ َين خارو بِيثا دا4لاها آذي ديلِه
با?وِرشِلم. آنا َدرياواش هاَدخ كَپقِذن بآذي، دپايِش أويذا َقلولا.“

تَيمتا ِدبنايا دَهِيكلا وَدَشنِتيهتَيمتا ِدبنايا دَهِيكلا وَدَشنِتيهتَيمتا ِدبنايا دَهِيكلا وَدَشنِتيهتَيمتا ِدبنايا دَهِيكلا وَدَشنِتيه
 إِيگاها َتتَني حاِكم ِدعَبرتا دنِيهرا وشَترُبوزناي وخوراي أِوذلاي بَقلولا ِدخ ِدپِقذلِه 13

 وساِوه دُهذايِه بنيلاي ونِجحلاي ِدخ ِدمُنِبيلاي َحگّي نويّا وزَخريا 14َدرياواش َملكا. 
ملاي لِبنيانا ِمخ ُپگدانا دا4لاها دإِسرائِيل، وِمخ ُپگدانا دكوُرش Mو. وبنيلاي ومُتم Nبُرونا دَعد 

 وكِملMه آذي بِيثا بُيوما ِدطلاثا بَيرخا دٓاذار بشاتا 15وَدرياواش وا4رَطحَششت َملكا دپاِرس.  
ت لَملكوثا دَدرياواش َملكا.  Mوبنِي إِسرائِيل، َكهنِه ولِيوايِه، وساما دِويوا پيشا ِمن 16دإِش 

 وُمقرولاي تا َدَشنتا دبِيثا دا4لاها ٓاذي، 17بِني َگلوثا مُدِشنّاي بِيثا دا4لاها ٓاذي بپِصخوثا. 
ه پاِره وتِريَسر ِگديِه دإِزMه تا قُربانا ِدخطيثا مَبَدل كُلMه Mه َبرانِه، وا4ربا إِم Mا?ّما ُتوِره وتِري إِم 

 وُمِقملاي َكهنِه بگوِده ديّاي، ولِيوايِه 18إِسرائِيل ِمخِديِگه دِمنيانا دُشوِطه دإِسرائِيل. 

زِبلا     11111111::::6666ك
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بگوِده ديّاي تا ِخدِمتّا دبِيثا دا4لاها ديلِه با?وِرشِلم، ِدخ ديلِه كثيوا بِكثاوا دموِشه. 

مُيسِره بِٕاواذا پِصحامُيسِره بِٕاواذا پِصحامُيسِره بِٕاواذا پِصحامُيسِره بِٕاواذا پِصحا
 مبِه دَكهنِه ولِيوايِه ُمنِظفلاي 20وإِوذلاي بِني َگلوثا لِپصحا با4رباَسر مَيرخا َقمايا.  19

 گياناي ُكّلاي، وكُّلاي واوا َنظيِفه، ونِخيراي پارِه دپِصحا تا ُكّلاي بِني َگلوثا وتا
 وِخّلاي بنِي إِسرائِيل ا4ن ِددإِيراي ِمن َگلوثا ِدخ دِكم آِخلMه 21ا4َخواثاي َكهنِه وَهم طالاي. 

 كُل َمن ِدپِرشلِه گيانِيه ِمن مُطميوثا دَعّما دا4را، وثِيلاي تا َصلُويِه قاِمه دَمريا ا4لاها
 وإِوذلاي إِيذا دَپطيرا ُشوءا ُيماثا بِپصخوثا مِبه دَمريا ِكم َمپِصخلاي، وُمِديِره 22دإِسرائِيل.  

لِّبا دَملكا دآثور إِلّاي، تا دَمزِخم إيداثاي بِپلُخونا دبِيثا دا4لاها، ا4لاها دإِسرائِيل.

7777
ِعزرا بيثايا لا?وِرشِلمِعزرا بيثايا لا?وِرشِلمِعزرا بيثايا لا?وِرشِلمِعزرا بيثايا لا?وِرشِلم

 وهِويلا مَبِثر ا4ن ِگدِشه بَملكوثا دا4رَطحَششت َملكا دپاِرس.  ِعزرا بُرونا ِدسرايا بُرونا 1
 بُرونا دا4مريّا، 3بُرونا دَشلّوم، بُرونا دصاُدوق، بُرونا دا4حيطوب.   2ِدعَزريا، بُرونا دحيلِقيا.  

ي.  4بُرونا ِدعَزريا، بُرونا ِدمراُيوث.  Mبُرونا 5بُرونا ِدزَرحيا، بُرونا دُعّزي، بُرونا دَبق 
 ِعزرا ٓاذي ِسقِله ِمن 6دآويشوع، بُرونا دِفنَحس، بُرونا دا4لِيَعَزر، بُرونا دا4هُرن رِيشا دَكهنِه. 

 بابِل، وآوو ِويوا َكثاوا مهيرا بَنُموسا دموِشه دِكم ياِولMه َمريا ا4لاها دإِسرائِيل. وِكم ياِولMه
يه.   Mيه ناِشه ِمن بِني 7َملكا ُكل ما ِدطِلبِله مِبه دإيذا دَمريا ا4لاِهيه واوا إِم Mوِسقلاي إِم 

 ، ونِثنايِه لا?وِرشِلم بشاتا دإِشَوأ لإِسرائِيل وَكهنِه ولِيوايِه ومَزمرانِه ونَطارِه دَطرا 
?وِرشِلم بَيرخا دَخمشا بشاتا دإِشَوأ لُحكِمه دَملكا.   8دا4رَطحَششت َملكا.    مبِه 9وثِيلِه لا

 ِدبُيوما َقمايا ِمن َيرخا َقمايا مُشِريلِه بيساقا ِمن بابِل، وبُيوما َقمايا مَيرخا دَخمشا مِطيلِه
?وِرشِلم مِبه دإيذا ُطوتا دا4لاها واوا إِلMيه.   مَسَبب دِعزرا ُمثِبتِله لِبMيه لِرخاشا بَنُموسا دَمريا 10لا

َدرَگداريMه     7777::::7777ل
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ودآِوذ بگاِويه، ودُمولِپ بٕاِسرائِيل قانُونا وَشرِعه. 

َكثاوا دا4رَطحَششت َملكا تا ِعزراَكثاوا دا4رَطحَششت َملكا تا ِعزراَكثاوا دا4رَطحَششت َملكا تا ِعزراَكثاوا دا4رَطحَششت َملكا تا ِعزرا
 وآذيلا ُصرتا ِدكثاوا ِدهِولMه َملكا ا4رَطحَششت تا ِعزرا دِويوا َكهنا وَكثاوا.  َكثاوا 11

دَتناياثا دُپگدانِه دَمريا وَشرِعه ديMه تا بِني إِسرائِيل.
 ” ِمن ا4رَطحَششت َملكا دَملِكه، تا ِعزرا َكهنا َكثاوا دنَُموسا دا4لاها ِدشَمّيا 12

 هِولّي ُپگدانا، إِيما دبائِه بَملكوثي ِمن َعّما دإِسرائِيل وَكهنِه 13كميلا، شلاما.  
 مِبه دآيِت پِشلوخ مُشدرا مِگيبا 14ديMه ولِيوايِه تا ددائِر لا?وِرشِلم، إِّموخ، ُشد دائِر. 

 دَملكا وُشوءا َمشيرانِه ديMه تا ِدمَبقِرت إِن إيلِه َعّما دإيهوذا وا?وِرشِلم بِرخاشا
 وتا دَنبلِت إِّموخ ِسيما وِديهوا 15ِمخِديِگه دنَُموسا دا4لاهوخ ديلِه بِيَنث إيداثوخ. 

 وكُل ما 16ِدهِولّاي َملكا وَمشيرانِه ديMه خلِيتا تا ا4لاها دإِسرائِيل ِدكعاِمر با?وِرشِلم. 
ه دكُل ما دقايِر وياِول َعّما Mه، إِمMه با4ثرا دبابِل ُكلMدَشقلِت ِمن ِسيما وِديهوا دخازِت 

 تا دُزونِت با4ذ ِسيما دلا 17وَكهِنه ِمن رضاتاي تا بِيثا دا4لاها ديّاي ديلِه با?وِرشِلم.  
  وَمِقرِوتّاي إِلMه دَمِذبحا ديلِه بِبيثامَعنَطلتا تُوِره وَبرانِه وپاِره وُقربانِه ديّاي، ونوقاياي 

 وِمندي دعاِجبلوخ آيِت وا4َخواثوخ أووذولِه بِمندي 18دا4لاُهوُخن ديلِه با?وِرشِلم. 
 وسپاقِه دپِشلاي 19دزايِد ِمن ِسيما وِديهوا. وإووذولِه ِمخ ِعجُبونا دا4لاُهوُخن. 

 هويلِه طالوخ، تا ِخدِمتّا دبِيثا دا4لاهوخ، َمقرولاي قاِمه دا4لاها دا?وِرشِلم.
 وِمندي دَسنِقت إِلMيه تا بِيثا دا4لاهوخ دِكِذت ديِوت لزيما تا دا?وِذتMه، َهلMه ِمن 20

 وِمنّي آنا ا4رَطحَششت َملكا پِقذلي كُّلاي َخزنَداريMه ديلاي 21بِيثا دُخزناثا دَملكا.  
 بِعَبرتا دنِيهرا، دكُل ِمندي دطالِب ِمنNوُخن ِعزرا َكهنا َكثاوا دنَُموسا دا4لاها

 ِول ا?ّما َوزنِه دِسيما، وا?ّما َككِره دِخطMه، وا?ّما َبتMه 22ِدشَميّا، بياووتولِه دلا َعنَطلتا. 

وُقربانا دَخمرا ديّاي     17171717::::7777م
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 وكُل ما ِدپِقذلِه ا4لاها ِدشَمّيا ُشد 23 دَخمرا وا?ّما زِقMه ِمشخا، وِملخا دلا َخجَبنتا. ن
 پايِش ٔاويذا بَكّشيروثا تا بِيثا دا4لاها ِدشَمّيا، تا دلا ُهويا ِحمِثيه إِلMه دَملكوثا دَملكا

 وبَميِذُؤخلُوُخن دكُّلاي َكهنِه ولِيوايِه ومَزمرانِه ونَطاِره دَطرا، ونِثنايِه 24وبُنونِيه.  
 وَخداِمه ِخنMه بِبيثا دا4لاها آذي، لِيِثن َدستور إِلّاي، لِهوالا رِيشيثا، َين ُعُشر

 وآيِت يا ِعزرا ِمخِديِگه دِحِخمثا دِكم ياِولّوخ ا4لاهوخ، 25دَدخلا، وَين َضريبا. 
  تا ُكّلاي َيذائِه دنَُموساسماِقم َربّابيMه وَديّانِه تا دِديني لُكلMه َعّما ديلِه بِعَبرتا دنِيهرا 

 وكُل ماني دلا آِوذ بَنُموسا دا4لاهوخ 26دا4لاهوخ، وآني دلا ِكذي َملپولاي. 
  ِقشيا بَقلولا، بُموثا َين بِطراذا َين بياِول مالعوَنُموسا دَملكا، ُشد هاِوه إِلMيه دينا 

.“ص َين دآُروتولِه بِبيثا دإِريِه ث
 وِميِره ِعزرا:  ”بريَخِله َمريا ا4لاها دَبَبواَثن ا?و ِددرِيلِه ا4ذ ِمندي بِلّبا دَملكا، تا َسُقولِه بِيثا 27

 وِكم كاِسيلي بَرحِمتMيه قاِمه دَملكا وَمشيرانِه ديMه وقاِمه دكُّلاي 28دَمريا ديلِه با?وِرشِلم. 
 ِريشانا دَملكا َگّباِره، إِلّا آنا زِخملي مِبه دإيذا دَمريا واوا إِلّي، ومُگِبيلي ِمن إِسرائِيل

ِريشانِه تا دا4سقي إِّمي.“

8888
ه دِعزرا Mه دِعزراِشّمانِه دُطهِمه ِددإِيراي إِم Mه دِعزراِشّمانِه دُطهِمه ِددإِيراي إِم Mه دِعزراِشّمانِه دُطهِمه ِددإِيراي إِم Mِشّمانِه دُطهِمه ِددإِيراي إِم

ِزقMه     22222222::::7777ن
دفُرات     25252525::::7777س
ُحكم     26262626....7777ع
غراما     26262626....7777ث
بَحِبس     26262626::::7777ص
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  دآني دثِيلاي إِّمي ِمن بابِل بُيماثا دُحكِمهقوٓانيلاي ِشّمانِه درِيشانِه دَبَبواثاي، وا?وَجغ  1
 ِمن بِني ِفنَحس َگرُشوم، وِمن بِني إيثاَمر دانيMيل، ِمن بِني داويذ 2دا4رَطحَششت َملكا.  

يه ا?ّما وَخمشيرِمن بِني شَكنيا، ِمن بِني َپرُعوش: زَخريا، وپِشلاي ُمِكثِوه  3َحطّوش.  Mإِم  
ه ا?رِزه.  4ا?رِزه.   Mيه تِري إِم Mوِمن بِني 5وِمن بِني پَحت ُموَءو:  إِيلُيوِعيَني بُرونا ِدزَرحيا وإِم 

ه ا?رِزه.   Mيه طلاثا إِم Mوِمن بِني عادين: عاِود بُرونا دُيوناثان 6شَكنيا: بُرونا دَيحزيِئيل، وإِم 
يه َخمشي ا?رِزه.  Mيه ُشوئي ا?رِزه.  7وإِم Mوِمن بِني 8وِمن بِني عيَلم:  إيَشعيا بُرونا دَعَتليا، وإِم 

يه تمانا ا?رِزه.  Mوِمن بِني ُيّواو: ا?وَبديا، بُرونا دَيحيِئيل، 9شَپطيا: زِبدايا بُرونا دميخائِيل، وإِم 
ه وتمانِيَسر ا?رِزه.  Mيه تِري إِم Mيه ا?ّما وإِشتي 10وإِم Mوِمن بِني شلُوميث: بُرونا دُيوِسپيا، وإِم 

يه تَمنيا وإِسري ا?رِزه.  11ا?رِزه.   Mوِمن بِني َعزگاد: 12وِمن بِني باَبي: زَخريا بُرونا دباَبي، وإِم 
يه ا?ّما وإِسرا ا?رِزه.  Mوِمن بِني آُدونيقام ا4ن َخرايِه. وٓانيلاي 13ُيوَحنّان بُرونا دَهّقاطان وإِم 

 وِمن بِني َبغَوي، عوثاي وزابود 14ِشّماناي إِيليَپَلط َيعيِئيل وشَمعيا، وإِّماي إِشتي ا?رِزه.  
وإِّماي إِشتي ا?رِزه.

دا4رتا ِدمُيسِره لا?وِرشِلمدا4رتا ِدمُيسِره لا?وِرشِلمدا4رتا ِدمُيسِره لا?وِرشِلمدا4رتا ِدمُيسِره لا?وِرشِلم
  لا4هوا.  ونِخثَلن تاما طلاثا ُيماثا.  وكُد ِخيري بَعّماشوِكم َجمِعنّاي لِنيهرا دكاثِه  15

يليعاَزر 16وبَكهنِه دواوا بِيناثاي، لا خِزيلي َهم خاء ِمن بِني لِيوي تاما.   ومُشِديري لٕاِ
يلناثان ولناَثن ولِزَخريا ولَمشولَم رِيشانِه، يلناثان ولياريو ولٕاِ  و[ إيريئيل] ولِشَمعيا ولٕاِ

يلناثان َفهيميMه.  و رِيشا، بُدكثا ِدكِپيشا قريثا َكِسپيا، وِميري 17ولُيوياريو ولٕاِ Nومُشدريلي لَعد 
و وا4َخواثِيه نِثنايِه، بُدكثا ِدكپِيشا قريثا َكِسپيا، تا دماثالَن Nطالاي َمحِكيثا دا4مريلا تا َعد 

 وبَسَبب إيذا دا4لاها ُطوتا دواوا إِم�ن، ِكم ماثالَن ُگورا َحّكيما 18َخداِمه تا بِيثا دا4لاَهن.  

ُطهما     1111....8888ق
مُسِجلMه     3333::::8888ر

ِدكجاِره     15151515::::8888ش
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 وحُشويا 19ِمن بِني َمحلي بُرونا دلِيوي بُرونا دإِسرائِيل، وشرويا وبُنونِيه وا4َخواثِيه تمانِيَسر.  
يه إيَشعيا ِمن بِني ماراري، وا4َخواثِيه وبُنوناي إِسري.   Mوِمن نِثنايِه دِكم دارِيلاي 20وإِم 

ه وإِسري. ُكّلاي پِشلاي ِقريِه Mه درِيشانِه تا ِخدِمتّا دلِيوايِه ِمن نِثنايِه، تِري إِم Mداويذ إِم 
 وقِريلي تاما لِصياما، وا4خني إِلMه دنِيهرا دا4هوا، ودَمخُتخ گيانَن قاِمه دا4لاَهن، 21بِشّماناي.  

 مَسَبب ِدنِخپلي 22ودَطلُبخ ِمنMيه دَمخِويَلن ا?رخا ُطوتا طالَن وتا يالَن، وتا كُل مال دي�ن. 
ه دَملكا Mه ِدشمانِه با?رخا. مِبه دُمحِكيَلن إِمMدَطلِبن ِمن َملكا َعسَكر وَركاِوه تا دِعينيَلن إِل 

 وِميَرن:  ” إيذا دا4لاَهن بِه دُهويا إِلMه دُكّلاي ٓاناي ِدكَطلبيلِه بُطوتا، وإيذا قشيثا دِحمِثيه إِلMه
  ِمن ا4لاَهن وِكم شاِميَلن.توِصمَلن وطِلبَلن تا آو ِمندي  23دا4ن دَرحقي ِمنMيه.“ 

 ومُگِبيلي ِمن رِيشانِه دَكهنِه تِريَسر، وآنيلاي:  شرويا، وحُشويا، وإِّماي إِسرا ِخنMه ِمن 24
 وتِقلّي طالاي ِسيما وِديهوا وسپاقِه قُربانا تا بِيثا دا4لاَهن دِكم ياِولّاي َملكا 25ا4َخواثاي.  

 وتِقلّي طالاي إِشتا 26وَمشيرانِه ديMه ورِيشانِه ديMه وكُّلاي آناي دواوا تاما ِمن بِني إِسرائِيل. 
ه وَخمشي َككِره دِسيما، وا?ّما َككِره  Mِمن سپاِقه دِسيما، وا?ّما َككِره دِديهوا.اإِم  

 وإِسري َقطِخه دِديهوا كطاواي ا4لپا َدرَهِمه.  وتِري سپاِقه ِدنحاشا َشؤوثا وَرندا وا4گَرن 27
 وِميري طالاي: ”ا4ختو إيُووتُن مُقدِشه تا َمريا، وسپاقِه إيلاي مُقدِشه، 28ِمخ ِديهوا.  

 هُوو شيار ونطورولاي 29وِسيما وِديهوا إيلاي خِليتا ِمرضاتاي تا َمريا ا4لاها دَبَبواثُوُخن. 
 ِول دَتقلوتولاي قاِمه درِيشانِه دَكهنِه ولِيوايِه، ورِيشانِه دَبَبواثا دإِسرائِيل با?وِرشِلم با?وداثا

 وشِقّلاي َكهنِه ولِيوايِه ِسيما وِديهوا وسپاقِه دپِشلاي تقيلِه تا دماثالاي 30دبِيثا دَمريا. “ 
?وِرشِلم لِبيثا دا4لاَهن.   وپِلطَلن ِمن نِيهرا دا4هوا، بُيوما ِدتِريَسر مَيرخا َقمايا، تا دزالَن 31لا

?وِرشِلم. وإيذا دا4لاَهن واوا إِل�ن إِم�ن وِكم َخلصالَن ِمن إيذا دِدشمان وَمِشلخانِه دَكمنيوا  لا
 وبُيوما دا4ربا پِشلاي تقيِله ِسيما 33ومِطيَلن لا?وِرشِلم، وتولَن تاما طلاثا ُيماثا.   32با?رخاثا. 

يه إِيليعاَزر بُرونا Mوِديهوا وسپاقِه بِبيثا دا4لاَهن، بٕايذا ِدمِريُموث بُرونا دا?وريّا َكهنا وإِم 

4ذ نيتا     23232323::::8888ت لا
َوزنِه     26262626....8888ا
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 وُكل ِمندي پِشلِه 34دِفنَحس، وإِّماي ُيوزاواد بُرونا دإيُشوع ونُوَعديا بُرونا دبِنّوي لِيوايِه. 
 ويالِه دثِيلاي ِمن َگلوثا ُمقرولاي ِدوِحه 35. ببِنيا وتقيلا، وپِشلا ُكّلاه تَقلتا كثوتا بِعّدانا 

 ، وُشوءاگُمقِذه تا ا4لاها دإِسرائِيل تِريَسر تُوِره مَبَدل كُلMه إِسرائِيل، وإِشتا وتِشئي َبرانِه 
 وُشوئي پارِه، وتِريَسر نِيريMه قُربانا ِدخطيثا. وُكّلاي پِشلاي ُمسِقه ِدوِحه ُمقِذه تا َمريا.

 وهِولّاي ُپگدانِه دَملكا تا َوكيليMه دَملكا، وواليMه وُشلطانِه ِدعَبرتا دنِيهرا دفُرات، وِعنّاي 36
لَعّما، وبِيثا دا4لاها.

9999
صلُوثا دِعزرا َبَحس گوارا ما4ن دلِيلاي ُهذايِهصلُوثا دِعزرا َبَحس گوارا ما4ن دلِيلاي ُهذايِهصلُوثا دِعزرا َبَحس گوارا ما4ن دلِيلاي ُهذايِهصلُوثا دِعزرا َبَحس گوارا ما4ن دلِيلاي ُهذايِه

 وكُد كِمّلاي آني كُّلاي، قرولاي لِگيبي رِيشانِه وِميراي:  ” لا پِرشلِه َعّما دإِسرائِيل 1
ه دا4راثا، ِمن كَنعنايِه وحيثايِه وپِيِريزايِه وياُووسايِه Mوَكهنِه ولِيوايِه گياناي ِمن ِطميوثا دَعم 

ونايِه وُموءاوايِه وِمصرايِه وآُمورايِه.  Nمِبه ِدشِقّلاي ِمن بناثاي تا گياناي وتا بُنوناي 2وَعم 
ه دا4راثا. وإيذا درِيشانِه وَربّابيMه واوا با4ذ ُعولا َقِميثا.“  Mوكُد 3وخِوخلاي َزرا مُقدشا بَعم 

 شِميلي ا4ذ َخبرا ِجقلي ُجلّي وَقبايي ونِشلّي ُكوسا درِيشي وَدقني، وتولي وآنا حيرا
 وجِمعلاي لِگيبي كُّلاي آني ِدزِديلاي ِمن َتناياثا دا4لاها دإِسرائِيل، مَسَبب 4بِگياني.  

 وكُد پِشلا ِعّدانا دُقربانا 5ُعولا ِدبنِي َگلوثا، وآنا تولي حيرا بِگياني، ِول ُقربانا دَرمشا. 
 دَرمشا ِقملي ِمن ا?وقاني، وبِركلي لُبركاثي بُجلّي وَقبايي دواوا جيِقه، وپِشطلي إيداثي

 وِميري:  ” يا ا4لاهي نخيَپِون وخجيَلِون دَمعلِن يا ا4لاهي پاثي قاموخ، 6قاِمه دَمريا ا4لاهي. 
يل ِمن رِيَشن، وُعولَن مِطيِله لِعليوثا ِدشَمّيا.   ِمن ُيماثا 7مِبه ِدخطيّاَثن ِزدلاي وعلِيلاي لٕاِ

 دَبَبواَثن ا4خني إيُوخ بِگناها رابا وِول آذي ُيوما. ومَسَبب دزِدلاي بيشاَثن، پِشَلن مُسلِمه

با?و ُزونا     34343434::::8888ب
پارا     35353535::::8888گ
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 ا4خني وَملِكه دي�ن وَكهنِه دي�ن لٕايذا دَملِكه دا4راثا لِسيپا ولَگلوثا، ولِنهبا ولِنَخپتا دَپثواثا ِمخ
 وَدها ِمخِديِگه دَطرَپثتا دإِينا هِويلا طالَن َرحِمه مِگيبا دَمريا ا4لاَهن تا دشاِوق 8إِديو ُيوما. 

  با4ثرا دُقدِشه تا دَمبِهر ا4لاَهن إِيَنن ودياِول�ن خايِه خا ِقّصادخاء ساما ِمن�ن، ودياِول�ن ِسكثا 
 مَسَبب بَحّقوثا دا?وِده إيُوخ ا4خني، وبا?ودوَثن لا ِكم ناِشيَلن ا4لاَهن، وِكم 9بُزونا دا?ودوَثن. 

ينا دَملِكه دپاِرس. وِكم ياِول�ن خايِه تا دبانُخ بِيثا دا4لاَهن وتا ِدمَخثNخ  ياِول�ن َرحِمه بٕاِ
 وَدها ما ا4مُرخ يا ا4لاَهن ِمن 10 ِدمحاميَلن بٕايهوذا وبا?وِرشِلم. هَخرابواَثن، وِكم ياِول�ن گودا 

 ِدپِقذلوخ بگاواي بٕايذا دا?وِده ديّوخ 11َبِثر ُكّلاي ٓاني ؟ مَسَبب ِدشِوقَلن ُپگدانِه ديّوخ. 
ه دا4راثا  Mه وِميروخ:  ‘ ا4را ديُووتُن بِٕاوارا تا دَيرثوتولا، إيلا ا4را مُطِميثا بِطميوثا دَعمMونوي، 

 وَدها لا ياووتُن بناُثوُخن تا بُنوناي، ولا 12دِكم مالالا ِمن ا4ذ بارا لآو بارا بشولِه مُرزلِه. 
 َشقلوتُن بناثاي تا بُنونُوُخن، ولا َطلبوتُن شلاماي ولا ُطوتاي ِول ا4َبد، تا دهاُووتُن َزخِمه

 وَبِثر كُل ما ِدگِدشلِه 13وا4خلوتُن لُخما ِمن طاواثا دا4را، وِدمَيرثوتولا تا يالُوُخن ِول ا4َبد. ’  
 إِل�ن مَسَبب عواَذن بيِشه، وگناَهن رابا.  آيِت يا ا4لاَهن ِكم جازِت�ن بِش ِقّصا ِمن ِمندي

 ُمو كبارِه دَدأُرخ گاها ِخرتا 14ِدكِمسِتيهلُخ لِخطّياَثن، وِكم ياِوت�ن خَلصتا خِديِگه دٓاذي. 
ه ِدكا?وذي آني شِنعواثا ؟ ُمو لا Mه دَعم Mِومَتعُدخ لُپگدانِه ديّوخ، وُگوُرخ وَمگوُرخ إِم 

 يا َمريا ا4لاها 15كَجگِرت ِمن�ن ِول دفانِت�ن، ولا كپايِش ِمن�ن َهم خاء ساما پيشا وخليصا. 
 دإِسرائِيل، آيِت َزّديَقِوت مبِه دِكم َخلِصت�ن وِكم ُشوِقت�ن بيخايِه ِمخِديِگه دٓاذي ُيوما.
 خزي، ا4خني إيُوخ قيِمه قاموخ وكِقيُرخ بِگناَهن. ومَسَبب ٓاذي گناها لا كِمسِتيهلُخ

دِقيُمخ قاموخ.“

10101010
ُدكثا     8888::::9999د
َملجا     9999....9999ه

دا4ثَرواثا     11111111::::9999و
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َعّما دإِسرائِيل بُموُدويِه بِخطيِثيهَعّما دإِسرائِيل بُموُدويِه بِخطيِثيهَعّما دإِسرائِيل بُموُدويِه بِخطيِثيهَعّما دإِسرائِيل بُموُدويِه بِخطيِثيه
 وكُد ِويوا ِعزرا مَصلُويِه وبِقيارا وآوو بِپخايا ونپيلا قاِمه دبِيثا دا4لاها، جِمعلاي لِگيِبيه 1

 ِمن إِسرائِيل ِكنشا َكبيرا ِكلMش، ِمن گوِره وِمن إِنِشه ويالِه ُزوِره، مِبه دَعّما ِويوا بِپخايا
 ومُجِوبِله شَكنيا بُرونا دَيحيِئيل ِمن بِني عيَلم وِميِره تا ِعزرا: ”ا4خني 2بِخيا َمريرا ورابا. 

ه دٓاذي إيِثن َدها إُِمد تا إِسرائِيل. Mه دا4را. إِلّا إِم M4لاَهن وشِقل�ن إِنِشه نُخراياثا ِمن َعم  ِخن�ن لا
ه دا4لاَهن تا ِدمِسيُبخ ُكّلاي إِنِشه، وآناي دپِشلاي هويِه ِمنّاي 3 Mوَدها ُشد َقُطخ ُقول إِم 

 ِمخِديِگه دَمَشرتا ِدستاذي، ودا4ن ِدگَزدي ِمن ُپگدانا دا4لاَهن، وُشد پايِش أويذا ِمخِديِگه
 قو، مَسَبب إِلّوخ إيلِه ا4ذ شولا، وا4خني إِّموخ إيُوخ، َمقوي لِبّوخ وإُووذ.“ 4دنَُموسا. 

 وِقملِه ِعزرا وُموِميلِه رِيشانِه دَكهنِه ولِيوايِه وُكلMه إِسرائِيل، تا دا?وذي ِمخِديِگه دا4ن 5
?ودا دُيوَحنّان بُرونا دا4لياشيو، 6َتناياثا، وإيِميلاي.    وِقملِه ِعزرا مقاِمه دبِيثا دا4لاها وزِلMه لا

 وزِلMه تاما ولا ِخلMه لُخما ولا شِتيلِه مايا، مبِه دِويوا بِپخايا وِكم َكريالِه خَينتا دَعّما ِددإِيراي
 وپِشلاي مَنُدويِه بٕايهوذا وبا?وِرشِلم وتا ُكّلاي بنِي َگلوثا تا دآثاي لا?وِرشِلم. 7ِمن َگلوثا.  

 وكُل َمن دلا آثِه، ِمن َدها لِطلاثا ُيماثا، ِمخِديِگه دَمَشرتا درِيشانِه وساِوه، بِه دپايِش 8
 وجِمعلاي كُّلاي گوِره 9ُمِحرما كُلMه مال ديMه وبِه دپايِش سحيتا ِمن َجماعا دَگلوثا.  

?وِرشِلم بِطلاثا ُيماثا، بَيرخا دتِشآ بگاِوه دإِسري بَيرخا، وتولِه ُكلMه َعّما  دإيهوذا وبِنيامين لا
 وِقملِه ِعزرا َكهنا وِميِره 10بَدرتا دبِيثا دا4لاها وآني بِرآلا ما4ذ شولا وِمن ِمطرا َيقورا وَكبيرا. 

 وَدها 11طالاي: ”ا4ختو ِخنNوُخن وشِقلNوُخن إِنِشه نُخراياثا، وُمِزدلُوُخن لُعولا دإِسرائِيل. 
ه دا4را وِمن إِنِشه Mُمودو قاِمه دَمريا ا4لاها دَبَبواُثوُخن وإووذو ِعجُبونِيه وپروشو ِمن َعم 

 ومُجِوبلِه ُكلMه َعّما وِميراي بقالا ِعليا:  ” إِي نََعم، ِدخ دِميروخ طالَن هاَدخ 12نُخراياثا.“  
 إِلّا َدها َعّما َكبيَرلِه، وِعّدانا دِمطرا َكبيرا، وَلت�ن ِخيلا دَحملُخ َبرايِه، وا4ذ 13بِه دا?وُذخ.“  

 وهاَدخ ُشد قِيمي 14شولا لِيِله دخاء دُيوما َين ِدتِري، مَسَبب دُمِزدلَن گناها با4ذ شولا. 
 ِريشانَن مَبَدل كُلMه َعّما، وكُّلاي آني ديلاي بِمذيناَثن ِدشِقّلاي إِنِشه نُخراياثا، ُشد

 دآثاي بُزونا مَعينا، وإِّماي ساِوه دكُل مذيتا وَديّانِه ديّاه، ِول تا َدٔارا ِمن�ن َخميموثا دِحمثا
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 ولا ِقمِله َدرقُل ا4ذ َمحِكيثا ِغير ِمن إِلّا ُيوناثان بُرونا دَعسائِيل 15دا4لاَهن مَسَبب ا4ذ شولا. 
 وهاَدخ 16وإِيَحزيا بُرونا دتِقوا قِملاي َدرقُل ا4ذ ِمندي، وِكم عايِنّاي َمشولَم وَشبَثي لِيوايِه.  

  دبِيثا دَبَبواثاي،ح، ِمخِديِگه زأِوذلاي بِني َگلوثا وپِرشلِه ِعزرا َكهنا، گوِره رِيشانِه دَبَبواثا 
 وبُيوما َقمايا 17وكُّلاي بِشّمانِه ديّاي، وتولاي بُيوما َقمايا مَيرخا دإِسرا لِفحاصا ا4ذ شولا. 

مَيرخا َقمايا تِملاي ِمن بنايا دُكّلاي گوِره ِدشِقّلاي إِنِشه نُخراياثا.

ه نُخرايِه Mه نُخرايِها4ن ِدحِطيلاي وگِويراي مَعم Mه نُخرايِها4ن ِدحِطيلاي وگِويراي مَعم Mه نُخرايِها4ن ِدحِطيلاي وگِويراي مَعم Mا4ن ِدحِطيلاي وگِويراي مَعم
 وخِزيلاي ِمن بِيَنث بُنونِه دَكهنِه ا4ن ِدشِقّلاي إِنِشه نُخراياثا، ِمن بُنونِه دإيُشوع بُرونا 18

 وإيِميلاي ِدمَپلطي إِنِشه ديّاي ِمن 19دُيوزاداق وا4َخواثِيه: مَعسيا وإِيليعاَزر، وياريو وگَذليا. 
ر: َحنّاني وزِبدايا.  20بِيَثواثاي، وَمقرولاي َبرانا دإِرِوه ِدِوحثا مَبَدل گناهاي.  Mِمن بُنونِه دإِم 

 وِمن بُنونِه دَپشحور: 22وِمن بُنونِه دحارِم: مَعسيا وإِيلّيا وشَمعيا وَيحيِئيل وُعوزيّا.   21
 وِمن لِيوايِه، ُيوزاواد وَشمعي 23إِيلُيوِعيَني، مَعسيا، شماِعل، ونِثنائِيل، ُيوزاواد، وإِلعاسا.  

 وِمن مَزمرانِه، ا4لياشيو، وِمن َنطاِره 24وقِيلايا، وآوولِه قليطا، پَثحيا، وإيهوذا وإِيليعاَزر.  
يا وَملخايا 25دَطرا، َشلّوم وَتل�م وأوري.   وِمن إِسرائِيل، ِمن بُنونِه دَپرُعوش: إِيَرميا، يِز�

 وِمن بُنونِه دعيَلم: مَتنيا، زَخريا، وَيحيِئيل وَعودي 26وميامين وإِيليعاَزر وَملخايا وبِنايا.  
 وِمن بُنونِه دَزتّو:  إِيلُيوِعيَني وا4لياشيو، ومَتنيا، وَيِريُموث وزاواد وَعزيزا. 27وَيِريُموث وإِيليّا. 

 وِمن بُنونِه دباني:  َمشولَم، َملّوك، 29وِمن بُنونِه دباَبي: ُيوَحنّان، َحن�نيا، َزب�ي، َعتلاي.   28
 وِمن بُنونِه ِدپَحت ُموَءو:  َعدنا وَكلال، بِنايا، مَعسيا، 30وَعدايا، وياُشو وَشآل وراُموث.  

ّيا، َملخايا، شَمعيا 31مَتنيا، َبصِليَءل، وبِنّوي ومناِشه.  Mوبُنونِه دحارِم، إِيليعاَزر، يِش 
 وِمن بُنونِه دحاشوم:  َمتَني، َمت�تّا، زاواد، 33بِنيامين، وَملّوك، وشَمريا.  32وِشمُعون. 

 ِمن بُنونِه دباني: َمَعداي، وَعمَرم ؤاوئِيل. 34إِيليَپَلط، وَيِريماي، ومناِشه، وَشمعي. 

رِيشانِه دعائِلات     16161616....10101010ز
بُموَجب     16161616::::10101010ح
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 وِمن بُنونِه 38ومَتنيا، َمتَني، وَيعُسو.  37َونيا، مِريُموث، ا4لياشيو  36وبِنايا، بدايا، كلوهو.  35
 وَمخَندباي، [شيَشي]، وشاراي. 40وشِلميا، وناَثن وَعدايا.  39بِنّوي: وَشمعي. 

 ِمن بُنونِه دناُوو:  َيعيِئيل، 43وَشلّوم، ا4مريّا، وُيوِسپ.  42وَعَزرإِيل، وشِلميا، وشَمريا.  41
 ُكّلاي آني شِقّلاي إِنِشه نُخراياثا وإِثوا ِمنّاي 44متيتيا، وزاواد، زوينا، َيّداي وُيوئِيل وبِنايا. 

إِنِشه دُمهِويلاي بُنونِه.
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