
نَحميانَحميانَحميانَحميا

1111
صلُوثا ِدنَحمياصلُوثا ِدنَحمياصلُوثا ِدنَحمياصلُوثا ِدنَحميا

  كُد ِونوا بَقصراب بشاتا دإِسري اَتناياثا ِدنَحميا بُرونا ِدحَكليا: هِويلِه بَيرخا دِكسِليو  1
 ثِيِله َحنّاني، خاء ِمن ا9َخواثي، آوو وگوِره ِمن إيهوذا، وِكم َبقِرنّاي إِل,ه دُهذايِه 2دُشوَشن. 

 وِميراي طالي:  ”ا9ن ناِشه دِكم َبقِرت إِلّاي، 3ا9ن ِدخلِصلاي ِمن ُيُسر وَبَحس ا;وِرشِلم. 
 وديلاي تاما بِمذيتا إيلاي با;وقانا رابا، وبلُوما، وشورا دا;وِرشِلم خريوا وَطَرواثِيه ُمقِذه

بنورا.“ 
وِده َخكما ُيماثا، وِصملي 4 Jوكُد شِميلي ا9ذ َمحِكيثا، تولي وپِخيلي وپِشلي مَعد 

 وِميري: ”يا َمريا ا9لاها ِدشَمّيا، ا9لاها َگبّارا، َمِزدآنا، يا 5ومُصِليلي قاِمه دا9لاها ِدشَميّا.  
 ُشد ُهويا ناثوخ بَمُصوثِه، 6نَطارا دقُول، ومَرحمانا دُكّلاي َبآيِه دي,ه، ونَطاِره دُپگدانِيه. 

 وإِينوخ پثيِخه لِشماءا صلُوثا دا;ودوخ ا;و ديِله مَصلُويِه قاموخ بُيوما ولِيِله، مَبَدل بِني
 إِسرائِيل ا;وِده ديّوخ. وآنا كِقيِرن بِخطّياثا ِدبِني إِسرائِيل، ِدحِطيَلن بگاواي إِلّوخ. وَهم آنا

 ورِخشَلن ببيشوثا قاموخ، ولا نِطيَرن لُپگدانِه وَشرع 7وبِيثا دبابي حِطيَلن قاموخ.  
 تُخور َتِنيثا ِدپِقذلوخ لموِشه ا;ودوخ وِميروخ طالِيه: ’  8وَنُموِسه ِدپِقذلوخ لموِشه ا;ودوخ. 

كانُون َقمايا     1111::::1111ا
لَملكوثا دا9رَطحَششت     1111::::1111ب
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ه.   وإِن َدأروتُن لِگيبي، ونَطروتُن ُپگداني 9إِن ِخنJوُخن َقولي، بِه ِدمَبِربِزنJوُخن بِيَنث َعم,
  بِه دَجمِعنّايگوا;وذوتُن بگاواي، إِن هاواي آني ديلاي سحيِته ِمنJوُخن بَخِريثا دُدنيِه، 

 وآني إيلاي ا;ودوخ وَعّما 10ِمن تاما، وبماثِنّاي لُدكثا ِدمُگبِيلي لِدرايا دِشّمي بگاواه. ‘ 
 كَطلِبن ِمنّوخ يا َمريا، دَمصيثا 11ديّوخ دِكم َخلِصتّاي بِخيلوخ رابا وبٕايذوخ َزربانيثا.  

  ا;ودوخ با9ذ ُيومادناثوخ لِصلُوثا دا;ودوخ، ولِصلُوثا دآني دكيباي دَزدي مِشّموخ، وَمنِجح 
ينا دا9ذ ُگورا“ .  وآنا ِونوا َمِشتيانا دَملكا. وُشد خاِزه َرحِمه بٕاِ

2222
نَحميا بٕايزالا لا;وِرشِلمنَحميا بٕايزالا لا;وِرشِلمنَحميا بٕايزالا لا;وِرشِلمنَحميا بٕايزالا لا;وِرشِلم

 وهِويلا بَيرخا دنيَسن، بشاتا دإِسري لا9رَطحَششت َملكا، كُد ِويوا َخمرا ُمتوا قاِميه، 1
 وِميِره طالي 2شِقلّي َخمرا وهِولّي تا َملكا، ومَقم َدها لا ِونوا حميلا قاِميه وآنا غبينا. 

 ؟ وآذي لِيلا، إِلّا لِبّوخ َحّشانَلِه َكبيرا.“هَملكا:  ”قاي إيلا پاثوخ غبِنتا وآيِت لِيِوت َشثانا 
 وِميري تا َملكا: ”ُشد خايِه َملكا ِول ا9َبد. ِدخ لا كُهويا غِبنتا 3وزِديلي زُدوثا َربثا.“ 

 وِميِره َملكا طالي: 4پاثي، ومذيتا دإيبا قُوراثا دَبَبواثي إيلا خُروتا وَطَرواثا ُمقِذه بنورا؟“ 
 وِميري تا َملكا: ”إِن عاِجبِليِله َملكا 5” ما كيبِت آيِت؟.“ ومُصِليلي قاِمه دا9لاها ِدشَميّا.  

 وإِن هاِوت ِرضيا لا;ودوخ ديِله قاموخ، مشاِديري لٕايهوذا، لِمذيتا دُقوراثا دَبَبواثي تا
 وِميِره طالي َملكا، وَملِكثا توتا لِدپِنيه: ” ماقا بَگرشا إيَزلتوخ؟ وإيَمن 6دبانِنّا.“ 

 وِميري تا َملكا: 7بَدأرِت؟“. وإيَمن ِكم عاِجبِله َملكا ِدمشاِديري وهِولّي طالِيه ُزونا.  
 ” إِن عاِجبِليِله َملكا ُشد پِيشي هويلِه طالي كَثوانِه تا ُشلطانِه ديلاي بِعَبرتا دنِيهرا تا

بِشَمّياثا َرحوقِه     9999::::1111گ
ومخالِص     11111111::::1111د

كريها     2222....2222ه
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 وكثاوا تا ٓاساپ نَطارا دَپرِديسا دَملكا، دياِولّي 8دُشوقيلي دَعبِرن ِول دماِطن لٕايهوذا.  
 ِقيِسه تا دا;وِذن َطَرواثا دَقلعا دبِيثا دا9لاها، ودشوِره ِدمذيتا، وتا بِيثا دزيلِه ا;ورِن إِل,يه.“ وِكم

 وثِيلي ِگيبِه دُشلطانِه ِدعَبرتا 9ياِولّي َملكا ِمندي ِدطلِبلي مِبه دإيذا دا9لاهي طُوتا واوا إِلّي.  
 دنِيهرا، وهِولّي طالاي َكثوانِه دَملكا، ومُشِديِره إِّمي َملكا ِريشانِه دِجيش وَركاِوه.

ونايِه، إِقلاي ا;وقانا رابا، مَسَبب دثِيلِه 10 Jوكُد شِميِله َسمَبلاط ُحوُرونايا، وُطوبيّا ا;ودا دَعم 
ُگورا دكيِبه ُطوتا تا بِني إِسرائِيل.

نَحميا شوِره دلا;وِرشِلمنَحميا شوِره دلا;وِرشِلمنَحميا شوِره دلا;وِرشِلمنَحميا شوِره دلا;وِرشِلم
 وقِملي بِليلِه آنا وَخكما گوِره إِّمي. ولا 12وثِيلي لا;وِرشِلم، وپِشلي تاما طلاثا ُيماثا.  11

 ميِذيلي تا ناشا بِمندي ِددِريلِه ا9لاهي بِلّبي دا;وِذن,ه با;وِرشِلم. ولا إِثوا إِّمي ِحيَون ُزودا ِمن
 ،ووپلِطلي ِمن َطرا دَرُؤولا بِليلِه قاِمه دإِينا دَتنينا ِول َطرا دسولا  13ِحيَون دِونوا ركيوا إِل,يه. 

 وعِبيري لَطرا 14وپِشلي بِخيارا بشوِره دا;وِرشِلم دواوا خريِوه، وَطَرواثاه دواوا ُمقِذه بنورا. 
 وپِشلي بٕايساقا 15دإِينا، ولُبركا دمايا دَملكا، وَلثوا ُدكثا لِعبارا دِحيَون دِويوا ُخوثي. 

 وُشلطانِه لا 16بَرُؤولا بِليلِه، بِخيارا بشورا، وَبِثر ِدخ ثِيلي وإِويري ِمن َطرا دَرُؤولا ودإِيري. 
 إيِذيلاي إِيكا زِلّي، ولا إيِذيلاي ِمندي ديِون بِٕاواذا، ولا ِونوا ُمِيذآ ِول َدها تا ُهذايِه وتا

َكهنِه، وتا َربّابي,ه وتا ُشلطانِه، وَتماِمتّا دَپلاِخه دا9ذ شولا.
 وِميري طالاي: ” ا9ختو بِخزايا ُووتُن بِشتا ديُوخ بگاواه ا9خني، ِدخ إيلا ا;وِرشِلم 17

 خروتا، وَطَرواثاه ُمقِذه بنورا.  َهيJو دبانُخ شورا دا;وِرشِلم، دلا پِيُشخ لُوما ِمن َدها وزالِه.“
 وميِذيلي طالاي، دإيذا دا9لاهي دواوا إِّمي لُطوتا، وَهم لَتناياثا دَملكا دِميِره طالي. 18

 وكُد شِميلِه 19وِميراي ”ُشد ِقيُمخ وبانُخ.“  وُمقِويلاي إيداثاي لِٕاواذا دپِلُخونا طاوا. 
ونايا وِگشوم َعَربايا كِخكلاي إِل�ن وِكم لُوميَلن Jَسمَبلاط ُحوُرونايا وُطوبيّا ا;ودا َعم 

 ومُجِوبلي وِميري 20وِميراي:  ”ميلِه ا9ذ شولا دا9ختو ُووتُن بِٕاواذا؟ إِل,ه دَملكا بعاُصوتُن؟“ 

زِبِل     13131313....2222و
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 طالاي: ”بَحّقوثا ا9لاها ِدشَمّيا بِه دياِول�ن نجاح وا9خني ا;وِديه بِقيُمخ وببانُخ. وا9ختو
لَتJوُخن ساما ولا َحق ولا تِخُرونا با;وِرشِلم.“

3333
بنايا دشورا دا;وِرشِلمبنايا دشورا دا;وِرشِلمبنايا دشورا دا;وِرشِلمبنايا دشورا دا;وِرشِلم

 وِقملِه ا9لياشيو َكهنا رابا وا9َخواثِيه َكهنِه وبنِيلاي لَطرا دإِرِوه، آني ِكم َقدشيلِه وُمِقملاي 1
 ولِدپِنيه بنيلاي گوِره دإِيريحا، 2َطَرواثِيه ِول ُبرجا دا;ّما، وُبرجا دَحنانائِيل وِكم َقدشيلِه. 

ولِدپناي بِنيلِه َزكJور بُرونا دا9مري.
 وَطرا دنُنياثا ِكم بانالِه بُنونِه دَهسناءا. وِكم َسقفيلِه وُمِقملاي َطَرواثِيه وقِفلِه وُدوِره 3

 ولِدپناي مُخث,ثلِه مِريُموث بُرونا دا;وريّا بُرونا دَهُقوص.  ولِدپناي مُخث,ثِله َمشولَم بُرونا 4دي,ه. 
 ولِدپناي مُخث,ثلاي 5ِدبَرخيا بُرونا دِميِشيَزوئِيل. ولِدپناي مُخث,ثلِه صاُدوق بُرونا دَبعنا.  
تُقوعايِه، إِلّا رابِه ديّاي لا ُمِكپلاي َپَقرياثاي تا پِلُخونا ِدستاذاي.

 وَطرا ا9تيقا ِكم َخثّيلِه ُيوياَدع بُرونا دپاساح وَمشوَلم بُرونا ِدبُسوديا، آني ِكم َخثّيلِه 6
 ولِدپناي مُخث,ثلِه مَلطيا ُگوُعونايا وياُدون 7وُمِقملاي َطَرواثِيه وقِفلِه دي,ه وُدوِره دي,ه. 

ه دناِشه دُگوُعون ودِمصپا ِول ُكرسي دحاِكم ِدعَبرتا دنِيهرا.    ولِدپناي مُخث,ثلِه 8ِميُرونتايا إِم,
 عوزيِئيل بُرونا دَحرهايا دِويوا ِقينايا دِديهوا. وِگيِبيه مُخث,ثِله َحن�نيا َعطارا.  وشِوقلاي

 ولِدپناي مُخث,ثلِه رپايا بُرونا دُحر، رِيشا دَپلگا ِدمذيتا دا;وِرشِلم. 9ا;وِرشِلم ِول شورا پِثيا. 
 ولِدپناي مُخث,ثلِه إيدايا بُرونا دَحروَمپ َبرقُل بِيِثيه. ولِدپِنيه مُخث,ثِله َحطّوش بُرونا 10

 ومُخث,ثِله َملخايا بُرونا دحارِم، وحاشو بُرونا ِدپَحت ُموَءو وُبرجا دَتنوِره. 11دَحُشونايا. 
ولِدپِنيه مُخث,ثلِه َشلّوم بُرونا دلُوِحش، رِيشا دَپلگا ِدمذيتا دا;وِرشِلم ٓاوو وبناثِيه.  12

 َطرا دَرُؤولا ِكم َخث,ثلِه حانون وَعماِره دزانُوح.  آني ِكم بانالِه وُمِقملاي َطَرواثِيه وِقفلِه 13
دي,ه وُدوِره دي,ه، وا9لپا درائِه إِل,ه دشورا ِول َطرا دسولا. 

Draft June 5 2014 //// We welcome your comments. Write to: chaldean_ot_comments@yahoo.com



 وَطرا دسولا، ِكم َخث,ثِله َملخايا بُرونا دراكاو ِريشا دَمَعسَكر دبِيث هاكارِم، آوو ِكم 14
بانِيلِه وُمِقملا َطَرواثِيه وقِفلِه دي,ه وُدوِره دي,ه.

 وَطرا دإِينا ِكم َخث,ثلِه َشلون بُرونا دكال ُحوزِيه، ِريشا دَمَعسَكر دِمصپا، ٓاوو ِكم بانِيلِه 15
 وِكمكاِسيلِه وُمِقمِله َطَرواثِيه وقِفلِه دي,ه وُدوِره دي,ه، وشورا دُبركا دشيلُوحا ِگيِبه دَحديقا

 وَبثِريه مُخث,ثلِه نَحميا بُرونا دَعزبوق 16دَملكا ِول بيَدرواثا ِدكَنخثي ِمن مذيتا دداويذ.  
 زِريشا دَپلگا دَمَعسَكر دبِيث - ُصور، ِول ُشوپا دِكّزالِه لُقوراثا دداويذ، ولُبركا دواوا أِوذتا 

 وَبثِريه مُخث,ثلاي لِيوايِه رحوم بُرونا دباني. ولِدپِنيه مُخث,ثِله حُشويا 17وِول بِيثا دَگبّاِره. 
 وَبثِريه مُخث,ثلاي ا9َخواثاي، باَوي بُرونا ِدحنادار 18ِريشا دَپلگا دَمَعسَكر ِدقعيلا بَمَحل,ت,يه.  

 ومُخث,ثِله لِدپِنيه عازار بُرونا دإيُشوع رِيشا دِمصپا ُدكثا 19ِريشا دَپلگا دَمَعسَكر ِدقعيلا.  
 وَبثِريه مُخث,ثلِه باروخ بُرونا دَزب�ي بُكل,ه 20ِخرتا َبرُقل َمَسقتا دبِيثا ِدسلاح ِگيِبه دُقرنيثا. 

 وَبثِريه مُخث,ثلِه مِريُموث 21ِخيِليه ُدكثا ِخرتا مِگيِبه دُقرنيثا ِول َطرا دبِيثا دا9لياشيو َكهنا رابا.  
 بُرونا دا;وريا بُرونا دَهُقوص، ُدكثا ِخرتا ِمن َطرا دبِيثا دا9لياشيو ِول َخِريثا دبِيثا دا9لياشيو.

 وَبثراي مُخث,ثلِه بِنيامين وحاشو 23وَبثِريه مُخث,ثلاي َكهِنه ِمن ُدكانِه ديلاي َخِوذراناي.   22
 وَبثِريه مُخث,ثلِه 24َبرقُل بِيثاي، وَبثراي مُخث,ثلِه عَزريا بُرونا ِدمَعسيا بُرونا ِدعَننيا لِدپنا دبِيِثيه. 

 وپالال 25. حبِنّوي بُرونا ِدحنادار ُدكثا ِخرتا ِمن بِيثا ِدعَزريا ِول قُرنيثا، وِول نَخثتا دا;رخا 
 بُرونا دٔاوَزي مُخث,ثِله ِمن َبرقُل دُقرنيثا وَمِغدلا ِدكپالِط ِمن بِيثا ِعّلايا دَملكا ِگيِبه دساِحه

 ونَثنايِه دواوا تيِوه بِتّلا دُعوپِل 26دبِيثا دَحِبس. وَبثِريه مُخث,ثلِه پِدايا بُرونا دَپرُعوش.  
 وَبثراي مُخث,ثلاي تُقوعايِه 27مُخث,ثلاي ِول َبرقُل َطرا دمايا مبارا دَمسقانا وَمِغدلا َبرايا. 
ساما ِخنّا ِمن َبرقُل َمِغدلا رابا ديِله لَبرايِه ِول شورا دُعوپِل. 

يل ِمن َطرا دُسسياثا مُخث,ثلاي َكهنِه كُد خاء َبرقُل بِيِثيه.  28  وَبثراي مُخث,ثلِه 29ولٕاِ
ر لَبرقُل بِيِثيه.  وَبثِريه مُخث,ثِله شَمعيا بُرونا ِدشَكنيا، نَطارا دَطرا دَمسقانا.  صاُدوق بُرونا دإِم,

صِنعتا     16161616::::3333ز
پَثلتا دا;رخا     24242424::::3333ح
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 وَبثِريه مُخث,ثِله َحن�نيا بُرونا ِدشَلميا. وحانون بُرونا دصالاپ دإِشتا، ُدكثا ِخرتا.  وَبثِريه 30
 وَبثِريه مُخث,ثِله َملخايا بُرونا دِقينايا ِول بِيثا 31مُخث,ثِله َمشولَم بُرونا ِدبَرخيا، َبرقُل ا;وِدت,يه.  

 وبِيَنث َمسقانا دُقرنيثا، ِول 32 وِول َمسقانا دُقرنيثا. طدنَثنايِه وَتگاِره َبرقُل َطرا َبرايا ِدنطارا 
َطرا دإِرِوه ِكم َخثّيلِه ِقينايِه دِديهوا وَتگاِره.

4444
َسمَبلاط وُطوبّيا بِقياما َدرقُل نَحمياَسمَبلاط وُطوبّيا بِقياما َدرقُل نَحمياَسمَبلاط وُطوبّيا بِقياما َدرقُل نَحمياَسمَبلاط وُطوبّيا بِقياما َدرقُل نَحميا

 وهِويلا كُد شِميِله َسمَبلاط ديُوخ بِبنايا شورا قِهيِره وِزدلا ِحمِثيه َكبيرا، وُمسِخيِره ِمن 1
 وُمحِكيلِه قاِمه دا9َخواثِيه وقاِمه دَعسَكر دَشمِرين وِميِره: ” ميلاي بِٕاواذا ا9ن ُهذايِه 2ُهذايِه.  

 ِرپيِه؟ قاي ُمو بُشوقيلاي؟ قاي ُمو بَمِقروي ِدوِحه؟ قاي ُمو مَكملي بنايا بخاء ُيوما؟ قاي
ونايا ِويوا قيما لِدپِنيه وِميِره ”ا;و 3ُمو بماخاي ِكيِپه ِمن ُكوِذه دا;پرا وآني قيِذه؟“  Jوُطوبيّا َعم 

 شُمو يا ا9لاَهن، 4ِمندي ديلاي بِبنايا، َهم إِن آِسق إِل,يه تِيلا بخارو ِكيپِه دشوراي.“  
 ولا 5مَسَبب دپِشَلن ِگخكوثا، وَمِدر لُوماي بِريشاي، وُشد پِيشي تا نِهبا با9را دَگلوثا. 

 َستِرت بيشاثا ديّاي، وخطيثاي لا ماِحتّا مقاموخ، مبِه دِكم َمِجگريلوخ قاِمه دَبنايِه.
وبِنيَلن شورا ُكل,ه ِول َپلگا دِعليوثِيه، مَسَبب دَعّما پِلخلاي مُكل,ه لِّباي.  6

ونايِه وا9شُدودايِه، دشوِره دا;وِرشِلم پِشلاي 7 Jوكُد شِميِله َسمَبلاط وُطوبّيا وَعَربايِه وَعم 
 ودرِيلاي ُكّلاي َمَشرتا بِخذاِذه 8مُخث,ثِه، ونُقبابِه دپِشلاي ِملِيه ُمِخملاي ِحمثاي َكبيرا. 
ه َدرقُل ا;وِرشِلم ودا;وذي بگاواه َزَرر.   ومُصِليَلن تا ا9لاَهن، وُمِقمَلن 9دآثاي لِٕاواذا دَشر,

 وِميِره إيهوذا: ”رپِيِله ِخيلا دَحمالِه، وا;پرا 10نَطاِره َدرقُل ديّاي بُيوما ولِيلِه مقاماي. 
 وِميراي ِدشمانِه دي�ن:  ” لا ِكذي ولا كخازاي 11َكبيَرلِه، وا9خني لِيَبن دبانُخلِه ا9ذ شورا.“ 

 وُكد ثِيلاي ُهذايِه دَعمريوا 12إِلّا إيُوخ ٔاويِره بِيناثاي وبَقطلُخلاي، وبَمِحملُخ شولاي.“ 

َطرا دِمنيانا     31313131::::3333ط
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ر گاهاثا ” ِمن ُكّلاي ُدكانِه ِددإِيراي ِمنّاي لِگيَبن“.   ما9ذ َسَبب 13لِدپناي ِميراي طالَن إِس�
 ُمِقملي لَعّما بُدكانِه ختايِه َبثِره دشورا وإِل,ه ُدكانِه ِعلِيه ِمخِديِگه دا;وجاِغه ديّاي بِسيپاي

 وِخيري وقِملي وِميري تا َربّابي,ه وُشلطانِه ولَتماِمتّا دَعّما ”لا َزدوتُن 14وُرمحاي وِقشياثاي. 
 ِمنّاي. تخورو َمريا ديلِه رابا وَمِزدآنا، ومَقِتلوا مَبَدل ا9َخواثُوُخن وبُنونُوُخن وبناُثوُخن وَهم

مَبَدل إِنُشوُخن وبِيَثواثُوُخن.“
 وكُد شِميلاي ِدشمانِه دي�ن دإيِذيَلن، وِدمُبِطل,ه ا9لاها َمَشرتا ديّاي، دإِيَرن ُكل�ن وِسقَلن 15

 وِمن آو ُيوما َپلگا ِدجَونِقه ديّي َپلخيوا بشولا 16لشورا وُكل�ن پِلخَلن كُد خاء بشولِيه. 
 ِدبنايا، وَپلگاي ِخنّا واوا مُسلِحه بُرمِحه وَمطالِه وِقشتاثا، وِدرِعه، وِريشانِه ِعينيوا ُكل,ه بِيثا

 وا9ن دواوا بِبنايا لشورا، وَحمالِه دَكراثا وَمِطنانِه َپلخيوا بِخذا إيذا، وبٕاِي إيذا 17دإيهوذا. 
 وكُد خاء ِمن َبنايِه بانِيوا وآوو سيرا ِسيِپيه لخاِصيه، وَمخايا بُبق 18ِخرتا َطأنيوا سلاح.  

 وِميري تا َربّابي,ه وُشلطانِه، وتا َتماِمتّا دَعّما: ”پِلُخونا راَبلِه ورويخا، وا9خني 19لِدپني ِويوا. 
 وبُدكثا دَشموتُن قالا دُبق تاما هاِوه 20إيُوخ مُبِربِزه إِل,ه دشورا وَرحوِقه خاء ِمن ِخنّا.“ 
ه مَبَدلَن.   وا9خني َپلُخخوا بِپلُخونا، وَپلگاي واوا 21دَجمعوتُن لِگيَبن، وا9لاَهن بِه دآِوذ َشر,

 وبا;و ُزونا ِميري تا َعّما: 22إِريِه ُرمحاثاي ِمن ِعّدانا ِدبَهرتا ِدمُخشكا ِول پَلطتا دَكِوخِوه.  
ه دُغلاِميه بِليلِه بگاِوه دا;وِرشلِم، تا دهاواي طالَن نَطارِه بِليلِه،  ” ُشد داِمخ كُد خاء إِم,

 ولا َشمُطخوا ُجل�ن لا آنا ولا ا9َخواثي ولا ُغلاِمه ديّي، ولا گوِره َنطاِره 23وَپلاِخه بُيوما.“  
يه. ِدكَتبيلي، وكُد خاء ِمن�ن زاوالِه لمايا وآوو طئينا سلاح دي,ه إِم,

5555
نَحميا بَمحُمولِه ُظلُم دِويوا إِل,ه دَفقيِرهنَحميا بَمحُمولِه ُظلُم دِويوا إِل,ه دَفقيِرهنَحميا بَمحُمولِه ُظلُم دِويوا إِل,ه دَفقيِرهنَحميا بَمحُمولِه ُظلُم دِويوا إِل,ه دَفقيِره

 وإيث دِميراي: ” ا9خني وبُنونَن 2ومُعِيطلِه َعّما وإِنِشه َعَيطتا َربثا إِل,ه دا9َخواثاي ُهذايِه.  1
 وإيث دِميراي:  ”ا9خني إيُوخ 3وبناَثن َكبيِريُوخ.  ُشد َشقلُخ ِخط,ه تا دا9خلُخ ودخاُيخ.“  
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 وِميراي ِخن,ه:  ”مُديِن�ن 4َمرُهونِه ا9راَثن وَكرِمه دي�ن وبِيَثواَثن تا دَشقلُخ ِخط,ه بُيماثا دِكپنا.“ 
 وَدها ُشد إيلِه پِصَرن وِدم�ن 5پاِره تا دياُوخ َضريبا تا َملكا، َبرقُل َحقلِه دي�ن وَكرِمه دي�ن. 

 ِمخ پِصرا وِدّما دا9َخواَثن، وبُنونَن ِمخِديِگه ِدبُنوناي، وَدها ا9خني إيُوخ مَسلُوِمه بُنونَن
;ودوثا، ولا كپالِط بٕايَذن دا;وُذخ ِمندي، ;ودوثا، وَخكما ِمن بناَثن إيلاي شقيلِه لا  وبناَثن لا

مَسَبب دَحقلِه دي�ن وَكرِمه دي�ن پِشلاي هويلِه تا ِخن,ه. “
 وُمِشيري بِگياني، 7وِكم َكريالي َكبيرا كُد شِميلي َعَيطياثا ديّاي، وا9ن َمحكاياثا.   6

 ومُچِخسلي ا9ن ساِوه وَربّابي,ه وِميري طالاي: ” ا9ختو ُووتُن بِشقالا فايِِده ما9َخواثُوُخن.“ 
 وِميري طالاي:  ”ا9خني زِون�ن ا9َخواَثن ُهذايِه دپِشلاي مُزبنِه تا 8وُمِقملي إِلّاي َعّما َكبيرا.  

ه ِدخ ِدهِول,يَبن، وَهم ا9ختو إيُووتُن مَزُبونِه ا9َخواثُوُخن، وپِشلاي مُزبنِه طالَن !“ وسِكن�ن  َعم,
 وِميري: ”لِيلِه َرندا شولا دُووتُن بِٕاواِذيه. قاي لا 9ولا هِول,يباي دياوي َجواب. 

ه ِدشمانِه دي�ن؟   وَهم آنا وا9َخواثي وُغلاِمه 10كَرخشوتُن بِزُدوثا دا9لاَهن، تا دلا ملُوميَلن َعم,
 وَمِدرو طالاي إِديو ُيوما، 11ديّي ِكمِديُنخلاي پاِره وَدخلا.  وُشد ُشوُقخ طالاي ا9ذ فايِِده. 

 َحقلاي وَكرماناي وزِيثاي وباتاي، وَهم خاء ِمن ا;ّما ِدكَشقلوتولِه فايِِده ِمن پاِره وِخط,ه
 وِميراي: ”بِه دَمِدُرخ، ولا كَطلُبخ ِمنّاي چو ِمندي، وبِه دا;وُذخ ِدخ 12وَخمرا وِمشحا.“ 

 ونپِصلي خاني 13ديِوت بٕايمارا.“  وقِريلي لَكهنِه وِكم ُموِمنّاي دا;وذي با9ذ َمحِكيثا. 
 وِميري:  ”هاَدخ ا9لاها بِه دناپِص كُل َبرناشا دلا آِوذ با9ن َتناياثا، ِمن بِيِثيه وشولِيه وهاَدخ
 بِه دهاِوه نپيصا وسپيقا.“  وِميرا ُكّلا َجماعا: ”آِمين.“  ومُشِبحلاي َمريا، وإِوذلِه َعّما با9ذ

َمحِكيثا.

إيداثا پثيِخه ِدنَحمياإيداثا پثيِخه ِدنَحمياإيداثا پثيِخه ِدنَحمياإيداثا پثيِخه ِدنَحميا
 وَهم ِمن ُيوما دپِشلي پقيذا تا دهاِون والي با9را دإيهوذا، ِمن شاتا دإِسري ِول شاتا 14

 ِدتِري وطلاثي دا9رَطحَششت َملكا، تِريَسر ِشن,ه لا ِخلّي لا آنا ولا ا9َخواثي لُخما دوالي.
 إِلّا والي,ه دواوا مَقم ِمنّي ميِقيراي إِل,ه دَعّما وشِقّلاي ِمنّاي لُخما وَخمرا، وا9ربي ِمثقالِه 15
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 دِسيما، ِول دُغَلمواثاي مُشلِطلاي إِل,ه دَعّما.  إِلّا آنا لا أِوذلي هاَدخ مِبه ِدگَزِدن ِمن
 وآنا تلِقلي گياني لشولا دا9ذ شورا.  وَحقلا لا زِونّي، وكُّلاي ُغَلمواثي جِمعلاي 16ا9لاها. 

 وآِخلوا لِصفرا ديّي ا;ّما وَخمشي گوِره ِمن ُهذايِه ووالي,ه شُووق 17تاما تا پلاخا بشولا. 
ه دواوا َخِوذرانَن.   ت 18ِمن ا9ن دآثاوا لِگيَبن ِمن َعم,  وكُدُيم َمِحضريوا طالي خاء تُورا وإِش,

ه  إِرِوه مُگبيِه شُووق ِمن ِطيِره، وكُل إِسرا ُيماثا كماثاوا مُكّلاي َترِزه دَخمرا َكبيرا، وإِم,
 تُخوري يا ا9لاهي 19دآذي لا طلِبلي لُخما دوالي، مَسَبب دا;ودوثا َيُقرتا واوا إِل,ه دا9ذ َعّما.  

بُطوتا مَبَدل كُل ِمندي ِدإِوذلي تا ٓاذي َعّما.

6666
ُمآَمِره َدرقُل نَحمياُمآَمِره َدرقُل نَحمياُمآَمِره َدرقُل نَحمياُمآَمِره َدرقُل نَحميا

 وكُد شِميِله َسمَبلاط وُطوبّيا وِگشوم َعَربايا، وَتماِمتّا دِدشمانِه دي�ن، ِدبِنيلي لشورا، 1
 ومُشِديِره َسمَبلاط 2وَلپ,ش لِيِبه ُدكثا تِورتا.  إِلّا ِول ا;و ُزونا لا ِونوا ِدريا ِمصراِعه دَطَرواثا.  

 وِگشوم إِلّي وِميراي:  ” َهيJو دَجمُعخ بِخذاِذه بَمثواثا دَدشتا دا;ونُو. “ وآني واوا مَتخُمولِه تا
ه وِميري: ” آنا إيِون بِٕاواذا آخا شولا رابا، ولِيبي تا 3ِدمآذالي.   ومُشِديري لِگيباي إيزَگد,

 ومُشِديري طالاي، ِمخ 4دنَخثِن، تا َمها مَعنِطل شولا، كُد ُشوِقن,ه ونَخِثن لِگيُبوُخن؟“ 
 ومُشِديِره إِلّي َسمَبلاط ِمخ ا9ذ 5ا9ذ َمحِكيثا ا9ربِه گاهاثا، وُمِديري طالاي ِمخ ا9ذ َجواب. 
ش إِل,ه دُغلاِميه، وإِگ�رتا پثِختا بٕايِذيه.    وكثيوا بگاواه، ” پِرسِله َخبرا 6َمحِكيثا گاها دَخم,

ه، وِگشوم كاِمر دآيِت وُهذايِه إيُووتُن مَتخُمولِه دقِيموتُن َدرقُل َملكا. مآذي  بِيَنث َعم,
 وَهم 7َسَبب آيِت إيِوت بِبنايا شورا، دپِيِشت طالاي َملكا بُموَجب ا9ن َمحكاياثا. 

 ُمِقملوخ نوي,ه تا ِدمناداي بِشّموخ با;وِرشِلم وا9مري: ‘ دإيِثن َملكا بٕايهوذا، ’ وَدها ا9ن
 ومُشِديري إِل,يه وِميري:  8َمحكاياثا بِه دماطاي لَملكا. َهيّو َدها تا دَمشيُرخ بِخذاِذه.“ 

 مبِه دُكّلاي َمِزدئيوالَن وا9مريوا: 9” ا9ذ َمحِكيثا لَتّا ا9ِصل، آيِت إيِوت مُپلطا مِلّبوخ. “  
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” رپِيلاي إيداثاي بشولا ولا ِكم َتّميلِه. “  وَدها َمزِخملاي إيداثي.
 وإِويري لِبيثا ِدشَمعيا بُرونا ِددلايا بُرونا دماِهيطِبِئيل، وآوو حويشا گيانِيه بگاِوه دبِيِثيه.  10

 وِميِره طالي:  ”ُشد َجمُعخ بُگو بِيثا دا9لاها بگاِوه دَهِيكلا، وَغلُقخ َطَرواثا دَهِيكلا، مبِه
 إِلّا آنا ِميري:  ”ُگورا 11دإيلاي بٕايثايا تا دَقطليلوخ. بگاِوه دلِيلِه بِه دآثاي وبَقطليلوخ.“ 

 وإيِذيلي دلا ِويوا 12ِمخواثي كآِرق؟ وماني ِمخواثي كآِور لَهيِكلا وبخايِه؟ لا كا;ورِن ! “  
 وِكم 13مُشدرا ِمن ا9لاها إِلّي، إِلّا مُنِبيلِه إِلّي بُدگِله، مَسَبب دطُوبيّا وَسمَبلاط ِكم َيأريلِه. 

 تُخور يا 14َيأريلِه تا دَزِدن ودا;وِذن هاَدخ وحاِطن، وتا دهاِويلي ِشّما بيشا، تا ِدملُوميلي. 
 ا9لاهي لُطوبيّا وَسمَبلاط بِعواذاي آني، وَهم لُنوَعديا نويثا، وَتماِمتّا دا9ن نوي,ه ِدبٕاِيلاي

دَمزِدئيلي.

وِمه بنايا شورا Jوِمه بنايا شوراَتم Jوِمه بنايا شوراَتم Jوِمه بنايا شوراَتم Jَتم
 وكُد شِميلاي 16وكِمل,ه بنايا دشورا بَخمشا وإِسري ِمن إِيلول بِتِري وَخمشي ُيماثا.  15

ه دواوا َخِوذرانَن، زِديلاي، وزئِيراي بٕاِينا  با9ذ َخبرا ُكّلاي ِدشمانِه دي�ن، وكُّلاي َعم,
 وبآناي ُيماثا، رابِه 17ِدگياناي َكبيرا، ويِذيلاي دا9ذ شولا پِشلِه أويذا بُعون دا9لاَهن. 

 دإيهوذا واوا مَشُدوِره إِگ�رياثا َكبيِره تا ُطوبّيا، وَجواب دإِگ�رياثا ِمن ُطوبيّا واوا بٕايثايا
 مَسَبب دَكبيرا بٕايهوذا واوا ِيميِه طالِيه، مبِه دِويوا ِخثنا ِدشَكنيا بُرونا دآَرح، 18طالاي. 

 وَهم َمحكاوا بطاواثِيه قامي، وَممطاوا 19وُيوَحن�ن بُرونِيه شِقل,ه براتا دَمشولَم بُرونا ِدبَرخيا. 
َمحِكيثي إِل,يه، ومُشِديِره ُطوبيّا إِگ�رياثا تا دَمزِدئلي.

7777
 وهِويلا كُد پِشلِه بِنيا شورا، ودرِيلي َطَرواثا. وپِشلاي معينِه نَطاِره دَطرا وَزماِره 1

 وُمِقملي َحنّاني ا9ُخوني، وَحن�نيا رِيشا دَقصرا إِل,ه دا;وِرشلِم، مَسَبب دِويوا ُگورا 2ولِيوايِه. 
 وِميري طالاي، دلا َپثخي َطَرواثا دا;وِرشلِم ِول 3ا9مين وَزداءا ما9لاها بِش َكبيرا مِخن,ه. 
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 ِعّدانا دِخيما ِشمشا.  وإيَمن دهاواي نَطاِره دَطَرواثا بِعّدانا دنُوبا ِدنَطرتاي، ُشد ِسيدي
 َطَرواثا وَغلقيلاي بِقفلِه. وُمِقملي نَُطوِره ِمن ناِشه دا;وِرشِلم، َخكما بُدكثا ِدنَطرتاي

وَخكما َبرقُل بِيثاي.

ا9ن ِددإِيراي ِمن َگلوثاا9ن ِددإِيراي ِمن َگلوثاا9ن ِددإِيراي ِمن َگلوثاا9ن ِددإِيراي ِمن َگلوثا
 ودِريلِه ا9لاها 5ومذيتا رِوختا واوا وَربثا، وَعّما ِقّصا ِويوا بگاواه، وباتِه لا واوا بِنيِه.  4

 بِلبّي، تا دَجمِعن لرابِه ووالي,ه وَعّما دَكثِون ِمنياناي بُموَجب ا;وجاِغه ديّاي، وخِزيلي كثاوا
دتاريخ دا;وجاِغه دآني دثِيلاي َقمايِه مَگلوثا، وخِزيلي ديلِه كثيوا بگاِويه.

 )72 - 2:1( ِعزرا 
 وٓانيلاي بُنونِه دا9ثرا ا9ن ِددإِيراي ِمن َگلوثا دِكم آِسيراي نووَخذناَصر َملكا دبابِل، 6

;وِرشِلم وإيهوذا كُد ناشا لِمذيِتيه.   ا9ن دثِيلاي إِل,ه دُزوربابِل وإيُشوع ونَحميا 7ودإِيراي لا
 وعَزريا ورَعميا ونَحماني وُمردَخي وبليشان وِمسپروت وَبغَوي وناُحم وَبعنا، ِمنيانا دگورِيه

ه 9بِني َپرُعوش، تِري ا9لپِه وا;ّما وتِري وُشوئي.   8دَعّما دإِسرائِيل.   بنِي شَپطيا، طلاثا إِم,
ه وتِري وَخمشي.   10وتِري وُشوئي.   بِني پَحت ُموَءو، ِمن بِني 11بِني آَرح، إِشتا إِم,

ه وتمانِيَسر.   ه وا9ربا وَخمشي.  12إيُشوع وُيّواو، تِري ا9لپِه وتَمنيا إِم,  بِني عيَلم، ا9لپا وتِري إِم,
ه وَخمشا وا9ربي.  13 ه وإِشتي.  14بِني َزتّو، تَمنيا إِم,  بِني بِنّوي، إِشتا 15بِني َزكّاي، ُشوءا إِم,

ه وتَمنيا وا9ربي.  ه وتَمنيا وإِسري.  16إِم,  بِني َعزگاد، تِري ا9لپِه وطلاثا 17بنِي باَبي، إِشتا إِم,
ه وتِري وإِسري.  ه وُشوءا وإِشتي.   18إِم,  بنِي َبغَوي، تِري ا9لپِه 19بنِي آُدونيقام، إِشتا إِم,

ه وَخمشا وَخمشي.  20وُشوءا وإِشتي.    بنِي آطار دِحيَزقيا، تَمنيا 21بِني عادين، إِشتا إِم,
ه وتَمنيا وإِسري.  22وتِشئي.   ه وا9ربا 23بِني حاشوم، طلاثا إِم,  بِني بِيصاي، طلاثا إِم,
 وگورِيه دبِيث 26بِني ُگوُعون، َخمشا وتِشئي.  25بِني حارِپ، ا;ّما وتِريَسر.   24وإِسري.  

 گورِيه دبِيث 28وگورِيه ِدعناُتوت، ا;ّما وتَمنيا وإِسري.   27لِحيم ونوطاپا، ا;ّما وتَمنيا وتمانا.  
ه وطلاثا وا9ربي. 29َعزماِوت تِري وا9ربي.    گوِريه دُقرَيث يَعريم، كپيرا وبِيُروت، ُشوءا إِم,
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ه وخاء وإِسري.   30  گوِره دِمخَمش، ا;ّما وتِري وإِسري. 31گوِره دَرمثا وگواع، إِشتا إِم,
 گوِره دناُوو ِخرتا، تِري وَخمشي. 33گوِره دبِيث إِيل وآي، ا;ّما وطلاثا وإِسري.  32
ه وا9ربا وَخمشي.   34 ه وإِسري.   35وبنِي عيَلم ِخنّا، ا9لپا وتِري إِم,  بنِي 36بنِي حارِم، طلاثا إِم,

ه وَخمشا وا9ربي.   ه وخاء وإِسري.  37إِيريحا، طلاثا إِم,  بِني لُود، حاديد وا;ونُو، ُشوءا إِم,
ه وطلاثي. 38 بِني سناءا، طلاثا ا9لپِه وتِشآ إِم,

ه وطلاثا وُشوئي.  39 ر، ا9لپا وتِري 40َكهنِه: بِني إيَدعيا دبِيثا دإيُشوع، تِشآ إِم,  بِني إِم,
ه وُشوءا وا9ربي.  41وَخمشي.  بنِي حارِم، ا9لپا وإِشواَسر. 42بِني َپشحور، ا9لپا وتِري إِم,

يا، ا9ربا وُشوئي. 43 لِيوايِه:  بِني إيُشوع دَقدميِئيل ِمن بِني ُهود,
َزماِره:  بِني آساپ، ا;ّما وتَمنيا وا9ربي. 44
 نَطاِره دَطرا:  بِني َشلّوم، بِني آطار، بنِي َطلُمون، بِني َعّقوب، بِني حطيط، بِني 45

ُشوَبي، ا;ّما وتَمنيا وطلاثي.
 بنِي ِقيُروس، بِني سَيعها، بنِي 47نَثنايِه: بِني صيحا، بِني َحّسوپا، بِني َطبُعوت.   46

ر. 49بِني لونا، بِني حاگابا، بِني َشلَمي.  48پاُدون.    بِني َحن�ن، بِني گادال، بِني َگح�
 بِني بِيساي، 52بنِي َگّزام، بِني عوزا، بِني پاِسح.  51بِني رآيا، بِني رصين، بِني نُقودا.   50

 بِني َبصليت، بِني 54بِني َبقبوق، بِني َحقوپا، بِني َحرحور.  53بِني مُعونيم، بنِي نپوسيم. 
بِني نصيح، بِني َحطّيپا. 56بِني َبرقُوس، بِني سيسرا، بِني تاماح.  55محيدا، بِني َحرشا.  

 بِني َيعلا، بِني 58بِني دا;وِده ِدشِليُمون، بنِي ُسوَطي، بِني ُسوپِِرت، بِني پريدا.  57
بِني شَپطيا، بِني َحطّيل، بِني ُپوِكِرت َهِصوائيم، بنِي آُمون. 59َدرقُون، بِني گادال. 

ه وتِري وتِشئي. 60 كُّلاي َنثنايِه وبُنونِه دا;وِده ِدشِليُمون، طلاثا إِم,
ر، ولا هِول,يباي 61  وآنيلاي دِسقلاي ِمن تِّلا دِملخا وتِّلا دَحرشا وكارو وآُدون، وإِم,

 بِني دلايا، بِني ُطوبيّا، بِني 62دَمِثبتي بِيثا دَبَبواثاي، وَزرا ديّاي إِن واوا ِمن إِسرائِيل. 
ه وتِري وا9ربي.   وِمن َكهنِه:  بِني َحَبّيا، بِني َهُقوص، بنِي َبرزِيلي ِدشِقل,ه 63نُقودا، إِشتا إِم,

 وآني مُپِتشلاي بِكثاوا 64طالِيه َبختا خذا ِمن بناثا دَبرزِيلي ِگلعادايا، وپِشلِه ِقريا بِشّماي. 
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 وِميِره طالاي تِرشاثا 65دتاريخ لا;وجاِغه ديّاي ولا ِكم خازالاي، وپِشلاي حريِمه َكهنوثا. 
 َكهنا لأوريم وتوميم. ك، دلا ا9خلي ِمن قُذوش قُدِشه ِول دقايِم ي

ِمنيانا دُكل,ه َعّما ِددإِيِري ِمن گالوثاِمنيانا دُكل,ه َعّما ِددإِيِري ِمن گالوثاِمنيانا دُكل,ه َعّما ِددإِيِري ِمن گالوثاِمنيانا دُكل,ه َعّما ِددإِيِري ِمن گالوثا
ه وإِشتي.  لُكل,ه ِكنشا  66  شُووق ِمن ا;وِده ديّاي 67 ا9ربِه رِبواثا وتِري ا9لپِه وطلاثا إِم,

ه ه وُشوءا وطلاثي. ومَزمرانِه ومَزمَرنياثا تِري إِم, مياثاي دواوا ُشوءا ا9لِپه وطلاثا إِم,  وَخد�
ه 68وَخمشا وا9ربي.   ه وإِشتا وطلاثي، وَكِوذنِه ديّاي تِري إِم,  وُسسياثا ديّاي ُشوءا إِم,
ه وإِسري. 69وَخمشا وا9ربي  ه وَخمشا وطلاثي، وخَمرانِه إِشتا ا9لپِه وُشوءا إِم, وُگملِه ا9ربا إِم,

 وهِولّاي َخكما ِمن رِيشانِه دَبَبواثا تا شولا. تِرشاثا هِول,ه تا بِيثا دَخزينا ا9لپا َدرَهِمه 70
ه ِمن,ه دِسيما وطلاثي ُشوقياثا تا َكهنِه.    وَخكما 71دِديهوا وَخمشي َطسياثا، وَخمشا إِم,

ه  ِمن رِيشانِه دَبَبواثا هِولّاي تا َخزنا دشولا تِت,ي رِبواثا َدرَهِمه دِديهوا، وتِري ا9لِپه وتِري إِم,
 وهِولّاي َتماِمتّا دَعّما تِت,ي رِبواثا َدرَهِمه دِديهوا، وتِري ا9لِپه ِمن,ه دِسيما، 72ِمن,ه دِسيما. 

وُشوءا وإِشتي ُشوقياثا تا َكهنِه.
 وتولاي َكهنِه ولِيوايِه ونَطاِره دَطرا ومَزمرانِه وَخكما ِمن َعّما ونَثنايِه وُكل,ه إِسرائِيل 73

بُگو مذيناثا ديّاي. وكُد ثِيلِه َيرخا دُشوءا واوا بِني إِسرائِيل تيِوه بِمذيناثا ديّاي.

8888
ِعزرا بِقرايا َنُموسا لَعّماِعزرا بِقرايا َنُموسا لَعّماِعزرا بِقرايا َنُموسا لَعّماِعزرا بِقرايا َنُموسا لَعّما

 وجِمعلِه ُكل,ه َعّما ِمخِديِگه دخاء ُگورا با9لُولا ديلِه قاِمه دَطرا دمايا، وِميراي تا ِعزرا 1
سرائِيل.   وبُيوما َقمايا مَيرخا دُشوءا 2َكثاوا تا دماثِه كثاوا دنَُموسا دموِشه ِدپِقذلِه َمريا لٕاِ

حاِكم َپرسايا بٕايهوذا     65656565::::7777ي
دكالِه     65656565::::7777ك

ِددإِيراي ِمن َگلوثا     66666666::::7777ل
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 وقِريلِه 3ُمِثيلِه ِعزرا كثاوا دنَُموسا قاِمه دِكنشا گوِره وإِنِشه، وُكل ماني ديلِه قاِدر لِفهاما.  
 بگاِويه با9لُولا قاِمه دَطرا دمايا، ِمن مُخشكا ِول َپلگا دُيوما، قاِمه دگورِيه وإِنِشه وَفهيمي,ه،

 وِقملِه ِعزرا َكثاوا إِل,ه 4وَنثياثا دُكل,ه َعّما واوا پثيِخه لَمُصوثِه لَتناياثا ِدكثاوا دنَُموسا. 
  دِقيسا دِكم ا;وذيلِه تا ا9ذ َقِصد، وكِليِله لِدپِنيه متيتيا وشَمع وعنايا وا;وريّا وحيلِقيامِدمِغدلا 

 ومَعسيا لَيمنِه دي,ه، ولَعسِرت,يه كِليلِه بدايا وميشائِيل وَملخايا وحاشوم وَحشَبدنا، وزَخريا
 وپِثخلِه ِعزرا كثاوا قاِمه دإِينا دُكل,ه َعّما مبِه دِويوا ِكليا بُدكثا بِش عِليثا 5وَمشوَلم.  

 ومُبِرخلِه ِعزرا لَمريا ا9لاها رابا، ومُجِوبِله 6مُكّلاي. وكُد ِكم پاثِخِله حِمل,ه َعّما ُكل,ه. 
 َعّما ُكل,يه ”آِمين، آِمين،“ وكُد آني ُمرِمه إيداثاي، ِكپلاي رِيشاي وسِغذلاي تا َمريا

 وإيُشوع وباني وشرويا ويامين وَعّقوب وَشبَثي وُهوديّا ومَعسيا وقليطا 7لَپثواثاي إِل,ه دا9را.  
 وعَزريا وُيوزاواد وَحن�ن وپلايا ولِيوايِه َمِفهميوا نَُموسا تا َعّما. وَعّما حميلا بُدكِثيه.

 وقِريلاي بِكثاوا دنَُموسا دا9لاها بِپريشوثا كُد آني مَپُشوِقه َمعناتاي، تا دفاِهم َعّما ِمندي 8
دپِشلِه ِقريا. 

 ونَحميا، دِويوا تِرشاثا وِعزرا دِويوا َكهنا وَكثاوا ولِيوايِه دواوا بَمفُهوِمه َعّما. ِميراي تا 9
 كُل,ه َعّما: ”إِديو ُيوما مُقدَشلِه تا َمريا ا9لاُهوُخن، لا َغبنوتُن ولا باُخوتُن“  مِبه دَعّما ُكل,ه

 وِميِره طالاي: ”ُسو إِخلو ِميُخولياثا َبّسيِمه، 10ِويوا بِپخايا، كُد شِميلاي َتناياثا دنَُموسا. 
تياثا دإيخالا تا آناي دلِيلاي ُمِحضِره ِمندي  وشُتو ِمندانِه ديلاي َحلويِه، ومَشدرو ِحص,

 طالاي، مِبه دآذي ُيوما إيلِه ُيوما مُقدشا تا ماَرن.  ولا َغبنوتُن مبِه دپِصخوثا دَمريا
 ولِيوايِه واوا بَمسُكونِه ُكل,ه َعّما وبٕايمارا: ” سكونو مَسَبب دإِديو ُيوما 11ِخيلُوُخن إيلا“ .  

تياثا 12مُقدَشلِه، ولا َغبنوتُن.“   وزِل,ه كُل,ه َعّما، تا دا9خلي وتا دشاتاي وتا ِدمَشدري ِحص,
دِميُخولياثا وتا دَپصخي پِصخوثا َربثا، مِبه ِدفِهملاي َتناياثا دپِشلاي ُملپِه طالاي.

إِيذا دُقپَرنياثاإِيذا دُقپَرنياثاإِيذا دُقپَرنياثاإِيذا دُقپَرنياثا

بِيما، َمنَبر دِقيسا     4444::::8888م
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 وبُيوما ِدتِري جِمعلاي كُّلاي رِيشانِه دَبَبواثا دُكل,ه َعّما وَكهنِه ولِيوايِه ِگيِبه دِعزرا 13
 وخِزيلاي ديلِه كثيوا بَنُموسا ِدپِقذلِه َمريا لموِشه، 14َكثاوا تا دَمفِهملاي كثاوا دنَُموسا. 

 وتا دَمِشمئي وِدمناداي بُكّلاي 15دا9توي بِني إِسرائِيل بُقپَرنياثا بٕاِيذا بَيرخا دُشوءا. 
  دإيلانا دزِيثِه وپِنُجونياثا دزِيثِهنمذيناثاي وبا;وِرشِلم وا9مري: ”پلوطو لطورا وُموثُو پِنُجونياثا 

 دَبّريّا، وپِنُجونياثا دآسا وپِنُجونياثا دإيلانا، وپِنُجونياثا دإيلانا دتُمِره وپِنُجونياثا دإيلانِه َمر
َطرپِه َكبيِره تا أواذا دُقپَرنياثا ِدخ ديلِه كثيوا.“ 

 وپلِطلاي َعّما وُمِثيلاي پِنُجونياثا، وإِوذلاي قُپَرنياثا كُد خاء لگاِره دبِيِثيه، وبَدرتاثا 16
 وإِوذلِه ُكل,ه 17 دَطرا دمايا وبا9لُولا دَطرا دا9پِريم. سدباتاي، وبَدرتاثا دبِيثا دا9لاها، وبا9لُولا 

 ِكنشا ِددإِيراي ِمن َگلوثا قُپَرنياثا وتولاي بگاواي، مَسَبب دلا واوا أويِذه بِني إِسرائِيل
 وقِريلِه ِعزرا 18هاَدخ ِمن ُيماثا دإيُشوع َبر نون ِول ا;و ُيوما. وهويلا پِصخوثا َربثا َكبيرا.  

 طالاي، ِمن كثاوا دنَُموسا دا9لاها، ُكد ُيوما بُيوِميه، ِمن ُيوما َقمايا ِول ُيوما َخرايا،
وإِوذلاي إِيذا ُشوءا ُيماثا، وبُيوما ِدتَمنيا جِمعلاي بِخذاِذه ِدخ ديلِه كثيوا.

9999
َعّما دإِسرائِيل بِقيارا بِخطّياثايَعّما دإِسرائِيل بِقيارا بِخطّياثايَعّما دإِسرائِيل بِقيارا بِخطّياثايَعّما دإِسرائِيل بِقيارا بِخطّياثاي

 وبُيوما دا9ربا وإِسري ما9ذ َيرخا، جِمعلاي بِني إِسرائِيل وِصملاي ولِوشلاي ُجل,ه دَحّشا 1
 وپِرشلاي گياناي َزرا دإِسرائِيل ِمن كُّلاي نُخرايِه، وِقملاي 2ودرِيلاي ا;پرا بِريشاي.  

 وِقملاي بُدكثاي وقِريلاي بِكثاوا دَنُموسا 3وُمِديلاي بِخطّياثاي وبِخطيّاثا دَبَبواثاي. 
 دَمريا ا9لاهاي، ُربِه دُيوما.  وبُربِه ِخنّا دُيوما واوا بِقيارا بِخطّياثاي وبِسغاذا تا َمريا ا9لاهاي. 

َطرپِه، ِقيِسه     15151515....8888ن
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  دلِيوايِه:  إيُشوع وباني وَقدميئِيل وشونايا وبوني وشرويا وباني وكناني،عوِقملِه إِل,ه دبِيم  4
 وِميراي لِيوايِه: إيُشوع وَقدميِئيل وباني 5ومُعِيطلاي بقالا ِعليا قاِمه دَمريا ا9لاهاي.  

وحُشويا وشرويا وُهوديّا وشونايا وپَثحيا،

 قومو مَبرخو لَمريا ا9لاُهوُخن ِمن ا9َبد ِول ا9َبد، وهاِوه مُبرخا ِشّما دإيقاروخ ديلِه بِش ِعليا
 آيِت بِلُخوذوخ إيِوت َمريا، آيِت بِريلوخ شَمّيا، وشَميّا ِدشَميّاثا. 6مُكل ُبِركثا وتِشُبوحتا. 

 وكُّلاي ِخيَلواثاي، وا9را وكُل ما دإيث إِلّاه، وياماثا وكُل ما دإيث بگاواي. وآيِت
 وآيِت إيِوت َمريا ا9لاها 7كماِختّاي آني ُكّلاي. وِخيَلواثا ِدشَمّيا طالوخ كَسغذي.  

يه ا;وراَهم.  ;وَرم، وِكم َپلِطتّاي ِمن ا;ر دَكلدايِه وقِريلوخ ِشم,  وخِزيلوخ لِب,يه 8ِدمُگبِيلوخ لا
يه َقولا، تا دياِوت,ه ا9را ِدكَنعنايِه وحيثايِه وآُمورايِه وپِيِريزايِه  ِصپيا قاموخ، وقِطيلوخ إِم,

يه مبِه ديِوت َزّديقا. ملوخ َقولوخ إِم,  وياُووسايِه وَگرگاشايِه، طالِيه وتا َزرا دي,ه، ومُتم,
 وإِوذلوخ 10وخِزيلوخ ُشعباِذه دَبَبواَثن بُگو ِمِصر وشِميلوخ َعَيطياثاي ِگيِبه دياما دُسوپ.  9

 نيشانِه وعاِجبواثا بِپرُعون وبُكّلاي ا;وِده دي,ه وبُكل,ه َعّما دا9را دي,ه. مِبه دإيِذيلوخ دِكم
 وپِليلوخ ياما قاماي، وعبِيراي بگاِوه 11َظلميلاي، وإِوذلوخ طالوخ ِشّما ِمخ إِديو ُيوما.  

9را أِوشتا.  وُمغِرقلوخ لا9ن دواوا مَهجُهوجاي بُعمِقه دياما، ِدخ ِدكغاِمط ِكيپا بمايا  دياما لا
 ورِخشلوخ قاماي بُيوما بگاِوه دَعمودا دا9نانا وبِليلِه بَعمودا دنورا تا دَمبِهر 12َعموقِه.  

 ونِخثلوخ إِل,ه دطورا دسيناي، وُمحِكيلوخ إِّماي 13طالاي ا;رخاي ديلا بِرخاشا بگاواه.  
 وِكم 14ِمن شَميّا، وهِولّوخ طالاي دينِه دِكينوثا ونَُموِسه دَحّقوثا، وقانُونِه وُپگدانِه طاِوه. 

شتا، وپِقذلوخ إِلّاي ُپگدانِه وقانُونِه، ونَُموِسه بٕايذا دموِشه ا;ودوخ.  َمِيذئِتّاي َشپثوخ َقد,
 وكُد واوا كپينِه هِولّوخ طالاي لُخما ِمن شَميّا، وُمجِريلوخ مايا ِمن ِكيپا تا ِصيهواي، 15

9را دُمِرملوخ إيذوخ وإيِميلوخ تا دياِوت,ه طالاي. وِكم َپقِذتّاي تا دا;وري وَيرثي لا
 إِلّا آني وَبَبواَثن ُمِرملاي بِگياناي وُمقِشيلاي َپَقرياثاي، ولا شِميلاي لُپگدانِه ديّوخ. 16

بيَدرواثا     4444....9999ع
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 ولا بٕاِيلاي دَشمي، ولا دِخيراي عاِجبواثوخ ِدإِوذلوخ إِّماي، وُمقِشيلاي َپَقرياثاي، 17
 وقِملاي َدرقُل ديّوخ وُمِقملاي رِيشا إِلّاي تا َدأري لا;ودوثاي. وآيِت إيِوت ا9لاها َشواقا

 وكُد 18ِدخطّياثا وَحنين ومَرحمانا وَمر ِخلِق َيريخا وَكبيرَتلا َرحِمتّوخ، ولا ِكم ِسيِبتّاي.  
 أِوذلاي طالاي َشرخا خشيلا وِميراي: ”آذيلِه ا9لاُهوُخن دِكم پالِطلُوُخن ِمن ِمِصر“ ،

 وآيِت بَرحِمتّوخ َكبيرتا، لا ِكم ُشوِقتّاي بُگو َبّريّا، وَعمودا دا9نانا 19وكِپيراي ِكپرا رابا.  
 بِرخاشا ِويوا إِّماي بُيوما تا دَمخِويلاي ا;رخا. وَعمودا دنورا بِليلِه، تا دَمبِهر طالاي ا;رخا

 وروحوخ ُطوتا هِولّوخ تا دُمولِپلاي، ولا قِطيلوخ َمنّا مِكّماي، 20ديلاي بِرخاشا بگاواه.  
 وِكم َدبِرتّاي ا9ربي ِشن,ه بُگو َبّريّا، لا سنِقلاي لِمندي، ولا 21ومايا هِولّوخ تا ِصيهواي. 

ه، ومُپِليلوخ 22ُجّلاي مُخِبّلاي، ولا ا9قلاثاي مُؤبِيلاي.   وهِولّوخ طالاي َملُكواثا وَعم,
 طالاي ا9راثا َرحوقِه، وإيِرثلاي ا9را دسيُحون وا9را دَملكا دِحشُبون وا9را دُعوج َملكا

9را دِميروخ تا َبَبواثاي تا 23دباَشن.   وُمِزدلوخ بُنوناي ِمخ َكِوخِوه ِدشَمّيا، وِكم َمبيِرتّاي لا
9را، وتِويروخ قاماي َعماِره دا9را 24دا;وري إِلّاه وَيرثيلا.   وإِويراي بُنوناي وإيِرثلاي لا

ه دا9را، تا دا;وذي بگاواي ِمخ  ِدكَنعنايِه، وِكم َسلِمتّاي لٕايذاي آني وَملِكه ديّاي وَعم,
 وشِقّلاي مذيناثا َمر شوِره ِعصيِه وا9را قِشطتا وإيِرثلاي باتِه ِملِيه ِمن كُل 25ِعجُبوناي. 

 طاواثا، وبِيراثا خپيِره، وَكرِمه وزِيثِه، وإيلانِه َمر پِيِره َكبيِره. وِخّلاي وسِويلاي وقِشطلاي
 إِلّا عِصيلاي وقِملاي َدرقولوخ، وتلِقلاي نَُموسوخ َبِثر 26وبِسملاي بُطوتوخ َكبيرتا.  

 خاصاي، وقِطّلاي لِنوي,ه ديّوخ ِدسِهذلاي إِلّاي، تا دَمِدريلاي لِگيبوخ، ومُگِدپلاي
 وِكم َسلِمتّاي لٕايداثا دِدشمانِه ديّاي وِكم َمئيقيلاي، وبِعّدانا دا;وقاناي 27ُگداپِه رابِه. 

 مُعيِطلاي لِگيبوخ.  وآيِت ِمن شَمّيا شِميلوخ، وِمخ َرحِمتّوخ َكبيرتا، هِولّوخ طالاي
 إِلّا كُد نِخلاي دإِيراي لِٕاواذا دبِشتا 28مَخلصانِه دِكم َخلصيلاي مٕايذا دَمئيقاناي. 

 قاموخ، وِكم َسلِمتّاي بٕايداثا دِدشمانِه ديّاي، ومُشلِطلاي ِدشمانِه ديّاي إِلّاي، وَهم
 دإِيراي ومُعيِطلاي إِلّوخ، وآيِت ِمن شَميّا شِميلوخ، وِكم َخلِصتّاي ِمخِديِگه دَرحِمتّوخ

 وُمسِهذلوخ إِلّاي تا دَمِدرِتّاي لَنُموسوخ، إِلّا آني ُمعلِيلاي بِگياناي، ولا 29گاهاثا َكبيِره. 
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 شِميلاي لُپگدانوخ، وحِطيلاي َدرقُل َشرِعه ديّوخ، آني دإِن آِوذلا ناشا بِه دخايِه
 وميِرخلوخ ِخلِق 30بگاواي. وپِثّلاي خاصاي إِلّوخ، وُمقِشيلاي َپَقرياثاي ولا شِميلاي.  

  ِشن,ه َكبيِره، وُمسِهذلوخ إِلّاي بروحوخ بگاِوه دلُشانا ِدنويّوخ، ولاثديّوخ إِلّاي 
ه دا9راثا.    إِلّا مَسَبب َرحِمتّوخ َكبيرتا، لا ِكم 31ُمِصثلاي، وِكم َسلِمتّاي لٕايداثا دَعم,

َسكِرتّاي ولا ِكم ِسيِبتّاي، مبِه ديِوت ا9لاها َحنين ومَرحمانا.
 ”وَدها، يا ا9لاَهن، ا9لاها رابا وَگبّارا، وَمِزدآنا، ونطارا دَقولا وَرحِمه، لا ِكمطاشاي 32

  ُكّلاي ا9ن ا;وقانا دثِيلاي إِل�ن، ولَملِكه دي�ن ورِيشانِه دي�ن وَكهنِه دي�ن ونوي,ه دي�ن،صإِلّوخ 
 وآيِت َزّديقا إيِوت 33وَبَبواَثن، وإِل,ه دُكل,ه َعّما ديّوخ ِمن ُيماثا دَملِكه دآثور ِول إِديو ُيوما.  

 وَملِكه 34إِل,ه دكُل ِمندي دثِيلِه إِل�ن، مِبه دآيِت بَحّقوثا أِوذلوخ، وا9خني أِوذلَن بِشتا. 
 دي�ن، وِريشانَن، وَكهنِه دي�ن، وَبَبواَثن، لا أِوذلاي بَنُموسوخ، ولا ُمِصثلاي لُپگدانوخ،

 وآني لا پلِخلاي طالوخ بَملكوثاي، وبطاواثوخ 35. قولا لَسِهذواثوخ ِدسِهذلوخ إِلّاي 
 َكبيِره دِكم ياِوتّاي، وبا9را رِوختا وقِشطتا ِدهِولّوخ طالاي، ولا دإِيراي ِمن عواذاي بيِشه.

 مآذي َسَبب إيُوخ إِديو ُيوما ا;وِده، وا9را ِدهِولّوخ تا َبَبواَثن دا9خلي پِيراه وطاواثاه، وَدها 36
 وَهم َدخلا ديّاه كَشقليلِه ا9ن َملِكه دُمقيميلوخ إِل�ن مَسَبب 37ا9خني ا;وِده إيُوخ بگاواه. 

 خطّياَثن، وآني إيلاي مُشلِطه إِل,ه دَپغَرن ولِحيوانَن ِدخ ِدكعاِجبِليلاي، وا9خني إيُوخ با;وقانا
رابا. 
 ومَسَبب آذي ُكل,ه ا9خني بَقُطخ َقولا دَحّقوثا وبَكثُوخلِه، ورِيشانِه ولِيوايِه دي�ن وَكهنِه 38

دي�ن بَختميلِه.

10101010
سپِيروخ إِلّاي     30303030::::9999ث

لِيلاي ِقّصا ِگيبوخ     32323232....9999ص
ولا لُموماثا دإيِميلوخ طالاي     34343434::::9999ق
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َعّما بِقطاءا َقولاَعّما بِقطاءا َقولاَعّما بِقطاءا َقولاَعّما بِقطاءا َقولا
 وسرايا وعَزريا وإِيَرميا. 2وا9ن ِدختِملاي واوا: نَحميا تِرشاثا بُرونا ِدحَكليا، وصيِدقيا.  1

 وحارِم ومِريُموث وا;وَبديا. 5وَحطّوش وشونايا وَملّوك.   4وَپشحور وا9مريّا وَملخايا.   3
 وَمِعزيا وبِلَگي وشَمعيا، آنيلاي 8وَمشولَم وآويّا وميامين.  7وداني,يل وِگنُتون وباروخ.   6

 وا9َخواثاي 10ولِيوايِه: إيُشوع بُرونا ديازِنيا، بِنّوي ِمن بِني حنادار وَقدميِئيل.   9َكهنِه. 
 وَزكJور وشرويا وشونايا. 12وميخا َرُحوب وحُشويا.   11شونايا وُهوديّا وقليطا وپلايا وَحن�ن.  

 ورِيشانِه دَعّما: َپرُعوش وپَحت ُموَءو وعيَلم وَزتّو وباني.  14وُهوديّا وباني وبنينو.  13
 وُهوديّا 18وآطار وِحيَزقيا وعاُزور.  17وآُدونيا وَبغَوي وعادين.  16بوني وَعزگاد وباَبي.   15

 وَمگپيعاش وَمشولَم وحازير.  20وحارِپ وعناُتوت ونوَبي.  19وحاشوم وبِيصاي.  
 وُهوَشع وَحن�نيا وحاشو. 23وپَلطيا وَحن�ن وعنايا.  22وِميِشيَزوئِيل وصاُدوق وَيّدوع.  21
 وَملّوك 27وٓاحيّا وَحن�ن وعنان.   26ورحوم وحَشونا ومَعسيا.  25وَهلُوِخش وپِلحا وُشوبِق.  24

وحارِم وَبعنا.

 دَقولا دَقولا دَقولا دَقولاررررقِريثا قِريثا قِريثا قِريثا 
 وساما ِخنّا دَعّما وَكهنِه ولِيوايِه ونَطاِره دَطرا ومَزمرانِه ونَثنايِه، وكُل آني ِدپِرشلاي 28

ه دإِنشاي وبُنوناي وبناثاي، وكُل َمن دإيبِه ه دا9راثا لَنُموسا دا9لاها، إِم,  گياناي ِمن َعم,
 وُكّلاي آني تِبيلاي ا9َخواثاي ورابِه ديّاي، وإِويراي بلُوطثا وبُموماثا، تا 29دياِذي ودفاِهم. 

 دَرخشي بَنُموسا دا9لاها دپِشلِه هويلا بٕايذا دموِشه ا;وِده دا9لاها، وتا دنَطري وا;وذي ُكّلاي
ه دا9را، ودلا َشقلُخ 30ُپگدانِه دَمريا ماَرن ودينِه دي,ه وقانُونِيه.   ودلا ياُوخ بناَثن تا َعم,

ه دا9را ِدكماثاي سپاقِه وُكل,ه َدخلا ديّاي تا َزُبونِه، لا گُزونُخ 31بناثاي تا بُنونَن.   وَعم,
 ِمنّاي بُيوما دَشپثا ولا بُيوما مُقدشا، وبشاتا دإِشَوأ لا گَزُرخ ا9را، وبُشوُقخ بگاواه ُكل,ه

نَص الميثاق ( بالعربي )     27272727....10101010ر

Draft June 5 2014 //// We welcome your comments. Write to: chaldean_ot_comments@yahoo.com



 ودِريَلن ُپگدانِه، تا دداُرخ إِل�ن خاء ِمن طلاثا دِمثقالا بشاتا تا ِخدِمتّا دبِيثا 32ِدينا.  
 تا لُخما دُقربانا ِدكپايِش ُمِقروا لَپثُورا، وتا قُربانا دَقمخا ددايِموثا، وتا ِدوحا 33دا9لاَهن. 

 ُمقذا دايِموثا، وتا ُقربانا دَشپثا ودرِيشا دَيرِخه، وإِيَذواثا معينِه، وتا قُدِشه، وتا ُقربانا
ِدخطيثا تا ُحسايا دإِسرائِيل، وتا كُل پِلُخونا دبِيثا دا9لاَهن.

 وتلِقَلن إِذِوه لُقربانا دِقيِسه بِيَنث َكهنِه ولِيوايِه وَعّما، تا دماثُخِله لِبيثا دا9لاَهن، 34
 ِمخِديِگه دبِيثا دَبَبواَثن، بُزونِه معينِه، شاتا بشاتا، دپايِش ُمقذا إِل,ه دَمِذبحا دَمريا ا9لاَهن،

 وتا دماُثخ رِيشيثا دا9را دي�ن، ورِيشيثا دُكّلاي پِيِره دإيلانِه كُد 35ِدخ ديلِه كثيوا بَنُموسا. 
 وِدخ ديلِه كثيوا بَنُموسا، درِيَلن لِگيانَن تا دماثُخ ُبخِره ِدبُنوَنن 36شاتا بشاتا تا بِيثا دَمريا. 

 ودِحيوانَن وُبخرا دُتورِن وإِرِوه دي�ن، لِبيثا دا9لاَهن، تا َكهنِه ديلاي بِخداما بِبيثا دا9لاَهن. 
 وتا دماُثخ لِيشا َقمايا، وُقربانِه َقمايِه دي�ن، وپِيِره دكُل إيلانِه وَخمرا وِمشحا َقمايِه تا 37

 َكهِنه، لَعمباِره دبِيثا دا9لاَهن، وخاء ِمن إِسرا دا9راَثن تا لِيوايِه، مِبه دلِيوايِه آني بِه
 وبِه دهاِوه َكهنا بُرونا دا9هُرن 38ِدمَجمعي خاء ِمن إِسرا بُكّلاي مذيناثا ِدكَپلُخخ بگاواي. 

ه دلِيوايِه كُد َشقلي خاء ِمن إِسرا.  ولِيوايِه بِه دَشقلي خاء ِمن إِسرا ِمن ُعُشر تا بِيثا  إِم,
  كماثاي بِني إِسرائِيل وبنِي لِيويشمِبه دإِل,ه دا9ن َعمبارِه  39دا9لاَهن وتا بِيثا دَخزينا.  

 ِريشاياثا دِخط,ه ودَخمرا ودِمشحا، مِبه دتاَملاي سپاِقه دقُدشا، وَكهِنه َخداِمه وَنطارِه
دَطَرواثا ومَزمرانِه، ولا كُشوُقخ بِيثا دا9لاَهن.

11111111
َعماِره با;وِرشِلمَعماِره با;وِرشِلمَعماِره با;وِرشِلمَعماِره با;وِرشِلم

 وتولاي رِيشانِه دَعّما با;وِرشِلم. وَتماِمتّا دَعّما تلِقلاي إِذِوه تا دماثاي خاء ِمن ُكل 1
 ومُبِرخلِه َعّما 2إِسرا ناِشه دا9توي با;وِرشِلم مذيتا دقُدشا. وتِشآ ساِمه دا9توي بِمذيناثا ِخن,ه.  

ِقّلاياثا     39393939....10101010ش
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كُّلاي آني ِدرِضيلاي ِمگياناي دَعمري با;وِرشِلم.
 وٓانيلاي رِيشانِه دبِلاد دتولاي با;وِرشِلم وبِمذيناثا دإيهوذا، وتولِه كُد ناشا بُملكانِيه 3

 وعِميراي با;وِرشِلم ِمن 4بِمذيناثاي: إِسرائِيل وَكهنِه ولِيوايِه ونَثنايِه ويالِه دا;وِده ِدشِليُمون. 
 بِني إيهوذا وِمن بِني بِنيامين. وِمن بنِي إيهوذا عتايا بُرونا دُعوزيّا، بُرونا ِدزَخريا، بُرونا

 ومَعسيا بُرونا دباروخ، بُرونا 5دا9مريّا، بُرونا ِدشَپطيا بُرونا دَمهلالاِءيل ِمن بِني َپرص. 
 دكال ُحوِزيه، بُرونا ِدحزايا، بُرونا دَعدايا، بُرونا دُيوياريو، بُرونا ِدزَخريا، بُرونا ِدشلُونايا.

ه وتَمنيا وإِشتي گوِره َگّباِره دِخيلا. 6 وكُّلاي بِني َپرص عِميراي با;وِرشِلم ا9ربا إِم,
 وٓانيلاي بِني بِنيامين، َسلJو بُرونا دَمشوَلم، بُرونا دُيوعاد، بُرونا دپِدايا، بُرونا دُقوليا، 7

ه وتَمنيا 8بُرونا ِدمَعسيا، بُرونا دإيتيِئيل، بُرونا دإيَشعيا.   وَبثِريه: َگب�ي، َسّلاي، تِشآ إِم,
 وُيوئِيل بُرونا دِزخري ِويوا َوكيلا إِلّاي وإيهوذا بُرونا دَهسناءا ا;و ِدتِري ِويوا إِل,ه 9وإِسري.  
ِدمذيتا. 

 وسرايا بُرونا دحيلِقيا، بُرونا دَمشولَم، 11وِمن َكهنِه: إيَدعيا بُرونا دُيوياريو وياكين.  10
 وا9َخواثاي دا;وذيوا 12بُرونا دصاُدوق، بُرونا ِدمراُيوث، بُرونا دا9حيطوب، رِيشا دبِيثا دا9لاها. 

ه وتِري وإِسري. وَعدايا بُرونا ديُروحام، بُرونا ِدپَلليا، بُرونا دا9مصي،  شولا تا بِيثا تَمنيا إِم,
ه وتِري 13بُرونا ِدزَخريا، بُرونا دَپشحور، بُرونا دَملخايا.   وا9َخواثِيه، رِيشانِه دَبَبواثا تِري إِم,

ر. شَسي بُرونا دَعَزرإِيل، بُرونا دا9خَزي، بُرونا ِدمِشلُموت، بُرونا دإِم,  وا9ربي، وَعم�
وا9َخواثاي َگّباِره دِخيلا ا;ّما وتَمنيا وإِسري.  وُزوديِئيل بُرونا دِهجدوليم ِويوا َوكيلا إِلّاي. 14

 وِمن لِيوايِه:  شَمعيا بُرونا دحاشو، بُرونا دَعزريقام، بُرونا ِدحُشويا، بُرونا دبوني. 15
 وَشبَثي، وُيوزاواد وآني واوا ِمن رِيشانِه دلِيوايِه إِل,ه دشولا ديِله لَبرايِه ِمن بِيثا دا9لاها. 16
 ومَتنيا بُرونا دميخا، بُرونا دُزودي، بُرونا دآساپ، رِيشا دگودا دَشُبوِحه وشاِكروا 17

وع بُرونا دگالال بُرونا Jبِصلُوثا. وَبقبوقيا ا;و ِدتِري بِيَنث ا9َخواثِيه، وُعودا بُرونا دَشم 
ه وا9ربا وتمانا.  18ديِّدوثُن.  وُكّلاي لِيوايِه بِمذيتا دقُدشا تِري إِم,

ونَطاِره دَطرا: َعّقوب، وَطلُمون، وا9َخواثاي نَطاِره دَطَرواثا ا;ّما وتِري وُشوئي. 19
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 وساما دپِشوا دإِسرائِيل ِمن َكهنِه ولِيوايِه َعمريوا بُكّلاي مذيناثا دإيهوذا كُد خاء 20
وَنثنايِه تيِوه واوا بُعوپِل، وصيحا وِگشپا واوا َوكيلي,ه إِلّاي. 21بُيُرث دي,ه.  

 ورِيشا دلِيوايِه با;وِرشِلم إِل,ه دشولا دبِيثا دا9لاها ِويوا ُعّزي بُرونا دباني، بُرونا ِدحُشويا، 22
 مَسَبب ُپگدانا دَملكا پِقذلِه لا9ن 23بُرونا ِدمَتنيا، بُرونا دميخا، ِمن بِني آساپ مَزمرانِه. 

 وپَثحيا بُرونا دِميِشيَزوئِيل ِمن بِني زاِرح، بُرونا 24مَزمرانِه ِدمزاِمر ُكل خاء ِمنّاي بُيوِميه. 
ه دَحقلِه 25دإيهوذا، ِويوا ُخوثِه دإيذا دَملكا دپاِرس بُكّلاي شولِه دَعّما.    وبگاِوه دَمثواثا إِم,

 ديّاي، عِميراي َخكما ِمن بنِي إيهوذا بُقرَيت ا9رَبع وَمثواثاه وبديُوون وَمثواثاه، وبيُقوصٕاِيل
 وبَحَصر شوعال، وبِبر شَوع وبَمثواثاه. 27وبٕايُشوع وُمولادا، وبِبيث پالاط.   26وَمثواثاه. 

ينِرمJون، وبَصرعا، وبراُموث.  29وبِصقَلغ، وبِمرJونا وبَمثواثاه.   28  وزانُوح، وَعدولام 30وبٕاِ
 وَمثواثاي، ولاخيش وَحقلِه ديّاه، وَعزقا وَمثواثاه، وشِريلاي ِمن بِر شَوع ِول َرُؤولا

دهانُوم. 
 وعناُتوت، 32وعِميراي بِني بِنيامين ِمن گواع ِول ِمخَمش وَعيّا وبِيث إِيل وَمثواثاه.  31

 ولُود، 35وحاديد، وصاُووئيم، وَنَبلاط.  34وحاُصور، وَرمثا، وگتيم.   33ونُوب وعَننيا. 
 وإِثوا َخكما ِمن لِيوايِه با9را دإيهوذا، دزِلّاي دَسكني با9را 36وا;ونُو َرُؤولا دَمر َصنِيتا. 

دبِنيامين

12121212
َكهِنه ولِيوايِهَكهِنه ولِيوايِهَكهِنه ولِيوايِهَكهِنه ولِيوايِه

مِٕا يالِقسد هِياويِلو هِنَهك يالينٓاو 1  ايَمريِٕاو ايارس :عُوشيٕاو لِيئيتَليِشد انُورب ،لِبابرُوزد ه,
دِٕاو 4 .ثُومِيرمو موحرو ايَنكشو 3 .شوَّطحو كوَّلمو اّيرم9او 2 .ارِزعو Jاّيوٓاو يوُث,ِنگ و. 

 وَسلّو وعاموق وحيلِقيا وإيَدعيا. 7وشَمعيا وُيوياريو وإيَدعيا.  6ميامين وَمعديا وبِلگا.  5
آنيلاي رِيشانِه دَكهنِه وا9َخواثاي بُيماثا دإيُشوع.
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 ولِيوايِه: إيُشوع وبِنّوي وَقدميِئيل وشرويا وإيهوذا ومَتنيا، دِويوا ُمقيما آوو وا9َخواثِيه إِل,ه 8
 وَبقبوقيا وعوني ا9َخواثاي َحمليوا َبرقولاي 9دِخدِمتّا دقالِه دتِشُبوحياثا وُشِكر تا ا9لاها. 

 وإيُشوع هِول,يلِه ُيوياقيم، وُيوياقيم هِول,يلِه ا9لياشيو، وا9لياشيو هِول,يلِه ُيوياَدع. 10بِخدِمتّا. 
وُيوياَدع هِول,يلِه ُيوناثان، وُيوناثان هِول,يلِه َيّدوع. 11

 : ِدسرايا ِويوا مرايا، ودإِيَرميا ِويواتوبُيماثا دُيوياقيم ا9ن َكهنِه واوا رِيشانِه دَبَبواثا  12
 وِدملوكي ِويوا ُيوناثان، ودشونايا 14ودِعزرا ِويوا َمشولَم، ودا9مريّا ِويوا ُيوَحنّان.  13َحن�نيا. 

و ِويوا زَخريا، دِگنُتون ِويوا 16دحارِم ِويوا َعدنا، ِدمراُيوث ِويوا ِحلَقي.   15ِويوا ُيوِسپ.  Jدإِد 
وع، 18دٓاويّا ِويوا زِخري، ودِمنيامين ودُموَعديا ِويوا پِلَطي.   17َمشولَم.  Jدبِلگا ِويوا َشم 

 ودَسّلاي ِويوا 20دُيوياريو ِويوا َمتَني، ودإيَدعيا ِويوا ُعّزي.   19وِدشَمعيا ِويوا ُيوناثان. 
ودحيلِقيا ِويوا حُشويا، ودإيَدعيا ِويوا نِثنائِيل. 21َقّلاي، ودعاموق ِويوا عاَور. 

 ولِيوايِه بُيماثا دا9لياشيو وُيوياَدع وُيوَحنّان وَيّدوع واوا كثيِوه رِيشانِه دَبَبواثا، وَهم َكهنِه 22
بُيماثا دَملكوثا دَدرياواش َپرسايا.

  دُيماثا ِول ُيماثا دُيوَحنّان بُرونااوبنِي لِيوي ورِيشانِه دَبَبواثا واوا كثيِوه بِكثاوا دپِثغاِمه  23
 ورِيشانِه دلِيوايِه واوا: حُشويا وشرويا وإيُشوع بُرونا دَقدميِئيل وا9َخواثاي دواوا 24دا9لياشيو. 

 .بَبرقولاي ِكمَشبحيوا وكَشكريوا ِمخ ُپگدانِه دداويذ ُگورا دا9لاها، نَطرتا َبرقُل نَطرتا 
 مَتنيا وَبقبوقيا وا;وَبديا وَمشولَم وَطلُمون وَعّقوب واوا َنطاِره دَطَرواثا. وَنطريوا َعمباِره 25

 وآني واوا بُيماثا دُيوياقيم بُرونا دإيُشوع بُرونا دُيوزاداق، وبُيماثا 26ديلاي ِگيِبه َطَرواثا. 
ِدنَحميا دِويوا حاِكم وِعزرا َكهنا وَكثاوا.

َدَشنتا دشورا دا;وِرشِلمَدَشنتا دشورا دا;وِرشِلمَدَشنتا دشورا دا;وِرشِلمَدَشنتا دشورا دا;وِرشِلم

رِيشانِه دَعشائِر     12121212....12121212ت
دَخبِره دُيماثا. دبِرَيمين     23232323....12121212ا

نُوبا َبرقُل نُوبا     24242424....12121212ب
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;وِرشِلم، 27  وبَدَشنتا دشورا دا;وِرشِلم، طِلبلاي ِمن لِيوايِه تا دآثاي مُكّلاي ُدكانِه ديّاي لا
 وجِمعلاي بُنونِه 28تا ِدمَدشني بپِصخوثا وبتِشُبوحتا وبِزمارا بَصنوِجه وبِربابا وبِكنّارِه. 

 وِمن بِيث َگلگال 29ِدمَزمرانِه ِمن ُدكانِه ديلاي َخِوذرانِه دا;وِرشِلم، وِمن َمثواثا دناُطپتايا.  
 وِمن َحقِله ِدگواع وَعزماِوت، مَسَبب مَزمرانِه بِنيوالاي طالاي َمثواثا َخِوذرانِه دا;وِرشِلم.

وُمنِظفلاي گياناي َكهنِه ولِيوايِه، وُمنِظفلاي لَعّما ولَطَرواثا وشورا. 30
 وُمِسقلي لِريشانِه دإيهوذا إِل,ه دشورا. وُمِقملي تِت,ي ِفَرق رابِه ِمن َمِقروانِه دُشِكر.  وزِلّا 31

 وزِل,ه َبثراي ُهوَشعيا وَپلگا 32. گِفرقا َقِميثا مبارا دَيمنِه إِل,ه دشورا مبارا دَطرا دسولا 
 وِمن 35وإيهوذا وبِنيامين وشَمعيا وإِيَرميا.  34وعَزريا وِعزرا وَمشولَم.  33درِيشانِه دإيهوذا. 

 بِني َكهِنه َطآنِه دبوقِه: زَخريا بُرونا دُيوناثان بُرونا ِدشَمعيا بُرونا ِدمَتنيا بُرونا دميخايا بُرونا
 وا9َخواثِيه شَمعيا وَعَزرإِيل وملال وگلال وماعي ونِثنائِيل وإيهوذا 36دَزكJور بُرونا دآساپ. 

 وكُد مِطيلاي إِل,ه 37وَحنّاني بآلِتياثا دتِشُبوحتا دداويذ ُگورا دا9لاها وِعزرا َكثاوا قاماي. 
يل  دَطرا دإِينا دِويوا َبرقولاي، ِسقلاي إِل,ه دبيَدرواثا ِدمذيتا دداويذ، بٕايَسقتا دشورا ِمن لٕاِ

ِمن بِيثا دداويذ، ِول َطرا دمايا مبارا دَمسقانا.
 وِفرقا ِخرتا ِدمَشبحانِه وَشكاِره رِخشلاي َبرقولاي. وآنا َبثراي، وَپلگا دَعّما ِسقلِه إِل,ه 38

يل ِمن َطرا دا9پِريم، وَطرا ا9تيقا، وَطرا 39دشورا، ِگيبِه دُبرجا دَتنوِره ِول شورا پِثيا.    وِمن لٕاِ
 وحِمّلاي 40دنُنياثا، وَمِغدلا دَحنانائِيل وُبرجا دا;ّما ِول َطرا دإِرِوه، وحِمّلاي بَطرا دَحِبس. 

 وَكهنِه:  إِيلياِقيم 41تراواي ِفَرق ِدشكارا بُگو بِيثا دا9لاها، وآنا وَپلگا درِيشانِه دإِثوا إِّمي. 
 ومَعسيا وشَمعيا وا9لِيَعَزر 42ومَعسيا وِمنيامين وميخا وإِيلُيوِعيَني وزَخريا وَحن�نيا َطآنِه دبوقِه. 

 وُعّزي وُيوَحنّان وَملخايا وعيَلم وعازار، ومَزمرانِه مُزِميراي ُخوثِه دإيذا ديِزَرحيا َوكيلا
 ودِوحلاي با;و ُيوما ِدوِحه رابِه وپِصخلاي، مَسَبب دا9لاها ِكم َمپِصخلاي پِصخوثا 43

َربثا، وَهم إِنِشه ويالِه ُزورِه پِصخلاي، وقالا دپِصخوثا با;وِرشِلم پِشِله شميءا ِمن َرحوقا.

زِبِل     31313131....12121212گ
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ِخدِمتّا بَهِيكلاِخدِمتّا بَهِيكلاِخدِمتّا بَهِيكلاِخدِمتّا بَهِيكلا
 وپِشلاي معيِنه َخكما گوِره، با;و ُيوما َوكيلي,ه إِل,ه دا;وداثا دپيِشه َخزينِه بگاواي قُربانِه 44

تياثا ِدخ ديلِه كثيوا بِكثاوا دنَُموسادورِيشيثا وَمعصاِره    تا دَجمعي ِمن َحقِله ِدمذيناثا ِحص,
 بِخدِمتّا 45تا َكهنِه وتا لِيوايِه، مِبه ِدبنِي إيهوذا پِصخلاي بَكهنِه ولِيوايِه دواوا قيِمه 

 دا9لاهاي، وِخدِمتياثا دَمنُظوِفه. ومَزمرانِه ونَطاِره دَطرا ا;وذيوا ِمخ ِمندي ِدپِقذلِه بگاِويه
 وِمن َقِميثا، بُيماثا دداويذ وآساپ، إِثوا رِيشا ِدمَزمرانِه ودقالِه 46داويذ وشِليُمون بُرونِيه. 

 وُكل,ه إِسرائِيل، بُيماثا دُزوربابِل، ونَحميا، كياويوا 47دتِشُبوحياثا ودُشِكر تا ا9لاها. 
تياثا تا مَزمرانِه ونَطاِره دَطرا ُكد ُيوما بُيوِميه.  وياويوا تا لِيوايِه ُقربانِه مُقدِشه، ولِيوايِه  ِحص,

َمِقرويوا ِمنّاي تا بِني ا9هُرن. 

13131313
َپُلوِطه دنُخرايِهَپُلوِطه دنُخرايِهَپُلوِطه دنُخرايِهَپُلوِطه دنُخرايِه

 با;و ُيوما پِشلِه ِقريا بِكثاوا دموِشه بَنثياثا دَعّما، وپِشِله ِخزيا ديلِه كثيوا بگاِويه، دلا ٓاِور 1
ونايا وُموءاوايا بِكنشا دا9لاها ِول ا9َبد.   Jمَسَبب دلا ُملِقيلاي بِني إِسرائِيل بلُخما ومايا، 2َعم 

 وكُد شِميلاي نَُموسا، 3إِلّا إيِئيراي َبلَعم تا دلايِطلاي، وُمِديِره ا9لاها لَيطتا لُبِركثا. 
پِرشلاي كُّلاي نُخرايِه ِمن إِسرائِيل.

 .اّيبُوطد اثاوَشنم اوِيود َنهال9اد اثيِبد اثايّاِلقد ه,لِٕا اميُقم اوِيود انَهك ويشايل9ا ،يذٓا َمقمو 4
 اراصَعمو ،هِقاپسو ،امسِبو ،الَخدد انابرُق اثِيَمقب هاواگب اواراد ،اثَبر ادو;ا اذخ هيِلاط هِلِذؤا 5

ِصح اواود احِشمو ارَمخدو ،الَخدد  .هِنَهكد اثايالخو ،اَرطد هِراطَنو هِنارَمزمو هِياويِلد اّت,
 وكُد بِريلِه ا9ذ ِمندي كُل,يه، لا ِونوا با;وِرشلِم، مَسَبب بشاتا ِدتِري وطلاثي لَملكوثا 6

 دا9رَطحَششت َملكا دبابِل ثِيلي ِگيِبه دَملكا، وَبِثر َخكما ُيماثا طِلبلي ُرخصا ِمن َملكا. 

وُعشور     44444444....12121212د
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;وِرشِلم، وإيِذيلي بِشتا ِدإِوذلِه ا9لياشيو تا ُطوبّيا، ِدإِوذلِه طالِيه ا;ودا بُگو َدرتا دبِيثا 7  وثِيلي لا
 ومِليلي ِمن ِحمثا َكبيرا وتلِقلي ُكّلاي سپاقِه دبِيثا دُطوبيّا باري ِمن ا;ودا با9لُولا. 8دا9لاها.  

ه دُقربانا دَدخلا وبِسما.  9 وپِقذلي دَمِنظفي ا;وداثا وُمِديري إِلّاي سپاقِه دبِيثا دا9لاها، إِم,
 وَهم إيِذيلي دساما دلِيوايِه، لا پِشلِه هويلا.  وكُّلاي لِيوايِه ومَزمرانِه ا9واِذه دشولا 10

 ومُچِخسلي رِيشانِه وِميري: ”قاي پِشلِه شويقا بِيثا دا9لاها؟“  11دإِيراي كُد خاء لَحقِليه. 
 وُكل,ه إيهوذا ُمِثيلاي َمعصارا دَدخلا وَخمرا وِمشحا 12وجميعيلي وُمِديريلي بُدكاناي. 

 وُمِقملي َخزنَداِره إِل,ه دَعمباِره، شَلميا َكهنا وصاُدوق َكثاوا وپِدايا ِمن لِيوايِه، 13لَعمباِره.  
 وإِّماي َحن�ن بُرونا دَزكJور بُرونا ِدمَتنيا، مَسَبب دپِشلاي مُخِشبنِه ا9ميني,ه، وواِجب ديّاي

 دي تُخوري، يا ا9لاهي مَبَدل آذي، ولا 14ِويوا دياويوا تا ا9َخواثاي ُكد خاء ساِميه.  
ناِشت طاواثا، دِكم ا;وِذنّاي بِبيثا دا9لاهي وتا ِخدِمت,يه.

 وبآناي ُيماثا خِزيلي بٕايهوذا َخكما ناِشه بِدياشا َمعَصرياثا بَشپثا، وبَمُثويِه كيِسه 15
 دِخط,ه وبَمُطوناي إِل,ه ِدخَمرانِه وَهم َخمرا وإِنِوه وتِينِه وِخن,ه وكُل ِمندي ِدكپايِش طئينا،

;وِرشِلم بُيوما دَشپثا، وسِهذلي إِلّاي دلا مَزبني چو ِمندي   .و با;و ُيوما هَمبيريوالاي لا
 وُصورايِه دواوا عميِره بگاواه، ماثاوا نُنياثا وكُل َترِزه دَمحصول ِدكپايِش مُزبنا، ومَزبنيوا 16

 ومُچِخسلي رابِه دإيهوذا وِميري طالاي:  ”ميلِه ا9ذ 17بُيوما دَشپثا تا بِني إيهوذا با;وِرشِلم. 
 ُمو لا أِوذلاي َبَبواُثوُخن هاَدخ، 18شولا بيشا دُووتُن بِٕاواِذيه، ومَشخُتونِه ُيوما دَشپثا؟ 

 وُمِثيلِه ا9لاَهن إِل�ن ُكّلا ا9ذ بِشتا، وإِل,ه دآذي مذيتا؟ وا9ختو ُووتُن بَمُزوِده ِحمثا إِل,ه
دإِسرائِيل، مبِه دُووتُن مَشخُتونِه ُيوما دَشپثا. “

 وكُد پِرسِله ِخشكا لَطَرواثا دا;وِرشِلم مَقم َشپثا، پِقذلي دپِيشي غليِقه َطَرواثا، وِميري 19
 دلا پِيشي پثيِخه ِول َبِثر َشپثا، وُمِقملي َخكما ِمن گوِره ديّي إِل,ه دَطَرواثا، دلا آِور ِطينا

;وِرشِلم بُيوما دَشپثا.   وپِشلاي َتگاِره ومَزبنانِه دكُل َزَبنتا لباري ِمن ا;وِرشلِم خذا گاها 20لا

    15151515....13131313ه
بُيوما دَشپثا     15151515....13131313و
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  وِميري طالاي: ”تا َمها ُووتُن بِبياتا قاِمه دشورا؟ إِن لا َشموتُنزوسِهذلي إِلّاي  21وتِت,ي.  
 وپِقذلي لِليوايِه دَمِنظفي 22َتِنيثي بِه دَمأرِنJوُخن“ وِمن ا;و ُزونا لا ثِيلاي بُيوما دَشپثا.  

 گياناي ودآثاي وَنطري َطَرواثا تا ِدمَقدشي ُيوما دَشپثا. َهم بآذي تُخوري يا ا9لاهي
ومراِحم إِلّي ِمخ َكبيروثا دَرحِمتّوخ.

وناياثا وُموءاواياثا.  23 Jوَپلِگه 24وَهم بآني ُيماثا خِزيلي ُهذايِه شقيلِه إِنِشه ا9شُدوداياثا وَعم 
 دَمحِكيثا ِدبُنوناي واوا بلُشانا دا9شُدودنايِه، لا ِكذيوا َمحُكويِه بلُشانا دُهذايِه، إِلّا َمحكاوا

 وِكم َچخِسنّاي، وِكم لِيِطنّاي، ومِخيلي َخكما 25بلُشانا دا9ذ َعّما َين بلُشانا دا;و َعّما.  
 گوِره ِمنّاي ونِشلّي ُكوساي، وِكم ُموِمنّاي بِشّما دا9لاها وِميري: ”لا ياووتُن بناثُوُخن تا

 ومَسَبب آني، حِطيلِه 26بُنوناي، ولا َشقلوتُن ِمن بناثاي تا بُنونُوُخن َين طالُوُخن. 
 شِليُمون َملكا دإِسرائِيل، ٓاوا دلَثوا خواثِيه َملكا بٕاِمواثا َكبيِره، وِكم بائِيلِه ا9لاها، وِكم

 ِدخ 27آِوذلِه ا9لاها َملكا إِل,ه دُكل,ه إِسرائِيل.  َهم آوو إِنِشه نُخراياثا ِكم ُشوقيلِه تا دحاِطه. 
 َبَدم َسكُنخ طالُوُخن، وا9ختو بِٕاواذا ا9ذ بِشتا َربثا كُّلا، وبِخيانا ا9لاَهن، وبِگوارا إِنِشه

نُخراياثا؟“ 
 وخاء ِمن بُنونِه دُيوياَدع بُرونا دا9لياشيو َكهنا رابا ِويوا ِخثنا دَسمَبلاط ُحوُرونايا، 28

تُخوراي يا ا9لاهي، مِبه ِدمُطِميلاي َكهنوثا، وَقولا دَكهنوثا، ولِيوايِه. 29وسِحتلي مِگيبي.  
 وِكم صاپِنّاي ِمن كُل نُخرايا، وُمِقملي نَطرياثا دَكهنِه ولِيوايِه، كُد خاء بشولِيه 30

 حومُرتِبلي شولا دَمحُضوِره دِقيِسه تا ُقربانا دَمِذبحا دا9لاها بِعّدانا ديلا معينِه وتا ُبخرا 31
دَمحصول. تُخوري يا ا9لاهي بُطوتا.

وِكم ياِونّاي إِنذار     21212121....13131313ز
َقمايوثا     31313131....13131313ح
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