
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  گواه ظلم
نی خدا(   )مروری بر کتب آس

  اولجلد 

  تورات

  گردآورنده

  نی شهسواری

  

  

  



 فهرست

 ٢٠ ........................................................................................................... سخن گردآورنده

 ٢١ ................................................................................................................... پیشگفتار

 ٢٢ ........................................................................................................... داستان آفرینش

 ٢٣ .............................................................................................................. سقوط انسان

 ٢٥............................................................................................................... قائن و هابیل

 ٢٧................................................................................................................. طوفان نوح

 ٣٠ ............................................................................................................ عهد خدا با نوح

 ٣١ .................................................................................................................... برج بابل

 ٣٢ ....................................................................................................... دعوت خدا از ابرام

 ٣٣ .............................................................................................................. ابرام در مرص

 ٣٤ ................................................................................................... جدا شدن لوط از ابرام

 ٣٥ .......................................................................................................... ابرامعهد خدا با 

 ٣٦ ........................................................................................................ وعده تولد اسحاق

 ٣٧ .................................................................................................... خرابی سدوم و عموره

 ٤٠ .......................................................................................................... ابراهیم و ابیملک

 ٤٢ ............................................................................................................ امتحان ابراهیم

 ٤٤ ............................................................................................................... مرگ ابراهیم

 ٤٥ ....................................................................................... گیرد اسحاق مییعقوب برکت را از 

 ٤٨................................................................................... گیرد یعقوب لیه و راحیل را به زنی می

٥٠ ............................................................................................................ فرزندان یعقوب



 ٥٢...................................................................................................... معامله یعقوب با البان

 ٥٣ .............................................................................................گریزد نزد البان مییعقوب از 

 ٥٤ .............................................................................................................. رسوایی دینه

 ٥٦ ............................................................................................. گردد نیل برمی یعقوب به بیت

 ٥٧ ......................................................................................................... های یوسف خواب

 ٥٨ ...................................................................................................... فروخته شدن یوسف

 ٦٠ ...................................................................................................................... قحطی

 ٦١ ................................................................................................................. فرار موسی

 ٦٢................................................................................................. گردد موسی به مرص بازمی

 ٦٣ ....................................................................................... دستور خداوند به موسی و هارون

 ٦٤................................................................................................................... بالی پشه

 ٦٥ ................................................................................................................ بالی مگس

 ٦٦ .................................................................................................................. بالی دمل

 ٦٧ ................................................................................................................ بالی تگرگ

 ٦٨ .................................................................................................................. بالی ملخ

 ٦٩ ............................................................................................................... بالی تاریکی

 ٧٠ ................................................................................................................... عید پسح

 ٧١ .......................................................................................................... مرگ پرسان ارشد

 ٧١ .......................................................................................................... مقررات عید پسح

 ٧١ ........................................................................................................ ها وقف نخست زاده

٧٢....................................................................................................... عبور از دریای رسخ



 ٧٣ ............................................................................................................... رسود موسی

لیقیها  ٧٤.......................................................................................................... جنگ با ع

 ٧٤............................................................................................ آید یرتون به دیدار موسی می

 ٧٥ ................................................................................................. قوم ارسائیل در کوه سینا

 ٧٦ .................................................................................................................. ده فرمان

 ٧٨ .......................................................................................................... مقررات قربانگاه

 ٧٩ ............................................................................................................. رفتار با غالمان

 ٨٠ ....................................................................................... قوانین مربوط به مجازات مجرمین

 ٨٢ .................................................................................................... قوانین مربوط به اموال

 ٨٢ .................................................................................................... قوانین اخالقی و دینی

 ٨٤............................................................................................................. های خدا وعده

 ٨٥ ........................................................................ مراسم تقدیس هارون و پرسانش به مقام کاهنی

 ٨٧ ............................................................................................................ هدایای روزانه

 ٨٨ ............................................................................................................. قربانگاه بخور

 ٨٩ ....................................................................................................... هدیه برای عبادتگاه

 ٨٩ ........................................................................................................ سبت روز اسرتاحت

 ٩٠ ............................................................................................................. گوساله طالیی

 ٩٣................................................................................. بندد خدا با قوم ارسائیل دوباره عهد می

 ٩٤ ........................................................................................................... قربانی سوختنی

 ٩٥................................................................................................................ قربانی گناه

٩٧ ......................................................................................................... گناه موارد قربانی



 ٩٨ .............................................................................................................. قربانی جربان

 ٩٨ ....................................................................................................... مقررات قربانی گناه

 ٩٩ .......................................................................................... مراسم تقدیس هارون و پرسانش

 ١٠٠ ............................................................................................. قربانی توسط کاهنانتقدیم 

 ١٠١ ........................................................................................................ گناه ناداب و ابیهو

 ١٠٢ .................................................................................... حیوانات حالل گوشت و حرام گوشت

ن  ١٠٣ .................................................................................................... طهارت بعد از زای

 ١٠٤ ........................................................................................................... جذامطهارت از 

 ١٠٥ ..................................................................................... کند ترشحاتی که تولید نجاست می

 ١٠٦ ................................................................................................................. روز کفاره

 ١٠٧ .......................................................................................................... قوانین گوناگون

 ١٠٨........................................................................................................... مجازات گناهان

 ١١٠ .............................................................................................................تقدس کاهنان

 ١١١ ................................................................................................. ها و هدایا تقدس قربانی

 ١١٢ ................................................................................................................. سال یوبیل

 ١١٣............................................................................................................ پاداش اطاعت

 ١١٤ ........................................................................................................ مجازات نا اطاعتی

 ١١٥............................................................................................... به موقوفاتقوانین مربوط 

ری قوم ارسائیل  ١١٦ ......................................................................................... نخستین رسش

 ١١٧ ......................................................................... شوند الویان برای خدمت به کاهنان تعیین می

١١٧ ............................................................................................................ سازی اردو پاک



 ١١٧ ............................................................................................................ خسارتجربان 

 ١١٨ ............................................................................................................... مقررات نذر

 ١١٩ ............................................................................ هدایای تقدیمی برای تقدیس خیمه عبادت

 ١٢٠ .................................................................................................. آتشی از جانب خداوند

 ١٢٠ ............................................................................................. فرستد خداوند بلدرچین می

 ١٢١ ................................................................................................................. تنبیه مریم

 ١٢٢ ......................................................................................................... شورش علیه خدا

 ١٢٤ ............................................................................................................ قوانین قربانی

 ١٢٥ .................................................................................... مردی که قانون روز سبت را شکست

 ١٢٦ ............................................................................................. شورش قورح داتان و ابیرام

 ١٢٨ ............................................................................................................... آب طهارت

 ١٢٩............................................................................................................... انهدام عراد

 ١٣٠ ................................................................................................... شکست سیحون و عوج

 ١٣١................................................................................................... ارسائیل پرستی بنی بت

 ١٣٢ ................................................................................................. قربانی و هدایای روزانه

 ١٣٣ ................................................................................................. قربانی و هدایای ماهانه

 ١٣٣ ................................................................................................... قربانی و هدایای پسح

 ١٣٤ .......................................................................................... قربانی و هدایای عید شیپورها

 ١٣٤ ............................................................................................. قربانی و هدایای روز کفاره

 ١٣٥ ........................................................................................ ها قربانی و هدایای عید سایبان

١٣٦ ...................................................................................................... ها انتقام از مدیانی



 ١٣٧ .............................................................................................................. تقسیم غنائم

 ١٣٩ ............................................................................................. موابمراحل سفر از مرص تا 

 ١٤٠ .................................................................................................... دستور به ترک حوریب

 ١٤٠ ............................................................................................... های آوارگی در بیابان سال

 ١٤١ ................................................................................................... شکست سیحون پادشاه

 ١٤١ ......................................................................................................... پرستی نهی از بت

 ١٤٢ ................................................................................................................. ده فرمان

 ١٤٢ ................................................................................................................ ترس مردم

 ١٤٣ .............................................................................................................. فرمان بزرگ

 ١٤٣ .....................................................................................................برکت اطاعت از خدا

 ١٤٤ ............................................................................................... مکانی معین جهت عبادت

 ١٤٤ ......................................................................................... های گاو و گوسفند نخست زاده

 ١٤٥ .................................................................................................................... دادگاه

 ١٤٥ ....................................................................................................... وعده ظهور پیامرب

 ١٤٦ ......................................................................................................... شهرهای پناهگاه

 ١٤٦ ............................................................................................................. قوانین جنگ

 ١٤٧ ...................................................................... طلب آمرزش برای قتلی که قاتلش معلوم نیست

 ١٤٨ ..................................................................................................... ازدواج با دخرت اسیر

 ١٤٨ .......................................................................................................... قوانین گوناگون

 ١٤٩ ................................................................................................ ازدواجقوانین مربوط به 

١٥٠ .......................................................................................................... قوانین گوناگون



 ١٥١......................................................................................................... عواقب نا اطاعتی

 ١٥٢ ................................................................................. عهد خداوند با ارسائیل در دشت مواب

 ١٥٣ ........................................................................................... شود یوشع جانشین موسی می

 ١٥٣ ........................................................................................ آخرین دستورات خدا به موسی

 ١٥٤ .............................................................................................................. موسیرسود 

 ١٥٨ .................................................................................................. یوشع، ختنه در جلجال

 ١٥٩ ............................................................................................................. ها سقوط اری

 ١٦١ ................................................................................................................ گناه عخان

 ١٦٢ ............................................................................................... تسخیر و خرابی شهر عای

 ١٦٥ .......................................................................................................... ها حیله جبعونی

 ١٦٧ ................................................................................................ اموریشکست پادشاهان 

 ١٦٧ ........................................................................................ ها ترصف شهرهای جنوبی اموری

لی  ١٦٨ ................................................................................................ شکست پادشاهان ش

 ١٧٠ ............................................................................................... های تسخیر نشده رسزمین

 ١٧١ ............................................................................................................... وصیت یوشع

 ١٧٢ ........................................................................... ها ارسائیل با بقیه کنعانی داوران، جنگ بنی

 ١٧٤ ............................................................................. شوند ارسائیل از خداوند روگردان می بنی

 ١٧٥ ............................................................................. قبایلی که در رسزمین کنعان باقی ماندند

 ١٧٦ ...................................................................................................................عتنیئیل

 ١٧٧ ......................................................................................................................ایهود

١٧٨ ..................................................................................................................... شمجر



 ١٧٨ ..................................................................................................................... دبوره

 ١٨١ .................................................................................................................... جدعون

 ١٨٤ .................................................................................. دهد ها را شکست می جدعون مدیانی

 ١٨٦ ............................................................................................................. مرگ جدعون

 ١٨٧ ................................................................................................................... ابیملک

 ١٨٨ ......................................................................................................... یفتاح و افرایمیها

 ١٨٩ .......................................................................................................... ازدواج سامسون

 ١٩١ ............................................................................................................. مرگ سامسون

 ١٩٢..................................................................................................... ها عمل قبیح بنامینی

 ١٩٥ ...................................................................................... ها با قبیله بنیامین جنگ ارسائیلی

 ١٩٧ .................................................................................................. ها زنانی برای بنیامینی

 ١٩٩........................................................................... اول سموئیل، پیشگویی بر ضد خاندان عیلی

 ٢٠٠ ................................................................................................. صندوق عهد در فلسطین

 ٢٠١ .......................................................................................... ها سموئیل بر فلسطینیپیروزی 

 ٢٠٢ ..................................................................................... سازد شائول شهر یابیش را آزاد می

 ٢٠٤ ...................................................................................................... ها شکست فلسطینی

 ٢٠٥ ....................................................................................................... وقایع بعد از جنگ

 ٢٠٩ ............................................................................................................ داود و جلیات

 ٢١٢ .......................................................................................................... عام کاهنان قتل

 ٢١٤ ....................................................................................... دهد داود شهر قعیله را نجات می

لیقی ٢١٥ ...................................................................................................... ها جنگ با ع



 ٢١٧ ................................................................................................... مرگ شائول و پرسانش

 ٢١٨ .............................................................................................. جنگ بین ارسائیل و یهودا

 ٢١٩.............................................................................................. شود داود ملحق می ابنیر به

 ٢٢١ ................................................................................................. شود ایشبوشت کشته می

 ٢٢٢ ................................................................................... آورند صندوق عهد را به اورشلیم می

 ٢٢٤ ............................................................................................................. فتوحات داود

 ٢٢٥ .............................................................................................................داود و بتشبع

 ٢٢٧ ............................................................................................................ امنون و تامار

 ٢٢٩ .............................................................................................................. شورش شبع

 ٢٣١ ..................................................................................................... ها جنگ با فلسطینی

ن  ٢٣٣ ................................................................................ اول پادشاهان، وصیت داود به سلی

 ٢٣٤ ............................................................................................................... مرگ ادونیا

 ٢٣٦ ............................................................................................................. مرگ شمعی

ن از خدا  ٢٣٧ .............................................................................................. درخواست سلی

 ٢٣٧ ........................................................................................آمادگی برای ساخ خانه خدا

 ٢٣٨ .............................................................................. شود صندوق عهد به خانه خدا منتقل می

ن  ٢٣٩ ................................................................................................... ثروت و شهرت سلی

ن از خدا  ٢٤٠ .......................................................................................... علت دورشدن سلی

 ٢٤١ ......................................................................................... پیشگویی درباره نابودی یربعام

 ٢٤٣ ............................................................................................... سلطنت ناداب در ارسائیل

٢٤٤ .......................................................................................................... ایلیا و انبیا بعل



 ٢٤٦ .................................................................................................... پیشگویی مرگ اخاب

 ٢٤٧ ................................................................................................... نبوت اخاب و تاکستان

 ٢٤٩ ..................................................................... کند دوم پادشاهان، خداوند اخزیا را مجازات می

 ٢٥١ ......................................................................................................... معجزات الیوشع

 ٢٥٢ .............................................................................................. جنگ بین ارسائیل و مواب

 ٢٥٤ ......................................................................................... سامره محارصه شدهقحطی در 

 ٢٥٥ ........................................................................... شوند یورام و اخزیا به دست ییهو کشته می

 ٢٥٧ ....................................................................................... شوند عام می خاندان اخاب قتل

 ٢٥٨ ........................................................................................................ عتلیا ملکه یهودا

 ٢٦٠ .................................................................................................... پادشاه پیغام اشعیا به

 ٢٦٢ .................................................................................................. پیدا شدن کتاب تورات

 ٢٦٤ .................................................................................................. یحویاقیم پادشاه یهودا

 ٢٦٥ .................................................................................................. عزرا، تربک خانه خدا

 ٢٦٦ ............................................................................................. جدایی از زنان غیر یهودی

 ٢٦٨............................................................................... ای در دست خداوند پادشاه آشور وسیله

 ٢٦٩ .................................................................................................... مجازات قوم ارسائیل

 ٢٧٠ ................................................................................... ای در دست خدا پادشاه آشور وسیله

ندگان ارسائیل  ٢٧١ ..................................................................................................... باقی

 ٢٧٢ ............................................................................................................... سقوط بابل

 ٢٧٣ ...................................................................................................... انهدام پادشاه بابل

٢٧٤ ................................................................................................ نبوت درباره سقوط مواب



 ٢٧٥ ....................................................................................................... نبوت درباره مرص

 ٢٧٦ .............................................................................................. نبوت درباره مرص و حبشه

 ٢٧٧ ................................................................................................... نبوت درباره اورشلیم

 ٢٧٨......................................................................................... کند خداوند زمین را ویران می

 ٢٧٩ ............................................................................................ مجازات و رستگاری ارسائیل

 ٢٧٩ ........................................................................................................ رسنوشت اورشلیم

 ٢٨٠ ............................................................................................................ مجازات آشور

یت خدا از اورشلیم  ٢٨١ ................................................................................................. ح

 ٢٨٢ .............................................................................................. خداوند به دشمناناخطار 

 ٢٨٣ ..................................................................................... کند خدا دشمنانش را مجازات می

 ٢٨٥ ...................................................................................... ارمیا، نتیجه خیانت قوم ارسائیل

 ٢٨٦............................................................................................................ حمله به یهودا

 ٢٨٧............................................................................................................. گناه اورشلیم

 ٢٨٨......................................................................................................... محارصه اورشلیم

 ٢٨٩ ...................................................................................................... گناه در وادی هنوم

 ٢٩٠ ................................................................................................. اندوه ارمیا برای قومش

 ٢٩١........................................................................................... فریاد استمداد اهالی اورشلیم

 ٢٩٢ ........................................................................................................ شکس عهد خدا

 ٢٩٣ ........................................................................................................ دسیسه علیه ارمیا

 ٢٩٤ .............................................................................................................. مشک رشاب

٢٩٤ ....................................................................................................... هالکت مردم یهودا



 ٢٩٥ ........................................................................................................... روزگار مصیبت

 ٢٩٦ .................................................................................................... گناه و مجازات یهودا

 ٢٩٦ ...................................................................................... کنند قوم احکام خداوند را رد می

 ٢٩٧ ..............................................................................................................کوزه شکسته

 ٢٩٨ ......................................................................................................... منازعه با فشحور

 ٢٩٩ ..........................................................................................پاسخ خدا به درخواست صدقیا

 ٣٠٠ .............................................................................................. پیام درباره رسنوشت یهودا

 ٣٠١ ......................................................................................................... هفتادسال اسارت

 ٣٠٢ ..................................................................................................... مکافات اقوام و ملل

 ٣٠٣ ........................................................................................................ حننیا نبیارمیا و 

 ٣٠٥ ........................................................................................... نامه ارمیا به یهودیان تبعیدی

 ٣٠٦ ...................................................................................................وعده خدا به قوم خود

 ٣٠٧ ........................................................................................................... سقوط اورشلیم

 ٣٠٨ ................................................................................................. برند میارمیا را به مرص 

 ٣٠٩ ................................................................................ کالم خدا برای یهودیان متواری به مرص

 ٣١٠ ....................................................................................................کالم خدا درباره مرص

 ٣١٠ ............................................................................................ کالم خدا درباره فلسطینیان

 ٣١١....................................................................................................خدا درباره موابکالم 

 ٣١٢ .............................................................................................. ها کالم خدا درباره عمونی

 ٣١٣ .............................................................................................. ها کالم خدا درباره ادومی

٣١٣ .................................................................................................. کالم خدا درباره دمشق



 ٣١٤ ...................................................................................................کالم خدا درباره عیالم

 ٣١٤ .................................................................................................... کالم خدا درباره بابل

 ٣١٥ .............................................................................................................. مکافات بابل

 ٣١٥ ........................................................................................................ بابل گرز خداوند

 ٣١٦ .............................................................................................................. مراثی ارمیا

 ٣١٨ ............................................................................. برد حزقیال نبی، حزقیال موی خود را می

 ٣١٩ .................................................................................................... پرستی محکومیت بت

 ٣٢٠ ........................................................................................................ پایان کار ارسائیل

 ٣٢٢ ......................................................................................................... مجازات اورشلیم

 ٣٢٣ ................................................................................................... پرستی محکومیت بت

 ٣٢٣ ................................................................................................. شمشیر داوری خداوند

 ٣٢٤ ...................................................................................................... مرگ همرس حزقیال

 ٣٢٤ ................................................................................................... پیشگویی به ضد مواب

 ٣٢٥ ........................................................................................... پیشگویی به ضد پادشاه صور

 ٣٢٥ ............................................................................................... پیشگویی به ضد صیدون

 ٣٢٦ ................................................................................................... پیشگویی به ضد مرص

ساح  ٣٢٧ ................................................................................................... تشبیه مرص به 

 ٣٢٧ ..................................................................................................... خرب سقوط اورشلیم

 ٣٢٨ .................................................................................................. ادونپیشگویی به ضد 

 ٣٢٩ ................................................................................................... پیشگویی به ضد جوج

٣٣٠ .............................................................................................. های مخصوص قربانی اتاق



 ٣٣١ ...................................................................................................... حضور پرجالل خدا

 ٣٣٢ ...........................................................................................................هدایا و عیدها

 ٣٣٣ ................................................................................. یوئیل، نابودی محصوالت و ماتم مردم

 ٣٣٤ ............................................................................................. روز وحشتناک داوری خدا

 ٣٣٥ ............................................................................................... های بیگانه داوری بر قوم

 ٣٣٦ ......................................................................... عاموس، مجازات همسایگان ارسائیل، سوریه

 ٣٣٦ ................................................................................................................. فلسطین

 ٣٣٧ ...................................................................................................................... صور

 ٣٣٧ ..................................................................................................................... ادوم

 ٣٣٨ .................................................................................................................... عمون

 ٣٣٨ .....................................................................................................................مواب

 ٣٣٩ .....................................................................................................................یهودا

 ٣٤٠ ....................................................................................................... گری ارسائیل یاغی

 ٣٤١ .......................................................................................................... عاموس و امصیا

 ٣٤٢ ................................................................................................... عوبدیا، مجازات ادوم

 ٣٤٣ ............................................................................................................. گریه و ماتم

 ٣٤٣ ................................................................................................... مجازات قوم ارسائیل
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  سخنی با ش

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آدانم ، تا در سربر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ینادعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده  واسطه به بر خود ، ننگ دانست تا
  . سازد

هدف و آرمان ، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد ، زیرا که 
  .بازگو شود دگربارسخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال 

و  غایتانسان و یا هر نام دیگري که  ، عیسی ،یهوه  ، بیکران خداوند، اهللا يها ظلمبرابر  بپا خواستم تا
رهایی . ، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم سازمداده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

ن ، حیوانات جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاها
  .است ها انسانو 

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا آزادي است قانون رهایی را بر خود ننگ می
  .مران شونقض و باعث آزار دگر جاندا



براي توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته د از علم و فناوري امروزي ، میدبا م
نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات 

  .مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالعحال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و . غذ استها بر کاندادن این نگاشته

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی توان  با بهرهامروز می
 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد ، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. یعت دست نخواهید زدبه قتل طب
گیرید ، تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد توانید از فناوري بهرهدرختان می عام قتلاز کشتار و 

  .، و قابل تکریم گردد حق بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران



  سخن گردآورنده
  

که ظلم خداوند را  هایی از کتب آسمانی خداوند در میان ادیان ابراهیمی است گواه ظلم آیات و نشانه
آوري شود و  زند، در این کتاب سعی شده تا گواهی بر این مدعا که خداوند ظالم است جمع فریاد می

ها کالم  اش که ادعا آن را دارند که این کتاب به کالم او در ادیان اصلی و رسمی کار اینبراي 
  .خداوندي است مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است

چیزي افزوده نشده و از فحواي آن چیزي کاسته نشده است  گردآورندهها توسط  بر این آیات و نشانه
ن به آن نزده تا مخاطب، خویش آن را بخواند و دست به تفسیر افزود گردآورندهدر این گرداوري، 

 یکتاپرستانِاي باشد براي انتخاب درست و شناخت بهتر خداوند و ادیان  قضاوت کند تا دریچه
  خداوندي

این کتاب گرد آمده است تا مردم سراسر جهان بیشتر به فکر فرو روند و براي باورهایشان احترام 
ش و عشق و عالقه قلبی راه و طریقت خود را بجویند و کسی در بیشتري قائل باشند و با مدد از دان

  .اسارت به ارث بردن ادیان در این وادي محبوس نشود و با خواندن فعل خواستن را صرف کند

  .اي براي آزادي به روي همگان باز شود باشد که دریچه

  .به امید روز آزادي جانداران که در همین نزدیکی است



  پیشگفتار
  

که پیروان بسیاري در سراسر جهان دارد و براي  یهودیتتورات، کتاب مقدس و آسمانی دین 
گذارند و شاید به  مسیحیان به عنوان عهد عتیق قابل احترام و تکریم است و مسلمانان به آن احترام می

این باور دارند که در آن تحریفاتی اتفاق افتاده است، در این بخش از کتاب گواه ظلم مورد بررسی 
  .قرار گرفته است

گر ظلم خداوندي در  این بخش از کتاب سعی کرده است تا عناوین و آیاتی که بیان در گردآورنده
تورات است را گرداوري کند و به آن چیزي افزوده نشده و از موضوع اصلی هر بخش نیز چیزي 

را از دل این آیات نمایان  شماري بیهاي  توان با افزودن تفاسیر ظلم کاسته نشده است هر چند که می
سعی کرده تا تنها متن اصلی را لحاظ کند و قضاوت را به عهده مخاطبین محترم  گردآورندهکرد لکن 

پرستند و به آن باور  بگذارد تا بیشتر از پیش به باورهاي خویش احترام بگذارند و چیزي را که می
  .دارند را بهتر بشناسند و با عشق و دانش طریقت خویش را بجویند

نه و با عالقه و ادراك به باوري که به آن معتقدند عشق بورزند و در جهان به امید روزي که همه آزادا
  .آرمانی در کشور آزاد خویش زندگی کنند

  .به امید دستیابی به جهان آرمانی که حق همه جانداران است



 تورات ٢٢
 

  داستان آفرینش

  

از همه : نماید و به او گفت نگهداريدر باغ عدن گذاشت تا در آن کار کند و از آن را  خداوند آدم
میوه شناخت نیک و بد زیرا اگر از آن میوه بخوري مطمئن باش  جز بههاي درختان باغ بخور  میوه

  .خواهی مرد

آورم آنگاه خداوند همه  شایسته نیست آدم تنها بماند براي او یار مناسبی به وجود می: خداوند فرمود
 ها آنهایی بر  حیوانات و پرندگانی را که از خاك سرشته بود نزد آدم آورد تا ببینند آدم چه نام

حیوانات و گذاري شدند پس آدم تمام  خواهد گذاشت بدین تربیت تمام حیوانات و پرندگان نام
  .اما براي او یار مناسبی یافت نشدکرد  گذاري نامپرندگان را 

هایش را برداشت و جاي آن را با  آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده
از  استخوانیاین است : و از دنده زنی سرش و او را پیش آدم آورد و آدم گفتگوشت پر کرد 

  .از گوشتم نام او نسا باشد و گوشتی هایم استخوان

شود و به همسر خود  چون از انسان گرفته شد به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می
شوند آدم و همسرش هر چند برهنه بودند ولی احساس خجالت  پیوندد و از آن پس آن دو یکی می می

  .کردند نمی
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  سقوط انسان

  

آیا : تر بود روزي مار نزد زن آمده به او گفت به وجود آورد زیركمار از همه حیواناتی که خداوند 
  حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟

میوه درختی که در وسط باغ  جز بهما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم : زن در جواب گفت
  .میریم می و گرنهرخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم است خدا امر فرموده است که از میوه آن د

داند زمانی که از میوه آن درخت بخورید  مئن باش نخواهید مرد بلکه خدا خوب میمط: مار گفت
توانید خوب را از بد تشخیص دهید عصر همان روز آن درخت در نظر  شود و می چشمان شما باز می

تواند خوش طمع باشد و به من دانایی ببخشد  درخت دلپذیر می زن زیبا آمد و با خود اندیشید میوه این
و خورد و به شوهرش هم داد و او نیز خورد آنگاه چشمان هر دو باز شد و از پس از میوه درخت چید 

  .درخت انجیر پوششی براي خود درست کردند هاي برگبرهنگی همدیگر آگاه شدند پس با 

الي درختان مخفی کردند  به رفت شنیدند و خود را ال راه میآدم و زنش صداي خداوند را که در باغ 
  کنی؟ خداوند آدم را ندا داد اي آدم چرا خود را پنهان می

  .صداي تو را در باغ شنیدم و ترسیدم زیرا برهنه بودم پس خود را پنهان کردم: آدم جواب داد

  اي؟ ت خوردهاي آیا از میوه آن درخ چه کسی بر تو گفته که برهنه: خداوند فرمود

  .این زن که یار من ساختی از آن میوه به من داد و من هم خوردم: آدم جواب داد

  این چه کاري بود که کردي؟: آنگاه خداوند از زن پرسید

  مار مرا فریب داد: زن گفت



 تورات ٢٤
 

تر  به سبب انجام این کار از تمام حیوانات اهلی و وحشی زمین ملعون: پس خداوند به مار فرمود
اي رو شکمت خواهی خزید و خاك خواهی خورد بین تو و زن و نیز بین نسل تو  د تا زندهخواهی بو

  .گذارم نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وي را خواهی زد و نسل زن خصومت می

کنم و تو با درد فرزندان خواهی زایید مشتاق  درد زایمان تو را زیاد می: آنگاه خداوند به زن فرمود
  .خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشتشوهرت 

چون گفته زنت را پذیرفتی و از میوه آن درختی خوردي که به تو گفته : سپس خداوند به آدم فرمود
و تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از آن بودم از آن نخوري زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت 
ت خواهد رویید و گیاهان صحرا را خواهی کسب معاش خواهی کرد از زمین خار و خاشاك برای

  .خورد

هاي از  بایست مادر همه زندگان شود خداوند لباس آدم زن خود را حوا یعنی زندگی نامید چون او می
حال که آدم مانند ما شده است و : وست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید سپس فرمودپ

شناسد نباید گذاشت از میوه درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند سپس  خوب و بد را می
د خداوند او را از باغ عدن بیرون راند و برود و در زمینی که از خاك آن سرشته شده بود کار کن

و در سمت شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشین که بدین ترتیب او آدم را بیرون کرد 
  .چرخید راه درخت حیات را محافظت کنند به هر طرف می
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  قائن و هابیل

  

به کمک خداوند مردي حاصل نمودم سپس نام : حوا از آدم حامله شده پسري زایید آنگاه حوا گفت
  .عنی حاصل شده گذاشت حوا بار دیگر حامله شده پسري زایید و نام آن را هابیل گذاشتاو را قائن ی

اي از حاصل  داري پرداخت و قائن به کشاورزي مشغول شد پس از آن مدتی قائن هدیه هابیل به گله
کرد و  ذبحگله خود را  زادگان نخستاز  رأسزمین خود را به حضور خداوند آورد هابیل نیز چند 

اش را پذیرفت اما قائن و  را به خداوند تقدیم نمود خداوند هابیل و هدیه ها آنن قسمت گوشت بهتری
  .اش را قبول نکرد پس قائن بر آشفت و از شدت خشم سرش را به زیر افکند هدیه

شدي؟ اما  کردي آیا مقبول نمی اي اگر درست عمل می چرا خشمگین شده: خداوند از قائن پرسید
  .خواهد بر تو مسلط شود ولی تو از آن چیره شو گناه در کمین توست و میچون چنین کردي 

در صحرا بودند ناگهان  ها آنروزي قائن از برادرش هابیل خواست که با او به صحرا برود هنگامی که 
  .قائن به برادرش حمله برد و او را کشت

  برادرت هابیل کجاست؟: آنگاه خداوند از قائن پرسید

  از کجا بدان مگر من نگهبان برادرم هستم :قائن جواب داد

اکنون  آورد برمیاین چه کاري بود که کردي خون برادرت از زمین نزد من فریاد : خداوند فرمود
  .اي طرد خواهی شد ملعون هستی و از زمینی که با خون برادرت رنگین کرده



 تورات ٢٦
 

مرا از این سرزمین و از تر از آن است که بتوانم تحمل کنم امروز  مجازات من سنگین: قائن گفت
گردانی پس هر که مرا ببیند مرا خواهد  رانی و مرا در جهان آواره و پریشان می حضور خودت می

  .کشت

چنین نخواهد شد زیرا هر که تو را بکشد مجازاتش هفت برابر شدیدتر از : خداوند جواب داد
ی با او برخورد کند او را مجازات تو خواهد بود سپس خداوند نشانی بر قائن گذاشت تا اگر کس

نکشد آنگاه قائن از حضور خداوند بیرون رفت و در زمین ثود یعنی سرگردانی در سمت شرقی عدن 
  .ساکن شد

اي زنان به من گوش کنید جوانی که مرا مجروح : روزي لمک به همسران خود عاده و ظله گفت
ت برابر مجازات قائن باشد پس کرده بود کشتم اگر قرار است مجازات کسی که قائن را بکشد هف

  .هفت برابر خواهد بود و مجازات کسی هم که بخواهد مرا بکشد هفتاد
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  طوفان نوح

  

ها  روي انسان شد پسران خدا مجذوب دختران زیبا ها روي زمین زیاد می در این زمان که تعداد انسان
روح من همیشه در : آنگاه خداوند فرمودشدند و هر کدام را که پسندیدند براي خود به زنی گرفتند 

دهم  بیست سال به او فرصت می و انسان باقی خواهد ماند زیرا او موجودي فانی و نفسانی است پس صد
  .تا خود را اصالح کند

 وجود بهآسا از آنان  ها با هم وصلت نمودند مردانی غول پس از آنکه پسران خدا و دختران انسان
و دنیا  اند گناهدوران قدیم هستند هنگامی که خداوند دید مردم غرق در آمدند اینان دالوران معروف 

  .و محزون شد متأسفرود از آفرینش انسان  ها می ها و پلیدي زشتی سوي به

کنم حتی حیوانات و خزندگان و پرندگان را  ام از روي زمین محو می من انسانی را که آفریده: فرمود
  .ام شده متأثر ها آنبرم زیرا از آفریدن  ز بین مینیز ا

  اما در این میان نوح مورد لطف خداوند قرار گرفت این است سرگذشت او

او تنها مرد درستکار و خدا ترس زمان خودش بود و هاي سام حام و یافث  نوح سه پسر داشت به نام
  .کوشید مطابق خواست خدا زندگی کند همیشه می

زونی گناه و ظلم در نظر خدا به منتها درجه خود رسیده و دنیا به کلی فاسد شده بود در این زمان اف
ام تمام این مردم را هالك کنم زیرا زمین را از شرارت پر  تصمیم گرفته: خداوند به نوح فرمود

  .برم را همراه زمین از بین می ها آناند من  ساخته



 تورات ٢٨
 

هایی درست کن درزها و  و در آن اتاقاما تو اي نوح با چوب درخت سرو یک کشتی بساز 
هاي کشتی را با قیر بپوشان آن را طوري بساز که طولش سیصد ذراع عرضش پنجاه ذراع و  شکاف

  .اي براي روشنایی کشتی بساز تر از سقف پنجره ارتفاع آن سی ذراع باشد یک ذراع پایین

اي که در آن است هالك گردد  دهمن سراسر زمین را با آب خواهم پوشانید تا هر موجود زن زودي به
  .بندم که تو را با همسر و پسران و عروسانت در کشتی سالمت نگاه دارم اما با تو عهد می

از تمام حیوانات خزندگان و پرندگان یک جفت نر و ماده با خود به داخل کشتی ببر تا از خطر این 
مام موجودات در کشتی ذخیره کن طوفان در امان باشند همچنین خوراکی کافی براي خود و براي ت

ات داخل کشتی شوید زیرا  تو و اهل خانه: نوح تمام اوامر خدا را انجام داد سپس خدا به نوح فرمود
حالل در بین همه مردمان این روزگار فقط تو را درستکار یافتم همراه خود هفت جفت از حیوانات 

روي  ها آنرا به درون کشتی ببر تا نسل گوشت هفت جفت از پرندگان و یک جفت از بقیه حیوانات 
باران فرو خواهم ریخت و هر موجودي را  روز شبانهزمین باقی بماند پس از یک هفته به مدت چهل 

  .ام از روي زمین محو خواهم کرد که به وجود آورده

ساله بود در روز هفدهم ماه دوم طوفان شروع شد و چهل  صد ششبعد از یک هفته هنگامی که نوح 
  .به شدت باریدباران  روز شبانه

نوع داخل کشتی بودند از هر  ها آناما روزي که طوفان شروع شد نوح و همسر و پسرانش و زنان 
بودند پس از آنکه حیوانات نر و ماده طبق  ها آنحیوان اهلی و وحشی خزنده و پرنده نیز یک جفت با 

 قدر بست رفته رفته آب آن ها آناز عقب دستور خدا به نوح وارد کشتی شدند خداوند در کشتی را 
ها نیز به زیر آب فرو رفتند باران  باال آمد که کشتی روي آب شناور گردید سرانجام بلندترین کوه

یعنی ها رسید همه جانداران روي زمین  بارید که سطح آب به هفت متر باالتر از قله کوه قدر آن
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اي که در  دمیان هالك شدند هر موجود زندهحیوانات اهلی و وحشی خزندگان و پرندگان با آ
خدا تمام موجودات زنده را از روي زمین محو کرد به جز نوح و  سان بدینخشکی بود نابود گشت 

  .پنجاه روز همچنان پهنه زمین را پوشانده بود و آنانی که در کشتی همراهش بودند آب تا صد

  .دپرندگان و خزندگان نیز دسته دسته از کشتی خارج شدن

آنگاه نوح قربانگاهی براي خداوند ساخت و از هر حیوان و پرنده حالل گوشت در آن قربانی کرد 
من بار دیگر زمین را به خاطر انسان که دلش : خداوند از این عمل نوح خشنود گردید و با خود گفت

ا از بین از کودکی به طرف گناه متمایل است لعنت نخواهم کرد و این چنین تمام موجودات زنده ر
  .نخواهم برد تا وقتی که جهان باقی است
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  عهد خدا با نوح

  

بارور و زیاد شوید و زمین را پر سازید زیرا همه : خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود
نیز براي  ها آنبر غالت و سبزیجات از گوشت توانید عالوه  ام شما می را زیر سلطه شما قرار داده ها آن

بخشد نخورید کشتن انسان جایز  خوراك استفاده کنید اما گوشت را با خونش که بدان حیات می
  .نیست زیرا انسان شبیه خدا آفریده شده

هاي آینده شما و حتی با تمام حیوانات عهد  من با شما و نسل: سپس خدا به نوح و پسرانش فرمود
را به وسیله طوفان هالك نکنم این است نشان عهد  بندم که بعد از این هرگز موجودات زنده می

  .ام گذارم این است نشان عهدي که من با جهان بسته کمان خود را در ابرها می جاودانه من رنگین

نمود روزي که شراب زیاد نوشیده بود در حالت  1نوح به کار کشاورزي مشغول شد و تاکستانی غرس
کنعان برهنگی پدر خود را دید و بیرون رفته به دو برادرش  اش برهنه خوابید حام پدر مستی در خیمه

هاي خود انداخته عقب عقب به طرف پدرشان رفتند تا  خبر داد با شنیدن این خبر رداي روي شانه
کنعان : برهنگی او را نبینند سپس او را با آن ردا پوشانیدند وقتی نوح به حالت عادي برگشت گفت

نده بندگان باشد خداوند سام را برکت دهد و کنعان بنده او باشد خدا یافث ملعون باد برادران خود را ب
  .را برکت دهد و او را شریک سعادت سام گرداند و کنعان بنده او باشد

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 
  کاشتن  1
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  برج بابل

  

شد و مردم  گفتند جمعیت دنیا رفته رفته زیاد می جهان به یک زبان سخن می در آن روزگار همه مردم
سرانجام به دشتی وسیع و پهناور در بابل رسیدند و در آنجا سکنی  ها آنکردند  به طرف شرق کوچ می

بیایید شهري بزرگ بنا کنیم و برجی بلند در آن بسازیم که سرش به آسمان برسد : گزیدند و گفتند
هاي پخته تهیه نمودند اما هنگامی که خداوند به شهر و برجی که در  شهر و برج آن خشت براي بناي

زبان همه مردم یکی است و متحد شده این کار را شروع کردند : حال بنا شدن بود نظر انداخت گفت
جلوگیري نکنم در آینده هر کاري بخواهند انجام خواهند داد سپس زبان  ها آناگر اکنون از کار 

  .را تغییر خواهیم داد تا سخن از یکدیگر را نفهمند ها آن

از بناي شهر دست بردارند و از این سبب آنجا را بابل یعنی  ها آناین اختالف زبان موجب شد که 
اختالف ایجاد کرد و ایشان را روي زمین  ها آناختالف نامیدند چون در آنجا بود که خداوند در زبان 

  .پراکنده ساخت
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  خدا از ابرام دعوت

  

والیت خانه پدري و خویشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را : خداوند به ابرام فرمود
سازم پس ابرام طبق دستور  دارم و نامت را بزرگ می هدایت خواهم نمود برو تو را برکت می جا بدان

پنج ساله بود که حران را ترك گفت او  و خداوند روانه شد و لوط نیز همراه او رفت ابرام هفتاد
 اش لوط غالمان و تمامی دارایی خود را برداشت و به کنعان کوچ کرد همسرش ساراي و برادرزاده

ها در آن سرزمین  وقتی به کنعان رسیدند در کنار بلوط واقع در شکیم خیمه زدند در آن زمان کنعانی
این سرزمین را به نسل تو خواهم بخشید پس ابرام : ساکن بودند اما خداوند بر ابرام ظاهر شد و فرمود

 ترتیبتش نمود بدین در آنجا قربانگاهی براي خداوند که بر او ظاهر شده بود بنا کرد و او را پرس
  .پی به سمت جنوب کنعان کوچ کرد در هایی پی ابرام با توقف
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  ابرام در مرص

  

شد پس ابرام به مصر رفت تا در آنجا زندگی کند وقتی به مرز سرزمین  قحطیولی در آن سرزمین 
تو زن زیبایی هستی و اگر مردم مصر بفهمند که من شوهر تو هستم براي : مصر رسید به ساراي گفت

تصاحب تو مرا خواهند کشت اما اگر بگویی خواهر من هستی به خاطر تو با من مهربانی رفتار خواهند 
  .کرد

اي از درباریان فرعون ساراي  مردم آنجا دیدند که ساراي زن زیبایی است عدهوقتی وارد مصر شدند 
را دیدند و در حضور فرعون از زیبایی او بسیار تعریف کردند فرعون دستور داد تا او را به قصرش 

غ و غالمان و ببرند آنگاه فرعون به خاطر ساراي هدایاي فراوانی از قبیل گوسفند و گاو و شتر و اال
  .کنیزان به ابرام بخشید

اما خداوند فرعون و تمام افراد قصر او را به بالي سختی مبتال کرد زیرا ساراي زن ابرام را به قصر خود 
این چه کاري بود که با من کردي چرا به : برده بود فرعون ابرام را به نزد خود فراخواند و بدو گفت

ا او را خواهر خود معرفی کردي تا او را به زنی بگیرم حال او را من نگفتی که ساراي زن تو است چر
  .را روانه کنند ها آنخود دستور داد تا  مأمورانبردار و از اینجا برو آنگاه فرعون به 
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  جدا شدن لوط از ابرام

  

بود  ابرام با زن خود ساراي و لوط و هر آنچه که داشت به جنوب کنعان کوچ کرد ابرام بسیار ثروتمند
 قبالًنیل ادامه دادند و به جایی رسیدند که  شمال و به طرف بیت سوي بهابرام و همراهانش به سفر خود 

نیل قرار داشت او در آنجا بار  میان بیتابرام در آنجا خیمه زده قربانگاهی بنا کرده بود آن مکان در 
  .دیگر خداوند را عبادت نمود

با دقت به اطراف خود نگاه کن تمام این سرزمین : به ابرام فرمود بعد از جدا شدن لوط از ابرام خداوند
  .بخشم بینی تا ابد به تو و نسل تو می را که می
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  عهد خدا با ابرام

  

من همان خداوندي هستم که تو را از شهر اور کلدانیان بیرون آوردم تا این : خدا به ابرام فرمود
  .سرزمین را به تو دهم

  خداوندا چگونه مطمئن شوم؟: پاسخ گفتاما ابرام در 

که یک گوساله ماده سه ساله یک بز ماده سه ساله یک قوچ سه ساله یک قمري و : خداوند فرمود
هاي هر کدام از  را سر ببرد هر کدام را از باال تا پایین دو نصف کند و پاره ها آنیک کبوتر را بگیرد 

را نصف نکند ابرام چنین کرد و الشخورهایی که بر اجساد ها  را در مقابل هم بگذارد ولی پرنده ها آن
  .نشستند دور نمود حیوانات می
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  وعده تولد اسحاق

  

من خداي قادر مطلق هستم از من اطاعت : ونه ساله بود خداوند بر او ظاهر شد و فرمود وقتی ابرام نود
  .را زیاد کنمبندم که نسل تو  کن و آنچه را راست است بجا آور با تو عهد می

هاي بسار از تو بوجود آورم از  بندم که قوم من با تو عهد می: ابرام به خاك افتاد و خدا به وي گفت
نسل تو را زیاد سازم  هاي بسیار می این پس نام تو ابرام نخواهد بود بلکه ابراهیم زیرا من تو را پدر قوم

من عهد خود را تا ابد با تو و بعد از تو با آورم  ها بوجود می ها و پادشاه ملت ها آنکنم و از  می
کنم تمام سرزمین کنعان را که اکنون در ترغیب آن هستی تا ابد به  فرزندانت نسل اندر نسل برقرار می

  .تو و نسل تو خواهم بخشید و خداي ایشان خواهم بود

ا نگاه دارید تمام هاي بعد این است که عهد مر وظیفه تو و فرزندانت و نسل: خدا به ابراهیم فرمود
اند هر پسر هشت  مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین وسیله نشان دهند که عهد مرا پذیرفته

شود هر کس نخواهد ختنه  زاد و زر خرید هم می روزه باید ختنه شود این قانون شامل تمام مردان خانه
  .شود باید از قوم خود طرد شود زیرا عهد مرا شکسته است

اه خدا از سخن گفتن با ابراهیم باز ایستاد و از نزد او رفت سپس ابراهیم فرزندش اسماعیل و سایر آنگ
نه ساله و اسماعیل سیزده  و اش بودند ختنه کرد در آن زمان ابراهیم نود مردان و پسرانی را که در خانه

زاد و چه  ش بودند چه خانها با سایر مردان و پسرانی که در خانهدر همان روز  ها آنساله بود هر دوي 
  .زر خرید ختنه شدند
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  خرابی سدوم و عموره

  

غروب همان روز وقتی که آن دو فرشته به دربازه شهر سدوم رسیدند لوط در آنجا نشسته بود به 
اي سروران امشب به منزل من : و گفت شتافتو به استقبالشان  برخاستمحض مشاهده آنان از جا 

  .در میدان شهر شب را بسر خواهیم برد: گفتند ها آنبیایید ولی 

راضی شدند و به خانه وي رفتند او نان فطیر پخت و شام  ها آناصرار نمود تا اینکه  قدر آنلوط 
شدند که بخوابند مردان شهر  مفصلی تهیه دید و به ایشان داد که خوردند سپس در حالی که آماده می

اي لوط آن دو مرد را : منزل لوط را محاصره کرده فریاد زدندسدوم پیر و جوان از گوشه و کنار شهر 
  .تجاوز کنیم ها آنکه امشب مهمان تو هستند پیش ما بیاور تا به 

دوستان : صحبت کند و در را پشت سر خود بست او به ایشان گفت ها آنلوط از منزل خارج شد تا با 
دهم هر  را به شما می ها آناکره دارم کنم چنین کار زشتی نکنید ببینید من دو دختر ب هش میاخو

در پناه من  ها آنبکنید اما با این دو مرد کاري نداشته باشید چون  ها آنخواهد با  کاري که دلتان می
  .هستند

مردان شهر جواب دادند از سر راه ما کنار برو ما اجازه دادیم در شهر ما ساکن شوي و حاال به ما امر و 
طرف لوط حمله برده شروع به شکستن در خانه وي نمودند اما آن دو مرد دست کنی آنگاه به  نهی می

خود را دراز کرده لوط را به داخل خانه کشیدند و در را بستند و چشمان تمام مردانی را که در بیرون 
  .خانه بودند کور کردند تا نتوانند در خانه را پیدا کنند



 تورات ٣٨
 

نفر قوم و خویش داري؟ پسران و دختران و دامادان و در این شهر چند : آن دو مرد از لوط پرسیدند
ویران خواهیم کرد فریاد علیه ظلم  تماماًهر کسی را که داري از این شهر بیرون ببر زیرا ما این شهر را 

  .مردم این شهر به حضور خداوند رسیده تا آن را ویران کنیم

ز شهر بگریزید چون خداوند عجله کنید ا: پس لوط با شتاب رفت و به نامزدان دخترانش گفت
  .مسخره آمد ها آنخواهد آن را ویران کند ولی این حرف به نظر  می

عجله کن همسرت و دو دخترت که اینجا هستند بردار : دم روز بعد آن دو فرشته به لوط گفتند سپیده
و مرد به و تا دیر نشده فرار کن واال شما با مردم گناهکار این شهر هالك خواهید شد یکی از آن د

براي نجات جان خود فرار کنید و به پشت سر هم نگاه نکنید به کوهستان بروید چون اگر : لوط گفت
  .در دشت بمانید مرگتان حتمی است

در حق من  چنین اینکنم از ما نخواهید چنین کاري بکنیم حال که  اي سرورم تمنا می: لوط جواب داد
د بجاي فرار به کوهستان به آن دهکده کوچک بروم و او اید بگذاری خوبی کرده جانم را نجات داده

پذیرم و آن دهکده را خراب نخواهم کرد پس عجله کن زیرا تا  بسیار خب خواهش تو را می: گفت
کرد که لوط وارد صوغر  توانم کاري انجام دهم آفتاب داشت طلوع می اي نمی وقتی به آنجا نرسیده

را با همه شهرها و دهات  ها آنعل بر سدوم و عموره بارانید و شد آنگاه خداوند از آسمان گوگرد مشت
آن دشت و تمام سکنه و نباتات آن به کلی نابود کرد زن لوط به پشت سر نگاه کرد و به ستونی از 

  .نمک مبدل گردید

 سوي بهمکانی که آنجا در حضور خداوند ایستاده بود شتافت او  سوي بهو  برخاستابراهیم صبح زود 
و عموره و آن دشت نظر انداخت و دید که اینک دود از این شهرها چون دود کوره  سدومي شهرها
کرد دعاي ابراهیم را  رود هنگامی که خدا شهرهاي دشتی را که لوط در آن ساکن بود نابود می باال می
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اجابت فرمود و لوط را از گرداب مرگ که آن شهرها را به کام خود کشیده بود رهانید لوط و 
  .دخترانش

اما لوط ترسید و در صوغر بماند پس آنجا را ترك نموده با دو دختر خود در کوهستان رفت و در 
این ناحیه مردي یافت  تمامیِدر : غاري ساکن شد روزي دختر بزرگ لوط به خواهرش گفت

از خود  پیر خواهد شد و دیگر نخواهد توانست نسلی زودي بهشود تا با ما ازدواج کند پدر ما هم  نمی
شویم و به این طریق نسل پدرمان را حفظ  بستر همباقی بگذارد پس بیا به او شراب بنوشانیم و با وي 

 برشد اما لوط از خوابیدن و  بستر همبا او  تر بزرگاو را مست کردند و دختر  شب همانکنیم پس 
من دیشب با : به خواهر کوچک خود گفت تر بزرگدخترش آگاه نشد صبح روز بعد دختر  خواستن

شو تا  بستر همشدم بیا تا امشب هم دوباره به او شراب بنوشانیم و این دفعه تو برو و با او  بستر همپدرم 
با او  تر کوچکنسلی از پدرمان نگه داریم پس آن شب دوباره او را مست کردند و دختر  وسیله بدین

دختر از پدر خود حامله شدند دختر  هم لوط چیزي نفهمید به این طریق آن دو بار اینشد  بستر هم
  .نیز پسري زایید و نام او را بن عمی گذاشت تر کوچکپسري زایید و او را مواب نامید دختر  تر بزرگ

  

  

  

  

  

  



 تورات ٤٠
 

  ابراهیم و ابیملک

  

آنگاه ابراهیم سوي سرزمین نگب کوچ کرد و در بین قادش و شور ساکن شد وقتی او در شهر جرار 
معرفی کرد پس ابیملک پادشاه جرار کسانی فرستاد تا ساره را به قصر وي بود ساره را خواهر خود 

تو خواهی مرد زیرا زن شوهرداري را : ببرند اما همان شب خدا در خواب ابیملک ظاهر شده گفت
  اي گرفته

تقصیرم آیا تو مرا و قومم را  نشده بود پس عرض کرد خداوندا من بی بستر همابیملک هنوز با او 
او را تصدیق کرد و  سخن  هم؟ خود ابراهیم به من گفت که خواهرش است و ساره خواهی کشت

  .باشد من قصد بدي نداشتم که او برادرش می: گفت

دانم به همین سبب بود که تو را از گناه بازداشتم و نگذاشتم به او دست بزنی  بلی می: خدا گفت
اي تو دعا خواهد کرد پادشاه روز بعد اکنون این زن را به شوهرش بازگردان او یک نبی است و بر

درباریان را به حضور طلبید و خواب را تعریف کرد و  تمامیِبا عجله  برخاستهصبح زود از خواب 
  .همگی بسیار ترسیدند

این چه کاري بود که با ما کردي؟ مگر من به تو چه : آنگاه پادشاه ابراهیم را به حضور خواند گفت
  کردي؟ کرده بودم؟ چرا به من بدي

فکر کردم مردم این شهر ترسی از خدا ندارند و براي اینکه همسرم را : ابراهیم در جواب گفت
تصاحب کنند مرا خواهند کشت عالوه بر این او خواهر ناتنی من نیز هست هر دو از یک پدر هستیم 

  .ام و من او را به زنی گرفته
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راهیم بخشید و همسرش ساره را به وي پس ابیملک گوسفندان و گاوان و غالمان و کنیزان به اب
سرزمین مرا بگرد و هر کجا را که پسندیدي براي سکونت خود  تمامیِ: بازگردانید و به او گفت

گناهی تو به  دهم تا بی هزار مثقال نقره به برادرت می: انتخاب کن سپس رو به ساره نمود و گفت
  .کسانی که با تو هستند ثابت شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٤٢
 

  ابراهیم امتحان

  

: ابراهیم جواب داد ،مدتی گذشت و خدا خواست ابراهیم را امتحان کند پس او را ندا داد اي ابراهیم
  بلی خداوندا

داري برداشته به سرزمین موریا برو و در  یگانه پسرت یعنی اسحاق را که بسیار دوستش می: خدا فرمود
  .به عنوان هدیه سوختنی قربانی کنان خواهم داد هایی که به نش آنجا وي را بر یکی از کوه

و مقداري هیزم جهت آتش قربانی تهیه نمود االغ خود را پاالن کرد و پسر  برخاستابراهیم صبح زود 
مکانی که خدا به او فرموده بود روانه شد پس  سوي بهخودش اسحاق و دو نفر از نوکرانش را برداشته 

شما در اینجا پیش االغ : از سه روز راه ابراهیم آن مکان را از دور دید سپس به نوکران خود گفت
  .بمانید تا من و پسرم به آن مکان رفته و عبادت کنیم و نزد شما برگردیم

اي را که با  هاد و خودش کارد و وسیلهابراهیم هیزمی را که براي قربانی آورده بود بر دوش اسحاق ن
  .کردند برداشت و با هم روانه شدند آن آتش روشن می

  پدر ما هیزم و آتش با خود داریم اما بره قربانی کجاست؟: اسحاق پرسید

و هر دو به راه خود ادامه دادند یا خواهد ساخت پسرم خدا بره قربانی را مه: گفت ابراهیم در جواب
ه خدا به ابراهیم فرموده بود رسیدند ابراهیم قربانگاهی بنا کرده هیزم را بر آن نهاد و وقتی به مکانی ک

اسحاق را بسته او را بر هیزم گذاشت سپس او کارد را باال برد تا اسحاق را قربانی کند در همان لحظه 
سرت آسیبی کارد را بر زمین بگذار و به پ: فرشته خداوند از آسمان ابراهیم را صدا زد فرشته گفت

  .ام که مطیع خدا هستی زیرا یگانه پسرت را از او دریغ نداشتی دانسته اآلننرسان 
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اي گیر کردست پس رفته قوچ را گرفت و آن را  هایش در بوته آنگاه ابراهیم قوچی را دید که شاخ
  .در عوض پسر خود قربانی کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٤٤
 

  مرگ ابراهیم

  

عبارت  ها آنابراهیم بار دیگر زنی گرفت به نام قطوره که براي او چندین فرزند به دنیا آورد اسامی 
زمران، یقشان، مدان، مدیان، یشباق و شوعه شباو ددان پسران یقشان بودند ددان پدر اشوریم : بود از

  .لطوشیم و لئومیم بود

  .دعیفه، عیفر، حنوك، ابیداع و الداعه پسران مدیان بودن

آمده بودند  دنیا بهدارایی خود را به اسحاق بخشید اما به سایر پسرانش که از کنیزانش  تمامِابراهیم 
  .هدایایی داده ایشان را در زمان حیات خویش از نزد پسر خود اسحاق به دیار مشرق فرستاد
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  گیرد یعقوب برکت را از اسحاق می

  

پسرم من : زي او پسر خود عیسو را خواند و به وي گفتاسحاق پیر شده چشمانش تار گشته بود رو
ام تیر و کمان خود را بردار و به صحرا برو و شکاري کن و از آن خوراکی مطابق میلم  دیگر پیر شده

  .آماده ساز تا بخورم و پیش از مرگم تو را برکت دهم

یعقوب را نزد خود خوانده را شنید وقتی عیسو براي شکار به صحرا رفت ربکا  ها آناما ربکا سخنان 
گفت مقداري گوشت شکار برایم بیاور و از آن غذایی  شنیدم که پدرت به عیسو چنین می: گفت

برایم بپز تا بخورم من هم قبل از مرگم در حضور خداوند تو را برکت خواهم داد حال اي پسرم هر 
و نزد من بیاور تا من از گوشت  گویم انجام بده نزد گله برو و دو بزغاله خوب پیدا کن چه به تو می

دارد برایش تهیه کنم بعد تو آن را نزد پدرت ببر تا تو را برکت  غذایی که پدرت دوست می ها آن
  .دهد

عیسو مردي است پر مو ولی بدن من مو ندارد اگر پدرم به من دست بزند و بفهمد : یعقوب جواب داد
ام او را فریب بدهم و بجاي برکت من  من خواستهکه من عیسو نیستم چه آنگاه او پی خواهد برد که 

  .کند را لعنت می

  .ها را بیاور پسرم لعنت او بر من باشد تو برو و بزغاله: ربکا گفت

ها را آورد و ربکا خوراکی را که اسحاق دوست  یعقوب دستور مادرش را اطاعت کرد و بزغاله
بود به یعقوب داد تا بر تن کند سپس پوست داشت تهیه کرد و بهترین لباس عیسو را که در خانه  می

  پدرم: هاي او بست یعقوب غذا را نزد پدرش برد و گفت بزغاله را بر گردن و دست

  بلی کیستی؟: اسحاق جواب داد



 تورات ٤٦
 

  که گفتی به شکار رفتم طور همانمن عیسو پسر بزرگ تو هستم : یعقوب جواب داد

  ري پیدا کنیپسرم چطور توانستی به این زودي شکا: اسحاق پرسید

  خداوند خداي تو آن را سر راه من قرار داد: یعقوب جواب داد

عیسو هستی یعقوب نزد پدرش  واقعاًنزدیک بیا تا تو را لمس کنم و مطمئن شوم که : اسحاق گفت
ها  صدا صداي یعقوب است ولی دست: ها و گردن او دست کشید و گفت رفت و پدرش بر دست

  هاي عیسو دست

  عیسو هستی؟ واقعاًآیا تو : رکت داد پرسیدپس یعقوب را ب

  بلی پدر: یعقوب جواب داد

  پس غذا را نزد من بیاور تا بخورم و تو را برکت دهم: اسحاق گفت

یعقوب غذا را پیش او گذاشت و اسحاق آن را خورد و شرابی را هم که یعقوب برایش آورده بود 
جلو رفت و صورتش را بوسید وقتی اسحاق  پسرم نزدیک بیا و من را ببوس یعقوب: نوشید بعد گفت

بوي پسرم چون رایحه خوشبو است پس از آن که : هاي او را بویید به او برکت داد و گفت لباس
خارج شد به محض خروج او عیسو از شکار بازگشت او  اتاقاسحاق یعقوب را برکت داد یعقوب از 

غذایی را که دوست داري با گوشت  اینک: داشت تهیه کرد و گفت نیز غذایی که پدرش دوست می
  ام برخیز و آن را بخور و مرا برکت ده شکار برایت پخته و آورده

  کیستی؟: اسحاق گفت

  .پسر ارشد تو عیسو هستم: عیسو پاسخ داد
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ام چه کسی  پس شخصی که او را برکت داده: لرزید گفت اسحاق در حالی که از شدت ناراحتی می
  .آن خود کردبود؟ هر که بود برکت را از 

پدر من را برکت بده تمنا : سخنان پدرش را شنید فریادي تلخ و بلند بر آورد و گفتعیسو وقتی 
  کنم مرا نیز برکت بده می

  برادرت مرا فریب داد و برکت تو را گرفت: اسحاق جواب داد

 نخستاند زیرا دو بار مرا فریب داده است اول حق  دلیل نیست که او را یعقوب نامیده بی: عیسو گفت
  .مرا گرفت و حاال هم برکت مرا اي پدر آیا حتی یک برکت هم براي من نگه نداشتی زادگی

له و غالمان وي گرداندم محصول غمن او را سرور تو قرار دادم و همه خویشانش را : اسحاق پاسخ داد
  .شراب را به او دادم چیزي دیگر باقی نمانده که به تو بدهم

  .گریست زارزارآیا فقط همین برکت را داشتی اي پدر مرا هم برکت بده و : عیسو گفت

بارید و محصول زیادي نخواهی داشت به شمشیر خود خواهی باران بر زمینت نخواهد : اسحاق گفت
  .ولی سرانجام خود را از قید او رها ساخته آزاد خواهی شد زیست و برادر خود را بندگی خواهی کرد

  

  

  

  

  



 تورات ٤٨
 

  گیرد یعقوب لیه و راحیل را به زنی می

  

تو نباید به دلیل اینکه خویشاوند من هستی براي من : یک ماه بعد از آمدن یعقوب البان به او گفت
  .مزد به تو بدهم چقدرمجانی کار کنی بگو 

لیه و دختر کوچک راحیل لیه چشمانی ضعیف داشت اما راحیل البان دو دختر داشت دختر بزرگ 
اگر راحیل دختر : اندام بود و یعقوب عاشق راحیل شده بود سپس به البان گفت زیبا و خوش

  .کنم کوچکت را به همسري من بدهی هفت سال براي تو کار می

راي البان کار کرد ولی کنم و یعقوب براي ازدواج با راحیل هفت سال را ب البان جواب داد قبول می
  .ها در نظرش چند روز آمد داشت که این سال به قدري راحیل را دوست می

  مدت قرارداد ما تمام شده و موقع آن رسیده که راحیل را به زنی بگیرم: آنگاه یعقوب به البان گفت

یه را به حجله البان همه مردم را دعوت کرد ضیافتی برپا نمود وقتی هوا تاریک شد البان دختر خود ل
شد اما صبح روز بعد یعقوب بجاي راحیل لیه را بر حجله خود یافت  بستر همفرستاد و یعقوب با وي 
  .این چه کاري بود که با من کردي من هفت سال براي تو کار کردم: پس رفته به البان گفت

هر بدهیم صبر رسم ما بر این نیست که دختر کوچک را زودتر از دختر بزرگ شو: البان جواب داد
کن تا هفته عروسی لیه بگذرد بعد راحیل را نیز به زنی بگیر مشروط بر اینکه هفت سال دیگر برایم 

  .کار کنی
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یعقوب قبول کرد و البان پس از پایان هفته عروسی لیه دختر کوچک خود راحیل را هم به یعقوب 
داشت و به خاطر او هفت سال  وست میشد و او را بیشتر از لیه د بستر همداد یعقوب با راحیل هم نیز 

  .دیگر براي او کار کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٥٠
 

  فرزندان یعقوب

  

دار شد ولی  وقتی خداوند دید که یعقوب لیه را دوست ندارد لیه را مورد لطف خود قرار داد و او بچه
ست و بعد از خداوند مصیبت من را دیده ا: راحیل نازا ماند آنگاه لیه حامله شد و پسري زایید او گفت

خداوند شنید که : این شوهرم مرا دوست خواهد داشت او بار دیگر حامله شده پسري زایید و گفت
یعنی خداوند مصیبت ام و پسر دیگري به من داد نام پسر اول را رئوبین  مهري قرار گرفته من مورد بی

از هم حامله شد و پسري مرا دیده است، نام پسر دوم خود را شمعون یعنی خداوند شنید نامید لیه ب
خواهد شد زیرا این سومین پسري است که برایش  بسته دلاینک مطمئنم شوهرم به من : زایید و گفت

 بار این: نامید بار دیگر او حامله شد و پسري زایید و گفت بستگی دلام پس او را الوي یعنی  زاییده
  .خداوند را ستایش خواهم نمود و او را یهودا یعنی ستایش نامیه آنگاه لیه از زاییدن باز ایستاد

به من فرزندي بده : راحیل چون دانست که نازاست به خواهر خود حسرت برد او به یعقوب گفت
  مگر من خدا هستم که به تو فرزند بدهم: وگرنه خواهم مرد یعقوب خشمگین شد و گفت

شو و فرزندان او را از آن من خواهند بود پس بلهه را به  بستر همبا کنیزم بلهه : راحیل به او گفت
: شد بلهه حامله شد و پسري براي یعقوب زایید راحیل گفت بستر همیعقوب داد و او با وي  بستري هم

ی دادرسی نامید خدا دعایم را شنید و به دادم رسید و اینک پسري به من بخشیده پس او را دان یعن
من با خواهر خود : بلهه کنیز راحیل باز آبستن شد و دومین پسر را براي یعقوب زایید راحیل گفت

  .مبارزه کردم و بر او پیروز شدم پس او را نفتالی یعنی مبارزه نامید
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پسري شود کنیز خود زلفه را به یعقوب به زنی داد زلفه براي یعقوب  وقتی لیه دید که دیگر حامله نمی
: خوشبختی و او را جاد نامید سپس زلفه دومین پسر را براي یعقوب زایید لیه گفت: زایید لیه گفت

  .س او را اشیر یعنی خوشحالی نامیدخوشحال هستم پ چقدر

روزي هنگام درو گندم رئوبین مقداري مهر گیاه که در کشتزاري روییده بود یافت و آن را براي 
: یه خواهش نمود که مقداري از آن را به وي بدهد اما لیه به او جواب دادمادرش لیه آورد راحیل از ل

  .خواهی مهر گیاه پسرم را از من بگیري کافی نیست که شوهرم را از دستم ربودي حاال می

  دهم امشب با یعقوب بخوابی اگر مهر گیاه پسرت را به من بدهی اجازه می: راحیل گفت

امشب باید با من : گشت لیه به استقبال وي شتافت و گفت یآن روز عصر که یعقوب از صحرا برم
بخوابی زیرا تو را در مقابل مهر گیاهی که پسرم یافته است اجیر کردم پس یعقوب ـن شب با وي 

: شد خدا دعاهاي وي را اجابت فرمود و او حامله شد پنجمین پسر خود را زایید لیه گفت بستر هم
خدا به من پاداش داده است پس او را یساکا یعنی پاداش نامید او بار چون کنیز خود را به شوهرم دادم 

اي نیکو داده از این پس  خدا به من هدیه: دیگر حامله شد ششمین پسر را براي یعقوب زایید و گفت
شوهرم مرا احترام خواهد کرد پس او را زبولون یعنی احترام نامید مدتی پس از آن دختري زایید و او 

  .یدرا دینه نام

سپس خدا راحیل را به یاد آورد و دعاي وي را اجابت نموده فرزندي به او بخشید او حامله شده 
 خدا این ننگ را از من برداشته است سپس افزود اي کاش خداوند پسر دیگري: پسري زایید و گفت

  .به من بدهد پس او را یوسف نامید

  

  



 تورات ٥٢
 

  معامله یعقوب با البان

  

قسط دارم به وطن خویش بازگردم اجازه : بعد از آنکه راحیل یوسف را زایید یعقوب به البان گفت
را  ها آنام بهاي  دانی با خدمتی که به تو کرده بده زنان و فرزندانم را برداشته و با خود ببرم چون می

  .ام تمام و کمال به تو پرداخته

  .خداوند به خاطر تو مرا برکت دادهکنم مرا ترك مکن  خواهش می: البان به وي گفت

ام خداوند  دانی که طی سالیان گذشته با چه وفاداري به تو خدمت نموده خوب می: یعقوب جواب داد
 ها آنباید به فکر خانواده خود باشم و براي  اآلنبه خاطر من از هر نظر به تو برکت داده است اما من 

  .تدارك ببینم

  خواهی؟ مزد میچقدر : البان بار دیگر پرسید

هاي تو بروم و تمام گوسفندان ابلق و خالدار و  اگر اجازه بدهی امروز به میان گله: یعقوب پاسخ داد
رنگ به جاي اجرت براي خود جدا کنم حاضرم بار دیگر براي تو کار کنم از آن  هاي سیاه تمام بره

  .ام که من آن را از تو دزدیده به بعد اگر حتی یک بز یا گوسفند سفید در میان گله من یافتی بدان

  .کنم آنچه را که گفتی قبول می: البان گفت

را  ها آنرا جدا کرد و به پسران یعقوب سپرد سپس  ها آن تمامیِپس همان روز البان به صحرا رفته و 
 هاي سبز و تازه درختان بید و بادام و چنار به فاصله سه روز راه از یعقوب دور کرد آنگاه یعقوب شاخه

ها  ها را در کنار آبشخور قرار داد تا وقتی گله تراشید این چوب ها آنهاي سفیدي بر  را کند و خط
  .را ببیند ها آنآیند  براي خوردن آب می
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  گریزد یعقوب از نزد البان می

  

یعقوب همه دارایی پدر ما را گرفته و از اموال پدر : گفتند روزي یعقوب شنید که پسران البان می
دریافت که رفتار البان با وي مثل سابق  زودي بهثروتمند شده است یعقوب  چنین اینماست که 

  .دوستانه نیست

  .نت بازگردابه سرزمین پدرانت و نزد خویشاوند: در این موقع خداوند به یعقوب فرمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٥٤
 

  رسوایی دینه

  

سکونت داشتند رفت وقتی  ها آنروزي دینه دختر یعقوب و لیه براي دیدن دخترانی که در همسایگی 
دینه را دید او را گرفته به وي تجاوز نمود شکیم سخت عاشق دینه شد شکیم پسر حمور پادشاه حوي 

  .توجه او را به خود جلب نماید نشین دلو سعی کرد با سخنان 

شکیم موضوع را با پدرش در میان نهاد و از او خواهش کرد که آن دختر را برایش به زنی بگیرد 
ها به صحرا رفته  ولی چون پسرانش براي چراندن گلهچیزي نگذشت که خبر به گوش یعقوب رسید 

به او وقتی هیچ اقدامی نکرد پدر شکیم نزد یعقوب رفت تا با او صحبت کند  ها آنبودند تا مراجعت 
هرشان آمده اآنجا رسید که پسران یعقوب نیز از صحرا برگشته بودند ایشان از شنیدن آنچه بر سر خو

  .را پایمال کرده بود ها آنبود به شدت خشمگین بودند زیرا این عمل زشت حیثیت 

کنم وي را به زنی به او  باشد خواهش می عاشق دخترت می واقعاًپسرم شکیم : حمور به یعقوب گفت
در بین ما زندگی کنید و بگذارید دختران شما با پسران ما  جا همینتوانید  عالوه بر این شما میید بده

ازدواج کنند و ما هم دختران خود را به همسري به پسران شما خواهیم داد آنگاه شکیم به پدر و 
را به زنی  کنم در حق من این لطف را بکنید و اجازه دهید تا دینه خواهش می: برادران دینه گفت

  .بگیرم هر چه قدر مهریه و پیشکش بخواهید به شما خواهم داد

ما : برادران دینه به خاطر اینکه شکیم خواهرشان را رسوا کرده بود به نیرنگ به شکیم و پدرش گفتند
توانیم خواهر خود را به یک ختنه نشده بدهیم این مایه رسوایی ما خواهد شد ولی به یک شرط  نمی

ن کار را بکنیم و اینکه همه مردم و پسران شما ختنه شوند آنگاه دختران خود را به پسران حاضریم ای
را پذیرفتند و  ها آنشما خواهیم داد و دختران شما را براي خود خواهیم گرفت حمور و شکیم شرط 
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 ائلقشکیم در انجام این کار درنگ ننمود زیرا عاشق دینه بود مردم شهر براي شکیم احترام زیادي 
: شهر رفتند و به اهالی آنجا گفتند دروازهکردند پس او و پدرش به  بودند و از سخنان او پیروي می

ما ساکن شده به کسب و کار خود مشغول شوند اهالی  ستان ما هستند اجازه دهید در میاناین مردم دو
که هنوز درد داشتند شهر پیشنهاد شکیم و پدرش را پذیرفتند و ختنه شدند ولی سه روز بعد در حالی 

مقاومتی  ترین کوچکشمعون و الوي برادران دینه شمشیرهاي خود را برداشته بدون روبرو شدن با 
حمور و شکیم را کشتند و دینه را از  ها آنوارد شهر شدند و تمام مردان را از دم شمشیر گذرانیدند 

خانه شکیم برداشته با خود بردند سپس پسران یعقوب رفتند و تمام شهر را غارت کردند زیرا 
رسید چه در  دستشان بهها و هر چه را که  ها و االغ ها رمه خواهرشان در آنجا رسوا شده بود ایشان گله

  .ها بود غارت کردند و با خود بردند موالی که در خانهشهر و چه در صحرا با زنان و اطفال با تمامی ا

ها و تمامی  ها و فرزي شما مرا به دردسر انداختید و حال کنعانی: یعقوب به شمعون و الوي گفت
بر سر ما  ها آنناچیز است اگر  ها آنعده ما در برابر ساکنان این مرز و بوم دشمن من خواهند شد 

بایست با خواهر ما مانند یک  آیا او می: در جواب پدر خود گفتند ها آند بریزند ما را نابود خواهند کر
  .کرد فاحشه رفتار می

  

  

  

  

  



 تورات ٥٦
 

  گردد نیل برمی یعقوب به بیت

  

نیل برو در آنجا ساکن شو و قربانگاهی بساز و آن خدایی  حال برخیز و به بیت: خدا به یعقوب فرمود
تو ظاهر شد عبادت نما آنگاه یعقوب به تمامی گریختی بر  را که وقتی از دست برادرت عیسو می

هایی که با خود آورده بودند دور بیندازند و غسل بگیرند و  اهالی خانه دستور داد که تمامی بت
رویم و من در آنجا براي خدایی که به  نیل می به بیت: هایشان را عوض کنند او به ایشان گفت لباس

  .بانگاهی خواهم ساختهنگام سختی دعاهایم را اجابت فرمود قر
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  یوسف های خواب

  

یعقوب بار دیگر در کنعان یعنی سرزمینی که پدرش در آن اقامت کرده بود ساکن شد در این زمان 
بود او فرزند ناتنی خود را که فرزندان بلهه و زلفه کنیزان پدرش بودند  ساله هفدهیوسف پسر یعقوب 

زد به  کرد یوسف کارهاي ناپسندي را که از آنان سر می در چرانیدن گوسفندان پدرش کمک می
 هاي سالداشت زیرا یوسف در  داد یعقوب یوسف را بیش از سایر پسرانش دوست می پدرش خبر می

اي رنگارنگ به یوسف داد برادرانش متوجه شدند که پدرشان  ود پس جامهآمده ب دنیا بهآخر عمرش 
توانستند به نرمی با او  از یوسف متنفر شدند که نمی قدر آندوست دارد در نتیجه  ها آناو را بیشتر از 
شرح داد این موضوع باعث شد کینه  برادرانشیوسق خوابی دید و آن را براي  شب یکسخن بگویند 

ها  گوش کنید در خوب دیدم که ما در مزرعه بافه: نسبت به یوسف بیشتر شود او به ایشان گفت ها آن
هاي شما دور بافه من جمع شدند و به آن تعظیم  بستیم ناگاه بافه من برپا شد و ایستاد و بافه را می
  .کردند

  خواهی پادشاه شوي و به ما سلطنت کنی؟ آیا می: به وي گفتند برادرانش

خواب دیدم که آفتاب و ماه و : ار دیگر خوبی دید و آن را براي برادرانش چنین تعریف کردیوسف ب
کردند این بار خوابش را براي پدرش هم تعریف کرد ولی پدرش او را  یازده ستاره به من تعظیم می

و من و مادرت و برادرانت آمده پیش ت واقعاًاین چه خوابی است که دیدي آیا : سرزنش نمود و گفت
  .تعظیم خواهیم کرد

  .اندیشید کردند ولی پدرش درباره خوابی که یوسف دیده بود می برادرانش به او حسادت می

  



 تورات ٥٨
 

  فروخته شدن یوسف

  

برو و : هاي پدرانشان را براي چرانیدن به شکیم برده بودند یعقوب به یوسف گفت برادران یوسف گله
  .هببین اوضاع چگونه است آنگاه برگرد و به من خبر بد

یوسف اطاعت کرد و از دره حبرون به شکیم رفت در آنجا شخصی به او برخود و دید وي در صحرا 
  سرگردان است از یوسف پرسید در جستجوي چه هستی؟

  اي؟ را دیده ها آنباشم آیا تو  هایشان می در جستجوي برادران خود و گله: گفتیوسف 

روند پس یوسف به دوتان رفت و ایشان را در  ن میگفتند به دوتا بلی شنیدم که می: آن مرد پاسخ داد
  .آید تصمیم گرفتند او را بکشند برادرانش از دور دیدند که یوسف می که همینآنجا یافت 

ها بیندازیم و  یکی از چاهآید بیایید او را بکشیم و در  خواب بیننده بزرگ می: به یکدیگر گفتند ها آن
  .شود هایش چه می را خورده است آن وقت ببینیم خواب اي او به پدرمان بگوییم جانور درنده

او را نکشیم خون او را نریزیم : اما رئوبین چون این را شنید به امید اینکه جان او را نجات بدهد گفت
بر او هجوم برده  ها آنرسید  برادرانشبلکه وي را در این چاه بیندازیم به محض اینکه یوسف نزد 

جامه رنگارنگی که پدرشان به او داده بود از تنش بیرون آوردند سپس او را در چاهی که آب نداشت 
انداختند و خودشان مشغول خوردن غذا شدند آنگاه از دور کاروان شتري را دیدند که به طرف ایشان 

  .بردند تاجران اسماعیلی بودند که کتیرا و ادویه به مصر می ها آنآید  می

بفروشیم کشتن  ها آنآیند بیایید یوسف را به  نگاه کنید کاروان اسماعیلیان می: به سایرین گفت یهودا
او و مخفی کردن این موضوع چه نفعی براي ما دارد به هر حال او برادر ماست نباید به دست ما کشته 
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ران یوسف او را از چاه بیرون برادشود برادرانش با پیشنهاد او موافقت کردند وقتی تاجران رسیدند 
هم یوسف را با خود به مصر بردند رئوبین که در  ها آنفروختند  ها آنآورده به بیست سکه نقره به 

هنگام آمدن کاروان در آنجا نبود وقتی به سر چاه آمد و دید که یوسف در چاه نیست از شدت 
اند و من  یوسف را برده: گفت ها نآآمده به  برادرانشناراحتی جامه خود را چاك زد آنگاه نزد 

  .بروم دنبالش بهدانم کجا  نمی

بزي را سر بریده جامه زیبا یوسف را به خون بز آغشته نمودند سپس به نزد یعقوب بردند و  برادرانش
  .ایم آیا این همان جامه یوسف نیست آن را در صحرا یافته: گفتند

اي او را دریده و  جانور درنده حتماًسرم هست آري این جامه پ: یعقوب آن را شناخت و فریاد زد
  .خورده است

آنگاه یعقوب جامه خود را پاره کرد و پالس پوشید و روزهاي زیادي براي پسرش ماتم گرفت تمامی 
تا روز مرگم هرگز : گفت اش سعی کردند وي را دلداري دهند ولی سودي نداشت او می اهل خانواده

  .گریست همچنان از غم فرزندش می مرگ او را فراموش نخواهم کرد و

  

  

  

  

  

  



 تورات ٦٠
 

  قحطی

  

کشیدند  همه مردم مصر و کنعان گرسنگی میگرفت به طوري که  روز به روز شدت می قحطی
هایی که خریده بودند جمع کرد و در  غله مقابل درهاي مردم مصر و کنعان را  یوسف تمام پول

دیگر پولی نداریم که به : هاي فرعون ریخت وقتی پول مردم تمام شد نزد یوسف آمده گفتند خزانه
  .عوض غله بدهیم به ما خوراك بده نگذار از گرسنگی بمیریم

در مقابل به دهید تا اگر پول شما تمام شده چهارپایان خود را به من ب: یوسف در جواب ایشان گفت
  .شما غله دهم

ها و  گله تمامیِاي سرور ما پول ما تمام شده و : بار دیگر نزد یوسف آمده گفتند ها آنسال بعد 
هایمان نگذار از  هاي ما نیز از آن تو شده است دیگر چیزي براي ما باقی نمانده جز خودمان و زمین رمه

هایمان مال فرعون خواهیم شد پس یوسف  هایمان را بخر و ما با زمین گرسنگی بمیریم ما و زمین
بسیار  قحطیوختند زیرا هاي خود را به او فر تمامی زمین مصر را براي فرعون خرید مصریان زمین

شدید بود به این طریق مردم سراسر مصر غالمان فرعون شدند تنها زمینی که یوسف نخرید زمین 
  .داد و نیازي به فروش زمین ن نداشت می ها آنرا به  ها آنکاهنان بود زیرا فرعون خوراك 

ام حاال به شما بذر  دههاي شما را براي فرعون خری من شما و زمین: آنگاه یوسف به مردم مصر گفت
  .آن را به فرعون بدهید پنجم یکها بکارید موقع برداشت محصول  دهم تا رفته در زمین می

غالمان فرعون خواهیم  بنابرایناي  اي و جان ما را نجات داده تو در حق ما خوبی کرده: گفتند ها آن
  .بود
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  فرار موسی

  

ها رفت هنگامی که چشم به  خود یعنی عبرانیگذشت موسی بزرگ شد روزي او به دیدن قوم  ها سال
زند آنگاه به  ها را می ها دوخته بود یک مصري را دید که یکی از عبرانی کارهاي سخت عبرانی

  .ها پنهان نمود اطراف خود نگاه کرد و چون کسی را ندید مرد مصري را کشت و جسدش را زیر شن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٦٢
 

  گردد موسی به مرص بازمی

  

ام در  وقتی به مصر رسیدي نزد فرعون برو و معجزاتی را که به تو نشان داده: خداوند به او فرمود
اسرائیل را رها نکند به او بگو که  سازم تا بنی حضور او ظاهر کن ولی من قلب فرعون را سخت می

و از مصر خارج دهم بگذاري ا به تو دستور می بنابرایناسرائیل پسر ارشد من است : فرماید خداوند می
اش  شود و مرا عبادت کند اگر سرپیچی کنی پسر ارشد تو را خواهم کشت پس موسی و خانواده

کردند خداوند بر او ظاهر شد و او را به  مصر رهسپار شدند در بین راه وقتی استراحت می سوي به
جلوي  مرگ تهدید کرد پس صفوره یک سنگ تیز گرفت و پسرش را ختنه کرد و پوست اضافی را

 بنابراینبه سبب ختنه نکردن پسرت نزدیک بود خودت را به کشتن دهی : پاي موسی انداخت و گفت
  .خدا از کشتن موسی چشم پوشید
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  دستور خداوند به موسی و هارون

  

تو فرستاده من نزد فرعون هستی و برادرت هارون سخنگوي توست هر چه : خداوند به موسی فرمود
هارون بگو تا آن را به فرعون باز گوید و از او بخواهد تا قوم اسرائیل را رها کند  گویم به به تو می

سازم به طوري که با وجود معجزات زیاد او باز به سخنانتان  ولی بدان که من قلب فرعون را سخت می
ل را اسرائی اي مهلک مصر را به زانو در خواهم آورد و قوم خود بنی گوش نخواهد داد اما من با ضربه

اسرائیل را از مصر بیرون  ها نشان دادم و بنی از مصر بیرون خواهم آورد وقتی قدرت خود را به مصري
  .خواهند فهمید که من خداوند هستم ها آنآوردم آنگاه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٦٤
 

  بالی پشه

  

به هارون بگو که از عصاي خود به زمین بزند تا سراسر مصر از پشه پر شود : خداوند به موسی فرمود
وقتی هارون عصاي خود را به که خداوند به ایشان فرموده بود عمل کردند  طور همانموسی و هارون 

دند ها بر مردم و حیوانات هجوم بر و پشهزمین زد انبوه پشه سراسر خاك مصر را فرا گرفت 
: موفق نشدند پس به فرعون گفتند بار اینجادوگران مصر هم سعی کردند همین کار را بکنند اما 

  .که خداوند فرموده بود دل فرعون باز نرم نشد طور هماندست خدا در این کار است ولی 
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  بالی مگس

  

هاي درباریان را پر از مگس کرد و در سراسر  خداوند به طوري که فرموده بود قصر فرعون و خانه
بسیار خب : گفت ها آنخاك مصر ویرانی به بار آمد پس فرعون موسی و هارون را احضار کرد و به 

  دهم که براي خداي خود قربانی کنید ولی از مصر بیرون نروید به شما اجازه می

از کشتنشان کراهت دارند  ها آنتوانیم در برابر چشمان مصریان حیواناتی که  ما نمی: ادموسی جواب د
  .چون ممکن است ما را سنگسار کنند براي خداوند خود قربانی کنیم

ما باید به مسافت سه روز راه از مصر دور شویم و طبق دستور خداوند در صحرا براي خداوند خداي 
  .خود قربانی کنیم

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٦٦
 

  بالی دمل

  

هاي خود را از خاکستر کوره پر کنید موسی آن خاکستر  مشت: پس خداوند به موسی و هارون فرمود
خاکستر را برداشتند و به حضور فرعون ایستادند موسی خاکستر  ها آنرا پیش فرعون به هوا بپاشد پس 

چنانکه آمد  هاي بزرگ دردناك در ها و حیواناتشان دمل را به هوا پاشید و روي بدن مصري
  .ها مبتال شده بودند نیز به این دمل ها آنجادوگران هم نتوانستند در حضور موسی بایستند زیرا 

که به موسی فرموده بود دل فرعون را سخت کرد و او به سخنان موسی و هارون  طور هماناما خداوند 
  .اعتنا ننمود
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  بالی تگرگ

  

صبح زود برخیز و در برابر فرعون بایست و بگو که خداوند خداي : آنگاه خداوند به موسی فرمود
چنان بالیی بر سر تو و  بار اینقوم مرا رها کن تا بروند و مرا عبادت کنند وگرنه : فرماید ها می عبرانی

توانستم تو و  ن میدرباریان و قومت خواهم آورد تا بدانید در تمامی جهان خدایی مانند من نیست م
خواستم قدرت خود را به تو  قومت را با بالهایی که نازل کردم نابود کنم اما این کار را نکردم زیرا می

خواهی  کنی و نمی نشان دهم تا نام من در میان تمام مردم جهان شناخته شود آیا هنوز هم سرسختی می
بارم که در تاریخ مصر  ی از آسمان میفردا در همین وقت چنان تگرگ که بدانقوم مرا رها سازي 

سابقه نداشته است پس دستور بده تمام حیوانات و آنچه را در صحرا داري جمع کنند و به خانه 
  .بیاورند پیش از آنکه تگرگ تمام حیوانات را از بین ببرد

د پس بعضی از درباریان فرعون از این اخطار خدا ترسیدند ولی دیگران به کالم خدا اعتنا نکردن
آسمان دراز کرد و خداوند رعد و تگرگ فرستاد و صاعقه بر زمین  سوي بهموسی عصاي خود را 

فرود آمد در تمام تاریخ مصر کسی چنین تگرگ و صاعقه وحشتناکی ندیده بود تگرگ انسان و 
ن حیوان را کشت نباتات را از بین برد درختان را از هم شکست تنها جاي در امان مانده سرزمین جوش

  .کردند در آن زندگی می اسرائیل بنیبود که 

  

  

  



 تورات ٦٨
 

  بالی ملخ

  

آنگاه خداوند به موسی فرمود اي موسی نزد فرعون بازگرد من قلب او و درباریانش را سخت کردم 
ها هجوم  آشکار سازم دستت را بر سرزمین مصر دراز کن تا ملخ ها آنتا این معجزات را در میان 

  .بیاورند و همه گیاهان را که از بالي تگرگ بجاي مانده بخورند و از بین ببرند

وقتی موسی عصاي خود را بلند کرد خداوند یک روز و یک شب تمام باد شرقی را وزانید و چون 
ها سراسر خاك مصر را پوشانیدند شدت هجوم  ود ملخصبح شد باد انبوهی از ملخ را با خود آورده ب

هایی را که از بالي  ها تمام گیاهان و میوه تاریک شد ملخ باره یکها به حدي زیاد بود که همه جا  ملخ
تگرگ باقی مانده بودند خوردند به طوري که در سراسر خاك مصر درخت و گیاه سبزي بجاي 

  .نماند
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  بالی تاریکی

  

ظی مصر را آسمان بلند کن تا تاریکی غلی سوي بههاي خود را  دست: سپس خداوند به موسی فرمود
که چشم  چنان آنفرا گیرد موسی چنین کرد و تاریکی غلیظی به مدت سه روز مصر را فرا گرفت 

ها  قادر نبود از جاي خود تکان بخورد اما در منطقه مسکونی اسرائیلی کس هیچدید و  چشم را نمی
بروید و خداوند را : جا همچنان روشن ماند آنگاه فرعون بار دیگر موسی را احضار کرد و گفت همه

  .هاي شما باید در مصر بماند ها و رمه عبادت کنید فرزندانتان را نیز ببرید ولی گله

  .ها را باید همراه خود ببریم تا براي خداوند خدایمان قربانی کنیم و رمهها  ما گله: اما موسی گفت

از گله خود حتی یک حیوان را هم از جاي نخواهیم گذاشت زیرا تا به قربانگاه نرسیم معلوم نخواهد 
  .کند شد خداوند چه حیوانی را براي قربانی انتخاب می

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٧٠
 

  عید پسح

  

ماه سال  ترین مهماز این پس باید این ماه براي شما اولین و : وداوند در مصر به موسی و هارون فرم
اي از ایشان باید  که هر سال در روز دهم همین ماه هر خانواده: باشد پس به تمام قوم اسرائیل بگویید

تواند با خانواده کوچکی در همسایگی خود  اي کم باشد می اگر تعداد افراد خانوادهاي تهیه کند  بره
  .شریک شود

را روي تیرهاي  ها آنها را قربانی کنند و خون  عصر روز چهاردهم ماه همه قوم اسرائیل این بره
خورند بپاشند در همان شب  هایشان که در آن گوشت بره را می عمودي دو طرف در سر و در خانه

خورند ب پز آبهاي تلخ بخورند گوشت را نباید خام یا  گوشت را بریان کنند و با نان فطیر و سبزي
پاچه و دل و جگر آن را تمام گوشت باید تا صبح خورده شود و اگر  بلکه همه را بریان کنند حتی کله

دستی به دست بگیرید و  چیزي از آن باقی ماند آن را بسوزانند قبل از خوردن بره کفش بپا کنید چوب
ند خوانده خواهد شد چون خود را براي سفر آماده کنید و بره را با عجله بخورید این آیین پسح خداو

من که خداوند هستم امشب از سرزمین مصر گذر خواهم کرد و تمام همسران ارشد مصریان و همه 
را مجازات خواهم کرد خونی  ها آنحیوانات ایشان را هالك خواهم نمود و خدایان  هاي نخست زاده

تان خواهد بود من وقتی خون را های اي بر خانه پاشید نشانه هاي خود می که شما روي تیرهاي در خانه
  .کنم گذرم و فقط مصریان را هالك می ببینم از شما می

هایی را براي  بروید و بره: آنگاه موسی بزرگان قوم خود را نزد خود خواند و به ایشان گفت
را قربانی کنید آن شب خداوند از سرزمین مصر عبور  ها آنهایتان بگیرید و براي عید پسح  خانواده

هایتان ببیند از  هد کرد تا مصریان را بکشد ولی وقتی خون را روي تیرهاي دو طرف و سر در خانهخوا
  .گذرد آنجا می
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  مرگ پرسان ارشد

  

نیمه شب خداوند تمام پسران ارشد مصر را کشت از پسر ارشد فرعون که جانشین او بود گرفته تا پسر 
حیوان ایشان را از بین برد در  هاي نخست زادهاو حتی تمام چال زندانی بود  ارشد غالمی که در سیاه

آن شب فرعون و درباریان و تمام اهالی مصر از خواب بیدار شدند و ناله سر دادند به طوري که 
  .اي نبود که در آن کسی نمرده باشد در سراسر مصر پیچید زیرا خانه ها آنصداي شیون 

  

  مقررات عید پسح

  

نباید از گوشت بره  یهوديهیچ غیر (و هارون چنین تعلیم داد آیین پسح را  آنگاه خداوند به موسی
تواند از آن بخورد خدمتکار و مهمان غیر  قربانی بخورد اما غالمی که خریداري و ختنه شده باشد می

  .)اید بخورید اي که در آن نشسته نباید از آن بخورند تمام گوشت بره را در همان خانه یهودي

  

  ها زاده نخستوقف 

  

نر حیوانات را وقف من کنید  نخست زادهتمام پسران ارشد قوم اسرائیل و : خداوند به موسی فرمود
  .زیرا به من تعلق دارد



 تورات ٧٢
 

  عبور از دریای رسخ

  

الحیروت که در میان مجدل و دریاي سرخ و  فم سوي بهبه قوم من بگو که : خداوند به موسی فرمود
ر دریا خیمه بزنند فرعون گمان خواهد کرد که چون روبروي مقابل صفون است برگردند و در کنا

سازم تا شما را  اید و من دل فرعون را سخت می شما دریا و پشت سر شما بیابان است در دام افتاده
  .لشگرش ثابت کنم تمامیِشود که من قدرت و بزرگی خود را به او و  تعقیب کند این باعث می

  .داوند نشان داده بود خیمه زدندکه خ جا هماندر  اسرائیل بنیپس 

دیگر دعا و التماس بس است نزد قوم اسرائیل برو و بگو حرکت کنند : آنگاه خداوند به موسی فرمود
و پیش بروند و تو عصاي خود را به طرف دریا دراز کن تا آب آن شکافته شود و قوم اسرائیل از 

  .سازم ها را سخت می ل مصريآید عبور کنند ولی من د راهی که در وسط دریا پدید می

سپس موسی عصاي خود را به طرف دریا دراز کرد و خداوند آب دریا را شکافت و از میان آب 
قوم اسرائیل از آن راه خشک در میان دریا گذشتند  بنابرایناسرائیل آماده ساخت  راهی براي عبور بنی

  .شده بوددر حالی که آب دریا در دو طرف راه همچون دیواري بلند برپا 
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  رسود موسی

  

  :خواندند خداوند این سرود را میاسرائیل در ستایش  آنگاه موسی و بنی

ها و سوارانشان را به دریا افکنده است  پیروز شده است او اسب شکوهمندانهسراییم که  خداوند را می
  .خداوند قوت و سرود نجات من است

نمایم او  نیاکان من است پس او را تجلیل می کنم او خداي او خداي من است پس او را ستایش می
  .باشد جنگاور است و نامش خداوند می

  .هاي فرعون را به دریا سرنگون کرد خداوند لشگر و ارابه

  .ها مانند دیوار ایستاد و عمق دریا خشک شد آب

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٧٤
 

لیقیها   جنگ با ع

  

افرادي از قوم انتخاب کن و : اسرائیل بجنگند موسی به یوشع گفت عمالیقیها به رفیدیم آمدند تا با بنی
من عصاي خود را به دست گرفته بر فراز تپه خواهم ایستاد پس یوشع طبق فردا به جنگ عمالیقیها برو 

هاي  د موسی دستدستور موسی به جنگ عمالیقیها رفت و موسی و هارون و حور به باالي تپه رفتن
هاي موسی باال بود جنگاوران اسرائیلی پیروز  خود را به طرف آسمان بلند کرد تا زمانی که دست

گشتند  چیره می ها آنآورد عمالیقیها بر  هاي خود را از خستگی پایین می شدند اما هر وقت دست می
هارون و حور او را روي هاي خود را باال ببرد پس  سرانجام موسی خسته شد و دیگر نتوانست دست

باال نگه داشتند در نتیجه یوشع و هاي او را تا غروب آفتاب  سنگی نشاندند و از دو طرف دست
  .سپاهیان او عمالیقیها را به کلی تار و مار کردند

  

  آید یرتون به دیدار موسی می

  

گان قوم اسرائیل به هاي دیگر به خدا تقدیم کرد و هارون و همه بزر یترون قربانی سوختگی و قربانی
  .دیدن او آمدند و در حضور خدا براي خوردن گوشت قربانی دور هم نشستند
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  در کوه سیناقوم ارسائیل 

  

رفیدیم را ترك گفتند و درست سه ماه پس از خروجشان از مصر به بیابان سینا رسیدند و  اسرائیل بنی
در مقابل کوه سینا اردو زدند موسی براي مالقات با خدا به باالي کوه رفت خداوند از میان کوه 

ها  يبده و به ایشان بگو شما دیدید که من با مصر اسرائیل بنیدستورات مرا به : خطاب به موسی فرمود
برد شما را برداشته پیش خود آوردم  می ها بالهایش را روي  چه کردم و چطور مانند عقابی که بچه

حال اگر مطیع من باشید و عهد من را نگه دارید از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود هر 
هنان مرا خدمت چند سراسر جهان مال من است اما شما براي من ملتی مقدس خواهید بود و چون کا

  .خواهید کرد

اسرائیل را دور خود جمع کرد و هر چه را که خداوند به او  موسی از کوه فرود آمد و بزرگان بنی
  .فرمان داده بود به ایشان گفت

  

  

  

  

  

  



 تورات ٧٦
 

  ده فرمان

  

  :خدا با موسی سخن گفت و این احکام را صادر کرد

  بندگی مصر آزاد کردمن خداوند تو هستم همان خدایی که تو را از اسارت و 

  تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد

  کس بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی براي خود درست نکند هیچ

  باشم را پرستش مکن زیرا من خداوند تو می ها آنزانو مزن و  ها آندر برابر 

  کنم ت رحمت میاما بر کسانی که مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پیروي کنند تا هزار پش

احترامی به زبان بیاوري و یا به  استفاده مکن اگر نام مرا با بی از نام من که خداوند خداي تو هستم سوء
  کنم آن قسم دروغ بخوري تو را مجازات می

  روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار در هفته شش روز کار کن

کاري نکن نه خودت نه پسرت نه دخترت نه کنیزت نه  فتم که سبت خداوند است هیچولی در روز ه
  پایانت غالمت نه مهمانت و نه چهار

هاست آفرید و روز هفتم دست از  چون خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا و هر چه را در آن
  کار کشید

طوالنی پدر و مادرت را احترام کن تا در سرزمینی که خداوند خداي تو به تو خواهد بخشید عمر 
  داشته باشی
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  قتل مکن

  زنا نکن

  دزدي نکن

  دروغ نگو

  چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش

  ات نباش به فکر تصاحب و غالم و کنیز گاو و االغ و اموال همسایه

و باال رفتن دود را از کوه دیدند و صداي شیپور را شنیدند از ترس  رعدوبرقوقتی قوم اسرائیل 
با ما  مستقیماًکنیم خدا  و ما اطاعت میتو پیام خدا را بگیر و به ما برسان : لرزیدند و به موسی گفتند

نترسید چون خدا براي این نزول کرده تا قدرت : ترسیم بمیریم موسی گفت صحبت نکند چون می
  .ظاهر سازد تا از این پس از او بترسید و گناه نکنیدخود را بر شما 

  

  

  

  

  

  



 تورات ٧٨
 

  مقررات قربانگاه

  

  :آنگاه خداوند از موسی خواست تا به قوم اسرائیل چنین بگوید

از طال و نقره شما خود دیدید چگونه از آسمان با شما صحبت کردم پس دیگر براي خود خدایانی 
سازید باید از خاك زمین باشد از گله و  را پرستش نکنید قربانگاهی که براي من می ها آننسازید و 

  .تی روي این قربانگاه قربانی کنیدهاي سوختنی و هدایاي سالم رمه خود قربانی

هایی که  ها را با ابزار نشکنید و نتراشید چون سنگ اگر خواستید قربانگاه را از سنگ بنا کنید سنگ
  .به کار رفته باشد مناسب قربانگاه من نیستند ابزار ها آنروي 

  .روید عورت شما دیده شود ها باال می براي قربانگاه پله نگذارید مبادا وقتی از پله
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  رفتار با غالمان

  

اگر غالمی عبرانی بخري فقط باید شش سال تو را خدمت کند سال هفتم آزاد شود بدون اینکه براي 
  .ردازدکسب آزادي خود قیمتی بپ

اگر قبل از اینکه غالم تو شود همسري نداشته باشد و در حین غالمی همسري انتخاب کند در سال 
  .هفتم فقط خودش آزاد شود

ولی اگر اربابش براي او زن گرفته باشد و او از وي صاحب پسران و دخترانی شده باشد آنگاه فقط 
  .خودش آزاد شود و زن و فرزندانش پیش او بمانند

را بر آزادي خود ترجیح  ها آناگر آن غالم بگوید من ارباب و زن و فرزندانم را دوست دارم و 
اربابش او را پیش قضات قوم ببرد و در حضور همه گوش او را با درفشی سوراخ  وقت آندهم  می

  .کند تا از آن پس همیشه غالم او باشد

  .غالم در پایان سال ششم آزاد نشود اگر مردي دختر خود را به کنیزي بفروشد آن کنیز مانند

اگر اربابش که آن کنیز را خریده و نامزد خود کرده است از او راضی نباشد باید اجازه دهد که وي 
بازخرید شود ولی حق ندارد او را به یک غیر اسرائیلی بفروشد چون این کار در حق او خیانت شمرده 

  .شود می

  

  



 تورات ٨٠
 

  قوانین مربوط به مجازات مجرمین

  

  .گر کسی انسانی را طوري بزند که منجر به مرگ وي گردد او نیز باید کشته شودا

کنند تا به  اما اگر او قسط کشتن نداشته و مرگ تصادفی بوده باشد آن وقت مکانی برایش تعیین می
  .آنجا پناهنده شده بسط بنشیند

  .هر که پدر یا مادرش را بزند باید کشته شود

  .ید کشته شودهر کس انسانی را بدزدد با

  .هر کس پدر و مادر خود را لعنت کند باید کشته شود

دیگري را با سنگ یا مشت چنان بزند که مجروح و  ها آناگر دو نفر با هم گالویز بشوند و یکی از 
بستري شود اما نمیرد و بعد از اینکه حالش خوب شد بتواند با کمک عصا راه برود آن وقت ضارب 

  .ه تمام مخارج معالجه را بپردازدبخشیده شود به شرطی ک

  .اگر کسی غالم یا کنیز خود را طوري با چوب بزند که منجر به مرگ او گردد باید مجازات شود

اي به چشم غالم یا کنیزش او را کور کند باید او را به عوض چشمش  اگر کسی با وارد کردن ضربه
  .آزاد کند

  .باید او را به عوض دندانش آزاد کنداگر کسی دندان غالم یا کنیز خود را بشکند 

اگر گاوي به مرد یا زنی شاخ بزند و او را بکشد آن گاو باید سنگسار شود و گوشتش هم خورده 
  .نشود
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زنی داشته و صاحبش هم از این موضوع باخبر بوده اما گاو را نبسته باشد در  سابقه شاخ قبالًولی اگر 
  .م صاحبش کشته شودباید هم گاو سنگسار گردد و ه صورت این

اگر کسی چاهی بکند و روي آن را نپوشاند و گاو یا االغی در آن بیفتد صاحب چاه باید قیمت آن 
  .به صاحبش بپردازد و حیوان مرده از آن او باشد تماماًحیوان را 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٨٢
 

  قوانین مربوط به اموال

  

باید به عوض گاوي که دزدیده پنج گاو اگر کسی گاو یا گوسفندي را بدزدد و بفروشد و یا سر ببرد 
و به عوض گوسفند چهار گوسفند پس بدهد اگر از عهده پرداخت غرامت بر نیاید در قبال این 

  .غرامت به غالمی فروخته شود

  

  قوانین اخالقی و دینی

  

ه عقد اي را که هنوز نامزد نشده اغفال کند باید مهریه دختر را پرداخته او را ب اگر مردي دختر باکره
خود در آورد ولی اگر پدر دختر با این ازدواج راضی نباشد باید آن مرد فقط مهریه تعیین شده را به 

  .او بپردازد

  .زنی که جادوگري کند باید کشته شود

  .هر انسانی که با حیوانی نزدیکی نماید باید کشته شود

  .اگر کسی براي خدایی دیگر قربانی کند باید کشته شود

  .ظلم نکنید به یاد آورید که شما نیز در سرزمین مصر غریب بودید به شخص غریب

  .کشی نکنید از بیوه زن و یتیم بهره
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و از او اگر به یکی از افراد قوم خود که محتاج باشد پول قرض دادید مثل یک رباخوار رفتار نکن 
  .سود نگیر

ممکن است آن لباس تنها اگر لباس او را گرو گرفتی قبل از غروب آفتاب آن را پس بده چون 
  .پوشش براي خوابیدن باشد

  .به خدا کفر نگو و به رهبران قوم خود لعنت نفرست

  .براي پسر ارشد خود عوض بده

یک هفته پیش  ها نخست زادهنر گاوان و گوسفندان خود را به من بده بگذارید این  هاي زاده نخست
  .را به من بده ها آنمادرشان بمانند و در روز هشتم 

شما قوم مقدس من هستید پس گوشت حیوانی را که به وسیله جانور وحشی دریده شده نخورید آن 
  .را پیش سگان بیندازید

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٨٤
 

  های خدا وعده

  

فرستم تا شما را به سالمت به سرزمینی هدایت که براي شما آماده  اي پیشاپیش شما می من فرشته
دستوراتش پیروي نمایید و از او تمرد ننمایید زیرا گناهان شما را ام به سخنان او توجه کنید و از  کرده

نخواهد بخشید چرا که او نماینده من است و نام من بر اوست اگر مطیع او باشید تمام دستورات مرا 
  .اطاعت کنید آنگاه من دشمن دشمنان شما خواهم شد

ها  ها حوي ها کنعانی ها فرزي حیتیها  فرشته من پیشاپیش شما خواهد رفت و شما را به سرزمین اموري
را سجده و پرستش  ها آنهاي  را هالك خواهم نمود بت ها آنها هدایت خواهد کرد و من  ییوسی

 ها آنرا بشکنید با  هایشان ها را نابود کنید و بت را به جاي نیاورید این قوم ها آننکنید و مراسم ننگین 
پرستی کشانده و  و خدایان ایشان عهد نبندید و نگذارید در میان شما زندگی کنند مبادا شما را به بت

  .به مصیبتی عظیم گرفتار سازند
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  مراسم تقدیس هارون و پرسانش به مقام کاهنی

  

ک گوساله و دو قوچ مراسم تقدیس هارون و پسرانش به مقام کاهنی به این ترتیب برگزار شود ی
  عیب بی

  مایه نان بدون خمیر

شده که از آرد نرم و  مالی مایه روغن هاي نازك نان خمیر مایه روغنی و قرص هاي نان بدون خمیر قرص
ها دم هر عبادتگاه  ها را در یک سبد بگذار و با گوساله و قوچ مرغوب پخته شده باشد فراهم آور نان

بند هارون را به او  پسران او را غسل بده آنگاه پیراهن ردا ایوفد و سینهبیاور دم در ورودي هارون و 
  .بپوشان و بند کمر را روي ایفود ببند

  .تاج طال بر سرش بگذار بعد روغن مسح را روي سرش ریخته او را مسح کن عمامه را با نیم

  .ها را بر سر ایشان بگذار هاي پسرانش را به ایشان بپوشان و کاله لباس

خواهد بود  فرزندانشانکمربندها را به کمر هارون و پسرانش ببند مقام کاهنی همیشه از آن ایشان و 
  .بدین ترتیب هارون و پسرانش را براي کاهنی تقدیس کن

هاي خود بر سر آن بگذارند و تو گوساله  گوساله را نزدیک عبادتگاه بیاور تا هارون و پسرانش دست
  .ر عبادتگاه قربانی کنرا در حضور خداوند در براب

  .هاي قربانگاه بمال و بقیه را در پاي آن بریز خون گوساله را با انگشت خود بر شاخ



 تورات ٨٦
 

را بگیر و بر قربانگاه  ها آنها و چربی دور  هاي درون شکم گوساله سفیدي روي جگر قلوه همه چربی
بر و همه را به عنوان قربانی بسوزان و بقیه الشه گوساله را با پوست و سرگین آن بیرون از اردوگاه ب

  .بسوزان جا همانگناهان در 

  .ها بگذارند و آن را قربانی کنند هاي خود را بر سر یکی از قوچ آنگاه هارون و پسرانش دست

هایش را  خون قوچ بر چهار طرف قربانگاه پاشیده شود قوچ را چند قطعه تقسیم کن و احشام و پاچه
  .هاي قوچ روي قربانگاه بگذار و بسوزان یر قسمترا با کله و سا ها آنبشوي سپس 
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  هدایای روزانه

  

روي قربانگاه قربانی کن یک بره را صبح و یک بره را عصر قربانی کن با بره  ساله یکهر روز دو بره 
اول یک کیلو آرد مرغوب که با یک لیتر روغن زیتون مخلوط شده باشد تقدیم کن یک لیتر شراب 

  .نیز به عنوان هدیه نوشیدنی تقدیم نما

ب تقدیم کن این قربانی که برده دیگر را موقع عصر قربانی کن و با همان مقدار روغن و آرد و شرا
  .شود مورد پسند خداوند است در آتش تقدیم می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٨٨
 

  قربانگاه بخور

  

قربانگاه دیگري به شکل چهارگوش از چوب اقاقیا بساز تا روي آن بخور بسوزانند ضلع قربانگاه نیم 
به شکل شاخ باشد  زائدهمتر باشد و بلندي آن یک متر آن را طوري بساز که در چهارگوشه آن چهار 

  .آن از طالي خالص باشد هاي شاخروکش قربانگاه و 

هاي قربانگاه آن را تقدیس نماید این عمل  با پاشیدن خون قربانی گناه بر شاخ بار یکهارون باید سالی 
  .نسل انجام شود چون این قربانگاه براي خدا بسیار مقدس است اندر نسل مرتباًباید هر سال 
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  برای عبادتگاههدیه 

  

شود باید  کنی هر کسی که شمرده می اسرائیل را سرشماري می هر موقع بنی: خداوند به موسی فرمود
  .براي جان خود به من فدیه دهد تا هنگام سرشماري بالیی بر قوم نازل نشود

  .مثقال نقره است که باید به من تقدیم شود اي که او باید بپردازد نیم فدیه

ساله و باالتر باید سرشماري شوند و این هدیه را به من بدهند آنکه ثروتمند است از  ستتمام افراد بی
  .این مقدار بیشتر ندهد و آنکه فقیر است از این کمتر ندهد

  

  سبت روز اسرتاحت

  

اسرائیل روز سبت را که براي شما تعیین کردم نگاه  بگویید که بنی: سپس خداوند به موسی فرمود
روز نشانی جاودانی بین من و شما خواهد بود تا بدانید من که خداوند هستم شما را دارید زیرا این 

  .ام براي خود جدا ساخته

پس در روز سبت استراحت و عبادت کنید چون روز مقدسی است آنکه از این قانون سرپیچی نماید 
  .و در این روز کار کند باید کشته شود

  .هفتم که روز مقدس خداوند است استراحت کنیددر هفته فقط شش روز کار کنید و روز 

  



 تورات ٩٠
 

  گوساله طالیی

  

برخیز و براي ما : وقتی بازگشت موسی از کوه سینا به طول انجامید مردم نزد هارون جمع شده گفتند
دانیم بر سر موسی که ما را از مصر بیرون آورده چه آمده  خدایی بساز تا ما را هدایت کند چون نمی

  .است

هاي زنان و دختران و پسران شماست پیش من  هاي طال را که در گوش شوارهگو: هارون گفت
را ذوب کرده در  ها آنهاي طالي خود را به هارون دادند هارون نیز  قوم گوشواره بنابراینبیاورید 

اي به شکل گوساله ساخت قوم اسرائیل وقتی گوساله را دیدند  قالبی که ساخته بود ریخت و مجسمه
  .اسرائیل این همان خدایی است که شما را از مصر بیرون آورده اي بنی: ندفریاد برآورد

فردا براي خداوند جشن : هارون با دیدن این صحنه یک قربانگاه نیز جلوي آن گوساله ساخت و گفت
  .گیریم می

هاي سالمتی  هاي سوختنی و قربانی پیش آن گوساله قربانی برخاستندروز بعد صبح زود وقتی مردم 
  .آور زدند م نمودند آنگاه نشسته خوردند و نوشیدند و دست به کارهاي شرمتقدی

به همین زودي احکام  ها آناند  بشتاب و به پایین برو چون قوم تو فاسد شده: خداوند به موسی فرمود
کنند و برایش  اي ساخته آن را پرستش می اند و براي خود گوساله مرا فراموش کرده و منحرف گشته

  .اسرائیل این همان خدایی است که تو را از مصر بیرون آورده اي بنی: گویند رده میقربانی ک

ور ساخته همه را هالك  بگذار آتش خشم خود را بر ایشان شعله اند سرکشدانم این قوم چقدر  می
  .خواهم آورد وجود بهاز تو قوم عظیمی  ها آنکنم بجاي 
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خداوندا چرا بر قوم : را هالك نکند و گفت ها آنولی موسی از خداوند خداي خود خواهش کرد که 
را از مصر بیرون نیاوردي  ها آناي؟ مگر با قدرت و معجزات عظیم خود  خشمگین شده گونه اینخود 

ها بکشد  را در کوه ها آنها بگویند خدا ایشان را فریب داده از اینجا بیرون برد تا  خواهی مصري آیا می
کنم از خشم خود بگردي و از مجازات قوم خود  و خواهش میو از روي زمین محو کند از ت

اي به یاد آور چگونه  خود ابراهیم اسحاق و یعقوب داده خدمتگزاردرگذري به یاد آور قولی را که به 
گردانم  فرزندان شما را مثل ستارگان آسمان بیشمار می: براي ایشان به ذات خود قسم خورده فرمودي

  .دهم تا همیشه در آن زندگی کنید هاي شما می اند به نسل آن سخن گفته و سرزمینی را که درباره

  .خدا از تصمیم خود منصرف شد بنابراین

وقت موسی از کوه پایین آمد در حالی که دو لوح سنگ در دست داشت که بر دو طرف آن  آن
فریاد و خروش  داد وها ده فرمان خدا نوشته شده بود یوشع را که همراه موسی بود وقتی صداي  لوح

  .رسد از اردوگاه صداي جنگ به گوش می: شنید به موسی گفت خاست برمیقوم را که از دامنه کوه 

  این صدا صداي ساز و آواز است: ولی موسی گفت

وقتی به اردوگاه نزدیک شدند موسی چشمش به گوساله طالیی افتاد که مردم در برابرش 
ها را به پایین کوه پرت کرد  خشمگین شد که لوح چنان آنکردند پس موسی  رقصیدند و شادي می می

سپس گوساله طالیی را گرفت در آتش انداخته آن را ذوب کرد و گردش را روي آب پاشید و از 
  .اسرائیل نوشانید آن به بنی

این قوم به تو چه بدي کرده بودند که ایشان را چنین گناه بزرگی آلوده : آنگاه به هارون گفت
  ساختی؟

  .شناسی که چقدر فاسدند بر من خشم مگیر تو خود این قوم را خوب می: ن گفتهارو



 تورات ٩٢
 

آبرو  افسار گسیخته شده و پیش دشمنان خود را بی چنین اینوقتی موسی دید که قوم با کمک هارون 
هر که طرف خداوند است پیش من بیاید : اردوگاه ایستاد و با صداي بلند گفت دروازهاند کنار  کرده

  .ه الوي دور او جمع شدندتمام طایف

دانستید که  امروز ثابت کردید که شایسته خدمت خداوند هستید با این که می: ها گفت موسی به الوي
شود از فرمان خدا سرپیچی نکردید پس خدا به  اطاعت شما به قیمت جان پسران و برادرانتان تمام می

  .شما برکت خواهد داد

روم تا در حضور  اید حال من به باالي کوه می کب گناه شدهشما مرت: روز بعد موسی به قوم گفت
  .خداوند براي شما شفاعت کنم شاید خدا از گناهان شما درگذرد

آه اي خداوند این قوم مرتکب گناه بزرگی شده : پس موسی به حضور خداوند بازگشت و دعا کرد
  .رنه اسم مرا از دفرت محو کنکنم گناه آنان را ببخش وگ اند تمنا می براي خود بتی از طال ساخته

چرا اسم تو را محو کنم هر که نسبت به من گناه کرده است اسم او را محو : خداوند به موسی فرمود
  .خواهم کرد

  .اسرائیل نازل کرد پرستش بتی که هارون ساخته بود بالي هولناکی بر بنی خاطر بهخداوند 
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  بندد خدا با قوم ارسائیل دوباره عهد می

  

نر االغ یک بره  نخست زادهنر گاو و گوسفند و بز شما به من تعلق دارد در برابر  هاي زاده نخستتمام 
به من تقدیم کنید و اگر نخواستید این کار را بکنید گردن االغ را بشکنید ولی براي تمام پسران ارشد 

  .باید عوض دهید حتماًخود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٩٤
 

  قربانی سوختنی

  

  :عبادت با موسی سخن گفت و به او فرمود که دستورات زیر را به قوم اسرائیل بدهدخداوند از خیمه 

کند قربانی او باید گاو گوسفند و یا بز باشد اگر بخواهد براي  وقتی کسی براي خداوند قربانی می
آورد باید  عیب باشد شخصی که آن را می قربانی سوختنی یک گاو قربانی کند آن گاو باید نر و بی

ش را روي سر حیوان بگذارد به این ترتیب آن قربانی پذیرفته شده گناهان شخص را کفاره دست
  .کند می

  .عیب باشد اگر گوسفند یا بز براي قربانی بیاورند آن نیز باید نر و بی

خواهد براي قربانی سوختنی پرنده قربانی کند آن پرنده باید قمري یا جوجه کبوتر باشد  اگر کسی می
کاهن پرنده را بگیرد و جلوي قربانگاه ببرد و سرش را بکند به طوري که خونش بر پهلوي قربانگاه 

در جایی که  را در طرف شرق قربانگاه ها آندان و محتویات داخل شکمش را در آورد و  بریزد چینه
پرنده را گرفته آن را از وسط پاره کند بدون  هاي بالشود بیندازد سپس  خاکستر قربانگاه ریخته می

  .اینکه پرنده دو تکه شود در این صورت مورد پسند خداوند قرار خواهد گرفت
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  قربانی گناه

  

مرتکب گناهی شود و یکی از قوانین  سهواًتا به قوم اسرائیل بگوید هر که : خداوند به موسی فرمود
  :خداوند را زیر پا بگذارد باید طبق این مقررات عمل کند

گوساله را عیب به خداوند تقدیم کند  اي سالم و بی اگر خطا از کاهن اعظم سرزده باشد باید گوساله
ا ببرد در حضور خداوند سرش ر جا هماندم در خیمه عبادت بیاورد دستش را روي سر آن بگذارد و 

کاهن اعظم مقداري از خون گوساله را به داخل خیمه عبادت ببرد سپس در حضور خداوند قدري از 
  .هاي قربانگاه بخور که داخل خیمه است بمالد خون را روي شاخ

مرتکب گناهی شوند و یکی از قوانین خداوند را زیر پا بگذارند هر چند  سهواًاگر تمام قوم اسرائیل 
  .شوند سته انجام دهند مقصر محسوب میاین کار را ندان

  .براي کفاره گناه خود قربانی کننداي  به گناه خود پی ببرند باید گوساله ها آنوقتی 

خود را روي  هاي دستگوساله را به خیمه عبادت بیاورند و در آنجا بزرگان قوم در حضور خداوند 
ري از خون گوساله را به داخل خیمه کنند آنگاه کاهن اعظم مقدا ذبحسر حیوان بگذارند و آن را 

عبادت بیاورد و انگشت خود را در خون فرو برد و در حضور خداوند آن را هفت بار جلوي پرنده 
هاي قربانگاه بخور که در خیمه  قدس القداس بپاشد بعد در حضور خداوند قدري از خون را بر شاخ

  .عبادت است بمالد

گناه پیروي کند به این طریق براي قوم خدا کفاره خواهد کرد کاهن اعظم باید از همان روش قربانی 
  .و خطاي آنان بخشیده خواهد شد



 تورات ٩٦
 

هاي قربانگاه قربانی سوختنی  کاهن قدري از خون قربانی گناه را بگیرد و با انگشت خود روي شاخ
  .بمالد و بقیه خون را به پاي قربانگاه بریزد تمام پیه باید سوخته شود

مرتکب گناهی شود و یکی از قوانین خداوند را زیر پا گذارد مقصر  سهواًاگر یک فرد عادي 
عیب بیاورد تا آن را براي گناهش قربانی کند و این مورد  شود باید یک بز ماده سالم و بی محسوب می

رد و او بخشیده خواهد هن گناه آن فرد را کفاره خواهد کپسند خداوند خواهد بود به این ترتیب کا
  .شد

عیب باشد او باید  ن شخص بخواهد براي کفاره گناهش بره قربانی کند باید آن بره ماده و بیاگر آ
  ...دست خود را روي سر بره
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  موارد قربانی گناه

  

هرگاه کسی از وقوع جرمی اطالع داشته باشد ولی در مورد آنچه که دیده یا شنیده در دادگاه شهادت 
  .ندهد مجرم است

  .کسی الشه حیوان حرام گوشتی را لمس کند حتی اگر ندانسته نجس و مجرم است هرگاه

  .کسی نجاست انسان را لمس کند حتی اگر ندانسته وقتی متوجه شد چه کرده است مجرم است هرگاه

جایی داده  اگر کسی نسنجیده قولی دهد و قسم بخورد که آن را بجا آورد ولی بعد پی ببرد که قول بی
  .استاست مجرم 

و براي قربانی گناه خود یک بره یا یک در هر یک از این موارد شخص باید به گناهش اعتراف کند 
  .بز ماده نزد خداوند بیاورد تا کاهن برایش کفاره کند

تواند دو قمري یا دو جوجه کبوتر براي کفاره گناه خود به  اگر شخص مجرم تنگدست باشد می
را که براي قربانی گناه آورده بگیرد و سرش را ببرد ولی طوري اي  خداوند تقدیم کند کاهن پرنده

بقیه را به پاي قربانگاه  وکه از سرش جدا نشود سپس قدري از خون آن را در پهلوي قربانگاه بپاشد 
داده شده  قبالًکه  دستورالعملیاین قربانی گناه است پرنده دوم را به عنوان قربانی سوختنی طبق بریزد 

  .کاهن براي گناه او کفاره خواهد کرد و گناه او بخشیده خواهد شد ترتیبکند به این است قربانی 

  

  



 تورات ٩٨
 

  قربانی جربان

  

  :خداوند این دستورات را به موسی داد

قصور ورزد باید یک قوچ سالم و  سهواًاي که در نظر خداوند مقدس است  کسی در دادن هدیه هرگاه
  .نماید عیب براي قربانی جبران به خداوند تقدیم بی

  

  مقررات قربانی گناه

  

که در مورد قربانی گناه این مقررات را به هارون و پسرانش بدهد این قربانی : خداوند به موسی فرمود
  .برند هاي سوختنی را سر می شود که قربانی ذبحبسیار مقدس است و باید در حضور خداوند در جایی 

فقط حیاط قربانگاه که جایی مقدس است بخورد  کند گوشت آن را در کاهنی که قربانی را تقدیم می
اند کاهنان اجازه دارند به این گوشت دست بزنند اگر خون آن قربانی به لباس  کسانی که تقدیس شده

  .بپاشد باید لباس خود را در مکانی مقدس بشویند ایشان

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٩٩

 

  مراسم تقدیس هارون و پرسانش

  

  .هاي خود را روي سر آن گذاشتند پسرانش دست بعد گوساله قربانی گناه را جلو آورد و هارون

کرد و قدري از خون آن را با انگشت بر چهار شاخ قربانگاه مالید تا آن را ظاهر  ذبحموسی گوساله را 
سازد باقیمانده خون را به پاي قربانگاه ریخت به این ترتیب قربانگاه را تقدیس کرده براي آن کفاره 

را گرفت و همه را  ها آنها و چربی روي  نمود سپس تمام پیه داخل شکم سفیدي روي جگر قلوه
که خداوند فرموده بود الشه و پوست و سرگین گوساله را در  طور همانربانگاه سوزانید و روي ق

  .خارج از اردوگاه سوزاند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٠٠
 

  تقدیم قربانی توسط کاهنان

  

یک : با بزرگان قوم اسرائیل جمع کرد و به هارون گفتدر روز هشتم موسی هارون و پسرانش را 
عیب براي قربانی سوختنی بگیر و  عیب براي قربانی گناه و یک قوچ سالم و بی گوساله نر سالم و بی

را به حضور خداوند تقدیم کن بعد به قوم اسرائیل بگو که یک بزغاله نر براي قربانی گناه خود  ها آن
عیب باشند براي قربانی سوختنی بیاورند عالوه بر  و بی ساله یکهر دو و یک گوساله و یک بره که 

قوم اسرائیل باید یک گاو و یک قوچ براي قربانی سالمتی و آرد مخلوط با روغن زیتون براي  ها این
  .هدیه آردي به خدا تقدیم کند زیرا امروز خداوند بر ایشان ظاهر خواهد شد

فرموده بود جلوي خیمه عبادت آوردند و تمام جماعت نزدیک شده پس قوم آنچه را که موسی امر 
  .در حضور خدا ایستادند

خداوند فرموده دستورات او را انجام دهید تا حضور پرجالل خود را بر شما : موسی به ایشان گفت
  .ظاهر کند

نی گناه و خداوند فرموده است قرباکه  طور هماننزدیک قربانگاه بیا و : آنگاه موسی به هارون گفت
  .قربانی سوختنی خود را تقدیم کرده براي خود کفاره کن

  کرد ذبحهارون نزدیک قربانگاه رفت و گوساله قربانی خود را  بنابراین

کرد و پسرانش خون قربانی را آوردند و هارون آن را بر  ذبحپس از آن هارون قربانی سوختنی را 
را در  ها آني دیگر حیوان را نزد هارون آوردند و او ها چهار طرف قربانگاه پاشید ایشان کله و قطعه

  .قربانگاه سوزانید
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  گناه ناداب و ابیهو

  

بر آتشدان خود نهاده بر آن بخور  غیرمجازناداب و ابیهو پسران هارون بر خالف امر خداوند آتش 
  .گذاشتند و به حضور خدا تقدیم کردند

در حضور خداوند  جا همانرا در  ها آنرا سوزاند و  ها آنناگاه آتش از حضور خداوند بیرون آمد 
  .مردند

کنند  منظور خداوند همین بود وقتی فرمود کسانی که مرا خدمت می: آنگاه موسی به هارون گفت
  .مرا نگاه دارند تا تمام قوم مرا احترام کنند پس هارون خاموش ماند باید حرمت قدوسیت

بروید و اجساد : صدا زد و به ایشان گفت )ییل عموي هارونپسران عز(بعد موسی میشائیل و الصافان 
  .را از داخل خیمه عبادت بردارید و به خارج از اردوگاه ببرید

  .هانشان از اردوگاه بیرون بردندهاي ک که موسی گفته بود ایشان را در پیراهن طور همانرفتند و  ها آن

ننمایید موي سرتان را ژولیده نکنید  عزاداري: آنگاه موسی به هارون و پسرانش العاز و ایتامار گفت
  .کنید خدا شما را نیز هالك خواهد کرد عزاداريگریبان لباس خود را چاك نزنید اگر 

  

  

  

  



 تورات ١٠٢
 

  حیوانات حالل گوشت و حرام گوشت

  

  :که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهند: خداوند به موسی و هارون فرمود

خوار کند حالل گوشت است ولی گوشت شتر گورکن و هر حیوانی که شکافته سم باشد و نش
  .کنند اما شکافته سم نیستند خرگوش را نباید خورد زیرا این حیوانات هر چند نشخوار می

کند حتی نباید به الشه آن  شکافته سم است اما نشخوار نمیگوشت خوك را نباید خورد زیرا هر چند 
  .حرام است ها آندست زد زیرا گوشت 

توانید بخورید  را می هایی آنکنند چه در رودخانه باشند چه در دریا  که در آب زندگی میحیواناتی 
  .اند حرامآبزي دیگر براي شما  جانورانکه باله و فلس داشته باشند تمام 

کنم هر جانور آبزي که باله و  دست بزنید باز تکرار می ها آنرا بخورید نه به الشه  ها آننه گوشت 
  .فلس نداشته باشد براي شما حرام است

را نباید بخورید عقاب، جغد، باز، شاهین، الشخور، کرکس، کالغ، شترمرغ،  ها ایناز میان پرندگان 
  قاز، هدهد و خفاش خوار، مرغ سقا، قره ماهی لک، مرغ مرغ دریایی، لک

را  ها اینجهند یعنی ملخ و انواع گوناگون  که می هایی آناید خورده شوند به جز حشرات بالدار نب
  .اند حرامتوان خورد اما سایر حشرات بالدار براي شما  می
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ن   طهارت بعد از زای

  

نجس خواهد بود  شرعاًزنی پسري بزاید آن زن تا مدت هفت روز  هرگاه: خداوند به موسی فرمود
  .که به هنگام عادت ماهانه نجس است گونه همان

 کامالًریزي خود  سه روز صبر کند تا از خون و روز هشتم پسرش باید ختنه شود آن زن باید مدت سی
  .سی دست بزند و وارد عبادتگاه شودطاهر گردد در این مدت او نباید به چیز مقد

وشش روز صبر کند  و باید شصتنجس خواهد بود ا شرعاًزنی دختري بزاید آن زن تا دو هفته  هرگاه
  .طاهر شود کامالًریزي خود  تا از خون

براي  ساله یکوقتی مدت طهارت تمام شد نوزاد خواه پسر باشد خواه دختر مادرش باید یک بره 
  .انی گناه تقدیم کندقربانی سوختنی و یک جوجه کبوتر یا قمري براي قرب

تواند دو قمري یا دو جوجه کبوتر  بره قربانی کند میاگر آن زن فقیرتر از آن باشد که بتواند یک 
  .بیاورد یکی براي قربانی سوختنی و یکی براي قربانی گناه

  

  

  

  

  



 تورات ١٠٤
 

  طهارت از جذام

  

  :خداوند این دستورات را درباره شخصی که مرض جذام او شفا یافته است به موسی داد

کاهن باید براي معاینه او از اردوگاه بیرون رود اگر دید که جذام برطرف شده دستور دهد دو پرنده 
 شفازنده حالل گوشت چند تکه چوب سرو نخ قرمز و چند شاخه زوفا براي مراسم تطهیر شخص 

  .بیاورند یافته

گرفته باشند سر سپس دستور دهد یکی از پرندگان را در یک ظرف سفالین که آن را روي آب روان 
اي که سرش بریده شده فرو کند  ببرند و چون سرو نخ قرمز شاخه زوفا و پرنده زنده را در خون پرنده

طاهر اعالم  شرعاًسپس کاهن خون را هفت مرتبه روي شخصی که از جذام شفا یافته بپاشد و او را 
  .کند و پرنده زنده را هم در صحرا رها کند
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  کند نجاست می ترشحاتی که تولید

  

نجس خواهد بود در آن مدت هر کس به او دست بزند  شرعاًاش  زن تا هفت روز بعد از عادت ماهانه
  .تا غروب نجس خواهد شد

  .او روي هر چیزي بخوابد یا بنشیند آن چیز نجس خواهد شد

اگر کسی به رختخواب آن زن یا به چیزي که او روي آن نشسته باشد دست بزند باید لباس خود را 
 شرعاًمردي که در این مدت با او نزدیکی کند تا غروب نجس خواهد بود  شرعاًبشوید و غسل کند و 

  .تا هفت روز نجس خواهد بود و هر رختخوابی که او روي آن بخوابد نجس خواهد بود

یزي عادت ماهانه بیش از حد معمول جریان داشته باشد یا در طول ماه عادت ماهانه او شروع اگر خونر
در آن مدت او روي هر چیزي که بخوابد یا بنشیند  بنابراینهمان دستورات باال باید اجرا گردد شود 

  .درست مثل دوره عادت ماهانه عادي نجس خواهد بود

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٠٦
 

  روز کفاره

  

هارون به علت سوزاندن بخور بر آتش غیر مجاز در حضور خداوند مردند پس از آنکه دو پسر 
القداس  به برادرت هارون بگو که غیر از موعد مقرر در وقت دیگري به قدس: خداوند به موسی فرمود

که پشت پرده است و صندوق عهد و تخت رحمت در آن قرار دارند داخل نشود مبادا بمیرد چون من 
مت حضور دارم شرایط داخل شدن او به آنجا از این قرار است او باید یک در ابر باالي تخت رح

  .گوساله براي قربانی گناه و یک قوچ براي قربانی سوختنی بیاورد

  :سپس خداوند این مقررات را داد

القداس داخل شود باید غسل نموده لباس مخصوص کاهن بپوشد یعنی  قبل از اینکه هارون به قدس
ی لباس زیر از جنس کتان کمربند کتان و عمامه کتان آن وقت قوم اسرائیل دو بز پیراهن مقدس کتان

  .نر براي قربانی گناهشان و یک قوچ براي قربانی سوختنی نزد او بیاورد

و براي خود و هارون باید اول گوساله را به عنوان قربانی گناه خویش به حضور خداوند تقدیم کند 
  .اش کفاره نماید خانواده
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  قوانین گوناگون

  

شود و آن کنیز هنوز بازخرید و آزاد نشده  بستر هماگر مردي با کنیزي که نامزد شخص دیگري است 
  .باشد ایشان را نباید کشت بلکه باید تنبیه کرد چون کنیز آزاد نبوده است

حضور  قوچی را دم در خیمه عبادت بهمردي که آن دختر را فریب داده باید به عنوان قربانی جبران 
  .خداوند بیاورد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٠٨
 

  مجازات گناهان

  

  :خداوند همچنین این دستورات را براي قوم اسرائیل داد

هر کس چه اسرائیلی باشد چه غریب اگر بچه خود را میان بت مولک قربانی کند قوم اسرائیل باید او 
خیزم و او را از میان قوم اسرائیل طرد کرده و به سزاي  را سنگسار کند من خود بر ضد او برمی

مرا نجس  هعبادتگااعمالش خواهم رساند زیرا فرزند خود را براي مولک قربانی کرده و بدین وسیله 
  .حرمت ساخته است نموده و نام مقدس مرا بی

خبرند و نخواهند او را بکشند آنگاه من  اگر اهالی محل وانمود کنند که از کاري که آن مرد کرده بی
اند و به من  پیروي نمودهخیزم و او را با تمامی اشخاص که از مولک  اش برمی بر ضد او و خانواده

  .رسانم کنم و به سزاي اعمالشان می اند طرد می خیانت ورزیده

  .باید کشته شود و خونش بر گردن خودش خواهد بود کسی که پدر و مادرش را نفرین کند

  .اگر فردي با همسر شخص دیگري زنا کند مرد و زن هر دو باید کشته شوند

باید کشته ه پس آن مرد و زن کرد میاحترا شود به پدر خود بی بستر هماگر مردي با زن پدر خود 
  .شوند

  .اند شود هر دو باید کشته شوند زیرا زنا کرده بستر هماگر مردي با عروس خود 

اند و باید کشته شوند و خونشان به گردن  اگر دو مرد با هم نزدیکی کنند عمل قبیحی انجام داده
  .خودشان است
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سوزانده  زنده زندهباید اگر مردي با زنی و مادر آن زن نزدیکی کند گناه بزرگی کرده و هر سه را 
  .این لکه ننگ از دامن شما پاك شودشوند تا 

اگر مردي با حیوانی نزدیکی کند آن مرد و آن حیوان باید کشته شوند اگر زنی با حیوانی نزدیکی 
  .کند آن زن و حیوان نیز باید کشته شوند و خونشان به گردن خودشان است

شود خواه دختر پدرش باشد خواه مادرش عمل  بستر هماو اگر مردي با خواهر خود ازدواج کند و با 
از میان قوم طرد شوند و آن مرد باید به سزاي عمل خود برسد  درمألعامآوري کرده و هر دو باید  شرم

  .عصمت کرده است زیرا خواهر خود را بی

ود زیرا مقررات اسرائیل طرد ش شود باید از قوم بنی بستر هماگر مردي با زنی به هنگام عادت ماهانه 
  .طهارت را رعایت نکرده است

احترامی نموده  به برادرش بی اگر مردي زن برادر خود را به زنی بگیرد کار قبیحی کرده است زیرا
  .اوالد خواهند مرد است هر دوي ایشان بی

  .باید از تمامی قوانین و دستورات من اطاعت کنید تا شما را از سرزمین جدیدتان بیرون نکنم

سنگسار شود خون او به گردن خودش  حتماًار کننده روح یا جادوگر چه مرد باشد چه زن باید احض
  .است

  

  

  



 تورات ١١٠
 

  تقدس کاهنان

  

  هاي ریش خود را بتراشند و یا بدن خود را مجروح کنند کاهنان نباید موي سر یا گوشه

ازدواج کند چون او عصمت کرده یا با زنی که طالق گرفته  کاهن نباید با یک فاحشه که خود را بی
  .مرد مقدسی است

هاي آینده هر کدام از فرزندانش که عضوي از  به هارون بگو که در نسل: خداوند به موسی فرمود
  .بدنش معیوب باشد نباید هدایاي خوراکی را به حضور من تقدیم کند

گوژپشت، الخلقت، دست یا پا شکسته،  کسی که نقصی در صورت داشته باشد و یا کور، شل، ناقص
  کوتوله، چشم معیوب، یا مرض پوستی داشته باشد یا خواجه باشد به سبب نقص
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  ها و هدایا تقدس قربانی

  

طاهر نشده حق ندارد از  شرعاًکاهنی که جذامی باشد یا از بدنش مایع ترشح شود تا وقتی که 
  .هاي مقدس بخورد قربانی

اي دست بزند یا در اثر خروج منی نجس گردد و یا حیوان و یا شخصی را که  هر کاهنی که به جنازه
کند نباید از  نجس است لمس کند تا عصر نجس خواهد بود و تا هنگام غروب که غسل می شرعاً

  .هاي مقدس بخورد قربانی

یده باشند بخورد چون این وحشی آن را د جانورانکاهن نباید گوشت حیوان مرده یا حیوانی را که 
کند به کاهنان بگو با دقت از این دستورات اطاعت کنند مبادا مجرم شناخته شده  عمل او را نجس می

  .ام به سبب سرپیچی از این قوانین بمیرند من که خداوند هستم ایشان را تقدیس کرده

هفت روز پیش مادرش بماند  خداوند به موسی فرمود وقتی گاو یا گوسفند یا بزي زاییده شود باید تا
  .توان آن را بر آتش براي خداوند قربانی کرد ولی از روز هشتم به بعد می

به من که خداوند  شکرگزاريوقتی که قربانی گاو یا گوسفندي را با نوزادش در یک روز سر نبرید 
روز تمام  کنید باید طبق مقررات عمل کنید تا مورد قبول من واقع شود در همان هستم تقدیم می

  .گوشت حیوان قربانی شده را بخورید و نگذارید چیزي از آن براي روز بعد باقی بماند

  

  

  



 تورات ١١٢
 

  سال یوبیل

  

نژادان اسرائیلی تو فقیر شد و خود را به تو فروخت تو نباید با او مثل برده رفتار کنی  اگر یکی از هم
بلکه باید با او مثل کارگر روزمزد یا مهمان رفتار کنی و او فقط تا سال یوبیل براي تو کار کند در این 

زگردد شما بندگان خداوند هستید سال او باید با پسرانش از پیش تو برود و نزد فامیل و امالك خود با
فروخته شوید با ایشان با خشونت رفتار نکن و خداوند شما را از مصر بیرون آورد پس نباید به بردگی 

خریداري کنید  اند ساکنو از خداي خود بترس اما اجازه دارید بردگانی از اقوامی که در اطراف شما 
 بهبخرید حتی اگر در سرزمین شما  اند ساکنمیان شما  توانید فرزندان غریبانی را که در و همچنین می

توانید ایشان را بر  آمده باشند آنان بردگان همیشگی شما خواهند بود و بعد از خودتان می دنیا
  .فرزندانتان واگذارید ولی با برادرانتان از قوم اسرائیل چنین رفتار نکنید
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  پاداش اطاعت

  

کرد و ایشان را با شمشیرهایتان خواهید کشت پنج نفر از شما صد نفر را دشمنانتان را تعقیب خواهید 
هزار نفر را تمام دشمنانتان را شکست خواهید داد و شما را کثیر  تعقیب خواهند کرد و صد نفرتان ده

  .ام وفا خواهم کرد گردانیده به عهدي که با شما بسته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١١٤
 

  مجازات نا اطاعتی

  

ام  دهید و مرا اطاعت نکنید قوانین مرا رد کنید و عهدي را که با شما بستهولی اگر به من گوش ن
را کور کند  هایتان چشمبشکنید آنگاه من شما را تنبیه خواهم کرد و ترس و امراض مهلک و تبی که 

و عمرتان را تلف نماید براي شما خواهم فرستاد اگر باز هم مرا اطاعت نکنید هفت بار شدیدتر از 
کنید در هم  را به خاطر گناهانتان مجازات خواهم کرد قدرت شما را که با آن فخر میپیش شما 

  .باران و زمینتان خشک خواهد شد خواهم کوبید آسمانتان بی

فرستم تا فرزندانتان را  باز هم مرا اطاعت نکنید آنگاه جانوران وحشی را می ها ایناگر بعد از همه 
هایتان بدون رهگذر و متروك  تعداد جمعیت شما بکاهد تا راه بکشد و حیوانات شما را هالك کند و

  .شوند

کنم وقتی از دست دشمن به  برپا میکشم علیه شما جنگ  اگر باز هم اصالح نشوید از شما انتقام می
شهرهایتان بگریزید در آنجا وبا به میان شما خواهم فرستاد و شما مغلوب دشمنانتان خواهید شد و 

  .از بین خواهم برد ذخیره آرد شما را

شوم به حدي که از شدت گرسنگی  با این وصف اگر بازهم به من گوش ندهید به شدت غضبناك می
هایتان را خراب  خانه هایتان را نخواهم پذیرفت بت پسران و دختران خود را خواهید خورد قربانی

  .شویدها پراکنده  خواهم کرد بالي جنگ بر شما نازل خواهم کرد تا در میان قوم

در آنجا پیوسته در ترس اید  کنم که آن عده که از شما هم به سرزمین دشمن به اسارت رفته کاري می
  .و وحشت به سر برید
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  قوانین مربوط به موقوفات

  

تواند مبلغ معینی بپردازد و خود را از وقف  شخصی به مورد نذري به خداوند وقف شود می هرگاه
آزاد سازد مردي که سنش بین بیست تا شصت سال است پنجاه مثقال نقره بپردازد ولی اگر کسی 

  .فقیرتر از آن باشد نزد کاهن آورده شود و کاهن مبلغی را تعیین کند که او قادر به پرداخت آن باشد

  .اولین نوزاد هر حیوانی متعلق به خداوند است

وقف خدا شده باشد چه انسان و چه حیوان و چه مزرعه خانوادگی هرگز فروخته یا  تماماًچیزي که 
بازخرید نشود چون براي خداوند بسیار مقدس است کسی که در دادگاه به مرگ محکوم شده باشد 

  .باید کشته شود ماًحتتواند جان خود را بازخرید نماید بلکه  نمی

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١١٦
 

ری قوم ارسائیل   نخستین رسش

  

باشد چون خداوند به موسی فرموده بود تمام قبیله الوي را از  این سرشماري شامل مردان الوي نمی
ها انجام امور خیمه عبادت و  خدمت نظام معاف کن و ایشان را سرشماري نکن زیرا وظیفه الوي

ها باید آن را جمع کنند و دوباره آن را برپا  جایی خیمه عبادت الوي جابهجایی آن است هنگام  جابه
  .سازند هر کس دیگري به آن دست بزند کشته خواهد شد
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  شوند الویان برای خدمت به کاهنان تعیین می

  

حاضر کن قبیله الوي را فراخوان و ایشان را به عنوان دستیاران هارون نزد او : خداوند به موسی فرمود
ایشان باید از دستورات او پیروي نموده از خیمه عبادت نگهداري کنند هارون و پسرانش باید وظایف 

  .کاهنی را انجام دهند هر کس دیگري که بخواهد این کار را انجام دهد باید کشته شود

  

  اردو سازی پاک

  

کسانی را که جراحت  به قوم اسرائیل بگو که تمام اشخاص جذامی و همه: خداوند به موسی گفت
اند از اردوگاه بیرون رانند خواه مرد باشد خواه  دارند و آنانی را که بر اثر تماس با جنازه نجس شده

  زن

  

  جربان خسارت

  

به قوم اسرائیل بگوید که هر کس چه مرد و چه زن به خدا خیانت کرد : سپس خداوند به موسی فرمود
پنجم  خود اعتراف نموده عالوه بر جبران کامل خسارت یکخسارتی به کسی وارد آورد باید به گناه 

  .خسارت وارده را نیز به شخص خسارت دیده بپردازد



 تورات ١١٨
 

  مقررات نذر

  

اي  ي سرش به عالمت نذر بلند است او نباید به مردهباشد و مو در طول مدتی که وقف خداوند می
تمام آن مدت وقف خداوند نزدیک شود حتی اگر جنازه پدر مادر برادر یا خواهرش باشد او در 

شود و باید بعد از هفت روز موي خود را  باشد اگر کسی ناگهان در کنار او بمیرد او نجس می می
بتراشد تا نجاستش پاك شود روز هشتم باید دو قمري یا دو جوجه کبوتر پیش کاهن دم در خیمه 

  .عبادت بیاورد
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  هدایای تقدیمی برای تقدیس خیمه عبادت

  

  :پس رهبران هدایاي خود را به ترتیب زیر تقدیم نمودند

  نهشون پسر عمینا داب یهوداروز اول از قبیله 

...  

  روز دوازدهم از قبیله نفتالی اخیر پسر عینان

  :مشابه یکدیگر بود عبارت بود از کامالًهدایاي تقدیمی هر یک از رهبران 

  گرم صد هشتیک سینه نقره به وزن یک و نیم کیلوگرم با یک کاسه نقره به وزن 

  یک ظرف طالیی به وزن صد و ده گرم پر از بخور خوشبو

  براي قربانی سوختنی ساله یکو یک بره نر یک گاو نر جوان یک قوچ 

  براي قربانی سالمتی ساله یکیک بز نر براي قربانی گناه دو گاو نر پنج قوچ پنج بز نر و پنج بره نر 

  

  

  

  

  



 تورات ١٢٠
 

  آتشی از جانب خداوند

  

را شنید و غضبش  ها آنهاي خود لب به شکایت گشودند خداوند شکایت  قوم اسرائیل به خاطر سختی
افروخته شد آتش خداوند از یک سو اردو شروع به نابود کردن قوم کرد ایشان فریاد سر داده از 
موسی کمک خواستند و چون موسی براي آنان دعا کرد آتش متوقف شد از آن پس آنجا را تبعیره 

  .یعنی سوختن نامیدند

  

  فرستد خداوند بلدرچین می

  

ها اطراف اردوگاه را از هر طرف به مسافت  دریا بلدرچین آمد بلدرچینخداوند بادي وزانید که از 
اسرائیل تمام آن روز و آن شب  بنی ساختند پرچند کیلومتر در ارتفاعی غریب یک متر از سطح زمین 

و روز بعد از آن بلدرچین گرفتند حداقل وزن پرندگانی که هر کس جمع کرده بود غریب سیصد من 
را در اطراف اردوگاه پهن کردند ولی به محض اینکه  ها آنها  ردن بلدرچینبود به منظور خشک ک

  .افروخته شد و بالیی سخت نازل کرد اسرائیل بنیشروع به خوردن گوشت کردند خشم خدا بر 
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  تنبیه مریم

  

آیا خداوند : روزي مریم و هارون موسی را به علت اینکه زن او حبشی بود سرزنش کردند و گفتند
را  ها آنفقط به وسیله موسی سخن گفته است مگر او به وسیله ما نیز سخن نگفته است خداوند سخنان 

ه اینجا بیایید سه نفر شما ب: و فرمود فراخواندموسی و هارون و مریم را به خیمه عبادت  فوراًشنید و 
من با یک : هارون و مریم جلو بیایند سپس خدا گفت: آنگاه خداوند در ستون ابر نازل شد و فرمود

من است به این طریق سخن  خدمتگزارکنم ولی با موسی که  و خواب صحبت می رؤیانبی به وسیله 
کنم نه  را صحبت میکند من با وي رودررو و آشکا گویم چون او قوم مرا با وفاداري خدمت می نمی

کردید او را سرزنش کنید پس خشم خداوند بر ایشان  جرأتبیند چطور  با رمز و او تجلی مرا می
بدن مریم  برخاستافروخته شد و خداوند از نزد ایشان رفت به محض اینکه ابر از روي خیمه عبادت 

  .از مرض جذام سفید شد

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٢٢
 

  شورش علیه خدا

  

از دست موسی و هارون شکایت  ها آنسرائیل تمام شب با صداي بلند گریستند با شنیدن این خبر قوم ا
شدیم زیرا مردن بهتر از  کاش در مصر مرده بودیم یا در همین بیابان تلف می: گفتند کردند و می می

هایمان  این است که به سرزمینی که در پیش داریم برویم که خداوند ما را هالك کند و زنان و بچه
  .شوند بیایید به مصر بازگردیم یک رهبر انتخاب کنیم تا ما را به مصر بازگرداند اسیر می

موسی و هارون در برابر قوم اسرائیل به خاك افتادند یوشع و کالیب که به بررسی سرزمین کنعان رفته 
سرزمینی که بررسی کردیم سرزمین بسیار خوبی بود اگر : و گفتندبودند جامه خود را چاك زدند 

  .ند از ما راضی است ما را به سالمت به این سرزمین حاصلخیز برساندخداو

ولی قوم اسرائیل به عوض قبول این پیشنهاد ایشان را تهدید به مرگ کردند که ناگاه حضور پرجالل 
تا به کی این قوم مرا : بر تمام قوم نمایان گردید و خداوند به موسی فرمودخداوند در خیمه عبادت 

و  تر بزرگکنم و از تو قومی  آورید من ایشان را هالك می کنند آیا باز به من ایمان نمی اهانت می
  .آورم نیرومندتر به وجود می

ها این موضوع را  ريها این را بشنوند چه خواهند گفت مص اما وقتی مصري: موسی به خدا عرض کرد
کنم قدرت عظیمت را با بخشیدن  براي ساکنان سرزمین کنعان تعریف خواهند کرد التماست می

  .گناهان ما نمایان ساخته محبت عظیم خود را به ما نشان دهی

بخشم ولی به حیات خودم و به حضور پرجاللم  اي می را چنانکه استدعا کرده ها آنمن : خدا فرمود
اند و از اطاعت سرباز  کدام از آنانی که جالل و معجزات مرا در مصر دیده کنم که هیچ سوگند یاد می

  .ام نخواهند شد اند موفق بدین سرزمینی که به اجدادشان وعده داده زده
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کنند تا به  این قوم بدکار و شرور تا به کی از من شکایت می: سپس خداوند به موسی و هارون گفت
خورد که آنچه را  گوش دهم به ایشان بگو که خداوند به حیات خود قسم می ها آنکی باید به غرغر 

ایمانی  ترسیدید به سرتان بیاورد همه شما در این بیابان خواهید مرد فرزندانتان به خاطر بی که از آن می
  .شما چهل سال در این بیابان سرگردان خواهند بود

به تلخی گریستند روز بعد صبح زود  ها آند وقتی موسی سخنان خدا را به گوش قوم اسرائیل رسان
ایم  ایم حاال آماده دانیم که گناه کرده ما می: گفتند روانه سرزمین موعود شدند و می برخاسته ها آن
  .سرزمینی برویم که خدا به ما وعده داده است سوي به

  .کنید یچی میاما شما با این کارتان از فرمان خدا در مورد بازگشت به بیابان سرپ: موسی گفت

و موسی از اردوگاه حرکت به سخنان موسی توجه نکردند و با اینکه صندوق عهد خداوند  ها آنولی 
هاي ساکن  خودسرانه روانه سرزمین موعود شدند آنگاه عمالیقیها و کنعانی ها آننکرده بودند 

  .کوهستان پایین آمدند و به قوم اسرائیل حمله کردند آنان را شکست دادند و تا حرما تعقیب نمودند

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٢٤
 

  قوانین قربانی

  

وارد سرزمین موعود  ها آناین دستورات را به قوم اسرائیل بدهد و وقتی که : خداوند به موسی فرمود
  را رعایت کنند ها آنشوند  می

شود و مورد پسند  بخواهند قربانی سوختنی یا هر نوع قربانی دیگر که در آتش تقدیم می هرگاه
شود باید  اي قربانی می باید گوسفند بز گاو یا قوچ باشد اگر بره ها آنخداوند است تقدیم کنند قربانی 

همراه آن یک کیلو آرد مرغوب همراه با یک لیتر روغن به عنوان هدیه آردي و نیز یک لیتر شراب 
  .به عنوان هدیه نوشیدنی تقدیم شود

عنوان هدیه آردي اگر قربانی یک قوچ باشد باید همراه آن دو کیلوگرم آرد یک و نیم لیتر روغن به 
  .و یک و نیم لیتر شراب به عنوان هدیه نوشیدنی تقدیم شود این قربانی مورد پسند خداوند است
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  مردی که قانون روز سبت را شکست

  

آوري هیزم در روز سبت غافلگیر  به هنگام جمع ها آنیک روز که قوم اسرائیل در بیابان بودند یکی از 
وسی و هارون و سایر رهبران بردند ایشان او را به زندان انداختند زیرا شد پس او را گرفته پیش م

  .روشن نبود که در این مورد چه باید کرد

این شخص باید کشته شود تمام قوم اسرائیل او را در خارج از اردوگاه : خداوند به موسی فرمود
  .دا فرمان داده بود کشتندکه خ طور همانسنگسار کنند تا بمیرد پس او را از اردوگاه بیرون برده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٢٦
 

  شورش قورح داتان و ابیرام

  

یک روز قورح از قبیله الوي با داتان و ابیرام پسران الیاب و اون پسر فالت که هر سه از قبیله رئوبین 
بودند با هم توطئه کردند که علیه موسی شورش کنند دویست و پنجاه نفر از سران معروف اسرائیل 

  .انتخاب شده بودند شرکت داشتندکه توسط مردم 

کدام از ما بهتر  کنید شما از هیچ شما از حد خود تجاوز می: ایشان نزدیک موسی و هارون رفته گفتند
 رأسو خداوند با همگی ما است پس چه حقی دارید خود را در  اند مقدسنیستید همه قوم اسرائیل 

  .قوم خداوند قرار دهید

فردا : موسی وقتی سخنان ایشان را شنید به خاك افتاد سپس به قورح و آنانی که با او بودند گفت
و مقدس است و خداوند چه کسی صبح خداوند به شما نشان خواهد داد که چه کسی به او تعلق دارد 

ها  تشدانقورح تو و تمام کسانی که با تو هستند فردا صبح آ اي کردهرا به عنوان کاهن خود انتخاب 
بریزید اي پسران الوي این شما  ها آنبگذارید و در حضور خداوند بخور در  ها آنگرفته آتش در 

  .کنید هستید که از حد خود تجاوز می

ها گوش دهید آیا به نظر شما این امر کوچکی  اي الوي: موسی به قورح و آنانی که با او بود گفت
ها داده ناچیز  این وظیفه را که خداوند فقط به شما الوي است که خداي اسرائیل شما را برگزیده آیا

اید مگر هارون چه کرده است که از او شکایت  دانید با این کار در واقع بر ضد خدا قیام کرده می
  .کنید می

  .نیامدند ها آنبعد موسی به دنبال داتان و ابیرام فرستاد ولی 

  .خواهیم بیاییم میخواهی فریب دهی ما ن چه کسی را می: گفتند ها آن



 گواه ظلم                                                                                          ١٢٧

 

هاي ایشان را قبول نکن من حتی یک االغی  قربانی: پس موسی بسیار خشمگین شد به خداوند گفت
  .ام نرسانیده ها آنام و زیانی به یکی از  هم از ایشان نگرفته

تو و تمامی یارانت فردا صبح به حضور خداوند بیایید هارون نیز اینجا خواهد : موسی به قورح گفت
  .همین کار را کردند قورح تمامی قوم اسرائیل را علیه موسی و هارون تحریک کرده بود ها آنبود 

از کنار این : خداوند بر تمام قوم اسرائیل نمایان شد خداوند به موسی و هارون فرمود پرجاللحضور 
  .را هالك کنم ها آن فوراًقوم دور شوید تا 

قوم  تمامی بهآیا به خاطر گناه یک نفر نسبت : دولی موسی و هارون به خاك افتادند و عرض کردن
  شوي؟ خشمگین می

  .هاي آنان دور شوند بگو از کنار خیمه اسرائیل بنیپس به : خدا به موسی فرمود

کردند پهلوي خیمه داتان و ابیرام شتافت او  پس موسی در حالی که رهبران اسرائیل او را همراهی می
  .هاي این مردان بدکار دور شوید هاز اطراف خیم: به قوم اسرائیل گفت

  .هایشان بیرون آمده دم در ایستادند داتان و ابیرام با زنان و فرزندان و پسران و اطفال خود از خیمه

حال خواهید دانست که خداوند مرا فرستاده است تا تمامی این کارها را انجام دهم و به : موسی گفت
را  ها آنمحض اینکه سخنان موسی تمام شد ناگهان زمین زیر پاي قورح داتان و ابیرام دهان گشود و 

  .و بردایستاده بودند همراه با دار و ندارشان فر ها آنها و همدستانی که با  با خانواده

  

  



 تورات ١٢٨
 

  آب طهارت

  

  :که این قوانین را به قوم اسرائیل بدهید: خداوند به موسی و هارون فرمود

عیب که هرگز یوغ بر گردنش گذاشته نشده است بیاورید و آن را به کاهن بدهید تا  یک گاو سرخ بی
  .وي آن را از اردوگاه بیرون ببرد و یک نفر در حضور او سر آن را ببرد

کاهن کمی از خون گاو را گرفته با انگشت هفت بار آن را به طرف جلوي خیمه عبادت بپاشد بعد در 
العازار چوب سرو و حضور او الشه گاو با پوست و گوشت و خون و سرگین آن سوزانده شود 

هایش را  هاي زوفا و نخ قرمز گرفته آن را به داخل این توده مشتعل بیندازد پس از آن لباس شاخه
نجس خواهد بود کسی که گاو را  شرعاًشسته غسل کند و سپس به اردوگاه بازگردد ولی تا عصر 

 شرعاًهایش را شسته غسل کند او نیز تا عصر نجس خواهد بود بعد یک نفر که  سوزانده باید لباس
آن  نجس نباشد خاکستر گاو را جمع کند و خارج از اردوگاه در محلی پاك بگذارد تا قوم اسرائیل از

  .براي تهیه آب طهارت که جهت رفع گناه است استفاده کنند

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ١٢٩

 

  انهدام عراد

  

آیند سپاه خود را بسیج نموده به  ها از راه اتاریم می پادشاه کنعانی سرزمین عراد وقتی شنید اسرائیلی
کردند اي از ایشان را به اسیري گرفت پس قوم اسرائیل به خداوند نذر  قوم اسرائیل حمله کرد و عده

که اگر خداوند ایشان را یاري دهد تمامی شهرهاي آن مرز و بوم را به کلی نابود کنند خداوند دعاي 
  .ها را شکست داد ایشان را شنیده کنعانی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٣٠
 

  شکست سیحون و عوج

  

شد در پیش گرفتند اما عوج پادشاه باشان براي جنگ  اسرائیل راهی را که به باشان منتهی می سپس بنی
ام همان  نترس دشمن را به دست تو تسلیم کرده: با سپاه خود آمد خداوند به موسی فرمود ها آنا ب

ها آمد پس قوم اسرائیل عوج  آید که در حشبون به سر سیحون پادشاه اموري بالیی سر عوج پادشاه می
ه نماند قوم هم زند ها آنپادشاه را همراه با پسرانش و اهالی سرزمینش کشتند به طوري که یکی از 

  .اسرائیل آن سرزمین را تصرف نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ١٣١

 

  ارسائیل پرستی بنی بت

  

اسرائیل در شطیم اردو زده بودند مردانشان با دختران قوم مواب زنا کردند این دختران  هنگامی که بنی
هایشان شرکت کنند مردان اسرائیلی گوشت  کردند تا در مراسم قربانی بت را دعوت می ها آن

کردند چندي نگذشت که تمام اسرائیل به پرستش بعل  ها را پرستش می خوردند و بت ها را می قربانی
  .فغور که خداي مواب بود روي آوردند از این جهت خشم خداوند به شدت بر قوم خود افروخته شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٣٢
 

  قربانی و هدایای روزانه

  

  :خداوند این دستورات را به موسی داد تا به قوم اسرائیل ابالغ نماید

خشنودم پس  ها آنکنند خوراك من است من از  هایی که قوم اسرائیل بر آتش من تقدیم می قربانی
ها را به موقع آورده طبق دستور من هدیه نمایند قربانی که با آتش به من  ترتیبی بده که این قربانی

را قربانی سوختنی کنند  ها آنعیب باشد هر روز دو تا از  بی ساله یکهاي نر  کنند باید از بره تقدیم می
وختنی که در کوه سینا تعیین گردید یک بره صبح باید قربانی شود و دیگري عصر این است قربانی س

همراه با آن هدیه نوشیدنی نیز باید تقدیم گردد که شامل یک لیتر شراب با هر بره بوده دومین بره را با 
  .همان هدیه آردي و نوشیدنی تقدیم کنند
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  قربانی و هدایای ماهانه

  

همچنین در روز اول هر ماه باید قربانی سوختنی دیگري به خداوند تقدیم شود که شامل دو گاو 
عیب باشد براي هر گاو سه  باید سالم و بی ها آناست که همه  ساله یکجوان یک قوچ و هفت بره نر 

قدیم کیلو آرد مخلوط با روغن به عنوان هدیه آردي براي قوچ دو کیلو و براي هر بره یک کیلو ت
شود با هر گاو دو لیتر شراب به عنوان هدیه نوشیدنی با قوچ یک و نیم لیتر شراب و با هر بره یک لیتر 

  .تقدیم شود

  

  قربانی و هدایای پسح

  

در روز چهاردهم اولین ماه هر سال مراسم پسح را در احترام خداوند به جا آورید از روز پانزدهم به 
ولی در این جشن فقط نان فطیر خورده شود در این روز دو  مدت یک هفته جشن مقدسی برپا گردد

عیب باشند به عنوان قربانی سوختنی بر  که همه سالم و بی ساله یکگاو جوان یک قوچ و هفت بره نر 
  .آتش به خداوند تقدیم کنید

  

  

  



 تورات ١٣٤
 

  قربانی و هدایای عید شیپورها

  

عید شیپورها روز اول ماه هفتم هر سال برگزار شود در آن روز باید همه شما براي عبادت جمع شوید 
که همگی سالم و  ساله یکو هیچ کار دیگري انجام ندهید یک گاو جوان یک قوچ و هفت بره نر 

هدیه آردي عیب باشند به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کنید با گاو سه کیلو آرد با روغن به عنوان  بی
  .با قوچ دو کیلو و با هر بره یک کیلو هدیه شود یک بز نر هم براي کفاره گناهانتان قربانی کنید

  

  قربانی و هدایای روز کفاره

  

در روز دهم ماه هفتم دوباره براي عبادت جمع شوید در آن روز روزه بگیرید و هیچ کار دیگري 
عیب باشند به  که همگی سالم و بی ساله یکانجام ندهید یک گاو جوان یک قوچ و هفت بره نر 

و با  عنوان قربانی سوختنی تقدیم کنید با گاو سه کیلو آرد روغن به عنوان هدیه آردي با قوچ دو کیلو
  .هر بره یک کیلو تقدیم شود به عالوه یک بز نر هم براي کفاره گناه قربانی کنید

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ١٣٥

 

  ها قربانی و هدایای عید سایبان

  

در روز پانزدهم ماه هفتم دوباره براي عبادت جمع شوید و هیچ کار دیگري انجام ندهید در روز اول 
عیب به عنوان قربانی سوختنی تقدیم  لم و بیسا ساله یکعید سیزده گاو جوان دو قوچ چهارده بره نر 

عیب قربانی کنید  سالم و بی ساله یککنید در روز دوم عید دوازده گاو جوان دو قوچ و چهارده بره نر 
  .در روز سوم عید یازده گاو جوان دو قوچ چهارده بره نر

م عید نه گاو جوان دو در روز پنج ساله یکدر روز چهارم عید ده گاو جوان دو قوچ و چهارده بره نر 
  ساله یکقوچ و چهارده بره نر 

  ساله یکدر روز ششم عید هشت گاو جوان دو قوچ و چهارده بره نر 

  ساله یکدر روز هفتم عید هفت گاو جوان دو قوچ و چهار بره نر 

 ساله یکدر روز هشتم قوم اسرائیل را براي عبادت جمع کنید یک گاو جوان یک قوچ و هفت بره نر 
  .عیب باشند به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کنید همگی سالم و بیکه 

  

  

  

  

  



 تورات ١٣٦
 

  ها انتقام از مدیانی

  

اند انتقام بگیر پس  پرستی کشانده ها بدیل اینکه قوم اسرائیل را به بت از مدیانی: داوود به موسی فرمود
  .پیوست خودخواهیاز آن تو خواهی مرد و به اجداد 

ها بگیرید از هر  اي از شما مسلح شود تا انتقام خدا را از مدیانی عده: گفتپس موسی به قوم اسرائیل 
قبیله هزار نفر براي جنگ بفرستید صندوق عهد خداوند و شیپورهاي جنگ نیز همراه فینهاس پس 
العاز کاهن به میدان جنگ فرستاده شد تمام مردان مدیان در جنگ کشته شدند پنج پادشاه مدیان به 

  .شدگان بودند بلعام پسر بلعور نیز کشته شد راقم صور حور و رابع در میان کشتههاي اوي  نام

ها و اموالشان را غارت کردند  ها رمه ها را به اسیري گرفته گله آن وقت سپاه اسرائیل تمام زنان و بچه
ل سپاه جنگی را پیش موسی و کاهن و بقیه قوم اسرائیل آوردند موسی و بقیه به استقبا غنائماسیران و 

اید  ها را زنده گذارده چرا زن: پرسید ها آناسرائیل رفتند ولی موسی بر فرمانده سپاه خشمگین شد و از 
  .پس تمامی پسران و زنان شوهردار را بکشید فقط دختران باکره را براي خود زنده نگه دارید

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ١٣٧

 

  غنائمتقسیم 

  

جنگی چه انسانی و چه  غنائمتو و کاهن و رهبران قبایل اسرائیل باید از تمام : خداوند به موسی فرمود
گیرد  ها و گوسفندهایی که به سپاهیان تعلق می حیوانی صورت برداري کنید از همه اسیران گاوها االغ

دیم نماید همچنین از یک در پانصد سهم خداوند است این سهم را به العاز کاهن بدهید تا به خدا تق
ها و گوسفندهایی که به قوم اسرائیل داده شده یک در پنجاه بگیرید و آن را  تمامی اسیران گاوها االغ

  .ها بدهید به الوي

  پس موسی و العاز طبق دستور خدا عمل کردند

  هزار دختر باکره  دو  سی

  هزار گوسفند پنج و  هفتاد و  ششصد

  هزار گاو دو  و  هفتاد

  هزار االغ بود یک  و  شصت

  :نصف کل غنیمت که به سپاهیان داده شد از این قرار بود

  )دو دختر به خدا داده شد و سی(هزار دختر   شانزده

  )از آن خدا رأسپنج  و هفتاد ششصد(گوسفند  رأسپانصد  و  هزار هفت  و  سی و  سیصد

  )از آن به خداوند داده شد رأس  ودو هفتاد(گاو  رأسهزار  شش  و  سی

  )از آن به خدا داده شد رأسیک  و شصت(االغ  رأسپانصد   و  هزار  سی



 تورات ١٣٨
 

  .سهم خداوند به العاز کاهن داده شد تمامیِکه خداوند به موسی امر کرده بود  طور همان

  :سهم بقیه قوم اسرائیل با سهم سپاهیان برابر و از این قرار بود

  دختر هزار شانزده

  گوسفند رأسپانصد  و  هزار  هفت  و  سی و  سیصد

  گاو رأسهزار   شش  و  سی

  االغ رأسپانصد  و  هزار  سی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ١٣٩

 

  مراحل سفر از مرص تا مواب

  

به قوم : ها اردو زده بودند خداوند به موسی فرمود که در کنار رود اردن در مقابل اري ها آنزمانی که 
عبور کردید و به سرزمین کنعان رسیدید باید تمامی ساکنان وقتی که از رود اردن  اسرائیل بگوید

ها  هاي واقع در باالي کوه هایشان را از بین ببرید و عبادتگاه ها و مجسمه آنجا را بیرون کنید و همه بت
کنند خراب کنید من سرزمین کنعان را به شما دهدم آن را  هایشان را پرستش می را که در آنجا بت

  .ن ساکن شویدتصرف کنید و در آ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٤٠
 

  دستور به ترک حوریب

  

اید اکنون بروید و  به اندازه کافی اینجا مانده: وقتی ما در حوریب بودیم خداوند خدایمان به ما فرمود
و تمامی سرزمین کنعان و لبنان یعنی همه نواحی سواحل مدیترانه تا سرزمین کوهستانی صحراي نگب 

  .رود فرات را اشغال نمایید

  

  های آوارگی در بیابان سال

  

قبیله بسیار  ها آنخواندند  ها ایشان را زمزمی می ها که عمومی آن ناحیه نیز زمانی محل سکونت رفائی
ها از بین برد  ها قد بلندي داشتند ولی خداوند ایشان را هنگام ورود عمومی بزرگی بودند و مثل عناقی

عقاب عیسو در کوه سعیر ها به جاي ایشان در آنجا سکونت کردند خداوند به همین نحو به ا و عمومی
  .ت داشتند از بین برده بودها را که قبل از ایشان در آنجا سکون حوري ها آنکمک کرده بود و 

از رود ارنون گذشته به سرزمین سیحون پادشاه حشبون داخل شوید من او را و : آنگاه خداوند فرمود
  .ام با او بجنگید و سرزمین او را به تصرف خود در آورید سرزمینش را به شما داده

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ١٤١

 

  شکست سیحون پادشاه

  

نزد سیحون فرستادند پیشنهاد ما این بود که اجازه سپس از صحراي قدیموت سفیرانی با پیشنهاد صلح 
دهید از سرزمین شما عبور کنیم از جاده اصلی خارج نخواهیم شد ولی سیحون پادشاه موافقت نکرد 

 اآلندل گردانید تا او را به دست اسرائیل نابود کند همچنان که  زیرا خداوند خداي شما او را سخت
  .نابود شده

  

  پرستی نهی از بت

  

هشیار باشید مبادا عهدي را که خداوند با شما شکسته است بشکنید اگر دست به ساختن هر گونه بتی 
شکنید چون خدایتان این کار را به کلی منع کرده او آتشی سوزنده و خدایی  بزنید آن عهد را می

  .غیور است

  

  

  

  

  



 تورات ١٤٢
 

  ده فرمان

  

  .ت نکنگونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی براي خود درس هیچ

باشم خداي غیوري  را پرستش نکن زیرا من که خداوند خداي تو می ها آنزانو نزن و  ها آندر برابر 
تا نسل  ها آنکنم این مجازات شامل حال فرزندان  هستم و هر کسی که از من نفرت دارد مجازات می

شود اما بر کسانی که مرا دوست بدارند و دستورات مرا پیروي کنند تا هزار پشت  سوم و چهارم نیز می
  .کنم رحمت می

  

  ترس مردم

  

  .این بود قوانینی که خدا در کوه سینا به شما داد

او این قوانین را با صداي بلند از میان آتش و ابر غلیظ اعالم فرمود و غیر از این قوانین قانون دیگري 
را روي دو لوح سنگی نوشت و به من داد ولی وقتی که آن صداي بلند از درون تاریکی به  ها آننداد 

امروز : مدند و گفتندتان نزد من آ گوشتان رسید و آتش مهیب سر کوه را دیدید کلیه رهبران قبیله
خداوند خدایمان جالل و عظمتش را به ما نشان داد ما حتی صدایش را از درون آتش شنیدیم اکنون 

اگر دوباره با ما سخن بگوید  مطمئناًدانیم که ممکن است خدا با انسان صحبت کند و او نمیرد ولی  می
ام اوامر خداوند خدایتان را اطاعت خواهیم مرد این آتش هولناك ما را خواهد سوزانید پس باید تم

  .کنید و دستورات او را به دقت به جا آورید



 گواه ظلم                                                                                          ١٤٣

 

  فرمان بزرگ

  

وقتی که خداوند خدایتان شما را به سرزمینی که پدرانتان ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده داده است 
و سیر شدید اید آنگاه وقتی که خوردید  برساند یعنی به شهرهاي بزرگ و چیزهایی که شما بنا نکرده

مواظب باشید خداوند را که شما از سرزمین بندگی مصر بیرون آورد فراموش نکنید از خداوند بترسید 
  .او را عبادت کنید و به نام او قسم بخورید

  

  برکت اطاعت از خدا

  

پس بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند خدایتان است و او همان خداي امینی است که تا 
دارند و دستوراتش را  هاي خود را نگه داشته و پیوسته کسانی را که او را دوست می نسل وعدههزاران 

ها توجه کنید عهدي را که از روي رحمت خویش با  نماید اگر به این فرمان محبت میکنند  اطاعت می
گرفتار هاي را که خداوند خدایتان به دست شما  پدران شما برقرار نمود ادا خواهد کرد تمامی قوم

سازد نابود کنید به ایشان رحم نکنید و خدایان ایشان را پرستش ننمایید و گرنه در دام مهلکی  می
ترند  هایی که از ما قوي توانیم بر این قوم گرفتار خواهید شد شاید پیش خودتان فکر کنید چگونه می

ایتان با فرعون با سراسر آنچه را خداوند خد است کافیباك نداشته باشید  ها آنپیروز شویم ولی از 
  .مصر کرد را به یاد آورید

  



 تورات ١٤٤
 

  مکانی معین جهت عبادت

  

رسید که خداوند خداي پدرانتان آن را به شما داده است باید این اوامر را اطاعت  وقتی به سرزمینی می
  :کنید

ها و چه در زیر درختان نابود کنید قربانی  ها و باالي تپه بینید چه در باالي کوه اي می خانه هر جا که بت
 نخستهدایاي مخصوص هدایا نذري هدایاي داوطلبانه  تان داراییها عشر  سوختنی و سایر قربانی

باید در هر جایی که رسیدید هاي سوختنیان را ن هایتان را به آنجا بیاورید قربانی گاوها و رمه هاي زاده
توانید قربانی کنید که خداوند انتخاب کرده ولی حیواناتی را که  قربانی کنید فقط در جایی می

  .برید که غزال و آهو را سر می طور همانتوانید در هر جا سر ببرید  خورید می گوشتشان را می

  

  گاو و گوسفند های زاده نخست

  

 هاي نخست زادههایتان را براي خداوند وقف کنید از  ها و رمه گلهنر  هاي نخست زادهباید تمامی 
هاي گوسفندتان  گله هاي نخست زادههایتان جهت کار کردن در مزارع خود استفاده نکنید و پشم  رمه

  .را قیچی نکنید

چاق یا کور باشد یا عیب دیگري داشته باشد نباید آن را  مثالًمعیوب باشد  نخست زادهاگر حیوان 
  .اي خدا قربانی کنید در عوض از آن براي خوراك خانواده خود در منزل استفاده کنیدبر
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  دادگاه

  

ع به آن براي شما سخت باشد چه قتل باشد چه اي در میان شما انتخاب بیفتد که قضاوت راج اگر واقعه
کند نزد  میضرب و جرح و چه دعوا در این صورت باید آن مرافعه را به محلی که خداوند تعیین 

کاهنان نسل الوي و قاضی وقت ببرید تا ایشان قضاوت کنند از حکم و دستورات ایشان سرپیچی 
نکنید اگر محکوم از قبول حکم قاضی یا کاهن که خادم خداوند است خودداري کند مجازات او 

  .مرگ است

  

  وعده ظهور پیامرب

  

دهند ولی  گیران گوش می گویان و فال غیبکنید به  هایی که شما سرزمینشان را تصرف می قوم
دهد چنین کنید او از میان قوم اسرائیل پیامبري مانند من براي شما  خداوند خدایتان به شما اجازه نمی

  .خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید

  

  

  

  



 تورات ١٤٦
 

  شهرهای پناهگاه

  

سط قبلی او را بکشد و سپس به یکی از شهرهاي اگر کسی از همسایه خود نفرت داشته باشد و با ق
سفیدان شهر باید دنبال او فرستاده او را بازگردانند و تحویل مدعی خون  پناهگاه فرار نماید آنگاه ریش

  .گناه پاك کنید مقتول بدهد تا او را بکشد به او رحم نکنید اسرائیل را از خون بی

  

  قوانین جنگ

  

هاي جنگی زیاد  ها و ارابه روید در برابر خود لشگري نیرومندتر از خود با اسب زمانی که به جنگ می
شوید تا با آن بجنگید  شهري نزدیک می بهبینید وحشت نکنید خدایتان با شماست هنگامی که  می

ي شما باز شهر را به رو هاي دروازه ها آننخست به مردم آنجا فرصت دهید خود را تسلیم کنند اگر 
کردند وارد شهر شوید و مردم آنجا را اسیر کرده به خدمت خود بگیرید ولی اگر تسلیم نشدند شهر 

ها و  را محاصره کنید هنگامی که خدایتان آن شهر را به شما داد همه مردان آن را از بین ببرید ولی زن
را  غنائمي خود نگه دارید تمام توانید برا ها گاوها و گوسفندها و هر چه را که در شهر باشد می بچه

را به شما داده این دستور فقط شامل  ها آنآورید مال شماست خداوند  می دست بهکه از دشمن 
  .باشد نه شهرهایی که در خود سرزمین موعود است شهرهاي دوردست می
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  طلب آمرزش برای قتلی که قاتلش معلوم نیست

  

سفیدان  تلش معلوم نیست در صحرا پیدا شود آنگاه ریشدر سرزمین موعود هرگاه جسد مقتولی که قا
سفیدان آن شهر  ترین شهر را تعیین کنند ریش گیري جسد تا شهرهاي اطراف نزدیک و قضات با اندازه

اي ببرند که در آن آب  اي را که تا به حال بر آن یوغ بسته نشده بگیرند و آن را به دره باید گوساله
شخم نخورده و کشت نشده باشد و در آنجا گردن گوساله را بشکنند  جاري باشد ولی زمینش هرگز

ها تصمیم بگیرند سپس  آنگاه کاهنان نیز نزدیک بیایند و به نام خداوند برکت دهند و در مرافه
هاي ما این خون را  دست: هاي خود را روي آن گوساله بشویند و بگویند سفیدان آن شهر دست ریش

  .آن خون را ندیدههاي ما هم  نریخته و چشم

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٤٨
 

  ازدواج با دخرت اسیر

  

کند چنانکه در میان  و خداوند دشمنان شما را به دست شما تسلیم میروید  زمانی که به جنگ می
توانید او را به زنی بگیرید او را به خانه خود بیاورید  اسیران دختر زیبایی را ببینید و عاشق او بشوید می
هایش را عوض کند سپس  هایش را بگیرد و لباس و بگذارید موهاي سرش را کوتاه کند و ناخن

توانید او را به زنی بگیرید اگر  پدر و مادرش بنشیند بعد از آن می عزايدر خانه شما در ماه تمام  یک
اید پس  از او راضی نبودید نباید او را بفروشید یا مثل برده با او رفتار کنید زیرا او را به زنی گرفته

  .خواهد برود بگذارید هر جا می

  

  قوانین گوناگون

  

که جزاي آن مرگ است و پس از اعدام جسد او را به درختی اگر مردي مرتکب جرمی شده باشد 
بیاویزند جسد او نباید در طول شب روي درخت بماند باید همان روز او را دفن کنید زیرا کسی که بر 

  .دار آویخته شده باشد ملعون خداست
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  قوانین مربوط به ازدواج

  

و وي را متهم به رابطه جنسی که قبل از شدن با ا بستر هماگر مردي با دختري ازدواج کند و پس از 
کردم باکره نبوده آن وقت پدر و مادر دختر باید  ازدواجداشته بکند و بگوید وقتی با او  ازدواج

  .سفیدان شهر بیاورند مدرك بکارت او را نزد ریش

کند  خواهد و ادعا می من دخترم را به این مرد دادم ولی این مرد او را نمی: بگوید ها آنپدرش باید به 
کند که او باکره بوده است سپس باید پارچه را جلوي  که باکره نبوده اما این مدرك ثابت می

اي معادل  جریمه پرداختسفیدان باید آن مرد را شالق بزنند و محکوم به  سفیدان پهن کند ریش ریش
قال نقره بکنند چون به دروغ یک باکره اسرائیلی را متهم ساخته این جریمه باید به پدر دختر صد مث

  .پرداخت شود آن زن همسر وي باقی خواهد ماند و مرد هرگز نباید او را طالق دهد

سفیدان دختر را به در خانه پدرش  ولی اگر اتهامات مرد حقیقت داشته و او باکره نبوده است ریش
  .مردان شهر او را سنگسار کنند تا بمیردببرند و 

  .اگر مردي در حال ارتکاب زنا با زنی شوهردار دیده شود هم آن مرد و هم آن زن باید کشته شوند

اگر دختري که نامزد شده در داخل دیوارهاي شهر توسط مردي اغوا گردد باید هم دختر و هم آن 
  .ا بمیرندشهر بیرون برده سنگسار کنند ت دروازهمرد را از 

دختر را به خاطر اینکه فریاد نزده و کمک نخواسته و مرد را به جهت اینکه نامزد مرد دیگري را 
  .حرمت کرده است بی

  .کس نباید با زن پدر خود ازدواج کند زیرا آن زن به پدر وي تعلق دارد هیچ



 تورات ١٥٠
 

  قوانین گوناگون

  

اي نوشته به دستش دهد و او را  نامه و طالقاگر مردي پس از ازدواج با زنی به عللی از او راضی نباشد 
کند و شوهر دوم نیز راضی نباشد و او را طالق دهد یا بمیرد آنگاه  ازدواجرها سازد و آن زن دوباره 

  .تواند دوباره با او ازدواج کند زیرا آن زن نجس شده شوهر اولش نمی

زمینی که خداوند خدایتان به شما شود  خداوند از چنین ازدواجی متنفر است و این عمل باعث می
  .داده آلوده شود

  .باشد گرو گرفتن سنگ آسیاب خالف قانون است چون وسیله امرار معاش صاحبش می

اگر کسی یکی از برادران اسرائیلی خود را بدزدد و با او مثل برده رفتار کند و یا او را بفروشد این آدم 
  .اك گردددزد باید کشته شود تا شرارت از میان شما پ

گناه  به دادگاه بروند دادگاه باید مجرم را محکوم نماید و بی ها آنبین دو نفر نزاعی درگیرد و  هرگاه
را تبرئه کند اگر مجرم مستحق شالق خوردن باشد باید قاضی به او دستور دهد که دراز بکشد و 

چهل ضربه شالق بزنید  نسبت به جرمی که انجام داده تا چهل ضربه شالق بخورد ولی نباید بیش از
  .مبادا برادرتان در نظر شما خار گردد

براي کمک به شوهرش مداخله نموده عورت مرد  ها آناگر دو مرد با هم نزاع کنند و همسر یکی از 
  .دیگر را بگیرد دست آن زن را باید بدون ترحم قطع کرد
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  عواقب نا اطاعتی

  

دهم اطاعت نکنید آن وقت تمام  را که امروز به شما میاگر به خداوند خدایتان گوش ندهید و قوانینی 
  .ها بر سر شما خواهد آمد این لعنت

تان را لعنت خواهد کرد میوه و نانتان را لعنت خواهد کرد به شما فرزندان محصوالت و  شهر و مزرعه
  .گله و رمه کم خواهد داد خداوند شما را در هر کاري که بکنید لعنت خواهد کرد

ورزیده خدا را ترك کنید خداوند نیز در همه کارانتان شما را به مصیبت و اضطراب و  اگر شرارت
  .ناکامی دچار خواهد کرد تا به کلی از میان بروید

و باد سوزان خواهد فرستاد  سالی خشکهاي مهلک تب و التهاب خواهد کرد و  شما را گرفتار بیماري
  .کرد تا نابود شوید شما را دنبال خواهند قدر اینتمامی این بالها 

را نخواهید  ها آنگاوهایتان را در برابر چشمانتان سر خواهند برید ولی حتی یک تکه از گوشت 
هایتان را پیش روي شما غارت خواهند برد پسران و دخترانتان را در برابر چشمانتان به  خورد االغ

ولی کاري از دستتان بر نخواهد هایتان خون خواهد شد  دل ها آنبردگی خواهند برد و اشتیاق دیدن 
ها بر سرتان خواهد آمد تا نابود شوید زیرا نخواستید از خدایتان اطاعت کنید همه  آمد تمامی این لعنت

که  طور همانشود درس عبرتی براي دیگران خواهد شد  گیر شما و فرزندانتان می این بالیا که دامن
نیز در آن وقت از نابود کردن شما  گونه همان خداوند از احسان کردن و افزودن شما شادي کرده

  .خوشحال خواهد شد

  



 تورات ١٥٢
 

  عهد خداوند با ارسائیل در دشت مواب

  

کردید و پس از خروج از آنجا چطور از  آورید که چگونه در سرزمین مصر زندگی می به یاد می یقیناً
ها را دیدید که از چوب و سنگ نقره و طال  هاي قبیح آن سرزمین هاي دیگر گذشتید شما بت میان قوم

مان برگردد و اي نباشد که از خداوند خدای اند امروز در میان شما مرد و زن خاندان و قبیله ساخته شده
  .بخواهد این خدایان را بپرستد و با این کار به تدریج قوم را مسموم کند

را سرسري بگیرد و فکر کند اگر به  ها آنکسی در میان شما نباشد که پس از شنیدن این هشدارها 
 اي نخواهد دید این کار او همگی شما را نابود خواهد کرد هاي گستاخانه خود ادامه دهد صدمه راه

ور خواهد  گذرد بلکه خشم و غیرتش بر ضد آن شخص شعله چون خداوند از سر تقصیرات او نمی
  .هایی که در این کتاب نوشته شده بر سر او فرود خواهد آمد شد و تمام لعنت
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  شود یوشع جانشین موسی می

  

دارم و دیگر قادر بیست سال  و من اکنون صد: موسی در ادامه سخنان خود به قوم اسرائیل چنین گفت
نیستم شما را رهبري کنم خداوند به من گفته است از رود اردن عبور نخواهم کرد خود خداوند شما 

کنند نابود خواهد کرد و شما سرزمین  هایی را که در آنجا زندگی می را رهبري خواهد نمود و قوم
  .خواهد بود ایشان را به تصرف خود در خواهید آورد طبق فرمان خدا یوشع رهبر شما

  

  آخرین دستورات خدا به موسی

  

تو : در خیمه عبادت خداوند در ابر ظاهر شد و ابر باالي در خیمه ایستاد سپس خداوند به موسی گفت
خواهی مرد و به پدرانت ملحق خواهی شد بعد از تو این قوم در سرزمین موعود به من خیانت کرده به 

ام خواهند شکست  مرا از یاد برده عهدي را که با ایشان بستهپرستش خدایان بیگانه خواهند پرداخت و 
ور شده ایشان را ترك خواهم کرد و رویم را از ایشان بر خواهم گرداند  آنگاه خشم من بر ایشان شعله

خدا دیگر : ها و بالها بسیار بر ایشان نازل خواهد شد به طوري که خواهند گفت تا نابود شوند سختی
  .در میان ما نیست

  

  

  



 تورات ١٥٤
 

  رسود موسی

  

  او قوم خود را خودش رهبري نمود

  و هیچ خداي دیگري با وي نبود

  هاي حاصلخیز بخشید کوهستان ها آنخداوند به 

  سیر شوند ها آنتا از محصول 

  او به ایشان عسل از میان صخره و روغن از میان سنگ خارا داد

  آورند دست بهرده فراوان شیر و ک ها آنبهترین گاوان گوسفندان را به آنان بخشید تا از 

  هاي فربه ها و بزها و بره قوچ

  اسرائیل سیر شده یاغی گشتند اما بنی

  فربه و تنومند و چاق شده خدا را ترك نمودند

  و صخره نجات خود را به فراموشی سپردند

  پرستی قبیح خود با بت ها آن

  خشم و غیرت خداوند را برانگیختند

  تقدیم کردندها که خدا نبودند قربانی  به بت

  شان بود خدایی را که صخره ها آن
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  و ایشان را به وجود آورده بود

  فراموش کردند

  کنند وقتی خداوند دید که پسران و دخترانش چه می

  خشمگین شد و از آنان بیزار گشت

  خواهند بر سرشان بیاید کنم تا هر چه می را ترك می ها آن: او فرمود

  هستند رکا خیانتقومی یاغی و  ها آنزیرا 

  با پرستش خدایان بیگانه و باطل خشم و غیرت مرا برانگیختند ها آن

  آورم را به خشم غیرت می ها آنهاي بیگانه و باطل  من نیز با محبت نمودن به قوم

  خشم من افروخته شده زمین و محصولش را خواهم سوزاند

  بالیا بر سر ایشان خواهم آورد

  رض کشنده از پاي در خواهم آوردرا با گرسنگی و تب سوزان و م ها آن

  خواهم انداخت ها آنحیوانات وحشی را به جان 

  در بیرون شمشیر دشمنان کشتار خواهد کرد

  خواهد بود فرما حکمها وحشت  و در درون خانه

  پسران و دختران کودکان و پیران نابود خواهند شد

  را به کلی نابود کنم ها آنخواستم  می



 تورات ١٥٦
 

  را نابود کرد نه قدرت خداوند ها آنود که دشمنان بگویند قدرت ما بکه شاید ولی فکر کردم 

  فهم اسرائیل قومی است نادان و بی

  فهمید که چرا شکست خورده است اي کاش شعور داشت و می

  اند هزار نفرشان از دو نفر شکست خورده چرا هزار نفرشان از یک نفر و ده

  زیرا صخره ایشان را ترك کرده بود

  اند از نظر خداوند مخفی نیست کرده آنچه دشمنان

  را مجازات خواهد کرد ها آناو به موقع 

  خواهند افتاد ها آنانتقام و جزا از آن خداوند است به زودي 

  کجا هستند خدایان شما: خداوند به قومش خواهد گفت

  کردید تقدیم می ها آنو شراب براي نوشیدن به  خوراندید میها را به آنان  و پیه قربانی

  برخیزند و به شما کمک کنند ها آنبگذارید 

  بدانید که تنها من خدا هستم

  و خداي دیگري غیر از من نیست

  سازم میرانم و زنده می می

  بخشم من تا ابد زنده هستم کنم و شفا می مجروح می
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داوري کنم که شمشیر براق خود را تیز کرده بر دشمنانم  دست خود را بر آسمان برافراشته اعالم می
  خواهم نمود

  انتقام خواهم گرفت ها آناز 

  و کسانی را که از من نفرت دارند مجازات خواهم کرد

  ران را خواهد دریدیشدگان و اس شمشیرم گوشت کشته

  آغشته خواهد گشت ها آنو به خون 

ین ها با قوم خداوند شادي کنید زیرا او انتقام خون بندگانش را خواهد گرفت و قوم و سرزم اي قوم
  خود را از گناه پاك خواهد ساخت

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٥٨
 

  ختنه در جلجال، یوشع

  

ها سکونت داشتند  ها و در امتداد ساحل دریاي مدیترانه کنعانی در سمت غربی رود اردن اموري
اسرائیل راه خشکی از میان رود اردن پدید آورده  وقتی شنیدند که خداوند به خاطر بنی ها آنپادشاهان 

  مقابله با اسرائیل را از دست دادند جرأتتا از آن عبور کنند سخت ترسیدند و 

در این موقع خداوند به یوشع دستور داد تمام مردان و پسران اسرائیل ختنه شوند و براي این کار از 
  .ها در آن ختنه شدند تپه ختنه نامیده شد تفاده کنند محلی که اسرائیلیسنگ چخماق اس
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  ها سقوط اری

  

  شهر را محکم بسته بودند هاي دروازهها  ها از ترس اسرائیلی مردم شهر اري

کنم تمام لشگر شما  ها را با پادشاه و سربازانش به تو تسلیم می خداوند به یوشع فرمود من شهر اري
شهر را دور بزنند هفت کاهن پیشاپیش صندوق عهد در جلوي شما  بار یکباید تا شش روز و روزي 
  یک شیپور که از شاخ قوچ درست شده در دست خود بگیرد ها آنحرکت کنند و هر یک از 

صندوق عهد را بردارید و هفت نفر از شما شیپور در : ع کاهنان را احضار نمود و به ایشان گفتیوش
  .دست بگیرید و جلوي آن حرکت کنید

سپس طبق فرمان یوشع مردان مسلح حرکت کردند سپس کاهنانی که صندوق عهد را حمل 
نیز بقیه سربازان روانه شدند در تمام این مدت شیپورها همچنان نواخته  ها آنکردند پشت سر  می
  .شد اما یوشع به افرادش گفته بود حرف نزنند و فریاد بر نیاورند تا وقتی که او دستور دهد می

به دور شهر گرداندند و پس از آن براي استراحت به اردوگاه  بار یکآن روز صندوق عهد را 
  .آنجا به سر بردند بازگشتند و شب را در

دیگر شهر را به همان ترتیب دور زدند و دوباره بازگشتند این کار شش  بار یکروز بعد صبح زود 
هفت بار شهر را دور زدند در  بار یکولی به جاي  برخاستندروز تکرار شد روز هفتم نیز صبح زود 

شع به افرادش دستور داد با صداي دور هفتم وقتی کاهنان شیپورها را با صداي ممتد و بلند نواختند یو
بلند فریاد برآورید زیرا خدا این شهر را به ما تسلیم کرده این شهر با هر چه در آن است حرام است 
پس آن را به کلی نابود کنید و فقط راحاب فاحشه را با کسانی که در خانه او هستند زنده نگه دارید 

  .زیرا او از جاسوسان ما حمایت نمود



 تورات ١٦٠
 

یزي را غنیمت نبرید چون همه چیز حرام است اما طال و نقره و ظروف مسی و چاشید که مواظب ب
  .آهنی از آن خداوند خواهد بود و باید به خزانه او روان شود

به قول : ها فرستاده شده بودند گفت براي جاسوسی به اري قبالًدر این هنگام یوشع به آن دو مردي که 
  .اش هستند نجات دهید شه بروید و او را با تمام کسانی که در خانهخود وفا کنید و به خانه آن فاح

هر چه در شهر بود از بین بردند زن و مرد پیر و جوان گاو و گوسفند و االغ همه را از دم شمشیر 
  .گذراندند

آن دو نفر رفته راحاب را با پدر و مادر و برادران و سایر بستگانش آوردند بعد از نجات راحاب و 
ها طال و نقره و ظروف مسی و آهنی را براي خزانه خانه خداوند جمع نمودند و  ده او اسرائیلیخانوا

  .شهر را به آتش کشیدند

  .شهرت یوشع در همه جا پیچید زیرا خداوند با وي بود
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  گناه عخان

  

ها  این اموري به دستآه اي خداوند چرا ما را به این سوي رود اردن آوردي تا  :یوشع چنین دعا کرد
  کشته شویم؟ اي کاش راضی شده بودیم که همان طرف رودخانه بمانیم

ره کنند همه ما هاي مهاجر ما را محاص ها و سایر قوم آه اي خداوند اینک من چه کنم چون اگر کنعانی
  .کنند را نابود می
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  تسخیر و خرابی شهر عای

  

ترس و واهمه را از خود دور کن برخیز و تمام سربازان را همراه خود بردار و : خداوند به یوشع فرمود
کنم مردم و شهر و زمین عاي از آن تو  به عاي روان شو من پادشاه آنجا را به دست تو تسلیم می

مودي در ضمن براي ها و مردم آنجا رفتار ن رفتار کن که با پادشاه اري طور همانخواهند شد با ایشان 
  .حمله به دشمن در پشت آن شهر یک کمینگاه بساز

هزار تن از افراد دلیر خود را انتخاب  پس یوشع و تمام لشگر او آماده حمله به عاي شدند یوشع سی
در پشت شهر در کمین بنشینید ولی : این دستور را داد ها آنرا شبانه به عاي بفرستد او به  ها آنکرد تا 

یاد دور نشوید و براي حمله آماده باشد نقشه ما چنین است من و افرادم به شهر نزدیک از شهر ز
به گمان اینکه مانند دفعه  ها آنخواست  خواهند برخواهیم شد مردان شهر مانند دفعه پیش به مقابله ما 

  .پیش در حال فرار هستیم به تعقیب ما خواهند پرداخت و بدین ترتیب از شهر دور خواهند شد

را به دست شما تسلیم  ها آنبعد شما از کمینگاه بیرون بیایید و به داخل شهر حمله کنید زیرا خداوند 
  .کرده است

همان شب روانه شده  ها آنشهر را بسوزانید این یک دستور است پس : چنانکه خداوند فرموده است
  .در اردوگاه ماندندئیل و غرب عاي پنهان شدند اما یوشع و بقیه لشگر  تدر کمینگاه بین بی

آرایی نمود و خود با بزرگان اسرائیل در پیشاپیش  روز بعد صبح زود یوشع سربازان خود را صف
عاي حرکت کرد پادشاه عاي با دیدن لشگر اسرائیل در آن سوي دره با لشگر خود براي  سوي بهلشگر 

ها در پشت شهر در کمین  به دشت اردن رفت غافل از اینکه عده زیادي از اسرائیلی ها آنمقابله با 
  .اند نشسته
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اند در بیابان پا به فرار  یوشع و لشگر اسرائیل براي اینکه وانمود کنند که از دشمن شکست خورده
سرباز ئیل یک  براي تعقیب یوشع از شهر خارج شدند به طوري که در عاي و بیت ها آنگذاشتند و 

  .ها باز بود نیز به روي اسرائیلی ها دروازههم باقی نماند و 

ام یوشع چنین کرد  عاي دراز کن زیرا آن را به تو داده سوي بهنیزه خود را : آنگاه خدا به یوشع فرمود
سربازان وقتی این عالمت را که یوشع داده بود دیدند از کمینگاه بیرون آمده به شهر هجوم بردند و 

  .به آتش کشیدندآن را 

سربازان عاي وقتی به پشت سر نگاه کردند و دیدند دود غلیظی آسمان شهرشان را فرا گرفته است 
  .دست و پایشان چنان سست شد که قدرت فرار کردن هم از آنان سلب گردید

یوشع و همراهانش چون دود را بر فراز شهر دیدند فهمیدند سربازانی که در کمینگاه بودند به شهر 
  .کنندگان پرداختند ور شدند پس خودشان هم بازگشتند و به کشتار تعقیب ملهح

از طرف دیگر سربازان اسرائیلی که در داخل شهر بودند بیرون آمده به دشمن حمله کردند به این 
  .ترتیب سربازان عاي از دو طرف به دام سپاه اسرائیل افتادند و همه کشته شدند

  .ه عاي بود که او را هم اسیر کرده به نزد یوشع آوردندتنها کسی که زنده ماند پادشا

به عاي وارد شدند تا بقیه اهالی شهر خارج شهر کشتند ل پس از اینکه افراد دشمن را در لشگر اسرائی
  .را نیز از دم شمشیر بگذرانند

ع نیزه هزار نفر بود هالك شدند زیرا یوش در آن روز تمام جمعیت شهر که تعدادشان بالغ بر دوازده
عی که همه مردم آن شهر عاي دراز نموده بود به همان حالت نگاه داشت تا موق سوي بهخود را که 
  .کشته شدند



 تورات ١٦٤
 

  .هاي قربانگاه نوشت سپس کاهنان و یوشع در حضور جماعت اسرائیل ده فرمان موسی را روي سنگ
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  ها حیله جبعونی

  

اسرائیل باخبر شدند به خاطر حفظ جان و مال خود  هاي همسایه از فتوحات بنی وقتی پادشاهان سرزمین
پادشاهان قبایل حیتی اموري و کنعانی فرزي  ها ایناسرائیل بجنگند  و بنیبا هم متحد گشتند تا با یوشع 

  .کردند حوي و یبوسی بودند که در نواحی غربی رود اردن زندگی می

ها و عاي شدند براي نجات جان خود  اريجبعون وقتی باخبر شدند پیروزي یوشع بر شهرهاي اما مردم 
هاي کهنه نزد یوشع  هاي ژنده و کفش گروهی را با لباس ها آنشدند  متوسلعوض جنگ به حیله 

ین ما از سرزم: فرستادند وقتی به اردوگاه اسرائیل رسیدند نزد یوشع و سایر مردان اسرائیلی رفته گفتند
  .ایم تا از شما بخواهیم با ما پیمان صلح کنید دوري اینجا آمده

  ما چطور بدانیم که شما ساکن این سرزمین نیستید؟: ها گفتند اما اسرائیلی

ها  ایم وقتی تازه عازم سفر شدیم شنیدیم این نان ما بندگانت از یک سرزمین دور اینجا آمده: گفتند
  .اند بینید خشک شده و کپک زده چنانکه می اآلن تازه از تنور در آمده بودند اما

  .را باور کردند هایشان حرف ها آنیوشع و بزرگان با دیدن توشه 

هنوز سه روز از این موضوع نگذشته بود که معلوم شد این گروه مسافر از همسایگانشان در آن 
 ها آنکرده بودند نتوانستند سوگندي که بزرگان اسرائیل به نام خداوند یاد  خاطر بهسرزمین هستند اما 

  .را از بین ببرند

  چرا ما را فریب دادید؟: ها را احضار کرد و گفت یوشع جبعونی



 تورات ١٦٦
 

خود موسی دستور داده بود تمام  خدمتگزارچون شنیده بودیم که خداوند خداي شما به : گفتند ها آن
لی حاال در اختیار شما این سرزمین را تصرف نماید و ساکنانش را نابود کند پس بسیار ترسیدیم و

  .هستیم

شان را براي شکستن هیزم و کشیدن آب رانو اسییوشع به مردم اسرائیل اجازه نداد تا آنان را بکشند 
  .براي مردم اسرائیل قرار داد
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  شکست پادشاهان اموری

  

بزرگ مسدود کنید و  هاي سنگباخبر شد دستور داد دهانه غار را با  ها آنیوشع وقتی از مخفیگاه 
شوند و نگذارید دوباره به شهرهاي خود بازگردند  ها آنچند نگهبان در آنجا بگذارید تا مانع خروج 

  .را به دست شما تسلیم کرده است ها آنخداوند 

به کشتار ادامه دادند تا افراد پنج لشگر دشمن نابود شدند و فقط عده  قدر آنیوشع و لشگر اسرائیل 
  .برسانند دار حصارجان سالم بدر بردند و توانستند خود را به شهرهاي  کمی از آنان

  

  ها ترصف شهرهای جنوبی اموری

  

حمله کرد آن را گرفت و پادشاه و تمام اهالی آنجا را کشت به در همان روز یوشع به شهر مقیده 
  .از ساکنان آنجا نتوانستند جان سالم بدر ببرند کدام هیچطوري که 

ایشان تسلیم  دست بهشع و افرادش به لبنه حمله کردند و خداوند آنجا را نیز با پادشاهش بعد از آن یو
ها از دم شمشیر گذرانیدند بعد از آن به شهر  اريتمام ساکنان آن را مانند اهالی شهر  ها آننمود و 

  .الخیش حمله بردند و تمام اهالی شهر را مثل اهالی لبنه از دم شمشیر گذرانیدند

  

  



 تورات ١٦٨
 

لی شکست   پادشاهان ش

  

هایی به این پادشاهان که بر شهرهاي  پیغام فوراًوقتی یابین پادشاه حاصور از این وقایع آگاهی یافت 
  :کردند فرستاد او حکومت می جوار هم

  یوباب پادشاه مادون

  پادشاه شمرون

  پادشاه اخشاف

  هاي شمالی تمام پادشاهان کوهستان

...  

  .منه کوه حرمون در زمین مصفه ساکن بودندپادشاه قوم حوي که در شهرهاي دا

ها با هم متحد شدند و لشگرهاي خود  بدین ترتیب تمام پادشاهان براي درهم شکستن قواي اسرائیلی
  .هاي مروم اردو زدند را بسیج کرده نزد چشمه

شما کشته خواهند شد  ها آننترس چون فردا در همین وقت تمام  ها آناز : اما خداوند به یوشع فرمود
هایشان را آتش بزنید یوشع و افراد او در یک حمله  هایشان را قطع کنید و عرابه باید رگ پاي اسب

ها  اسرائیلی دست بهناگهانی به دشمن حمله کرده و غافلگیر کردند خداوند تمام آن سپاه عظیم را 
  .تسلیم نمود
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هاي دشمن را قطع کردند و  که خداوند به ایشان فرموده بود رگ پاي اسب طور همانیوشع و افراد او 
  .را آتش زدند ها آنهاي  تمام ارابه

  .یوشع در راه بازگشت شهر حاصور را نیز تسخیر نمود و پادشاه آنجا را نیز کشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٧٠
 

  های تسخیر نشده رسزمین

  

هاي زیادي  اي در حالی که سرزمین تو پیر شده: وقتی یوشع به سن پیري رسید خداوند به او فرمود
  :است که باید تصرف شود مانده باقی

ها در جنوب بقیه سرزمین کنعان، سرزمین  ها و عوي ها، سرزمین جشوري تمام سرزمین فلسطینی
ها را از پیش  لبنان من ساکنان تمام این سرزمینهاي کوهستانی بین  ها، تمام لبنان، تمام سرزمین جبلی

هاي آنان را بین نه قبیله اسرائیل و نصف قبیله منسی به  روي قوم اسرائیل بیرون خواهم راند اما تو زمین
  .حکم قرعه تقسیم کن تا ملک ایشان باشد
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  وصیت یوشع

  

را هرگز  ها آناند معاشرت نکنید نام خدایان  هایی که هنوز در میان شما باقی مانده مواظب باشید با قوم
  .قسم نخورید بلکه به خداي خود بچسبید ها آنبه زبان نیاورید و به نام 

هاي بزرگ و نیرومند را از پیش روي شما رانده و تا کنون کسی نتوانسته است در برابر  خداوند قوم
ا بایستد پس مواظب باشید که همیشه خداوند خداي خود را دوست بدارید ولی اگر از خدا شم

زن بگیرید و به  ها آنها که هنوز در میان شما هستند دوست شوید و از  روگردان شده با افراد این قوم
را دامی  ها آن ها را از سرزمینتان بیرون نخواهد راند بلکه زن بدهید مطمئن باشید که خدا این قوم ها آن

اي براي پشت شما و خاري بر چشم شما خواهد کرد و شما عاقبت در سرزمین  براي پاهاي شما تازیانه
  .نیکویی که خداوند خدایتان به شما وعده داده است هالك خواهید شد

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٧٢
 

  ها ارسائیل با بقیه کنعانی جنگ بنی، داوران

  

هاي ما باید اول به جنگ  یک از قبیله کدام: ردندک سؤالاسرائیل از خدا  پس از مرگ یوشع بنی
  ها برود؟ کنعانی

  .در خواهم آورد ها آنها را به تصرف  برود من زمین کنعانی یهوداقبیله : خداوند به ایشان فرمود

ها و  عازم جنگ شدند خداوند ایشان را در شکست دادن کنعانی یهوداقبیله شمعون همراه قبیله 
  .ها کمک کرد فرزي

  .هاي پا و دست او را بریدند را دستگیر نموده شصت ها آنها پادشاه  ولی طولی نکشید که اسرائیلی

خورند اکنون  هاي سفره من می و پاي شصت بریده از خورده نان  هفتاد پادشاه با دست: ادونی گفت
  .خدا مرا به سزاي اعمالم رسانیده است او را به اورشلیم بردند و او در آنجا مرد

عام نمودند و شهر را به آتش کشیدند بعد از آن  شهر اورشلیم را گرفته اهالی آنجا را قتل یهودایله قب
هاي شیشاي  هایی که در نواحی کوهستانی ساکن بودند وارد جنگ شدند و طایفه با کنعانی ها آن

  .اخیمان و تلماي را شکست دادند سپس به شهر دبیر هجوم بردند

هر که برود و قریه سفر را تصرف نماید دخترم عکسه را به او به زنی : تکالیب به افراد خود گف
  .خواهم داد

  عتن نیل پسر قناز شهر را تصرف نمود و کالیب عکسه را به او به زنی داد

که موسی قول داده بود شهر حبرون به کالیب داده شد و کالیب اهالی این شهر را بیرون  طور همان
  راند
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تا به امروز در  ها آنهایی را که در اورشلیم سکونت داشتند بیرون نکردند بلکه  قبیله بنیامین یبوسی
  .کنند آنجا زندگی می

ایشان مثل برده در میان این  بنابراینعنات را بیرون نکردند  شمس و بیت قبیله نفتالی هم ساکنان بیت
  .دهند قبیله به زندگی خود ادامه می

هستان رانده شدند و نتوانستند از آنجا پایین بیایند و در دشت ساکن ها به کو اما قبیله دان توسط اموري
  .شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ١٧٤
 

  شوند ارسائیل از خداوند روگردان می بنی

  

باالخره تمام مردم آن نسل مردند و نسل بعدي خدا را فراموش کردند و هر آنچه که او براي قوم 
روي ها  اسرائیل انجام داده بود به یاد نیاوردند ایشان نسبت به خداوند گناه ورزیدند و به پرستش بت

  .آوردند

هاي  رك نموده بتخداوند خداي پدران خود را که ایشان را از مصر بیرون آورده بود ت ها آن
خشم خدا بر تمام اسرائیل افروخته شد و  بنابراینکردند  هاي همسایه خود را عبادت و سجده می طایفه

  .دشمنانشان سپرد تا غارت شوند دست بهایشان را 

کرد و قوم به این وضع  جنگیدند خداوند بر ضد اسرائیل عمل می هرگاه قوم اسرائیل با دشمنان می
  .گردید پس خداوند این قبایل را در سرزمین کنعان واگذاشتبار دچار  فالکت
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  قبایلی که در رسزمین کنعان باقی ماندند

  

خداوند برخی قبایل را در سرزمین کنعان واگذاشت تا نسل جدید اسرائیل را که هنوز مزه جنگ با 
نسل جدید اسرائیل که در خواست به  ها را نچشیده بودند بیازماید خداوند به این وسیله می کنعانی

  :تجربه بودند فرصتی بدهد تا جنگیدن را بیاموزند این قبایل عبارت بودند از جنگیدن بی

  هایی که هنوز در پنج شهر خود باقی مانده بودند فلسطینی

  ها تمام کنعانی

  ها صیدونی

  ها و حوي

بودند تا معلوم شود آیا  این قبایل براي آزمایش نسل جدید اسرائیل در سرزمین کنعان باقی مانده
  اسرائیل دستوراتی را که خداوند به وسیله موسی به ایشان داده بود اطاعت خواهند کرد یا نه

ها ساکن شدند مردم  ها یبوسی ها حوي ها فرزي ها اموري ها حیتی ها در میان کنعانی پس اسرائیلی
 ها آنمودند مردان اسرائیلی با دختران اسرائیل بجاي اینکه این قبایل را نابود کنند با ایشان وصلت ن

اسرائیل به  ازدواج کردند و دختران اسرائیلی به عقد مردان ایشان در آمدند و به این طریق بنی
  .پرستی کشیده شدند بت

  

  



 تورات ١٧٦
 

  عتنیئیل

  

مردم اسرائیل خداي خود را فراموش کرده دست به کارهایی زدند که در نظر خداوند زشت بود و 
اسرائیل افروخته شد و ایشان را تسلیم  اشیره را عبادت کردند آنگاه خشم خدا بر بنیهاي بعل و  بت
مدت هشت سال را او را بندگی کردند اما چون براي  ها آنالنهرین نمود و  عتایم پادشاهان بینرش

برادر کمک نزد خداوند فریاد برآوردند خداوند عتنیئیل پسر قناز را فرستاد تا ایشان را نجات دهد قناز 
رائیل را رهبري کرده با کوشان کوچک کالیب بود روح خداوند بر عتنیئیل قرار گرفت و او اس

رشعتایم پادشاه وارد جنگ شد و خداوند به او کمک نمود تا کوشان رشعتایم را به کلی شکست دهد 
حکمروا اسرائیل صلح  مدت چهل سالی که عتنیئیل رهبري اسرائیل را به عهده داشت در سرزمین بنی

  .بود
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  ایهود

  

خداوند  بنابراینآلود خود بازگشتند  هاي گناه بعد از مرگ عتنیئیل مردم اسرائیل بار دیگر به راه
عجلون پادشاه مواب را بر اسرائیل مسلط ساخت قوم عمون و عمالیق نیز با عجلون متحد شده اسرائیل 

ها معروف بود به تسلط خود در آوردند از آن به بعد  ها را که به شهر نخل را شکست دادند و اري
  .پرداختند سال به عجلون پادشاه جزیه می ها مدت هجده اسرائیلی

اسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند خداوند ایهود پسر جیراي بنیامینی را که مرد چپ  یاما وقتی بن
ها ایهود را انتخاب کردند تا جزیه را به پایتخت مواب  را برهاند اسرائیلی ها آندستی بود فرستاد تا 

ساخت و برده به عجلون تحویل دهد ایهود پیش از رفتن یک خنجر دو دم به طول نیم متر براي خود 
آن را زیر لباسش بر ران راست خود بست او جزیه را به عجلون که مرد بسیار چاقی بود تحویل داد اما 

هاي سنگ در جلجال افراد خود را روانه نمود و خود به تنهایی نزد عجلون  بیرون شهر نزدیک معدن
زمات خود را بیرون کرد من یک پیغام محرمانه براي تو دارم پادشاه مال: پادشاه بازگشت و به او گفت

پیغامی که من دارم از جانب خداست : تا پیغام محرمانه او را بشنود ایهود به عجلون نزدیک شد گفت
تا آن را بشنود ایهود با دست چپ خود خنجر را از زیر لباسش بیرون  برخاستعجلون از جاي خود 

هایش بیرون  م او فرو رفت و رودهکشیده آن را در شکم پادشاه فرو برد تیغه با دسته خنجر در شک
ریخت ایهود بدون آنکه خنجر را از شکم او بیرون بکشد درها را به روي او بست و از راه باال 

  .اسرائیل برقرار گردید گریخت پس از آن تا هشتاد سال صلح در سرزمین بنی

  

  



 تورات ١٧٨
 

  شمجر

  

نفر از  صد شش رانی گاوبا چوب  بار یکبعد از ایهود شمجر پسر عنات رهبر اسرائیل شد او 
  .نجات داد ها آنها را از دست  ها را کشت و بدین وسیله اسرائیلی فلسطینی

  

  دبوره

  

را مغلوب یابین پادشاه  ها آنبعد از مرگ ایهود مردم اسرائیل بار دیگر گناه ورزیدند پس خداوند 
عرابه آهنین داشت  صد نهکرد او  کنعانی نمود فرمانده قواي او سیسرا بود که در حروشت زندگی می

ها نزد خداوند فریاد برآوردند و از او  کرد سرانجام اسرائیلی ها ظلم می و مدت بیست سال بر اسرائیلی
اي به نام دبوره همسر لفیدوت بود دبوره زیر نخلی  اسرائیل نبیه کمک خواستند در آن زمان رهبر بنی

نشست و  ر دارد و به نخل دبوره معروف است میئیل در کوهستان فرایم قرا که بین راه رامه و بیت
  .آمدند ها نزد او می مردم اسرائیل براي رسیدگی به شکایت

: کرد نزد خود احضار کرده به وي گفت روزي او باراق که در قادش در سرزمین نفتالی زندگی می
  .موده به کوه تابور ببريهزار نفر از قبایل نفتالی و زبولون را بسیج ن دهد که ده خداوند به تو دستور می

هایش به کنار  من سیسرا را که فرمانده قواي یابین پادشاه است با تمام لشگر و عرابه: فرماید خداوند می
  .کشانم تا تو در آنجا ایشان را شکست دهی رود می
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ابه آهنی عر صد نهاند تمام سپاه خود را با  وقتی سیسرا شنید که باراق و سپاه او در کوه تابور اردو زده
  .بسیج کرد و از حروشت به کنار رود قیشون حرکت نمود

کند او امروز سیسرا را به دست  برخیز زیرا خداوند پیشاپیش تو حرکت می: آنگاه دبوره به باراق گفت
  .کند تو تسلیم می

مله هزار نفري خود براي جنگ از دامنه کوه تابور سرازیر شد وقتی او به دشمن ح پس باراق با سپاه ده
هاي  را دچار ترس نمود باراق و مردان او دشمن و عرابه سوارانش عرابهبرد خداوند سیسرا سربازان و 

را زنده نگذاشتند اما سیسرا  ها آنآنان را تعقیب کردند و تمام سربازان سیسرا را کشتند و حتی یکی از 
  .دوستانه برقرار بود عیل همسر حابر گریخت زیرا میان یابین و قبیله حابر رابطهبه چادر یا

سرورم به چادر من بیا تا در امان باشی نترس پس او : یاعیل به استقبال سیسرا بیرون آمده به وي گفت
  .وارد چادر شد و دراز کشید و یاعیل روي او لحافی انداخت

را کنم کمی آب به من بده یاعیل مقداري شیر به او داد و دوباره او  ام خواهش می تشنه: سیسرا گفت
  پوشانید

دم در چادر بایست و اگر کسی سراغ مرا گرفت بگو چنین شخصی در اینجا : سیسرا به یاعیل گفت
  نیست

هاي چادر  طولی نکشید که سیسرا از فرط خستگی به خواب عمیقی فرو رفت آنگاه یاعیل یکی از میخ
سرش را به زمین دوخت  را با چکشی برداشته آهسته باالي سر او رفت و میخ را بر شقیقه وي کوبید و

  .و او جا به جا مرد



 تورات ١٨٠
 

بیا تا مردي را که : وقتی که باراق براي پیدا کردن سیسرا سر رسید یاعیل به استقبالش شتافت و گفت
در جستجوي او هستی به تو نشان دهم پس وارد شده دید که سیسرا در حالی که میخ چادري در 

  .تاش فرو رفته بر زمین افتاده و مرده اس شقیقه

ها  به این طریق در آن روز خداوند اسرائیل را بر یابین پادشاه کنعانی پیروز گردانید از آن پس اسرائیلی
  .هر روز بیش از پیش بر یابین پادشاه مسلط شدند تا اینکه سرانجام او را نابود کردند
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  جدعون

  

 به دسترا مدت هفت سال  ها آنبار دیگر قوم اسرائیل نسبت به خداوند گناه ورزیدند و خداوند نیز 
ها  به کوهستان ها آنها از ترس  رحم بودند که اسرائیلی ها چنان بی قوم مدیان گرفتار نمود مدیانی

  .بردند گریختند و به غارها پناه می می

  .مدند و نزد خدا فریاد برآوردند تا به ایشان کمک کندها به تنگ آ ها از دست مدیانی اسرائیلی

من شما را از بردگی در مصر : فرستاد چنین فرمود ها آنخداوند خداي اسرائیل توسط یک نبی که نزد 
  .ها نجات دادم ولی شما به من گوش ندادید رهانیدم و از دست مصري

مزرعه یواش بود نشست جدعون پسر روزي فرشته خداوند آمده زیر درخت بلوطی که در عفره در 
کوبید که فرشته خداوند  ها در چرخشت انگور با دست گندم می یواش مخفیانه و بدور از چشم مدیانی

  اي مرد شجاع خداوند با توست :بر او ظاهر شده گفت

شود پس آن همه معجزاتی که  اي سرورم اگر خداوند با ماست چرا این همه بر ما ظلم می: گفت
کردند کجاست مگر خداوند اجداد ما را از مصر بیرون نیاورد اکنون چرا ما را  ن تعریف میاجدادما

  ترك نموده

ها  ها را از دست مدیانی با همین قدرتی که داري برو و اسرائیلی: آنگاه خداوند رو به وي نموده گفت
  .فرستم نجات بده من هستم که تو را می

توانم اسرائیل را نجات دهم در بین تمام  چطور می اي خداوند من: اما جدعون در جواب گفت
  .فرزند پدرم هستم ترین کوچکهاي قبیله منسی خاندان من از همه حقیرتر است و من  خاندان



 تورات ١٨٢
 

  .ها را به آسانی شکست خواهی داد ولی بدان که با تو هستم و مدیانی: خداوند بدو گفت

خود خدا هستی و با من خواهی بود خواهش  اًواقعگویی  اگر تو که با من سخن می: جدعون پاسخ داد
  .بمان و برایم ثابت کن جا همینکنم  می

اي سر برید و گوشت آن را پخت و با ده کیلوگرم آرد چند نان فطیر  جدعون به خانه شتافت و بزغاله
اي ریخت و آن را نزد  درست کرد سپس گوشت را در سبدب گذاشت و آب گوشت را در کاسه

  .درخت بلوط نشته آورده پیش وي نهادفرشته که زیر 

گوشت و نان را روي آن صخره بگذار و آب گوشت را روي آن بریز وقتی که : فرشته به او گفت
جدعون دستورات وي را انجام داد فرشته با نوك عصاي خود گوشت و نان را لمس نمود و آتش از 

  .صخره بر آمد گوشت و نان را بلعید همان وقت فرشته ناپدید شد

آرام باش و نترس تو نخواهی مرد جدعون در آنجا قربانگاهی براي خداوند : خداوند به وي فرمود
ساخت و آن را خداوند آرامش است نامید این قربانگاه هنوز در ملک عفره که متعلق به خاندان 

و یکی از گاوهاي قوي پدر خود را بگیر : عذر است باقی است همان شب خداوند به جدعون گفتابی
قربانگاه بت بعل را که در خانه پدرت هست به آن ببند و آن را واژگون کن و بت چوبی اشیره را هم 

  .که کنار قربانگاه است بشکن

پس جدعون ده نفر از نوکران خود را برداشت تا آنچه را که خداوند به او دستور داده بود انجام داد 
اما او از ترس خاندان پدرش و سایر مردم شهر این کار را در شب انجام داد صبح روز بعد وقتی مردم 

انگاه دیگري که آثار قرب ها آناز خواب بیدار شدند دیدند قربانگاه خراب شده و اثري از اشیره نیست 
پسر خود را بیرون بیاور او به خاطر خراب : گفتندقربانی روي آن بود دیدند پس با عصبانیت به یواش 

 برخاستهکردن قربانگاه و شکستن بت اشیره باید کشته شود اما یواش به همه کسانی که به ضد او 
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هستید که باید به خاطر توهین  آیا بعل محتاج کمک شماست؟ این توهین به اوست شما: بودند گفت
  .خداست بگذارید خودش از خودش دفاع کند واقعاًبه بعل کشته شوید اگر 

ها  ها و سایر قبایل همسایه با هم متحد شدند تا با اسرائیلی ها عمالیقی بعد از این واقعه تمام مدیانی
  .از رود اردن گذشته در دره اردو زدند ها آنبجنگند 

قوم اسرائیل را به وسیله من  واقعاًکه وعده فرمودي  طور هماناگر : دا چنین گفتآنگاه جدعون به خ
گذارم اگر فردا  نجات خواهی داد به این طریق آن را به من ثابت کن من مقداري پشم در خرمنگاه می

شوم که قوم اسرائیل را  صبح فقط روي پشم شبنم نشسته باشد ولی زمین خشک باشد آنگاه مطمئن می
  .شد طور همین عیناًسیله من نجات خواهی داد و به و
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  دهد ها را شکست می جدعون مدیانی

  

ها بجنگد مبادا قوم  خواهم همه این افراد با مدیانی عده شما زیاد است نمی: خداوند به جدعون فرمود
ترسد  اسرائیل مغرور شده بگویند این ما بودیم که دشمن را شکست دادیم پس به افراد بگو هر که می

دند تا بجنگند اما خدا به هزار نفر مان هزار نفر برگشتند و فقط ده و بیست بنابرایناش بازگردد  به خانه
را به کنار چشمه برد در آنجا خداوند به او  ها آنهنوز هم عده زیاد است پس جدعون : جدعون فرمود

را از نحوه آب خوردنشان به دو گروه تقسیم کن افرادي که با کف دست آب را جلوي  ها آن: گفت
زنند و دهان خود را در آب  انو مینوشند از کسانی که ز اند و آن را مثل سگ می دهان خود آورده

  .گذارند جدا کن تعداد افرادي که با دست آب نوشیدند سیصد نفر بود می

هایشان فرستاد و تنها سیصد  آوري کرده ایشان را به خانه ها و شیپورهاي آنان را جمع جدعون کوزه
هر یک از افراد یک  را به سه دسته تقسیم کرد و به ها آننفر برگزیده را پیش خود نگاه داشت و 

به : شیپور و یک کوزه سفالی که مشعلی در آن قرار داشت داد پس نقشه خود را چنین شرح داد
محض اینکه من و همراهانم شیپورها را بنوازیم شما هم در اطراف اردو شیپورهاي خود را بنوازید و با 

  .جنگیم صداي بلند فریاد بزنید ما براي خداوند و جدعون می

بعد از تعویض نگهبانان جدعون به همراه صد نفر به کنار اردو مدیان رسید ناگهان آنان  نصف شب
جنگیم و افراد  ما براي خداوند و جدعون می: ها را بشکستند و فریاد زدند شیپورها را نواختند و کوزه

ا تعقیب گریختند آنگاه سپاهیان نفتالی اشیر و منسی سپاهیان فراري مدیان ر دشمن فریاد کنان می
هاي رود اردن را  که گذرگاه: کردند جدعون براي ساکنان سراسر کوهستان افراینم پیغام فرستاد
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اي که  غراب و ذئب دو سردار مدیانی را گرفتند و غراب را بر صخره ها آنچنین کردند  ها آنببندند و 
  .شد کشتند که به اسم او نامیده می 2اکنون به نام او معروف است و ذئب را در چرخشتی
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  مرگ جدعون

  

جدعون به خانه خود بازگشت او صاحب هفتاد پسر بود زیرا زنان زیادي داشت وي همچنین در 
آورد و او را ابیملک نام نهاد جدعون در کمال پیري  دنیا بهشکیم کنیزي داشت که برایش پسري 

  .درگذشت و او را در مقبره پدرش یواش دفن کردند
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  ابیملک

  

بروید و به اهالی شکیم بگویید آیا : روزي ابیملک براي دیدن مادرش به شکیم رفت و به ایشان گفت
پادشاهی کنند یا فقط یک نفر یعنی خودم که از گوشت و  ها آنخواهند هفتاد پسر جدعون بر  می

  .هل شکیم بوداستخوان ایشان هستم و ایشان تصمیم گرفتند از ابیملک پیروي کنند زیرا مادرش ا

ملو کنار درخت  برادرش خود را پنهان کرد آنگاه تمام اهالی شکیم و بیت ترین کوچکاما یوتام 
  .بلوطی که در شکیم است جمع شده ابیملک را به پادشاهی اسرائیل برگزیدند
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  یفتاح و افرایمیها

  

  :پیغام را فرستادسپاه خود را در صافون جمع کرد و براي یفتاح این قبیله افرایم 

ات را  آییم تا تو و خانه ها کمک کنیم اکنون می چرا از ما نخواستی تا آمده تو را در جنگ با عمونی
  .بسوزانیم

من براي شما پیغام فرستادم اما نیامدید موقعی که در تنگی بودیم شما ما را یاري : یفتاح اسخ داد
شما به جنگ رفتم و خداوند مرا امداد نمود حال نکردید پس من جان خود را به خطر انداخته بدون 

  .دلیلی ندارد که شما با من بجنگید

اند خشمناك  یفتاح از این سخن افرایمیها که گفته بودند مردان جلعاد به افرایم و منسی خیانت کرده
  .شده سپاه خود را بسیج نمود و به افرایم حمله برد

ها  هاي رود اردن را گرفتند تا از فرار افرایمی اهرا شکست داد مردان جلعاد تمام گذرگ ها آن
خواست از رود اردن عبور کند مردان جلعاد راه  هاي افرایم می جلوگیري کنند هر وقت یکی از فراري

گفت نه آن وقت از او  تو از قبیله افرایم هستی اگر می: پرسیدند بستند و از او می را بر او می
فهمیدند که او افرایمی است زیرا  سبولت و از این راه می: گفت می خواستند بگوید شبولت ولی او می
افرایمی به دست مردم جلعاد کشته شد  هزار ودو چهلکردند به این ترتیب  ش را س تلفظ می ها آن

  .یفتاح مدت شش سال رهبري اسرائیل را به عهده داشت
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  سامسون ازدواج

  

یک روز سامسون به تبنه رفته بود دختري فلسطینی توجه او را جلب نمود چون به خانه برگشت 
 ها آنجریان را با پدر و مادرش در میان گذاشت و خواست آن دختر را برایش خواستگاري کنند 

  پرست بگیري هاي بت چرا باید بروي و همسري از این فلسطینی: اعتراض نموده گفتند

  دختر دلخواه من همان است او را خواستگاري کنید: پدر خود گفتولی سامسون به 

ها  خواهد براي فلسطینی دانستند که دست خدا در این کار است و بدین وسیله می پدر و مادر او نمی
  .کردند دامی بگستراند اسرائیل حکومت می که در آن زمان بر بنی

ر جوانی بیرون پریده به سامسون حمله کرد و سامسون با پدر و مادرش به تمنه رفت در همان لحظه شی
در همان لحظه روح خداوند بر او قرار گرفت و با این که سالحی با خود نداشت شیر را گرفته مثل 
یک بزغاله آن را درید اما به پدر و مادر نگفت وقتی سامسون به تمنه رسید با دختر مورد نظر خود 

  .صحبت کرد و او را پسندید

سامسون براي عروسی باز به تمنه رفت او از جاده خارج شد تا نگاهی به الشه شیر بیندازد بعد از مدتی 
که چشمش به انبوهی از زنبور و مقداري عسل در داخل الشه افتاد مقداري از آن عسل را با خود 

د اما داد و ایشان نیز خوردن ها آنبرداشت تا بخورد وقتی به پدر و مادرش رسید کمی از آن عسل را به 
دید سامسون مطابق  نگفته بود آن را از کجا آورده در حالی که پدر سامسون تدارك ازدواج او را می

 ها آنرسم جوانان آن زمان ضیافتی ترتیب داد و سی نفر از جوانان دهکده در آن شرکت کردند و به 
من سی رداي گویم اگر در این هفت روز که جشن داریم جواب معما را گفتید  معمایی می: گفت

  .دهم ولی اگر نتوانستید شما باید به من بدهید کتانی و سی دست لباس به شما می



 تورات ١٩٠
 

سه روز گذشت و ایشان شیرینی  آور زوراز خورنده خوراك بیرون آمد و از : سامسون گفت
  نتوانستند جواب معما را بدهند

جواب این معما را از شوهرت بپرس و : نزد زن سامسون رفتند و به او گفتند ها آنروز چهارم همگی 
به ما بگو وگرنه خانه پدرت را آتش خواهیم زد و تو را خواهیم سوزانید آیا این مهمانی فقط براي 

  لخت کردن ما بود

اي تو مرا دوست نداري تو از من متنفري چون بر: پس زن سامسون پیش او رفته گریه کرد و گفت
  گویی اي ولی جواب آن را به من نمی جوانان قوم معمایی گفته

  ام انتظار داري به تو بگویم من آن را به پدر و مادر خود نیز نگفته: سامسون گفت

کرد تا اینکه سرانجام در روز هفتم مهمانی سامسون جواب  ولی او دست بردار نبود و هر روز گریه می
جوانان قوم خود بازگفت پس در روز هفتم پیش از غروب آفتاب  را به وي گفت او نیز جواب را به

آورتر از شیر  تر از عسل و زور چه چیزي شیرین: جواب معما را به سامسون چنین گفتند ها آن
  .باشد می

  یافتید کردید جواب معما را نمی اگر با ماده گاو من شخم نمی: سامسون گفت

به شهر اشقلون رفته سی نفر از اهالی آنجا را کشت و  آنگاه روح خدا بر سامسون قرار گرفت و او
معماي او را گفته بودند آورد و خود از شدت عصبانیت را براي سی جوانی که جواب  ها آنهاي  لباس

ساقدوش بود به زنی داده  ها آنبه خانه پدر خود بازگشت زن سامسون نیز به جوانی که در عروسی 
  .شد
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  مرگ سامسون

  

ی جمع شدند تا جشن مفصلی برپا نمایند و قربانی بزرگی به بت خود داجون تقدیم رهبران فلسطین
با دیدن سامسون  ها آندانستند  کنند چون پیروزي بر دشمن خود سامسون را مدیون بت خود می

خداي ما دشمن ما را که زمینمان را خراب کرد و : گفتند کردند و می خداي خود را ستایش می
زدند  ها را کشت اکنون به دست ما تسلیم کرده جماعت نیمه مست فریاد می بسیاري از فلسطینی

  .سامسون را از زندان بیاورید تا ما را سرگرم کند

سامسون را از زندان به داخل معبد آورده او را در میان دو ستون برپا داشتند سامسون به پسري که 
خواهم به  دو ستون بگذار چون می دست مرا روي: کرد گفت دستش را گرفته او را راهنمایی می

هاي معبد  هزار نفر در ایوان تکیه کنم در این معبد پر شد از مردم پنج رهبر فلسطینی همراه با سه ها آن
  .کردند به تماشاي سامسون نشسته او را مسخره می

کنم مرا به یاد آور و  اي خداوند اي خداي من التماس می: سامسون نزد خدا دعا کرد و چنین گفت
هاي خود را  ها بگیرم آنگاه سامسون دست دیگر نیرویم بده تا انتقام چشمانم را از این فلسطینی بار یک

ها فشار آورد و  ها بمیرم سپس با تمام قوت بر ستون بگذار با فلسطینی: ها گذاشت و گفت بر ستون
سقف معبد بر سر رهبران فلسطینی و همه مردمی که در آنجا بودند فرو ریخت تعداد افرادي که او 
هنگام مرگش کشت بیش از تمام کسانی بود که او در طول عمرش کشته بود او مدت بیست سال 

  .رهبر قوم اسرائیل بود

  

  



 تورات ١٩٢
 

  ها عمل قبیح بنامینی

  

این واقعه زمانی روي داد که قوم اسرائیل هنوز پادشاهی نداشت مردي از قبیله الوي در آن طرف 
را به عقد خود در آورد اما آن  یهودالحم  وي دختري از اهالی بیتکرد  کوهستان افرایم زندگی می

وهرش دختر از وي دلگیر شده به خانه پدرش فرار کرد و مدت چهار ماه در آنجا ماند سرانجام ش
چون به آورد غالمی با دو االغ همراه او بود  به دستزنش رفت تا دوباره دل او را  به دنبال برخاسته

آنجا رسید زنش او را به خانه خود برد و پدرزنش از دیدن وي بسیار شاد شد پدرزنش از او خواست 
  .ی را با هم گذراندندبماند پس او سه روز در خانه ایشان ماند و اوقات خوش ها آنکه چند روزي با 

و خواستند حرکت کنند اما پدرزنش اصرار نمود که بعد از خوردن  برخاستندروز چهارم صبح زود 
امروز هم پیش ما بمان تا با هم خوش : صبحانه بروید پس از صرف صبحانه پدرزن آن مرد گفت

بگذرانیم آن مرد اول نپذیرفت اما سرانجام بر اثر اصرار پدرزنش یک روز دیگر هم ماند روز بعد 
کنم چیزي  خواهش می: تا بروند اما باز پدرزنش مانع شد و گفت ندبرخاستدوباره صبح زود  ها آن

  بخورید و تا غروب بمانید

پس ماندند و به خوردن و نوشیدن پرداختند در پایان همان روز که آن مرد و زنش و نوکرش آماده 
اکنون دیروقت است بهتر است شب را با هم دور هم باشیم و فردا : شدند پدرزنش گفت حرکت می

پیش  ها آنقبول نکرد و به اتفاق همراهانش به راه افتاد  بار اینروانه شوید ولی آن مرد  برخاستهح صب
بهتر است امشب در : شد رسیدند نوکرش به وي گفت از غروب به اورشلیم که یبوس هم نامیده می

  همین شهر بمانیم
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شود بمانیم  م در آن یافت نمیتوانیم در این شهر غریب که یک اسرائیلی ه ما نمینه : مرد جواب داد
  بهتر است به جبعه یا رامه برویم

پس به راه خود ادامه دادند غروب به جبعه که در سرزمین قبیله بنیامین بود وارد شدند تا شب را در 
را به داخل خانه خود نبرد در میدان شهر ماندند در این موقع  ها آنآنجا بسر بردند اما چون کسی 

از : اي دید پرسید گشت چون مسافران را در گوشه اش به خانه برمی خود در مزرعهپیرمردي از کار 
  روید؟ اید؟ و به کجا می کجا آمده

ها و خوراك و شراب کافی براي  ایم با اینکه یونجه براي االغ آمده یهودالحم  از بیت: مرد پاسخ داد
  دهد ما را به خانه خود راه نمی کس هیچخودمان همراه داریم 

را به خانه خود برد و کاه به  ها آنبرم پس  نگران نباشید من شما را به خانه خود می: رمرد گفتپی
  .هایشان داد ایشان پس از شستن پاها و رفع خستگی شام خوردند االغ

ران خانه پیرمرد را  اي از مردان منحرف و شهوت سرگرم گفتگو بودند ناگهان عده ها آنوقتی 
اي پیرمرد مردي را که در خانه توست بیرون بیاور تا به او تجاوز : زدند می محاصره نمودند و فریاد

  کنیم

کنم چنین عمل زشتی را انجام ندهید  برادران من از شما تمنا می: اش بیرون آمده گفت پیرمرد از خانه
  .بکنید ها آنخواهید با  آورم هر چه می او مهمان من است دختر باکره خودم و زن او را نزد شما می

 ها آنتسلیم نمود و  ها آنپیرمرد گوش ندادند پس مرد مهمان زن خود را به  هاي حرفبه  ها آنولی 
اي  دم آن زن به دم در خانه تمام شب به وي تجاوز کردند و صبح خیلی زود آن را رها ساختند سپیده

نجا ماند صبح شوهرش بر زمین افتاد و تا روشن شدن هوا در آ جا همانکه شوهرش آنجا بود آمد و 
برخیز تا برویم اما جوابی : هایش در آستانه در است به او گفت دید زنش کنار در خانه افتاده و دست



 تورات ١٩٤
 

اش شد وقتی به منزل  ي را روي االغ خود انداخته عازم خانهونشنید چون زن مرده بود پس جسد 
قطعه را براي یکی از قبایل  رسید چاقویی برداشته جسد زنش را به دوازده قطعه تقسیم کرد و هر

  .اسرائیل فرستاد

از روزي که از مصر آمدیم چنین عملی دیده : قوم اسرائیل چون این را بدیدند خشمگین شده گفتند
  .نشده ما نباید در این مورد خاموش بنشینیم
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  با قبیله بنیامین ها ارسائیلیجنگ 

  

رود اردن رهبران خود را با  سوي آنآنگاه تمام قوم اسرائیل از دان تا بئر شبع و اهالی جلعاد در 
مرد جنگی به مصفه فرستادند تا همگی متفق به حضور خداوند حاضر شده از او کسب  هزار چهارصد

  .تکلیف نمایند

  .براي ایشان تعریف کند دقیقاًرا بزرگان اسرائیل شوهر زن مقتوله را طلبیدند و از او خواستند تا واقعه 

من و زنم به جبعه در سرزمین قبیله بنیامین آمدیم تا شب را در آنجا بسر بریم : آن مرد چنین گفت
به زن من تجاوز کردند  قدر آندر تمام طول شب  ها آنهمان شب مردان جبعه قسط داشتند مرا بکشند 

م نمودم زیرا این افراد در اسرائیل عمل قبیح و او را به دوازده قطعه تقسی تا درگذشت پس من جسد
  .زشتی را مرتکب شده بودند اکنون شما خود در این مورد قضاوت کنید و حکم دهید

گردیم  هاي خود برنمی جواب دادند تا اهالی جبعه را به سزاي عملشان نرسانیم به خانه صدا یکهمگی 
  .حمله کنند پس تمام قوم اسرائیل جمع شده تصمیم گرفتند به شهر

این چه عمل زشتی است که در بین شما : آنگاه قاصدانی نزد قبیله بنیامین فرستادند و به ایشان گفتند
  صورت گرفته آن افراد شریر را که در جبعه هستند به ما تحویل دهید تا اعدامشان کنیم

نمایند که  سؤالاز خدا  ئیل رفتند تا سپاهیان اسرائیل پیش از اینکه وارد میدان جنگ شوند اول به بیت
قدم شود پس  باید پیش یهودا: شود خداوند فرمود قدم پیشکدام قبیله باید در جنگ با قبیله بنیامین 

تمام اسرائیل صبح زود حرکت کردند و در نزدیکی جبعه اردو زدند تا با مردان قبیله بنیامین بجنگند 
اسرائیلی را کشتند آنگاه به حضور خداوند  هزار ودو بیستها از شهر برون آمده در آن روز  بنیامینی



 تورات ١٩٦
 

خداوندا آیا باز با برادران بنیامینی خود : از خدا پرسیدند ها آنرفتند و تا غروب گریستند سپس 
  بلی باید جنگ را ادامه دهید: بجنگیم خداوند در جواب گفت

در مقابل جبعه سپاه اسرائیل در اطراف جبعه کمین کردند و روز سوم بیرون آمده بار دیگر 
را به دنبال خود  ها آنآرایی نمودند وقتی لشگر بنیامین براي جنگ بیرون آمد نیروهاي اسرائیلی  صف

ها حمله کرده حدود سی نفر از  ها مانند دفعات پیش به اسرائیلی کشانید و از جبعه دور ساخت بنیامینی
  .دهیم شکست می را ها آنزدند باز هم  ها فریاد می را کشتند بنیامینی ها آن

نشینی کردند تا  این جنگ به طور خالصه از این قرار بود سپاه اسرائیل در مقابل افراد قبیله بنیامین عقب
هایی که در کمین نشسته بودند فرصت دهند نقشه خود را عملی سازند پس از  به این وسیله به اسرائیلی

کردند کشتند فکر کردند باز  نشینی می که عقباینکه افراد بنیامین حدود سی نفر از سپاه اسرائیل را 
خود خارج  کمینگاهکنندگان اسرائیلی از  را شکست دهند ولی در این وقت کمین ها آنتوانند  هم می

شهر را به آتش کشیدند سپاهیان بنیامین در این شده به جبعه هجوم بردند و تمام ساکنان آن را کشته 
چون دیدند که جبعه به آتش کشیده شده و بالي شدند  موقع به پشت سر خود نگریسته هراسان

  .بزرگی دامنشان را گرفته
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  ها زنانی برای بنیامینی

  

با  ها آنرهبران اسرائیل وقتی در مصفه جمع شده بودند قسم خوردند که هرگز اجازه ندهند دختران 
 ها آنئیل آمده تا غروب آفتاب در حضور خدا نشستند  مردان قبیله بنیامین ازدواج کنند سپس به بیت

اي خداوند چرا این حادثه رخ داد و ما یکی از قبایل خود را از : گفتند گریستند و می به شدت می
  .دست دادیم

وقتی که و سالمتی تقدیم کردند هاي سوختنی  قربانگاهی ساختند و قربانی برخاستهروز بعد صبح زود 
اي از اسرائیل بود که به آنجا نیامده  براي مشورت در حضور خداوند در مصفه جمع شدیم آیا قبیله

  باشد

به  ها آنبراي اینکه معلوم شود کدام قبیله از قبایل اسرائیل از آمدن به مصفه خودداري کرده بود 
 دوازدهها  نیامده بود پس اسرائیلی کس هیچش جلعاد شمارش قوم پرداختند سپس معلوم شد که از یابی

رفته تمام مردان و زنان  ها آنرا نابود کنند  ها آننفر فرستادند تا پیش مردم یابیش جلعاد بروند و  هزار
ها را کشتند و فقط دختران باکره را که به سن ازدواج رسیده بودند باقی گذاشتند تعداد این  و بچه

ها نمایندگانی جهت  بود که به اردوگاه اسرائیل آورده شدند آنگاه اسرائیلیدختران چهارصد نفر 
ها آن چهارصد دختر را به  بازگشتند و اسرائیلی ها آنصلح نزد بازماندگان قبیله بنیامین فرستادند و 

  .ایشان دادند اما تعداد این دختران کافی نبود

ا خداوند در میان قبایل اسرائیل جدایی به وجود ولی قوم اسرائیل براي قبیله بنیامین غمگین بود زیر
از کجا زن بگیریم ولی بعد به یاد آوردند که هر  ها آنبراي بقیه : گفتند آورده بود رهبران اسرائیل می

شود پس به مردان بنیامینی گفتند بروید و خود را در  سال در شیلوه عیدي براي خداوند برگزار می



 تورات ١٩٨
 

ها بیرون بیایید و  تران شیلوه براي رقصیدن بیرون آیند شما از تاکستانتاکستان پنهان کنید وقتی دخ
  .هاي خود ببرید تا همسران شما گردند را بربایید و به خانه ها آن
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  پیشگویی بر ضد خاندان عیلی، اول سموئیل

  

آیا زمانی که اجداد تو در مصر برده فرعون : روزي یک نبی نزد عیلی آمد و براي او این پیغام را آورد
ها و  خواهید قربانی حریص هستید و می قدر ایننشان ندادم پس چرا  ها آنبودند قدرت خود را به 

کنی تو  احترام می آورند تصاحب نمایید چرا پسران خود را پیش از من نیز که براي من میهدایایی را 
اید من خدا خداي  و پسرانت با خوردن بهترین قسمت هدایاي قوم من خود را چاق و فربه ساخته

کنم که اگر چه گفتم خاندان تو و خاندان پدرت براي همیشه کاهنان من  اسرائیل هستم اعالم می
م خواهم کرد و هر که مرا حقیر کنم هر که مرا احترام کند او را احترا خواهند بود اما شما را برکنار می

کند او را حقیر خواهم کرد آنانی نیز که از خاندان تو باقی بمانند باعث غم و رنج تو خواهند شد و 
تمام نسل تو در جوانی خواهند مرد براي اینکه ثابت کنم هر آنچه با تو گفتم واقع خواهد شد بدان که 

  .دو پسرت حنفی و فینحاس در یک روز خواهند مرد

پس کاهن امینی روي کار خواهم آورد که مطابق میل من خدمت کند و هر آنچه را به او دستور 
دهم انجام دهد آنگاه هر که از خاندان تو باقی ماند براي پول و نان زانو زده تعظیم خواهد کرد و  می

  .التماسی خواهد کرد در میان کاهنان خود به من کاري بدهید تا شکم خود را سیر کنم

  

  

  

  



 تورات ٢٠٠
 

  صندوق عهد در فلسطین

  

ها صندوق عهد خدا را از ابن عزر به معبد بت خویش داجون در شهر اشدود آوردند اما صبح  فلسطینی
روز بعد که مردم شهر براي دیدن صندوق عهد خداوند رفتند دیدند که داجون در مقابل آن رو به 

داجون را برداشته دوباره سرجایش گذاشتند ولی صبح روز بعد باز همان اتفاق  ها آنزمین افتاده است 
سر داجون و دو دستش قطع  بار اینافتاد آن بت در حضور صندوق عهد خداوند رو به زمین افتاده بود 

  .شده بود

اد فرست ها آنهاي اطراف آن را سخت مجازات کرد و بالي دمل به جان  خداوند اهالی اشدود و آبادي
عهد را بیش از این در اینجا نگه  صندوقتوانیم  دیگر نمی: وقتی مردم دریافتند چه اتفاقی افتاده گفتند

داریم زیرا خداي اسرائیل همه ما را با خدایمان داجون هالك خواهد کرد اهالی عقرون رهبران 
نید و گرنه همه ما صندوق عهد خداي اسرائیل را به جاي خود برگردا: فلسطینی را احضار کرده گفتند

کرد آنانی را  را هالك می ها آنبرد ترس و اضطراب تمام شهر را فرا گرفته بود زیرا خدا  را از بین می
  .هم که نمرده بودند به دمل مبتال شدند فریاد مردم شهر تا آسمان باال رفت
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  ها پیروزی سموئیل بر فلسطینی

  

خداوند بازگشت نمایید و خدایان بیگانه را از  سوي بهاگر با تمام دل : اسرائیل گفت سموئیل به بنی
  .ها نجات خواهد داد میان خود دور کنید آن وقت خدا هم شما را از دست فلسطینی

اند سپاه خود را آماده جنگ کرده  اسرائیل در مصفه گرد آمده وقتی رهبران فلسطینی شنیدند که بنی
از دعا کردن به درگاه خدا دست نکش تا او : خواهش نموده گفتنداز سموئیل  ها آنعازم مصفه شدند 

  .ها نجات دهد ما را از دست فلسطینی

وختنی به خداوند تقدیم کرد و از او درخواست نمود تا اي را به عنوان قربانی س سموئیل بره شیرخواره
ها مغلوب شدند و تا زمانی که  ها را برهاند خداوند دعاي او را اجابت نمود پس فلسطینی اسرائیلی

اسرائیل باقی ماند  ها حمله نکردند سموئیل تا پایان عمرش رهبر بنی سموئیل زنده بود دیگر به اسرائیلی
  .پرداخت اسرائیل می رفت و در آنجا به حل مشکالت بنی جلجال و مصفه می ئیل او هر سال به بیت

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٠٢
 

  سازد شائول شهر یابیش را آزاد می

  

ها بود  شهر یابیش جلعاد که متعلق به اسرائیلی سوي بهها با سپاه خود  در این موقع ناحاش پادشاه عمونی
با ما پیمان صلح ببند و ما تو را بندگی : حرکت کرده در مقابل آن اردو زد اما اهالی یابیش گفتند

  .خواهیم کرد

به یک شرط و آن اینکه چشم راست همه شما را در بیاورم تا باعث ننگ و رسوایی : ناحاش گفت
  .اسرائیل شود

هفت روز به ما مهلت دهید تا قاصدانی به سراسر اسرائیل بفرستیم اگر : سفیدان یابیش گفتند ریش
  پذیریم ت شرط شما را میکدام نیامدند آن وق هیچ

وقتی قاصدان رسیدند و این خبر را به مردم دادند همه به گریه و زاري افتادند در این موقع شائول 
چه شده است؟ : گشت وقتی صداي گریه مردم را شنید پرسید همراه گاوهایش از مزرعه به شهر برمی

خبر را برایش بازگو نمودند وقتی شائول این را شنید روح خدا بر او قرار گرفت و بسیار  ها آنو 
کرد و به دست قاصدان داد تا به سراسر  تکه تکهرا  ها آنخشمگین شد پس یک جفت گاو گرفت و 

 تکه تکه چنین اینهر که همراه شائول و سموئیل به جنگ نرود گاوهایش : اسرائیل ببرند و بگویند
  .اهد شدخو

ها حمله برد و  فرداي آن روز صبح زود شائول با سپاه خود که به سه دسته تقسیم کرده بود بر عمونی
گفتند شائول  کجا هستند آن افرادي که می: پرداخت مردم به سموئیل گفتند ها آنتا ظهر به کشتار 

  تواند پادشاه ما باشد  نمی

  .کنیم تائیدبرویم تا دوباره پادشاهی شائول را بیایید به جلجال : آنگاه سموئیل به مردم گفت
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امروز نباید کسی کشته شود چون خداوند امروز اسرائیل را رهانیده است و بعد همه : شائول پاسخ داد
به جلجال رفتند بعد قربانی سالمتی به حضور خداوند تقدیم کردند و شائول و همه مردم اسرائیل 

  .جشن گرفتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٠٤
 

  ها فلسطینیشکست 

  

شائول دستور داد ببینید از ما چه کسانی غایب است چون جستجو کردند دریافتند که یوناتان و 
 ها فلسطینیمحافظش نیستند وقتی شائول با کاهن مشغول صحبت بود صداي داد و فریاد در اردو 

ما دیگر وقت نداریم با خداوند مشورت کنیم آنگاه شائول و : بلندتر شد پس شائول به کاهن گفت
کشند آن  ها به یاد هم افتادند و همدیگر را می همراهانش وارد میدان جنگ شدند و دیدند فلسطینی

خود که همراه نژادهاي اسرائیلی  ها هم که جز سربازان فلسطینی بودند به حمایت از هم عده از عبرانی
هایی که خود را  ها وارد جنگ شدند وقتی اسرائیلی و بر ضد فلسطینی برخاستندشائول و یوناتان بودند 

ملحق  ها آندر کوهستان افرایم پنهان کرده بودند شنیدند دشمن در حال شکست خوردن است به 
  .اون رسید ف بیتشدند بدین طریق در آن روز خداوند اسرائیل را رهانید و جنگ تا به آن طر
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  وقایع بعد از جنگ

  

لعنت بر کسی : را قسم داده گفته بود ها آنها از شدت گرسنگی ناتوان شده بودند زیرا شائول  اسرائیلی
باد که پیش از اینکه من از دشمنانم انتقام بگیرم لب به غذا بزند پس در آن روز کسی چیزي نخورده 

نکرد از آن بچشد زیرا  جرأتند که در آنجا عسل فراوان بود کس بود وقتی سربازان وارد جنگلی شد
  .ترسیدند همه از نفرین شائول می

  .اما یوناتان دستور پدرش را نشنیده بود عسل به دهان گذاشت و جانش تازه شد

  پدرت گفته است اگر کسی امروز چیزي بخورد لعنت بر او باد: یکی از سربازان به او گفت

پدرم مردم را مضطرب کرده است ببینید من که کمی عسل خوردم چطور جان گرفتم : یوناتان گفت
خوردند آیا این باعث  شد اگر امروز سربازان از غنیمتی که از دشمن گرفته بودند می پس بهتر می

  ها را بکشند شد عده بیشتري از فلسطینی نمی

ند ولی دیگر تاب تحمل نداشتند پس بر ها را از پاي درآورد ها از مخماس تا ایلون فلسطینی اسرائیلی
را سر بریده گوشتشان  ها آنهایی که غنیمت گرفته بودند حمله بردند و  گوسفندان و گاوان و گوساله

این عمل شما خیانت است سنگ بزرگی را به : را با خون خوردند وقتی خبر به شائول رسید گفت
کنند تا  ذبحکه گاو و گوسفندها را به اینجا بیاورند و  اینجا نزد من بغلطانید و بروید به سربازان بگویید

خونشان برود بعد گوشتشان را بخورند نسبت به خدا گناه نکنند شائول در آنجا قربانگاهی براي 
  .خداوند بنا کرد این اولین قربانگاه او بود



 تورات ٢٠٦
 

قسم به خداوند ایم  باید بدانیم امروز چه گناهی مرتکب شده: شائول سران قوم را جمع کرده گفت
زنده که رهاننده اسرائیل است اگر چنانچه خطاکار پسرم یوناتان هم باشد او را هم خواهم کشت اما 

  .کسی به او نگفت چه اتفاقی افتاده است

ایستیم و همه شما در سمت دیگر بعد  من و یوناتان در یک طرف می: سپس شائول به همراهش گفت
را ندادي چه اشتباهی رخ داده آیا من و یوناتان خطاکار هستیم اي خداوند چرا پاسخ م: شائول گفت

  یا دیگران خداوندا به ما نشان بده مقصر کیست

در میان : قرعه که انداختند شائول و یوناتان مقصر شناخته شدند و بقیه کنار رفتند آنگاه شائول گفت
به من بگو که چه کار : ناتان گفتمن و پسرم قرعه بیندازید قرعه به اسم یوناتان در آمد شائول به یو

  اي؟ کرده

  دستی کمی عسل چشیدم براي این باید کشته شوم؟ با نوك چوب: یوناتان جواب داد

  بلی خدا مرا مجازات کند اگر مانع کشته شدن تو شوم: شائول گفت

کشته شود؟  ها نجات داد باید یوناتان که امروز اسرائیل را از دست فلسطینی: اما افراد به شائول گفتند
یوناتان را از مرگ حتمی نجات  ها آنهرگز به خداوند قسم مویی از سرش کم نخواهد شد پس 

  .دادند

  .ها به سرزمین خود برگشتند پس از آن شائول نیروهاي خود را عقب کشید و فلسطینی

از من که شائول را به پادشاهی برگزیدم او دیگر  متأسفم: به همین سبب خداوند به سموئیل فرمود
گشت و تمام شب  متأثرسرپیچی نموده است سموئیل چون این را شنید بسیار برگشته و از فرمان من 
  .در حضور خدا ناله کرد
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دستور خدا را انجام : پرسی به او گفت وقتی سموئیل شائول را پیدا کرد شائول پس از سالم و احوال
  .دادم

گوش کن تا : سموئیل جواب دادوان چیست؟ بع گوسفندان و صداي گا پس این بع: سموئیل پرسید
  آنچه را که خدا دیشب به من گفت به تو بگویم

  خداوند چه گفته است؟: شائول پرسید

وقتی که تو شخص گمنام و کوچکی بودي خداوند تو را به پادشاهی اسرائیل : سموئیل جواب داد
پس چرا کالم خدا را اطاعت کن کنی  هاي گناهکار را ریشه برگزید او تو را فرستاد تا عمالیقی

  .نکردي و از حیوانات گذشتی

من از خداوند اطاعت کردم و هر آنچه را که به من گفته بود انجام دادم و بقیه را : شائول پاسخ داد
هالك کردم و سپاهیان بهترین گوسفندان و گاوان را گرفته با خود آوردند تا در جلجال براي 

  .خداوند خدایت قربانی کنند

  ها خشنود است یا به اطاعت از کالمش؟ آیا خداوند به قربانی: ئیل در جواب گفتسمو

کنم مرا ببخش و با من بیا تا بروم خدا را  ام التماس می گناه کرده: سرانجام شائول اعتراف نمود گفت
  .عبادت کنم

ادشاهی اسرائیل آیم چون تو سرپیچی کردي خداوند نیز تو را از پ من با تو نمی: اما سموئیل پاسخ داد
  .برکنار کرده است



 تورات ٢٠٨
 

همین که سموئیل برگشت که برود شائول رداي او را گرفت تا او را نگه دارد پس ردایش پاره شد 
امروز خداوند سلطنت اسرائیل را از تو گرفته و پاره کرده و آن را به کسی که از تو : سموئیل گفت

  .گوید میبهتر است داده است خدا که جالل اسرائیل است دروغ ن

کنم احترام مرا در  ام اما خواهش می درست است من گناه کرده: شائول بار دیگر التماس نمود گفت
  حضور مشایخ و مردم اسرائیل نگه داري و با من بیایی تا خداوند خداي تو را عبادت کنم

ائول را سرانجام سموئیل قبول کرد و با او رفت و شائول خدا را عبادت نمود پس از آن سموئیل ش
بود از اینکه شائول را پادشاه اسرائیل ساخته  متأسفبود و خداوند  عزاداردیگر ندید اما همیشه برایش 

  .بود
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  داود و جلیات

  

و در میان است جمع شدند  یهوداها لشگر خود را براي جنگ آماده کرده در سوکوه که در  فلسطینی
آرایی  ها صف نیز در دره ایال جمع شده در مقابل فلسطینیسوکوه اردو زدند شائول و مردان اسرائیل 

  .کردند

اید اي نوکران  آرایی کرده چرا براي جنگ صف: ها را صدا زد و گفت جلیات ایستاد و اسرائیلی
ام یک نفر را از طرف خود انتخاب کنید و به میدان بفرستید تا با  ها آمده شائول من از طرف فلسطینی

شوند اما اگر من  او توانست مرا شکست داده بکشد آن وقت سربازان ما تسلیم می هم مبارزه کنیم اگر
طلبم وقتی شائول و  او را کشتم شما باید تسلیم شوید من امروز نیروهاي اسرائیل را به مبارزه می

از خود داشت پدر داود که  تر بزرگداود هفت برادر (سپاهیان اسرائیل این را شنیدند بسیار ترسیدند 
ناداب و شماه بودند  ینک پیر و سالخورده شده بود از اهالی افراته بود سه برادر بزرگ داود الیاب ابیا

پسر یسی بود و گاهی از نزد شائول به  ترین کوچککه همراه شائول به جنگ رفته بودند داود 
  )تا گوسفندان پدرش را بچراند رفت میلحم  بیت

ها رجزخوانی  آمد و مقابل اسرائیلی چهل روز به میدان میآن فلسطینی هر روز صبح و عصر به مدت 
  .کرد می

این ده کیلو غله برشته و ده نان را بگیر و براي برادرانت به اردوگاه ببر داود : روزي یسی به داود گفت
را برداشته عازم  آذوقهو گوسفندان پدرش را به دست چوپانی دیگر سپرد و خود  برخاستصبح زود 

ئیل شد او درست همان موقعی که سپاه اسرائیل با فریاد و شعار جنگی عازم میدان نبرد اردوگاه اسرا
بودند به کنار اردوگاه رسید طولی نکشید که نیروهاي متخاصم در مقابل یکدیگر قرار گرفتند داود 



 تورات ٢١٠
 

کرد چشمش به آن پهلوان فلسطینی که نامش جلیات بود افتاد او  در حالی که با برادرانش صحبت می
ها چون او را دیدند پا به فرار گذاشتند  کرد اسرائیلی ها بیرون آمده رجزخوانی می از لشگر فلسطینی

  .ببینید این مرد چطور به ما عذاب آورده است: گفتند به یکدیگر می ها آن

به  چنین اینپرست کیست که  این فلسطینی بت: داود به کسانی که در آنجا ایستاده بودند گفت
کند به کسی که او را بکشد اسرائیل را از این رسوایی برهاند چه پاداشی داده  توهین می سپاهیان خدا

  شود؟ می

تو در اینجا : لیاب برادر بزرگ داود گفتگو او را با آن مردان شنید عصبانی شد و به داود گفتچون ا
  .کند کنی چه کسی از گوسفندهایت در صحرا مواظبت می چه کار می

هاي داود به گوش شائول  ام آیا حق حرف زدن هم ندارم صحبت مگر چه گفته: گفتداود در جواب 
رود و با  هیچ نگران نباشید این غالمتان می: رسید او را به نزد خود احضار نمود داود به شائول گفت

تجربه هستی ولی او از  توانی با او بجنگی تو جوان و بی چگونه می: جنگد شائول گفت آن فلسطینی می
  .وانی مرد جنگی بوده استج

خودي  برو خداوند به همراهت و لباس جنگی خود را به او داد داود کاله: شائول راضی شد و گفت
مفرغی را بر سر گذاشت و زره را بر تن کرد سپس شمشیر را به کمر بست ولی دید با چه زحمت 

اه پنج سنگ صاف از کنار ها عادت ندارم آنگ به این لباس: تواند حرکت کند و به شائول گفت می
رودخانه برداشت و در کیسه چوپانی خود گذاشت و به سراغ آن فلسطینی رفت جلیات در حالی که 

مگر : کرد به داود نزدیک شد و او را مسخره کرد و گفت سربازي سپر او را پیشاپیش وي حمل می
را نفرین کرد سپس به داود اي بعد به نام خدایان خود داود  دستی پیش من آمده من سگم که با چوب

  .بیا جلو تا گوشت بدنت را خوراك پرندگان و درندگان صحرا کنم: گفت
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آیی اما من به نام خداوند قادر متعال یعنی خداي  تو با شمشیر و نیزه به جنگ من می: داود گفت
ا خوراك جنگم من سرت را خواهم برید و الشه سپاهیانت ر اي می اسرائیل که تو به آن توهین کرده

پرندگان و درندگان صحرا خواهم کرد به این وسیله تمام مردم جهان خواهند دانست که در اسرائیل 
  .خدایی هست

اش برد و  شود به سرعت به طرف او دوید و دست به داخل کیسه داود وقتی دید جلیات نزدیک می
رفت و او را نقش زمین سنگی برداشته به طرف جلیات نشانه رفت سنگ درست به پیشانی جلیات فرو 

ساخت بدین ترتیب داود با یک فالخون و یک سنگ آن فلسطینی را کشت و چون شمشیر در دست 
ها چون  نداشت دویده شمشیر او را از غالمش بیرون کشید و با آن سرش را از تن جدا کرد فلسطینی

  .پهلوان خود را کشته دیدند برگشته پا به فرار گذاشتند

را تعقیب کرده کشتند به طوري  ها آنها یورش بردند و  را چنین دیدند بر فلسطینی ها وضع اسرائیلی
ها برگشته اردوگاه  هاي فلسطینی پر شد بعد اسرائیلی رود از الشه اي که به شعریم می که سراسر جاده

خود ها را غارت کردند داود سر بریده جلیات را به اورشلیم برد ولی اسلحه او را در خیمه  فلسطینی
  .نگه داشت

  

  

  

  

  



 تورات ٢١٢
 

  کاهنان عام قتل

  

داود از جت فرار کرده به غار عدوالم رفت و طولی نکشید که در آنجا برادران و سایر بستگانش به او 
کنم اجازه دهید پدر و  خواهش می: ملحق شدند بعد داود به مصفه مواب رفته به پادشاه مواب گفت

  .اي دارد براي من چه نقشهمادرم تحت حمایت شما باشند تا ببینم خدا 

برگرد پس داود به  یهودااز غار بیرون بیا و به سرزمین : روزي جاد نبی نزد داود آمده به او گفت
اش در دستش  اي در جبعه زیر درخت بلوطی نشسته و نیزه جنگل حارث رفت یک روز شائول بر تپه

اي مردان بنیامین گوش : ه افرادش گفتاند شائول ب بود به او خبر دادند که داود و افرادش پیدا شده
ها به شما خواهد داد آیا براي این چیزهاست که شما بر  داود مزارع و تاکستان کنید میدهید آیا فکر 
  .از شما به من نگفتید که پسرم طرفدار داود است کدام هیچچرا  اید کردهضد من توطئه 

داود را دیدم که با کاهن صحبت : ود چنین گفتآنگاه دواغ ادومی که در کنار افراد شائول ایستاده ب
شائول فوري اخیمک کاهن و بستگانش را که کاهنان نوب بودند احضار نمود وقتی آمدند  کرد می

  اي اخیمک گوش کن: شائول گفت

  بلی قربان گوش به فرمانم: اخیمک گفت

باشد که  در کمین من می برخاستهاید او بر ضد من  چرا تو و داود علیه من توطئه چیده: شائول گفت
  مرا بکشد

شخصی وفادارتر از داود که داماد  خدمتگزارانتاناما اي پادشاه آیا در بین همه : اخیمک پاسخ داد
اي نیست غالمت و خاندانش را در این مورد مقصر  شود؟ دعاي من براي او چیز تازه شماست یافت می

  ندانید
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را  ها آندانت باید کشته شوید و به سربازان دستور داد همه اي اخیمک تو و تمام خان: پادشاه فریاد زد
  .نکردند دست خود را به خون کاهنان خدا آلوده کنند جرأتبکشند اما سربازان 

و همه را کشت قربانیان هشتاد و  برخاستتو این کار را انجام بده و او : پادشاه به یواغ ادومی گفت
  .داشتند پنج نفر بودند و لباس مخصوص کاهن به تن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢١٤
 

  دهد داود شهر قعیله را نجات می

  

کنند داود از  ها را غارت می ها به شهر قعیله حمله کرده خرمن روزي به داود خبر رسید که فلسطینی
  جنگ بکنم؟ ها آنآیا بروم و با : خدا پرسید

  .ها بجنگ و قعلیه را نجات بده بلی برو با فلسطینی: خداوند پاسخ داد

ترسیم چه برسد به آنکه به قعیله برویم و با لشگر  می یهوداما حتی اینجا در : ولی افراد داود به او گفتند
  .ها بجنگیم فلسطینی

به قعیله برو من تو را کمک خواهم : خدا باز به او گفت پس داود بار دیگر در این مورد از خدا پرسید
  .هایشان را غارت کردند ها را کشتند و گله یکرد پس داود و افرادش به قعلیه رفتند و فلسطین
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لیقی   ها جنگ با ع

  

هجوم آورده شهر صقلغ را به آتش کشیده بودند و همه زنان و  یهوداها به جنوب  قبل از آن عمالیقی
و  ها زنکودکان را با خود برده بودند داود و افرادش وقتی به شهر رسیدند و دیدند چه بر سر 

گریه کردند که دیگر رمقی برایشان باقی نماند هر دو زن  قدر آنمده است با صداي بلند هایشان آ بچه
هایشان از  داود جز اسیران بودند داود بسیار مضطرب بود زیرا افرادش به خاطر از دست دادن بچه

  .خواستند او را سنگسار کنند شدت ناراحتی می

داختند وقتی به نهر بسور رسیدند دویست نفر از ها پر نفر به تعقیب عمالیقی صد ششسپس داود و آن 
افراد داود از فرط خستگی نتوانستند از آن عبور کنند اما چهارصد نفر دیگر به تعقیب دشمن ادامه 

و چیزي نخورده  روز شبانهدادند در بین راه به یک جوان مصري برخوردند و او را نزد داود آوردند او 
مقداري نان انجیري دو نان کشمشی و آب به او دادند و جان او تازه شد داود از او  ها آننیاشامیده بود 

  آیی؟ تو کیستی از کجا می: پرسید

  من مصري و نوکر یک شخص عمالیقی هستم: گفت

  برسانی؟ ها آنتوانی ما را به  می: داود از او پرسید

  یا مرا به اربابم پس ندهید حاضرم اگر به نام خدا قسم بخورید که مرا نکشید و: آن جوان پاسخ داد

خوردند و  در مزارع پخش شده می ها آنپس او داود و همراهانش را به اردوگاه دشمن راهنمایی کرد 
فراوان به چنگ آورده بودند همان  غنائم یهوداها و مردم  رقصیدند چون از فلسطینی نوشیدند و می می

روب روز بعد ایشان را از دم شمشیر گذرانیدند داود هجوم برده تا غ ها آنشب داود و همراهانش بر 
خود را بدون کم و کسر زنان و اطفال و همه متعلقات  ها آنها پس گرفت  را از عمالیقی غنائمتمام 



 تورات ٢١٦
 

ها را گرفته پیشاپیش خود  ها و رمه پس گرفتند و داود دو زن خود را نجات داد افراد داود تمام گله
  .براي داود است غنائماین همه : گفتند راندند و می می
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  مرگ شائول و پرسانش

  

ها فرار کردند و در دامنه  را شکست دادند اسرائیلی ها آنها وارد جنگ شدند و  ها با اسرائیلی فلسطینی
ها شائول و پسران او یوناتان ابیناداب و ملکیشوع را  کوه جلبوع تلفات زیادي برجاي گذاشتند فلسطینی

محاصره کردند و پسرانش را کشتند عرصه بر شائول تنگ شد و تیراندازان فلسطینی دورش را گرفته 
این کافران  به دستپیش از آنکه : پس شائول به محافظ خود گفتاو را به سختی مجروح کردند 

  .بیفتم و با رسوایی کشته شوم تو با شمشیرت مرا بکش

ولی آن مرد ترسید این کار را بکند پس شائول شمشیر خود را گرفت و خود را بر آن انداخت و مرد 
ه شائول مرد بدین ترتیب محافظ شائول چون او را مرده دید خود را روي شمشیرش انداخت و همرا

  .شائول و سه سرانش و محافظش در آن روز کشته شدند

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢١٨
 

  یهوداجنگ بین ارسائیل و 

  

روزي سپاهیان ایشبوشت به فرماندهی ابنیر از محنایم به جبعون آمدند سپاهیان داود نیز به فرماندهی 
چطور : رار گرفتند ابنیر به یواب گفتبرآمدند نیروها در کنار برکه در مقابل هم ق ها آنیواب به مقابل 

است چند نفر را از دو طرف به میدان بفرستیم تا با هم بجنگند یواب موافقت نمود پس از هر طرف 
با یکدست سر حریف خود را گرفته با دست دیگر شمشیر  ها آندوازده نفر انتخاب شدند هر یک از 

  .بعد آن مکان به میدان شمشیرها معروف شدزد تا اینکه همه مردند از آن به  را به پهلویش می
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  شود ابنیر به داود ملحق می

  

در زمانی که جنگ بین خاندان شائول و خاندان داود ادامه داشت ابنیر خاندان شائول را تقویت 
نمود یک روز ایشبوشت پسر شائول ابنیر را متهم کرد که با یکی از کنیزان شائول به نام رصفه  می

کنم  کنی من به شائول خیانت می شده است ابنیر خشمگین شد و فریاد زد آیا فکر می بستر همدختر ایه 
آیا این است پاداش من پس حاال خوب گوش کن خدا مرا لعنت کند اگر هر چه در قدرت دارم به 

  .کار نبرم تا سلطنت را از تو گرفته به داود بدهم

  .ترسید ایشبوشت در جواب ابنیر چیزي نگفت چون از او می

چه کسی باید بر این سرزمین حکومت کند اگر تو : آنگاه ابنیر قاصدانی را با این پیغام نزد داود فرستاد
  گردانم تو برمی سوي بهبا من عهد دوستی ببندي من تمام مردم اسرائیل را 

بندم که همسرم میکال دختر شائول را با خود  بسیار خب ولی به شرطی با تو عهد می: داود پاسخ داد
نزد من بیاوري پس داود این پیغام را براي ایشبوشت فرستاد همسرم میکال را به من پس بده زیرا او را 
به قیمت کشتن صد فلسطینی خریدم پس ایشبوشت میکال را از شوهرش فلطئیل پس گرفت فلطئیل 

  .شتحاال دیگر برگرد فلطئیل هم برگ: به دنبال زنش رفت در آنجا ابنیر به او گفت کنان گریه

خواهید داود را پادشاه خود  می هاست مدت: در ضمن ابنیر با بزرگان اسرائیل مشورت کرده گفت
  .بسازید حاال وقتش است

اي  کنم تا تو چنان که خواسته وقتی برگردم همه مردم اسرائیل را جمع می: ابنیر به داود قول داده گفت
  .به پادشاهی خود انتخاب کنند



 تورات ٢٢٠
 

اي از سپاهیان داود از غارت بازگشتند و غنیمت زیاد با خود آوردند  و عده به محض رفتن ابنیر یواب
وقتی به یواب گفته شد که ابنیر نزد پادشاه آمده و به سالمت بازگشته است با عجله به حضور پادشاه 

دانی که او براي جاسوسی آمده  اي چرا گذاشتی سالم برگردد تو خوب می چه کرده: رفت و گفت
کشیده که برگردد و به ما حمله کند پس یواب چند نفر را به دنبال ابنیر فرستاد تا او را بود و نقشه 

برگردانند و کنار چشمه به ابنیر رسیدند و او با ایشان برگشت اما داود از این جریان خبر نداشت وقتی 
کند وي را به  خواهد با او محرمانه صحبت شهر حبرون رسید یواب به بهانه اینکه می دروازهابنیر به 

من : کنار برد و خنجر خود را کشیده به انتقام خون برادرش او را کشت داود چون این را شنید گفت
  .در پیشگاه خدا از خون انبیر تا ابد مبرا هستم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٢١

 

  شود ایشبوشت کشته می

  

وقتی ایشبوشت پادشاه شنید که انبیر در حبرون کشته شده است هراسان گشت ایشبوشت دو فرمانده 
پسران رمون از قبیله بنیامین بودند یک روز ظهر موقعی که  ها آنهاي بعنه و ریکاب  سپاه داشت به نام

به بهانه گرفتن یک کیسه گندم  ها آنایشبوشت پادشاه خوابیده بود ریکاب و بعنه وارد خانه او شدند 
به کاخ او آمدند و به اتاق پادشاه رفته او را کشتند سرش را از تنش جدا کردند و آن را با خود 

این سر ایشبوشت پسر : برداشته از راه بیابان گریختند سر بریده ایشبوشت را به داود تقدیم کرده گفتند
ز خداوند انتقام تو را از شائول و تمام خاندان او خواست تو را بکشد امرو دشمنت شائول است که می

  .گرفته است

به خداوند زنده که مرا از دست دشمنانم نجات داد قسم که من آن شخصی را که : اما داود جواب داد
آورد کشتم آن مژدگانی بود که به او  کرد که مژده می خبر کشته شدن شائول را آورد و گمان می

گناهی را در خانه خود و در رختخوابش به قتل  ن شروري که شخص بیدادم حال آیا سزاي مردا
اند کمتر از این باشد بدانید که شما را نیز خواهم کشت بعد داود به افرادش دستور داد که هر  رسانده

را کشتند و دست و پاهایشان را بریدند و بدنشان را در کنار برکه حبرون  ها آندو را بکشند پس 
  .انداختند
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  آورند ندوق عهد را به اورشلیم میص

  

هزار نفر جمع کرد و به قریه یعاریم رفت تا صندوق عهد خدا  داود سربازان زبده خود را به تعداد سی
اي نو گذاشتند  را از آنجا بیاورد صندوق عهد را از خانه ابیناداب که در کوهستان بود برداشته بر ارابه

رفت و داود با رهبران قوم  راندند اخیو پیشاپیش صندوق عهد می پسران ابیناداب گاوهاي ارابه را می
که از پشت سر او در حرکت بودند با صداي تار و چنگ و دایره زنگی و دهل و سنج با تمام قدرت 

کردند اما وقتی به خرمنگاه رسیدند گاوها لغزیدند و عزه دست خود  می کوبی پايخواندند و  آواز می
ور شد و براي این  هد را گرفت که نیفتد آنگاه خشم خداوند بر عزه شعلهرا دراز کرد و صندوق ع

کنار صندوق عهد کشت داود از این عمل خدا غمگین شد و آن مکان را  جا هماناحترامی او را در  بی
  .مجازات عزه نامید که تا به امروز نیز به این مکان معروف است

توانم صندوق عهد را به خانه ببرم پس تصمیم  چطور می: آن روز داود از خداوند ترسید و گفت
گرفت آن را به خانه عوبید که از جت آمده بود ببرد صندوق عهد سه ماه در خانه او ماند و خداوند او 

را برکت داده نزد او رفت و صندوق  ها آنو تمام اهل خانه او را برکت داد داود وقتی شنید خداوند 
کردند بیشتر  اورشلیم رهسپار شد مردانی که آن را حمل می سوي بهعهد را گرفت و با جشن و سرور 
را متوقف کرد تا یک گاو یک گوساله فربه قربانی کند داود  ها آناز شش قدم نرفته بودند که داود 

به این ترتیب کنان  رقصید سپس شادي لباس کاهنان را پوشیده بود و با تمام قدرت در حضور خدا می
کنان صندوق عهد را به اورشلیم آوردند وقتی جمعیت همراه  قوم اسرائیل با صداي شیپورها و شادي

کند پس در  می کوبی پايرقصد و  صندوق وارد شدند میکال از پنجره نگاه کرد و داود را دید که می
نظر گرفته بود گذاشتند و اي که داود براي آن در  دل خود او را تحقیر کرد سپس صندوق را در خیمه

هاي سوختنی و سالمتی به خدا تقدیم نمود اما میکال به استقبال او آمده با لحنی تحقیرآمیز  داود قربانی
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چقدر با وقار و سنگین بود خوب خودش را مثل یک آدم ابله پادشاه اسرائیل امروز : به داود گفت
رقصیدم بلی اگر الزم باشد  در حضور خدا می من امروز: جلوي کنیزان رسوا کرد داود به میکال گفت

شوم ولی مطمئن باش احترام من پیش کنیزان از بین نرفته میکال  تر می و نادان تر کوچکاز این هم 
  .فرزند ماند دختر شائول تا آخر عمر بی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٢٤
 

  فتوحات داود

  

 ترین بزرگرا شکست داد و شهر جت را که  ها آنده ها حمله کر پس از چندي باز داود به فلسطینی
  .گرفت ها آنشهر ایشان بود از دست 

داود مواب را شکست داده اسیران را به ردیف در کنار هم روي زمین خوابانید سپس از هر سه نفر دو 
دادند  نفر را کشت و یک نفر را زنده نگه داشت بازماندگان موابی تابع داود شده به او باج و خراج می

هزار سرباز پیاده را به اسیري گرفت بعد  هزار سرباز و بیست نین داود هزاران سرباز سواره هفتچهم
 هزار ودو بیستها نگه داشت رگ پاي بقیه اسبان را نیز قطع کرد او همچنین با   صد اسب را براي ارابه

را کشت بدین  ها آنسرباز سوري که از دمشق براي کمک به هدد عزر آمده بودند جنگید و همه 
  .بخشید رفت خداوند او را پیروزي می ترتیب داود هرجا می

نید که داود پیروز شده است پسرش هدورام را فرستاد تا سالم وي را توعو پادشاه حمات وقتی ش
برساند و به او تبریک بگوید هدورام هدایایی از طال و نقره به داود داد و داود همه این هدایا را با طال 

ها و نیز از هدد عزر پادشاه به غنیمت  ها عمالیقی ها فلسطینی ها عمونی ها موابی اي که از ادومی و نقره
  .گرفته بود وقف خدا کرد
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  داود و بتشبع

  

ها را  عمونی ها آنها فرستاد  اسرائیل را به فرماندهی مواب به جنگ عمونی قشونبهار سال بعد داود 
شکست داده شهر ربه را محاصره کردند اما داود در اورشلیم ماند یک روز هنگام عصر داود از 

زد چشمش به  کاخ سلطنتی رفت وقتی در آنجا قدم می بام پشتو براي هواخوري به  برخاستخواب 
ر کیست معلوم شد زنی زیبا افتاد که مشغول حمام کردن بود داود یک نفر را فرستاد تا بپرسد آن دخت

اسمش بتشبع دختر الیعام و زن اوریاي است پس داود چند نفر را فرستاد تا او را بیاورند وقتی بتشبع 
شد سپس بتشبع خود را با آب طاهر ساخته به خانه برگشت وقتی بتشبع  بستر همنزد او آمد داود با او 

  .خبر دادفهمید که حامله است پیغام فرستاد و این موضوع را به داود 

  :پس داود براي یواب این پیغام را فرستاد

اوریاي را نزد من فرست وقتی او آمد داود از او سالمتی یواب و سربازان و اوضاع جنگ را پرسید 
حال به خانه برو و استراحت کن بعد از رفتن اوریاي داود هدایایی به خانه او فرستاد : سپس به او گفت

  .کاخ پیش محافظین پادشاه به سر برد دروازهت و شب را کنار اما اوریاي به خانه خود نرف

وقتی داود این را شنید اوریاي را احضار کرد و پرسید چه شده است چرا پس از این همه دوري از 
  .خانه دیشب به خانه نرفتی

صندوق عهد خداوند و سپاه اسرائیل در صحرا اردو زدند آیا رواست که من به خانه : اوریاي گفت
  م و با زنم به عیش و نوش بپردازم و با او بخوابم؟رو

بمان داود او را براي صرف شام نگه داشت و او را  جا همینبسیار خب پس امشب هم : داود گفت
  .کاخ خوابید دروازهمست کرد با این حال اوریاي آن شب نیز به خانه نرفت بلکه دوباره کنار 



 تورات ٢٢٦
 

اي براي یواب نوشت و آن را به وسیله اوریاي برایش فرستاد در نامه به  صبح روز بعد داود نامه باالخره
گیرد اوریاي را در خط مقدم بگذارد تا کشته شود  یواب دستور داده بود که وقتی جنگ شدت می

ن دانست سربازا پس وقتی یواب در حال محاصره شهر دشمن بود اوریاي را به جایی فرستاد که می
جنگند مردان شهر با یواب جنگیدند و در نتیجه اوریاي و چند سرباز دیگر  قوي دشمن در آنجا می

وقتی این : فرستاد به قاصد گفت کشته شدند وقتی یواب گزارش جنگ را براي داود میاسرائیلی 
ازه به گزارش را به عرض پادشاه برسانی ممکن است او عصبانی شود و بپرسد چرا سربازان تا این اند

  .شهر محاصره شده نزدیک شدند آن وقت بگو اوریاي هم کشته شد

تر بودند و از شهر  افراد دشمن از ما قوي: پس آن قاصد به اورشلیم رفت و به داود گزارش داد و گفت
  .خارج شده به ما حمله کردند چند نفر از سربازان ما کشته شدند که اوریاي نیز در بین ایشان بود

  .شود سیار خب به یواب بگو که ناراحت نباشد چون شمشیر فرقی بین این و آن قائل نمیب: داود گفت

نید که شوهرش مرده است عزادار شد بعد از تمام شدن سوگواري داود بتشبع را به کاخ وقتی بتشبع ش
ود در سلطنتی آورد و او نیز یکی از زنان داود شده از او پسري به دنیا آورد اما کاري که داود کرده ب

  .نظر خداوند خوش نیامد
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  امنون و تامار

  

ابشالون پسر داود خواهر زیبایی داشت به نام تامار امنون پسر دیگر داود که برادر ناتنی تامار بود 
سخت دلباخته او شد و چنان خاطرخواه خواهرش شده بود که از عشق او بیمار شد او دسترسی به 

گر داشت به یوناداب و برادرزاده داود بود  ولی امنون رفیق حلیه تامار نداشت زیرا تامار باکره بود
  به من بگو چه شده؟: روزي یوناداب به امنون گفت

  ام ام شده من عاشق تامار خواهر ناتنی: امنون به او گفت

در بسترت دراز بکش و خودت را به مریضی بزن وقتی پدرت به عیادتت بیاید به او : یوناداب گفت
  .تامار بفرستد تا برایت خوراکی تهیه کندبگو که 

امنون چنین کرد وقتی پادشاه به عیادتش آمد از او تقاضا کرد که خواهرش تامار اجازه دهد که بیاید 
و برایش غذایی بپزد تا بخورد داود قبول کرد و براي تامار پیغام فرستاد که براي او خوراکی تهیه کند 

ر بستر خوابیده بود تامار براي او نان پخت اما وقتی سینی خوراك را تامار به خانه امنون رفت و او ب
: همه از اینجا بیرون بروید بعد به تامار گفت: پیش امنون گذاشت او نخورد و به نوکرانش گفت

دوباره خوراك را به اتاق خواب بیاور و آن را به من بده تامار خوراك را پیش او برد ولی همین که 
  عزیزم بیا با من بخواب: اشت امنون او را گرفته گفتآن را پیش او گذ

اي به بار بیاوري ما در اسرائیل  امنون این کار را نکن نباید در اسرائیل چنین فاجعه: تامار گفت
خواهیم شد فقط به پادشاه بگو و من مطمئنم اجازه خواهد داد که با من ازدواج کنی ولی  نما انگشت

زور به او تجاوز کرد و ناگهان عشق امنون به نفرت تبدیل شد و به تامار  گوش امنون بدهکار نبود و به
  از اینجا برو بیرون: گفت



 تورات ٢٢٨
 

این کار را نکن بیرون راندن من بدتر از آن عملی است که با من کردي اما : تامار با التماس گفت
رسم بود که این دختر را از اینجا بیرون کن در آن زمان : امنون توجه نکرد و به نوکرانش گفت

پوشیدند اما تامار لباس رنگارنگ خود را پاره کرد خاکستر  دختران باکره پادشاه لباس رنگارنگ می
  .کنان از آنجا دور شد هایش را روي سرش گذاشت و گریه بر سر خود ریخته دست

باش و ببینم آیا برادرت امنون به تو تجاوز کرده ناراحت ن: وقتی برادرش ابشالوم او را دید پرسید
اندازه  نگذار این موضوع از خانواده ما بیرون درز کند وقتی این خبر به گوش داود پادشاه رسید بی

عصبانی شد اما ابشالوم به سبب این عمل زشت با امنون کینه به دل داشت و درباره این موضوع با او 
  .هیچ سخن نکرد
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  شورش شبع

  

یپورش را به صدا در آورده مردم را به دور خود جمع کرد و در این وقت مرد آشوبگري به نام شبع ش
هایتان بروید پس همه غیر از  خواهیم او رهبر ما نیست اي مردم اسرائیل به خانه ما داود را نمی: گفت
نزد پادشاه خود ماندند و از اردن تا  یهوداداود را ترك گفته به دنبال شبع رفتند اما مردان  یهوداقبیله 

و را همراهی کردند وقتی پادشاه به کاخ خود در اورشلیم رسید دستور داد آن ده کنیزي را اورشلیم ا
اي که زیر نظر نگهبانان قرار  که براي نگهداري کاخ در آنجا گذاشته بود از دیگران جدا کرده به خانه

نشد پس از آن ده  بستر هم ها آنداشت ببرند و هر چه الزم دارند به ایشان بدهند و داود دیگر هرگز با 
زن تا آخر عمرشان در انزوا ماندند سربازان ابیشاي با محافظین دربار و یواب با بهترین سربازان خود از 
اورشلیم خارج شده به تعقیب شبع پرداختند وقتی به سنگ بزرگی که در جبعون بود رسیدند با عماسا 

آمد تا با عماسا  بود وقتی پیش میروبرو شدند یواب لباس نظامی پوشیده و خنجر به کمر بسته 
خواهد او را ببوسد با  پرسی کند آهسته خنجرش را از غالف بیرون کشید و به بهانه اینکه می احوال

اي برادر از دیدنت خوشحالم عماسا متوجه خنجر نبود : دست راستش ریش او را گرفت و گفت
به طوري که جا مرد  یخت عماسا جابههاي او بر زمین ر یواب خنجر را به شکم او فرو کرد و روده

یواب الزم ندید ضربه دیگري به او بزند سپس به تعقیب شبع ادامه دادند یکی از سرداران یواب به 
اگر طرفدار داود هستید بیایید و به یواب ملحق شوید عماسا در وسط راه غرق : سربازان عماسا گفت

اند  دور جنازه عماسا حلقه زده به او خیره شده در خون افتاده بود آن سردار وقتی دید عده زیادي
جسد را از میان راه برداشت و آن را به صحرا برد و پوششی بر آن انداخت در این میان شبع به نزد 
تمام قبایل اسرائیل رفت نیروهاي یواب نیز به ابل رسیدند و آن شهر را محاصره کردند در آن شهر زن 



 تورات ٢٣٠
 

اي یواب به من گوش کن به : شهر یواب را صدا کرد و گفت کرد او از داخل حکیمی زندگی می
  کنیزت گوش بده هاي حرفاینجا بیا تا با تو حرف بزنم و گفت به 

دهم به ابل بروید و جوابتان را بگیرید چون ما همیشه با پندهاي حکیمانه خود  بگو گوش می: گفت
جو و وفادار  ائیل شهري قدیمی صلحخواهید شهر ما را که در اسر کنیم شما می مشکل مردم را حل می

  است خراب کنید آیا این انصاف است؟

شبع هستم اگر او را به من تسلیم کنید شهر را ترك  به دنبالنیست من فقط  طور این: یواب پاسخ داد
  .خواهیم کرد

اندازیم بعد آن زن پیش اهالی شهر رفت  بسیار خب ما سر او را از روي حصار جلوي تو می: زن گفت
نیز سر شبع را از تنش جدا کردند و پیش پاي یواب  ها آنو نقشه خود را با آنان در میان گذاشت 

  .انداختند و یواب شیپور زد و سربازانش را از حمله به شهر بازداشت
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  ها جنگ با فلسطینی

  

جنگ خسته و درمانده  بحبوحهجنگیدند داود و افرادش در  ها می ها با اسرائیلی وقتی فلسطینی بار یک
شدند یک غول فلسطینی به نام یشبیع که وزن نیزه او در حدود سه کیلو و نیم بود به داود حمله کرد و 

افراد داود به  بنابرایننزدیک بود او را بکشد اما ابیشاي به کمک داود شتافت و آن فلسطینی را کشت 
خواهیم تو را از دست  ه میدان بیایی ما نمیتو امید اسرائیل هستی و دیگر نباید ب: او گفتند دیتأک

  .بدهیم

  شمارد داود مردان جنگی را می

ور شد پس او براي تنبیه ایشان داود را بر آن داشت که  بار دیگر خشم خدا بر قوم اسرائیل شعله
  .را سرشماري کند یهودااسرائیل و 

اما  آور عملاز مردان جنگی سراسر کشور سرشماري به : پادشاه به یواب فرمانده سپاه خود گفت
خواهد دست به سرشماري  خداوند خدایت به تو عمر طوالنی دهد چرا سرورم می: یواب جواب داد

  .زند

جنگی را  اما پادشاه نظرش را عوض نکرد و یواب و سایر فرماندهان سپاه را واداشت تا بروند و مردان
  .بشمارند

و مردان جنگی  هزار صد هشتیواب گزارش کار را تقدیم پادشاه کرد تعداد مردان جنگی اسرائیل 
  .نفر بودند هزار پانصد یهودا



 تورات ٢٣٢
 

با این کاري که کردم گناه : ولی بعد از این سرشماري وجدان داود ناراحت شد پس به خدا گفت
  .را ببخشکنم این حماقت م بزرگی مرتکب شدم التماس می

به ند به جاد نبی داود نازل شد خدا صبح روز بعد قبل از اینکه داود از خواب بیدار شود کالم خداو
تواند یکی را انتخاب کند سه  گذارم و او می به داود بگو که من سه چیز پیش روي او می: جاد فرمود

 باره اینسرزمینت در  سال قحطی در کشور سه ماه فرار از دست دشمنانت یا سه روز مرض مهلک در
  فکر کن و بگو

در تنگنا هستم بهتر است به دست خدا بیفتم تا به دست انسان زیرا رحمت خدا عظیم : داود گفت
  .است

هزار نفر  تادشبر اسرائیل فرستاد که تا سه روز ادامه داشت و ه طاعوناز صبح بیماري مهلک  بنابراین
شد و به فرشته  متأسفشد خداوند  پایتخت نزدیک میدر آن کشور مردند ولی وقتی فرشته مرگ به 

برو براي خداوند قربانگاهی : آن روز جاد نبی پیش داود آمد و گفت دار نگهکافی است دست : گفت
  .در خرمنگاه یبوسی بنا کن
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ن، اول پادشاهان   وصیت داود به سلی

  

چیزي از عمرم : وصیت کرد طور اینشود پس به پسرش سلمیان  وقت وفات داود پادشاه نزدیک می
باقی نمانده تو قوي و شجاع باش به تمام احکام و قوانین شریعت موسی عمل کن اگر چنین کنی 

دانی که یواب چه بر سر من  اي که به من داده وفا خواهد کرد در ضمن تو می آنگاه خداوند به وعده
گناهان آلوده  و دست خود را به خون این بیآورد و چطور دو سردار مرا یعنی ابنیر و عماسا را کشت 

در جنگ کشته شده ولی حقیقت این است که در زمان صلح ایشان  ها آنکرد یواب وانمود کرد که 
دانی چه باید کرد تا او کشته شود شمعی پسر جیراي بنیامینی را  را کشته تو یک مرد دانا هستی و می

رفتم او به من اهانت کرد و ناسزا گفت  من به محنایم می وقتی یادآورهم که از اهالی بحوریم است به 
سزا  اما وقتی او براي استقبال از من به کنار رود اردن آمد قسم خوردم او را نکشم ولی تو نگذار او بی

  .باید کشته شوددانی که او چگونه  بماند می

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٣٤
 

  مرگ ادونیا

  

  اي؟ به چه قصدي اینجا آمده: بتشبع از او پرسیدسلمان رفت یک روز ادوینا به دیدن بتشبع مادر 

  ام درخواستی از تو بکنم قسط بدي ندارم آمده: ادونیا گفت

  خواهی چه می: بتشبع پرسید

دانی که سلطنت مال من شده بود و تمام مردم هم انتظار داشتند که بعد از پدرم من  تو می: ادونیا گفت
ادرم سلیمان به پادشاهی رسید چون این خواست به پادشاهی برسم ولی وضع دگرگون شد و بر

خداوند است از طرف من با برادرم سلیمان پادشاه گفتگو کن و به او بگو که ابیشگ شونمی را به من 
  .به زنی بدهد

  بسیار خب: بتشبع گفت

  من یک خواهش کوك از تو دارم: پس بتشبع نزد سلیمان پادشاه رفت و گفت

  کنم دانی که هرگز آن را رد نمی چیست میمادر خواهش تو : سلیمان گفت

  بگذار برادرت ادونیا با ابیشگ ازدواج کند: بتشبع گفت

چطور است همراه ابیشگ سلطنت را هم به او بدهم تا او با یواب و : سلیمان در جواب بتشبع گفت
  ابیاتار کاهن روي کار بیایند و قدرت فرمانروایی را به دست بگیرند

خدا مرا نابود کند اگر همین روز ادونیا را نابود نکنم به : قسم خورد و گفتسپس سلمیان به خدا 
  خداوند زنده قسم که او را زنده نخواهم گذاشت
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  .پس سلیمان پادشاه به بنایا دستور داد که ادونیا را بکشد و او نیز چنین کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٣٦
 

  مرگ شمعی

  

اي براي خود در اورشلیم بساز و از اورشلیم  خانه: سپس پادشاه شمعی را احضار کرد و به او گفت
  خارج نشو

کنم ولی بعد از سه سال دو نفر از غالمان شمعی پیش  هر چه بگویید اطاعت می: شمعی عرض کرد
اخیش پادشاه جت فرار کردند وقتی به شمعی خبر دادند که غالمش در جت هستند او االغ خود را 

را به اورشلیم باز آورد  ها آنو غالمش را در آنجا یافت و آماده کرد و به جت نزد اخیش رفت ا
 بهمگر تو را : سلیمان وقتی شنید که شمعی از اورشلیم به جت رفته و برگشته او را احضار کرد و گفت

کشم پس چرا قول خود را  نگفتم که اگر از اورشلیم بیرون بروي تو را می تأکیدقسم ندادم و  خدا
هایی در حق پدرم داود پادشاه کردي اما خداوند به من برکت  چه بديدانی  شکستی تو خوب می

  .خواهد داد و سلطنت داود را تا ابد پایدار خواهد ساخت

  .آنگاه به فرمان پادشاه بنایا شمعی را بیرون برد و او را کشت به این ترتیب سلطنت سلیمان برقرار ماند
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ن از خدا   درخواست سلی

  

ترین قربانگاه آنجا قرار داشت و او هزار  سلیمان براي قربانی کردن به جبعون رفت معروف بار یک
  .گاو و گوسفند در آن محل قربانی کرد

  

  آمادگی برای ساخ خانه خدا

  

 ها آنهزار نفر را از سراسر اسرائیل به بیگاري گرفت ادو نیرام را نیز به سرپرستی  آنگاه سلیمان سی
در فرستاد به این ترتیب هر کس دو ماه  هزار نفر از آنان را به لبنان می به نوبت ده هرماهگماشت او 

در کوهستان  تراش سنگو هشتاد هزار خانه خود بود و یک ماه در لبنان سلیمان هفتاد هزار باربر 
تراشها به دستور پادشاه  سنگکردند  نظارت می ها آنسیصد سرکارگر بر   و  هزار  داشت و سه

بران  تراشیدند اهالی جبل هم به چوب کندند و می هاي مرغوب بزرگی براي بناي خانه خدا می سنگ
  .کردند ها براي خانه خدا کمک می سلیمان و حیرام در بریدن چوب و تهیه الوار و تراشیدن سنگ

  

  

  

  



 تورات ٢٣٨
 

  شود صندوق عهد به خانه خدا منتقل می

  

قوم اسرائیل را به اورشلیم دعوت کرد تا صندوق عهد  آنگاه سلیمان پادشاه تمام سران قبایل و طوایف
ها در ماه ایتانیم  در روزهاي عید خیمه ها آنهمه خداوند را که در شهر داود بود به خانه خدا بیاورند 

که ماه هفتم است در اورشلیم جمع شدند آنگاه کاهنان و الویان صندوق عهد و خیمه عبادت را با 
اسرائیل در  بود به خانه خدا آوردند سپس سلیمان پادشاه و تمام بنی تمام ظروف مقدسی که در آن

برابر صندوق عهد جمع شدند و در آن روز تعداد زیادي گاو گوسفند قربانی کردند تعدادشان آن 
  .شد شمرد قدر زیاد بود که نمی
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ن   ثروت و شهرت سلی

  

بازرگانی و باج و خراج از پادشاهان عرب و حاکمان عالوه بر دریافت مالیات و سود سلیمان پادشاه 
شد سلیمان از این طال دویست سپر بزرگ هر  سه تن طال نیز عایدش می و سرزمین خود هر سال بیست

  .کدام به وزن چهار کیلو و سیصد سپر کوچک هر یک به وزن دو کیلو ساخت

ن تخت شش پله داشت و او یک تخت سلطنتی بزرگ نیز از عاج با روکش طالي ناب ساخت ای
قسمت باالي پشتی تخت گرد بود در دو طرف آن دو دسته بود که کنار هر دسته یک مجسمه شیر 

نظیر  ها دو مجسمه شیر ایستاده بودند این تخت در تمام دنیا بی قرار داشت در دو طرف هر یک از پله
حتی یک  ها آنود در میان هاي سلیمان و ظروف تاالر جنگل لبنان از طالي خالص ب بود تمام جام

ان بود که دیگر شد چون در زمان حکومت سلیمان طال به حدي فراو ظرف از جنس نقره هم پیدا نمی
  .نقره ارزشی نداشت

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٤٠
 

ن از خدا   علت دورشدن سلی

  

سلیمان پادشاه به غیر از دختر فرعون دل به زنان دیگر نیز بست او بر خالف دستور خدا زنانی از 
پرست مانند مواب عمون ادوم صیدون و حیت به همسري گرفت خداوند قوم  هاي بت سرزمین قوم

پرست هرگز وصلت نکنند سلیمان  هاي بت خود را سخت بر حذر داشته و فرموده بود با این قوم
ها به تدریج سلیمان را از خدا دور کردند به  زن و سیصد کنیز براي خود گرفت اینم زن صد هفت

طوري که او وقتی به سن پیري رسید به جاي اینکه مانند پدرش داود با تمام دل و جان خود از خدا 
  .ها روي آورد روي کند به پرستش بتپی
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  پیشگویی درباره نابودی یربعام

  

ات را تغییر بده تا کسی تو  قیافه: روزها ابیا پسر یربعام پادشاه بیمار شد یربعام به همسرش گفتدر آن 
را نشناسد و پیش اخیاي نبی که در شیلوه است برو او همان کسی است که به من گفته که بر این قوم 

  .شود یا نه شوم و از او بپرس که آیا فرزند ما خوب می پادشاه می

افتاد و به خانه اخیاي نبی که در شیلوه بود رسید اخیاي پیر شده بود و چشمانش  پس همسر به راه
آید تا درباره وضع  ملکه در قیافه مبدل به دیدار او می زودي بهدید اما خداوند به او گفته بود که  نمی

کند خداوند همچنین به اخیاي گفته بود که به ملکه چه بگوید سپس به او  سؤالپسر بیمارش از او 
ات را تغییر دادي من خبر ناخوشایندي برایت دارم سپس  اي همسر یربعام داخل شو چرا قیافه: گفت

  :اخیا این پیام را از جانب خدا به او داد تا به شوهرش برساند

دشاهی برسی سلطنت را از خاندان داود گرفتم و به تو دادم من تو را از میان مردم انتخاب کردم تا به پا
کرد و آنچه را من  اما تو مثل بنده من داود از دستوراتم اطاعت نکردي او از صمیم قلب مرا پیروي می

پرست شدي  کرد تو از تمام پادشاهان پیشت بیشتر بدي کردي بت ساختی و بت پسندیدم پیروي می می
 طور همانکنم  فرستم و تمام خاندان تو چه اسیر و چه آزاد را نابود می بال میپس من هم بر خاندان تو 

  .کنند که طویله را از کثافت حیوان پاك می

ات برو وقتی پایت به شهر برسد پسرت خواهد  اکنون برخیز و به خانه: سپس اخیا به همسر یربعام گفت
ند کرد ولی از تمام اعضاي خانواده یربعام مرد تمام اسرائیل براي او عزاداري کرده او را دفن خواه

شود زیرا تنها فرد خوبی که خداوند در تمام خانواده یربعام  این تنها کسی است که در قبر دفن می
  .بیند همین بچه است می



 تورات ٢٤٢
 

پس زن یربعام بازگشت به محض اینکه پاي او به آستانه کاخ سلطنتی رسید پسرش مرد پسرش را دفن 
  .اسرائیل برایش ماتم گرفتندکردند و در سراسر 
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  سلطنت ناداب در ارسائیل

  

ناداب پسر یربعام پادشاه اسرائیل شد و دو سال سلطنت کرد او  یهودادر سال دوم سلطنت اسا پادشاه 
  .نیز مثل پدرش نسبت به خداوند گناه ورزید و اسرائیل را به گناه کشانید

بجاي ناداب بر  یهودابعشا در سومین سال سلطنت اسا پادشاه  برخاستبعشا پسر اخیا بر ضد ناداب 
تخت سلطنت اسرائیل نشست او وقتی به قدرت رسید تمام فرزندان یربعام را کشت به طوري که حتی 
یک نفر هم از خاندان او زنده نماند این درست همان چیزي بود که خداوند به وسیله اخیا نبی خبر 

  .داده بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٤٤
 

  و انبیا بعلایلیا 

  

نزد اخاب پادشاه برو و به او بگو که من : یک روز خداوند به ایلیا فرمود سالی خشکدر سومین سال 
فرستم پس ایلیا روانه شد در این وقت در شهر سامره شدت قحطی به اوج رسیده  باران می زودي به

  .بود

  سرپرست امور درباره اخاب شخصی بود به نام عوبدیا

ها و نهرها را بگردیم تا شاید کمی علف پیدا  هاي چشمه ما باید تمام کناره: عوبدیا گفتاخا پادشاه به 
  .ها و قاطرهایمان را زنده نگه داریم بعضی از اسب اقالًکنیم و بتوانیم 

شناخت و پیش پاي او به خاك  فوراًعوبدیا در راه بود ناگهان ایلیا به او برخورد عوبدیا ایلیا را وقتی 
  خود تو هستی؟ واقعاًاي سرور من ایلیا آیا این : افتاد و گفت

  بلی برو به اخاب بگو که من اینجا هستم: ایلیا جواب داد

خواهی مرا به دست اخاب به کشتن دهی  ام که می اي سرورم مگر من چه گناهی کرده: عوبدیا گفت
وم روح خدا تو را از اینجا بردارد و به جاي دیگري ببرد آنگاه ترسم به محض اینکه از پیش تو بر می

  .وقتی اخاب به جستجوي تو بیاید و تو را پیدا نکند مرا خواهد کشت

  .به خداوند زنده قسم که امروز خود را به اخاب نشان خواهم داد: ایلیا گفت

پس تو : یلیا را دید گفتپس عوبدیا برگشت و به اخاب خبر داد که ایلیا پیدا شده است وقتی او ا
  اي هستی که این بال را سر اسرائیل آورده
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ام بلکه شما با سرپیچی از دستورات خدا و پرستش  من این بال را سر اسرائیل نیاورده: ایلیا جواب داد
  .اید حال برو و تمام قوم اسرائیل را روي کوه جمع کن بت بعل باعث این بال شده

ها را  خواهید هم خدا را بپرستید و هم بت تا کی می: اب به ایشان گفتوقتی همه جمع شدند ایلیا خط
اگر خداوند خداست او را اطاعت نمایید و اگر بعل خداست او را پیروي کنید اما قوم هیچ جوابی 

پنجاه   و  اما انبیا بعل چهارصد ام مانده باقیاز انبیا خدا تنها من : ندادند ایلیا در ادامه سخنان خود گفت
نموده بر هیزم قربانگاه بعل بگذارید ولی هیزم را  تکه تکهفرند حال دو گاو اینجا بیاورید و آن را ن

گذارم ولی هیزم را آتش  آتش نزنید من هم گاو دیگر را به همان ترتیب روي هیزم قربانگاه خدا می
ئیل این پیشنهاد را زنم آنگاه انبیا بعل نزد خدا دعا کنند او خداي حقیقی است و تمام قوم اسرا نمی

  .پذیرفتند

چهار : ها نهادند آنگاه گفت کردند و آن را روي هیزم تکه تکهها را روي قربانگاه گذاشته گاو را  هیزم
چنین کردند ایلیا گفت بازهم آب بریزید  ها آنهاي گاو و هیزم بریزید  سطل آب بیاورید و روي تکه

یگر هم آب بریزید و آب ریختند به طوري که آب د بار یکباز آب ریختند ایلیا باز گفت  ها آن
  .پر کرد تماماًقربانگاه را پر ساخته از آن سرازیر شد و گودال اطراف را نیز 

خود  سوي بهاي خداوند دعاي مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو خدا هستی و ایشان را 
  .گردانی من خدمتگزار تو هستم بازمی

آسمان فرستاد و قربانی و هیزم و حتی خاك و سنگ قربانگاه را نیز سوزانید و آنگاه خداوند آتشی از 
خداوند : گفتند اسرائیل این را دیدند همگی به خاك افتاده و می آب گودال را خشک نمود وقتی بنی

  .خداوند خداوند خداست

  



 تورات ٢٤٦
 

  پیشگویی مرگ اخاب

  

اي به من بزن ولی آن مرد این  ضربه با شمشیر: روزي یکی از انبیا به فرمان خداوند به دوستش گفت
چون دستور خداوند را اطاعت نکردي وقتی از اینجا بروي شیر : کار را نکرد پس آن نبی به او گفت

  .هم شد طور همینو را خواهد درید و ت

اي به او زد و مجروحش کرد  اي به من بزن آن مرد ضربه ضربه: بعد از آن نبی به یک نفر دیگر گفت
با دستمالی صورتش را پوشاند تا شناخته نشود و سر راه پادشاه منتظر ایستاد وقتی اخاب  سپس آن نبی

اي پادشاه من در میدان جنگ بودم و سربازي اسیري را : پادشاه رسید آن نبی او را صدا زد و گفت
ا وچهار کیلو نقره بدهی ی مواظب این مرد باش اگر فرار کرد یا باید هفتاد: پیش من آورد و گفت

تو مقصري و خودت : کشته خواهی شد وقتی سرگرم کارهایم بودم آن اسیر فرار کرد پادشاه گفت
  .مجازات خود را تعیین کردي

آنگاه آن نبی دستمال را از صورتش برداشت و پادشاه او را شناخت که یکی از انبیاست او به پادشاه 
ود آزاد کردي باید خودت به جاي فرماید چون بنهدد را که من خواستم هالك ش خداوند می: گفت

  .او کشته شوي و افراد تو به جاي افراد او نابود شوند

  .پس اخاب غمگین و ناراحت به کاخ سلطنتی خود که در شهر سامره بود درگذشت

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٤٧

 

  اخاب و تاکستان نبوت

  

شخصی به نام نابوت تاکستانی در یزرعیل داشت نزدیک کاخ اخاب روزي اخاب به دیدن نابوت 
  .تاکستان تو نزدیک خانه من است آن را به من بفروش: رفت و به او گفت

  حاضر نیستم آن را بفروشم زیرا از اجدادم به من به ارث رسیده وجه هیچولی نابوت جواب داد به 

برگشت و در بستر  اش سلطنتیاخاب پادشاه از این جواب رد چنان پریشان و ناراحت شد که به کاخ 
  .رویش را از همه برگردانید و لب به غذا نزدخود دراز کشید و 

  خوري؟ چه شده چرا غذا نمی: زنش پیش او آمد و پرسید

امروز از نابوت خواستم که تاکستانش را به من به نقره بفروشد و یا آن را با دیگري : اخاب جواب داد
  .عوض کند ولی او قبول نکرد

نباش نیستی بلند شو و غذا بخور هیچ ناراحت  مگر تو در اسرائیل پادشاه: ایزابل زنش به او گفت
  .گیرم تاکستان نابوت را من خودم برایت می

سفیدان  ایزابل چند نامه به اسم اخاب نوشت و با مهر سلطنتی آن را مهر کرد و براي بزرگان و ریش
در مجلس اهالی شهر را به روضه فرا خوانید و نابوت را در ص: فرستاد ایزابل در نامه خود چنین نوشت

بنشانید سپس دو ولگرد اجیر کنید تا بیایند و شهادت بدهند که نابوت به خدا و پادشاه ناسزا گفته 
آنگاه او را از شهر بیرون کشیده او را سنگسارش کنید آنگاه او را از شهر بیرون کشیده سنگسارش 

  .کردند



 تورات ٢٤٨
 

خواست به تو  ا که نابوت نمیبلند شو و تاکستانی ر: ایزابل وقتی این خبر را شنید به اخاب گفت
  .بفروشد تصرف کن چون او دیگر زنده نیست

برخیز و به شهر سامره : اخاب رفت تا تاکستان را تصرف کند در این هنگام خدا به ایلیاي نبی فرمود
او به تاکستان نابوت رفته تا آن را تصرف کند این پیغام را از جانب من به او نزد اخاب پادشاه برو 

ها در  که سگ طور همانخواهی اموال او را هم غارت کنی  یا کشتن نابوت کافی نبود حاال میبرسان آ
  بیابان خون نابوت را لیسیدند خون تو را هم خواهند لیسید

  اي دشمن من بازهم تو به سراغم آمدي: وقتی اخاب چشمش به ایلیا افتاد فریاد زد

اي بدان که بزودي خداوند تو  بلی من به سراغت آمدم زیرا تو خود را به گناه فروخته: ایلیا جواب داد
را به بالی بزرگی گرفتار خواهد ساخت و نسل تو را از روي زمین برخواهد داشت به طوري که حتی 

برد  بعشا از بین می یک مرد هم از نسل تو باقی نخواهد ماند افراد خاندان تو را مثل خاندان یربعام و
اسرائیل را به گناه کشاندي همچنین خداوند در مورد ایزابل  چون خدا را خشمگین نمودي و تمام بنی

خواهند کرد از خانواده تو هر که در شهر بمیرد  پاره پارهها بدن او را در یزرعیل  فرماید که سگ می
  .خورند او را می خورند و هر که در بیابان بمیرد الشخورها ها او را می سگ

وقتی اخاب سخنان ایلیا را شنید لباس خود را پاره کرد و پالس پوشیده روزه گرفت او در پالس 
  .زد رفت و با کسی حرف نمی زده راه می خوابید و ماتم می

پیغام دیگري از جانب خداوند به ایلیا رسید ببین اخاب چگونه در حضور من متواضع شده است حال 
آورم بلکه در  زنده است این بال را بر سرش نمی که مادامیر حضور من فروتن شده د چنین اینکه 

  .فرستم زمان سلطنت پسرش بر خاندان او این بال را می
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  کند خداوند اخزیا را مجازات می، دوم پادشاهان

  

بعد از مرگ اخاب پادشاه اسرائیل قوم مواب سر به شورش گذاشتند و از پرداخت باج و خراج به 
  .اسرائیل امتنا ورزیدند

 شدت بهدر آن روز اخزیا پادشاه جدید اسرائیل از ایوان طبقه باالي قصر خود بر سامره به زیر افتاده 
مجروح شده بود وي قاصدانی به معبد بعل زبوب بت اهالی عقرون فرستاد تا بپرسند که آیا بهبود 

  .خواهد یافت یا نه

آیا در اسرائیل : ر داد تا خود را به قاصدان پادشاه برساند و بگویداما فرشته خداوند به ایلیا نبی دستو
یابد یا  روید تا از او بپرسید که پادشاه بهبود می خدایی نیست که شما نزد بعل زبوب خداي عقرون می

اي از بستر بیماري بر نخواهی  چون چنین کاري کرده: فرماید نه به پادشاه بگویید که خداوند می
  .هی مردخواست و خوا

چرا به این : فرستادگان وقتی این خبر را از زبان ایلیا شنیدند فوري پیش پادشاه بازگشتند پادشاه پرسید
  زودي بازگشتید؟

در راه با شخصی روبرو شدیم و او به ما گفت تا نزد شما بازگردیم و بگوییم که خداوند : گفتند
کنند مگر در اسرائیل خدایی وجود ندارد  لسؤافرستی تا از بعل زبوب  چرا قاصدان می: فرماید می

  .اي از بستر بیماري بر نخواهی خواست و خواهی مرد حال که چنین کرده

  ظاهر این شخص چگونه است؟: پادشاه پرسید

  .پوستینی بر تن داشت و کمربندي چرمی بر کمر بسته بود: گفتند



 تورات ٢٥٠
 

 ها آنکرد تا او را بیاورند  مأمورسرباز او همان ایلیاي نبی است پس سرداري را با پنجاه : پادشاه گفت
اي مرد خدا پادشاه دستور : اي نشسته بود پیدا کردند آن سردار به ایلیا گفت او را در حالی که روي تپه

اگر من مرد خدا هستم آتش از آسمان نازل شود و تو و : داده است همراه ما بیایی ولی ایلیا جواب داد
  .گهان آتش از آسمان نازل شد و آن سردار و سربازانش را کشتپنجاه سربازت را نابود کند نا
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  معجزات الیوشع

  

دانی شهر ما  که می طور همان: ها نزد الیوشع آمده به او گفتند در این هنگام چند نفر از اهالی شهر اري
  .شود حاصلی زمین ما می در جاي خوبی قرار دارد ولی آب آن سالم نیست و باعث بی

 سرچشمهدر یک طشت تازه نمک بریزید و نزد من بیاورید طشت را آوردند الیوشع بر : لیوشع گفتا
خداوند این آب را سالم کرده است تا پس از این دیگر : شهر رفت و نمک را در آن ریخته گفت

  .حاصلی زمین و مرگ نشود موجب بی

  .که الیوشع گفته بود سالم شد گونه همانآب آن شهر 

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٥٢
 

  جنگ بین ارسائیل و مواب

  

آغاز  یهودااسرائیل در هجدهم سال سلطنت یهو شافات پادشاه یورام پسر اخاب سلطنت خود را بر 
کرد و دوازده سال پادشاهی نمود پایتخت او سامره بود یورام نسبت به خداوند گناه ورزید ولی نه به 

راب کرد با وجود این او نیز از کاهنان اندازه پدر و مادرش او مجسمه بعل را که پدرش ساخته بود خ
  .داشت دست برنمی ها آنپرستی کشانیده بود از  یربعام که اسرائیل را به بت

هاي خود صدهزار بره و نیز پشم صدهزار قوچ به اسرائیل باج  میشع پادشاه مواب که هر سال از گله
داد بعد از مرگ اخاب از پرداخت باج به اسرائیل امتنا ورزید پس یورام از پایتخت خارج شده تا  می

پادشاه مواب از فرستاد  یهوداسپاه اسرائیل را جمع کند سپس این پیغام را براي یهو شافات پادشاه 
  .فرمان من سرپیچی کرده آیا مرا در جنگ با او کمک خواهی کرد

  .که تو را کمک خواهم کرد از کدام طرف باید حمله را شروع کرد البته: یهو شافات در جواب گفت

  کنیم از بیابان ادوم حمله می: یورام جواب داد

د شده رهسپار جنگ شدند اما پس از هفت و نیز نیروهاي ادوم با هم متح یهوداسپس سپاه اسرائیل و 
  روز پیشروي در بیابان آب تمام شد و افراد و چهارپایان تشنه شدند

حاال چه کنیم خداوند ما سه پادشاه را به اینجا آورده است تا ما را : یورام پادشاه اسرائیل با اندوه گفت
  مغلوب پادشاه مواب کند

از جانب خدا همراه ما نیست که بگوید چه کنیم یکی از  کسی: پرسید یهودااما یهو شافات پادشاه 
  .افراد یورام جواب داد الیوشع که خادم ایلیا بود اینجاست
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و ادوم نزد الیوشع رفتند  یهودااو نبی راستین خداوند است پس پادشاهان اسرائیل و : یهو شافات گفت
  .تا با او مشورت نمایند

اي برو با انبیا پدر و مادر مشورت کن سپس گفت به  زد من آمدهچرا ن: الیوشع به پادشاه اسرائیل گفت
نبود من حتی به تو نگاه هم  یهوداذات خداوند قادر متعال قسم اگر به خاطر یهو شافات پادشاه 

اي نزد من بیاورید وقتی نوازنده شروع به نواختن کرد کالم خدا بر الیوشع نازل  کردم حال نوازنده نمی
را از  ها آنبستر خشک این رودخانه را پر از گودال کنید تا من : فرماید وند میخدا: شد و او گفت

آب مملو سازم باد و باران نخواهیم دید اما رودخانه پر از آب خواهد شد تا همان خودتان سیراب 
  .شوید و هم چهارپایانتان خداوند شما را بر مواب پیروزي خواهد داد

صبحگاهی از راه ادوم آب جاري شد و طولی نکشید که همه جا را صبح روز بعد هنگام تقدیم قربانی 
  فرا گرفت

توانستند  آیند تمام کسانی را که می پیش می ها آنوقتی مردم مواب شنیدند که سه سپاه متحد به طرف 
بجنگند از پیر و جوان جمع کردند و در مرز کشور خود موضع گرفتند ولی صبح روز بعد وقتی 

ها از آن طرف آب را مثل خون سرخ دیدند و فریاد برآوردند  آن آب تابید موابی آفتاب برآمد و بر
اند برویم و غارتشان  نگاه کنید سربازان سه پادشاه دشمن به جان هم افتاده خون یکدیگر را ریخته

  .کنیم

ر و مار حمله کردند سپاه مواب تا ها آنبه اردوگاه اسرائیل رسیدند سربازان اسرائیلی به  که همیناما 
هاي  را ویران نمودند چشمه ها آنها پر ساخته  شد شهرها را خراب کردند مزارع حاصلخیز را با سنگ

کردند درختان میوه را بریدند سرانجام فقط پایتخت آنان باقی ماند که آن را هم  مسدودآب را 
  .محاصره کرده به تصرف در آوردند



 تورات ٢٥٤
 

  در سامره محارصه شدهقحطی 

  

بنهدد پادشاه سوریه تمام قواي نظامی خود را جمع کرد و شهر سامره را محاصره نمود در بعد از مدتی 
نتیجه سامره سخت دچار قحطی گردید طولی نکشید که قحطی چنان شدت یافت که یک سر االغ به 

  .شد هشتاد مثقال نقره و دویست گرم سنگدان کبوتر به پنج مثقال نقره فروخته می

  زد زنی فریاد برآورد اي سرورم به دادم برس ائیل بر حصار شهر قدم مییک روز که پادشاه اسر

  اگر خداوند به داد تو نرسد از من چه کاري ساخته است بگو چه شده: پادشاه جواب داد

این زن پیشنهاد کرد یک روز پسر مرا : آن زن به زنی دیگر که در کنارش بود اشاره کرد و گفت
  .س پسر مرا پختیم و خوردیم اما روز بعد او پسرش را پنهان کردبخوریم و روز بعد پسر او را پ

پادشاه وقتی این را شنید از شدت ناراحتی لباس خود را پاره کرد و مردمی که نزدیک حصار بودند 
  .دیدند که پادشاه زیر لباس خود پالس پوشیده است

  .نکنم وز سر الیوشع را از تنش جداخدا مرا نابود کند اگر امر: پادشاه گفت
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  شوند ییهو کشته می به دستیورام و اخزیا 

  

خواهید من  اگر شما می: آنگاه ییهو به ضد یورام پادشاه قیام کرد ییهو به سرداران همراه خود گفت
  فرار کند پادشاه شوم نگذارید کسی به یزرعیل

یزرعیل بستري بود دیدبانی اي سوار شد و به یزرعیل رفت یورام مجروح و در شهر  سپس ییهو بر عرابه
چند : آیند با صداي بلند خبر داد و گفت که بر برج شهر یزرعیل بود وقتی دید ییهو و همراهانش می

  آیند سوار به این طرف می

  سواري بفرست تا بپرسد خبر خوشی دارند یا نه: یورام پادشاه گفت

  که خبر خوشی دارید یا نهخواهد بداند  پادشاه می: پس سواري به پیشواز ییهو رفت و گفت

  من بیا به دنبالتو را چه به خبر خوش : ییهو پاسخ داد

  من بیا به دنبالدیدبان به پادشاه خبر داد که ییهو جواب داده تو را چه به خبر خوش 

  راند وار می این سوار باید ییهو باشد چون دیوانه او هم بازنگشت: باز خبر داد و گفت دیگر دیدبان

حاضر کنید سپس به استقبال ییهو از شهر بیرون رفتند یورام از  فوراًعرابه مرا : ن داد و گفتیورام فرما
  اي ییهو آیا خبر خوشی داري؟: او پرسید

توان  پرستی و جادوگري مادرت ایزابل رواج دارد چه خبر خوشی می بت که مادامی: ییهو جواب داد
  داشت



 تورات ٢٥٦
 

اخزیا خیانت است : نید و در حال فرار به اخزیا گفتاش را برگردا یورام چون این را شنید عرابه
  خیانت

هاي یورام نشانه رفت و قلب او را شکافت و  آنگاه ییهو کمان خود را با تمام قوت کشید به وسط شانه
  .اش افتاد او به کف عرابه

من و تو که  بار یکجنازه او را بردار و به داخل مزرعه نابوت بینداز زیرا : ییهو به سردار خود گفت
سوار بر عرابه پشت سر پدرش اخاب بودیم خداوند این پیغام را به او داد من در اینجا در مزرعه نابوت 

  .تو را به سزاي عملت خواهم رسانید زیرا نابوت و پسرانش را کشتی و من شاهد بودم

هگان فرار کرد ییهو به تعقیب وي  شهر بیت سوي بهاین وضع را دید  یهودااخزیا پادشاه  که هنگامی
رود و  پرداخت و فریاد زد او را هم بزنید پس افراد ییهو او را در سرباالیی راهی که به شهر جور می

اش مجروح کردند او توانست تا مجدو فرار کند ولی در آنجا مرد  نزدیک بیلعام است در عرابه
  .فن کردندافرادش جنازه او را به اورشلیم بردند و د
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  شوند عام می خاندان اخاب قتل

  

اخاب  انهفتاد پسر اخاب در سامره بودند پس ییهو براي مقامات و بزرگان شهر و نیز سرپرستان پسر
  اي نوشت نامه

ترین پسر اخاب را انتخاب کرده او را به پادشاهی برگزینید و براي  رسیدن این نامه شایسته محض به
  دفاع از خاندان اخاب آماده شوید

دو پادشاه از عهده این مرد بر : ترسیدند که این کار را انجام دهند و گفتند شدت بهاما بزرگان شهر 
دند ما خدمتگزار تو هستیم کسی را پادشاه نخواهیم توانیم بکنیم سپس براي ییهو فرستا نیامد ما چه می

  ساخت هر چه در نظر داري انجام بده

خواهید تابع من باشید سرهاي  اگر شما طرفدار من هستید و می: پیغام را فرستادییهو در پاسخ آنان این 
  را برایم به یزرعیل بیاورید ها آنپسران اخاب را بریده فردا در همین وقت 

کردند وقتی نامه ییهو به  هاي بزرگان شهر که سرپرست ایشان بود زندگی می هفتاد پسر اخاب در خانه
بزرگان شهر رسید هفتاد شاهزاده را سر بریدند و سرهاي آنان را در سبد گذاشته به یزرعیل بردند و به 

را به  ها آندستور داد اند  ییهو تقدیم کردند وقتی به ییهو خبر رسید که سرهاي شاهزادگان را آورده
  شهر قرار دهند و تا صبح بگذارند در آنجا بماند دروازهدو توده تقسیم کنند و کنار 

این من بودم : شهر گرد آمده بودند گفت دروازهد ییهو بیرون رفت و به جمعیتی که کنار صبح روز بع
ولی پسران او را چه کسی گناهید  و او را کشتم شما در این مورد بی برخاستمکه به ضد ارباب خود 

رسد خداوند  دهد که هر چه خدا درباره خاندان اخاب فرموده به انجام می کشته است این نشان می
  آنچه را که به ایلیاي نبی فرموده انجام داد



 تورات ٢٥٨
 

  یهوداعتلیا ملکه 

  

صادر عام تمام اعضاي خاندان سلطنتی را  وقتی عتلیا مادر اخزیا شنید که پسرش مرده است دستور قتل
  کرد تنها کسی که جان سالم به در برد یواش پسر کوچک اخزیا بود

یاداع کاهن فرماندهان محافظین دربار و محافظین مخصوص  در هفتمین سال سلطنت ملکه عتلیا یهو
را قسم داد که نقشه او را به کسی نگویند آنگاه  ها آنملکه را به خانه خداوند دعوت کرد در آنجا 

شما که در روز  سوم یکداد  ها آننشان داد سپس این دستورات را به  ها آنرا به یواش پسر اخزیا 
و  دروازهدیگر جلوي  سوم یکسبت مشغول انجام وظیفه هستید باید از کاخ سلطنتی حفاظت کنید 

دیگر پشت سر محافظین بایستید تا کسی وارد خانه خدا نشود دو دسته از شما که روز سبت  سوم یک
ستید باید در خانه خدا کشیک دهید و اسلحه به دست پادشاه را احاطه کنید و هر جا سر خدامت نی

  روید از او محافظت نمایید هر که خواست به پادشاه نزدیک شود او را بکشید می

ها مسلح کرد نگهبانان مسلح در  را با نیزه ها آنپی فرماندهان طبق دستورات عمل کردند یهویاداع 
  سراسر قسمت جلوي خانه خدا ایستادند و قربانگاه را که نزدیک مخفیگاه یواش بود محاصره کردند

اي از تورات را به او داد و او را  آنگاه یهویاداع یواش را بیرون آورد و تاج را بر سرش نهاد و نسخه
  پادشاه باد زندهسپس همه دست زدند و فریاد برآورند  کرده به پادشاهی منصوب نمود 3دهینت

ملکه عتلیا وقتی صداي نگهبانان و مردم را شنید با دیدن این منظره لباس خود را پاره کرد و فریاد 
برآورد خیانت خیانت یهویاداع به فرماندهان دستور داد او را از اینجا بیرون ببرند و در خانه خدا 
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درنگ کشته خواهد شد پس عتلیا را به اسطبل کاخ  لیا را نجات دهد بیسعی کند عت هرکسینکشند 
  کشتند جا همانسلطنتی کشانده و در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٦٠
 

  پیغام اشعیا به پادشاه

  

  :اشعیاي نبی براي حزقیا پادشاه این پیغام را فرستاد

در مورد سنحاریب پادشاه اشور شنیده است جواب فرماید که دعاي تو را  خداوند خداي اسرائیل می
دانی به چه  کند تو می ترسد بلکه تو را مسخره می او به سنحاریب این است شهر اورشلیم از تو نمی

اي به خدا قدوس  جسارت نموده چنین ایندانی به چه کسی  اي می کسی اهانت کرده و کفر گفته
  اسرائیل

هاي بلند لبنان و  هایت کوه ه من فخر بفروشی و بگویی که با عرابهتو افرادت را نزد من فرستادي تا ب
اي بلندترین درختان سرو و بهترین صنوبرهایش را قطع نمود و به دورترین  هاي آن را فتح کرده قله

آب  ها آنهاي زیادي را تصرف کرده و از  کنی که چاه اي تو افتخار می نقاط جنگلش رسیده
ام  دانی که این من بوده ود نیل مصر رسیده آن را خشک کرده است آیا نمیاي و پاي تو به ر نوشیده

ام من از همه فکرها و کارهاي تو و تنفري که نسبت به من  که به تو اجازه انجام چنین کارهایی را داده
داري آگاهم به سبب این غرور و تنفري که نسبت به من داري بر بینی تو افسار زده و در دهانت لگام 

  گردانید بازخواهماي  هم گذاشت و تو را از راهی که آمدهخوا

عالمت این رویدادها این است امسال و سه سال دیگر از گیاهان خودرو : پس اشعیا به حزقیا گفت
  استفاده خواهید کرد اما در سال سوم خواهید کاشت و خواهید دروید و در اورشلیم باقی خواهید ماند

  :گوید چنین میخداوند درباره پادشاه اشور 
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اي در برابر حصارش بنا  پشتهاو به این شهر داخل نخواهد شد سپر به دست در برابر آن نخواهد ایستاد 
نخواهد کرد و حتی یک تیر هم به داخل اورشلیم نخواهد انداخت او از همان راهی که آمده است 

  .هر دفاع خواهم کردداود از این ش ات بندهبازخواهد گشت زیرا من به خاطر خود و به خاطر 

هزار نفر از سربازان اشور را کشت به طوري که تا چشم   هشتاد و پنج و  در همان شب فرشته خدا صد
  .شد کرد جنازه دیده می کار می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٦٢
 

  پیدا شدن کتاب تورات

  

پیام را یوشیاي پادشاه در هجدهمین سال سلطنت خود شافان منشی دربار را به خانه خدا فرستاد تا این 
دهند  آورند و به کاهنان محافظ در ورودي می اي که مردم به خانه خدا می به کاهن اعظم بدهد نقره

آوري کن و آن را به ناظران ساختمانی خانه خدا تحویل بده تا با آن نجارها بناها و معمارها را به  جمع
  هاي خانه خدا را تعمیر کند کار گیرد و خرابی

در خانه خدا کتاب تورات را پیدا : عظم نزد شافان منشی دربار رفت و گفتیک روز حلقیا کاهن ا
  ام سپس به شافان نشان داد تا آن را بخواند کرده

داد در مورد کتابی نیز که حلقیا کاهن اعظم در  وقتی شافان گزارش کار ساختمان خدا را به پادشاه می
  خانه خدا پیدا کرده بود با او صحبت کرد

کلمات تورات را شنید از شدت ناراحتی لباس خود را پاره کرد و به حلقیا کاهن اعظم وقتی پادشاه 
از خداوند بپرسید که من و قومم چه باید بکنیم بدون شک خداوند از ما خشمگین : شافان منشی گفت

  است چون اجداد ما مطابق دستورات او که در این کتاب نوشته شده رفتار نکردند

کرد  فان نزد زنی به نام حلبه رفتند که نبیه بود و در محل دوم اورشلیم زندگی میعسایا شاپس حلقیا و 
که نزد پادشاه بازگردند و این پیغام را از جانب خداوند : وقتی جریان را براي او تعریف کردند گفت

بال ام و تو آن را خواندي بر این شهر و مردمانش  که در کتاب تورات فرموده طور همان: به او بدهند
اند  خشم مرا برانگیخته باکارهایشاناند و  پرست شده مرا ترك گفته بت یهوداخواهم فرستاد زیرا مردم 

خاموش نخواهد شد اما من دعاي تو را اجابت خواهم  شده افروختهکه بر اورشلیم پس آتش خشم من 
  .نمود و این بال را پس از مرگ تو بر این سرزمین خواهم فرستاد
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کتاب تورات را خواندي و از  که هنگامیتو این بال را نخواهی دید و در آرامش خواهی مرد زیرا 
شده لباس خود را پاره نمودي  متأثراخطار من در مورد مجازات این سرزمین و ساکنانش آگاه شدي 

  و در حضور من گریه کردي فروتن شدي

  فرستادگان پادشاه این پیغام را به او رساندند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٦٤
 

  یهودایحویاقیم پادشاه 

  

شد و یازده سال بر اورشلیم سلطنت کرد یحویاقیم  یهوداوپنج ساله بود که پادشاه  یحویاقیم بیست
مانند اجدادش نسبت به خدا گناه ورزید در دوره سلطنت یحویاقیم نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم 

  حمله کرد یحویاقیم تسلیم شد و سه سال به او باج و خراج پرداخت و سپس شورش نمود

را نابود کنند بدون شک این بالها به  یهوداخداوند قشون بابلی سوري موابی و عمونی را فرستاد تا 
گناهان پر کرده بود و خداوند نخواست  نازل شد زیرا منسی اورشلیم را از خون بی یهودافرمان خدا بر 

  .این گناهان را ببخشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٦٥

 

  تربک خانه خدا، عزرا

  

آمیز حجی و زکریاي  هاي تشویق ازسازي خانه خدا مشغول شدند و در اثر پیامبه ب یهودپس سران قوم 
نبی کار را پیش بردند و سرانجام خانه خدا مطابق خداي اسرائیل و فرمان کورش و داریوش و اردشیر 
پادشاهان پارس ساخته شد به این ترتیب کار بازسازي خانه خدا در روز سوم ماه ادار از سال ششم 

  یوش پادشاه تکمیل گردیدسلطنت دار

در این هنگام کاهنان الویان و تمام کسانی که از اسیري بازگشته بودند با شادي خانه خدا را تبرك 
نمودند براي تبرك خانه خدا صد گاو دویست قوچ و چهارصد بره قربانی شد دوازده بز نیز براي 

و الویان را سر خدمت خود در خانه  کفاره گناهان دوازده قبیله اسرائیل قربانی گردید سپس کاهنان
  .ات شریعت موسی به کار مشغول شوندخدا قرار داد و طبق دستور

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٦٦
 

  جدایی از زنان غیر یهودی

  

کرد عده  کنان دعا و اعتراف می که عزرا در مقابل خانه خدا روي بر زمین نهاده بود و گریه طور همان
  .زیادي از زنان و مردان و اطفال اسرائیلی نیز دورش جمع شدند و با او گریه کردند

کنیم که نسبت به خداي  ما اعتراف می: سپس شکنیا پسر یحی نیل که از طایفه عیالم بود به عزرا گفت
گناه ورزیدیم چون با زنان غیر یهودي ازدواج کردیم ولی با وجود این باز امیدواري براي  خود
دهیم که از زنان خود جدا شویم و  اسرائیل باقی است اینک در حضور خداي خویش قول می بنی
را با فرزندانشان از این سرزمین دور کنیم ما در این مورد از دستور تو و آنانی که از خدا  ها آن
  .نماییم حال برخیز و به ما بگو چه کنیم کنیم و طبق شریعت عمل می ترسند پیروي می می

اسرائیل خواست تا قسم بخورند که هر چه  آنگاه عزرا بلند شد و از سران کاهنان و الویان و تمام بنی
هو و به اتاق ی برخاستشکنیا گفته است انجام دهند و همه قسم خوردند سپس عزرا از برابر خدا 

حانان رفت و شب در آنجا ماند ولی نه نان خورد و نه آب نوشید چون به سبب گناه قوم ماتم گرفته 
  .بود

شوند  جمع اورشلیمو اورشلیم اعالم شد که تمام قوم باید در عرض سه روز در  یهوداپس در سراسر 
و اگر کسی از آمدن خودداري کند طبق تصمیم سران و بزرگان قوم اموال او ضبط خواهد شد و 
خود او هم از میان قوم اسرائیل طرد خواهد شد پس از سه روز که روز بیستم ماه نهم بود تمام مردان 

خاطر اهمیت  به ها آنو بنیامین در اورشلیم جمع شدند و در میدان جلوي خانه خدا نشستند  یهودا
: لرزیدند سپس عزرا کاهن بلند شد و به ایشان چنین گفت بارید می موضوع و باران شدیدي که می
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اید و با این کارتان به گناهان  اید چون با زنان غیر یهودي ازدواج کرده شما مرتکب گناه شده
  .ت او را به جا آوریداید حال در حضور خدا به گناهان خود اعتراف کنید و خواس اسرائیل افزوده بنی

دهیم ولی این کار یکی دو روز نیست چون  اي انجام می همه با صداي بلند جواب دادند آنچه گفته
توانیم  بارد و بیش از این نمی عده زیادي به چنین گناهی آلوده شدند در ضمن باران هم به شدت می

رسیدگی کنند سپس هرکس که زن غیر  اینجا بایستیم بگذار سران ما در اورشلیم بمانند و به این کار
یهودي دارد در وقت تعیین شده با بزرگان و قضات شهر خود بیاید تا به وضعش رسیدگی شود و 

  .خشم خداي ما از ما برگردد

شان را  قوم این روش را پذیرفتند و عزراي کاهن چند نفر از سران طایفه را انتخاب کرد و اسامی
هم تحقیق خود را شروع کردند و در عرض سه ماه به وضع مردانی که نوشت این گروه روز اول ماه د

  .همسران بیگانه داشتند رسیدگی نمودند

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٦٨
 

  ای در دست خداوند پادشاه آشور وسیله

  

بز   حاش  شالل خداوند به من فرمود که لوحی بزرگ بگیرم و با خط درشت روي آن بنویسم مهیر
  .شد یعنی دشمنانت به زودي نابود خواهند

که مردانی امین هستند خواستم هنگام نوشتن حاضر باشند و شهادت دهند  زکریامن از اوریا کاهن و 
: آمد خداوند فرمود دنیا بهپسرمان  که هنگامیام پس از چندي همسرم حامله شد و  که من آن را نوشته

اما بگوید پادشاه آشور به دمشق بز بگذار پیش از آنکه این پسر بتواند بابا و م  حاش  شالل نام او را مهیر
  .را غارت خواهد کرد ها آنو سامره یورش خواهد برد و اموال 

شمارند و دلشان  مالیم نهر را خار می هاي آب یهوداحال که مردم : پس از آن باز خداوند به من فرمود
جا خواهم آورد با پادشاه و فتح پادشاه خوش است من پادشاه آشور را با تمام سپاه نیرومندش به این

هجوم خواهد  یهوداسازد بر  هایش را پر از آب می کنند و کناره مانند رود فرات که طغیان می ها آن
  .آورد و سراسر خاك آن را خواهند پوشانید
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  مجازات قوم ارسائیل

  

هستند که قوم اسرائیل را مجازات خواهد کرد و تمام قوم که در سامره و سایر شهرها : خداوند فرموده
  .خواهند فهمید که او این کار را خواهد کرد

ها را از غرب  ها را از شرق و فلسطینی خداوند دشمنان اسرائیل را علیه او برانگیخته است او سوري
او همچنان براي مجازات  فرستاده تا اسرائیل را ببلعد با این حال خشم خداوند فروکش نکرده و دست

  .دراز است

خداوند در یک روز مردم اسرائیل و  بنابراینگردد  خدا برنمی سوي بهند و ک اسرائیل توبه نمی
سفیدان و اشراف اسرائیل  ریشرهبرانشان را مجازات خواهد کرد و سر و دم این قوم را خواهد برید 

  سر قوم هستند و انبیاي کاذبش دم آن

ان نیز رحم نخواهد کرد زیرا زنان و یتیمانش خداوند جوانانشان را مجازات خواهد کرد و حتی بر بیوه
هستند به این سبب است که هنوز خشم خدا فروکش نکرده  گو دروغهمه اینان خدانشناس شرور و 

شرارت این قوم باعث شده غضب خداوند قادر متعال است و دست او براي مجازات ایشان دراز است 
سوزاند تمام جنگل را فرا گیرد و دود غلیظی به  افزوده گردد و مانند آتشی که خار و خس را می

کند لقمه  سوزند و حتی برادر به برادر کمک نمی فرستد همه را بسوزاند مردم مانند هیزم می آسمان می
هاي خودشان را نیز  شوند از شدت گرسنگی حتی بچه یر نمیقاپند اما س را از دست یکدیگر می

ولی با وجود این  برخاستند یهوداخورند قبیله منسی و قبیله افرایم به ضد یکدیگر و هر دو به ضد  می
  .کند و دست او هنوز براي مجازات ایشان دراز است خشم خدا فروکش نمی

  



 تورات ٢٧٠
 

  ای در دست خدا پادشاه آشور وسیله

  

به دست خواهم گرفت و براي مجازات آنانی که بر  تنبیهمن آشور را مانند چوب : ایدفرم خداوند می
ایشان خشمناك هستم به کار خواهم برد قوم آشور را بر ضد این قوم خدانشناس خواهم فرستاد تا 

  .را غارت کنند و مانند گل زیر پاي خود لگدمال نمایند ها آن

گردد و پادشاه  جازات اورشلیم به کار گرفت آنگاه برمیپس از آن خداوند پادشاه آشور را براي م
  .کند مغرور و متکبر آشور را نیز مجازات می

ها پیروز شدم من به نیروي  من به قدرت و حکمت و دانش خود در این جنگ: گوید پادشاه آشور می
  .به یغما بردم هایشان را ام و پادشاهان را سرکوب کردم و گنج خود مرزهاي ممالک را از میا برداشته

هاي پرندگان به زمین  ممالک دنیا را مانند آشیانه پرندگان تکان دادم و ثروت آنان را که مانند تخم
کند بالی برایم تکان دهد و یا دهانش را باز کرده  جرأتریخت جمع کردم بدون اینکه کسی  می

  .جیک کند جیک

شکن است؟ آیا اره خود را  تش بیش از هیزمبالد که قدر آیا تبر به خود می: فرماید اما خداوند می
  کند؟ داند که اره می باالتر از کسی می

  کند یا انسان عصا را؟ آیا عصا انسان را بلند می
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ندگان ارسائیل   باقی

  

گاهشان آشور  باشند دیگر تکیه مانده باقی یهودازمانی فرا خواهد رسید که کسانی که در اسرائیل و 
نخواهد بود بلکه از صمیم قلب بر خداوند که یگانه وجود پاك اسرائیل است توکل خواهد داشت 

خداي قادر مطلق بازخواهند گشت هرچند اکنون سوي قوم اسرائیل مثل ریگ ساحل  سوي بهایشان 
اند و این عده به وطن بازخواهند ولی در آن زمان عده کمی از ایشان باقی خواهند م شمارند بیدریا 

  .اجرا خواهد شد شده تعییناي که  گشت زیرا مجازات عادالنه

  .که مقدر فرموده تمام سرزمین ایشان را ویران خواهد کرد طور همانخداوند خداي قادر متعال 

ها نترسید حتی اگر مانند  اي قوم من که در اورشلیم ساکنید از آشوري: فرماید خداوند متعال می
هاي قدیم بر شما ظلم کنند زیرا پس از مدت کوتاهی از مجازات شما دست خواهم کشید و به  مصري

 کنارر ها را د که مدیانی گونه همانخواهم پرداخت ایشان را مجازات خواهم کرد  ها آنهالك کردن 
ها را در دریا هالك کردم در آن روز به اسارت شما پایان خواهم داد و شما  صخره غراب و مصري

  .قوي خواهید شد و یوغ بندگی از گردن شما خواهد افتاد

  

  

  

  

  



 تورات ٢٧٢
 

  سقوط بابل

  

اي برافرازید و سربازان  پرچم جنگ را بر تپه: این است پیغامی که اشیا درباره بابل از خدا دریافت کرد
یورش برند خداوند سپاه  ها آن سوي بهنشان دهید تا  ها آنمجلل بابل را به  هاي دروازهرا فرا خوانید و 

را که بر ایشان غضبناك مقدس و شجاع خود را که مشتاق خدمتش هستند فراخوانده است تا کسانی 
هاي جهان  رسد این صدا صداي جمع شدن قوم ها به گوش می است مجازات کند صدایی در کوه

آورد  هاي بسیار دور می را از سرزمین ها آنکند  را براي جنگ آماده می ها آناست خداوند قادر متعال 
ك بابل را ویران کند و غضب سراسر خا ها آناي در دست بگیرد و توسط  تا ایشان را همچون اسلحه

  .خود را فرو نشاند

ناله کنید زیرا روز خداوند نزدیک است روزي که خداي قادر مطلق شما را هالك کند در آن روز 
  .ها آب خواهد گردید هاي همه از ترس سست خواهد شد و دل دست

مجازات خواهم کرد  من دنیا را به خاطر شرارتش و بدکاران را به سبب گناهشان: فرماید خداوند می
تمام متکبران را خار خواهم ساخت همه ظالمان را ذلیل خواهم کرد زندگان از طالي خالص نیز 

را خواهم لرزاند و زمین  ها آسمانتر خواهند بود من خداوند متعال در روز خشم طوفانی خود  کمیاب
  .را از جاي خود تکان خواهم داد

اي پراکنده و  هاي خود خواهند رفت آنان مانند گله سرزمین بیگانگانی که در بابل ساکن باشند به
آهویی که مورد تعقیب شکارچی قرار گرفته باشد به وطن خود فرار خواهند کرد هر که گیر بیفتد با 
شمشیر یا نیزه کشته خواهد شد اطفال کوچک در برابر چشمان والدینشان به زمین کوبیده خواهند شد 

  .عصمت خواهند کرد را بیها را غارت و زنان  خانه
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  انهدام پادشاه بابل

  

ها را  و آن را نابود خواهم کرد نسل بابلیمن خود بر ضد بابل برخواهم خواست : فرماید خداوند می
کن خواهم کرد بابل را به باتالق تبدیل خواهم کرد تا جغدها در آن منزل کنند با جاروي  ریشه

  .دارد از بین برود هالکت بابل را جارو خواهم کرد تا هر چه

ام به یقین واقع خواهد شد  آنچه اراده نموده و تقدیر کرده: گوید خداوند قادر متعال قسم خورده می
به سرزمین من اسرائیل برسد شکست خواهم داد و سربازانش را روي  که هنگامیمن سپاه آشور را 

نخواهد بود دست تواناي خود را دراز خواهم  ها آنهایم تار و مار خواهم کرد قوم من دیگر برده  کوه
ام بله خداوند قادر متعال  ها تقدیر کرده ها را مجازات خواهم نمود این است آنچه براي قوم کرد و قوم

تواند آن را باطل کند این دست اوست که دراز شده  این را تقدیر کرده است پس چه کسی می
  .دتواند آن را بازگردان چه کسی می بنابراین

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٧٤
 

  نبوت درباره سقوط مواب

  

شوند در  شهرهاي عار و قیر مواب در یک شب ویران می: این است پیغام خدا براي سرزمین مواب
برند تا براي شهرهاي نبو و میدبا گریه کنند همه مردم موي  خانه پناه می دییون قوم عزادار مواب به بت

روند از هر خانه صداي شیون و  ها راه می در کوچهاند  سر و ریش خود را تراشیده لباس عزا پوشیده
لرزند رودخانه  کنند و از شدت ترس به خود می زاري بلند است حتی جنگاوران مواب نیز ناله می

دیمون از خون سرخ شده باز هم خدا اهالی دیمون را مجازات خواهد کرد بازماندگان و فراریان 
  .ه شیر خواهند شدمواب نیز جان سالم بدر نخواهند برد و طعم
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  نبوت درباره مرص

  

هاي مصر در برابر او  آید بت خداوند بر ابري تندرو سوار شده و به جنگ مصر می: پیامی براي مصر
  لرزند می

ها را بر ضد یکدیگر خواهم برانگیخت تا برادر با برادر همسایه با همسایه  مصري: فرماید خداوند می
  .مملکت بجنگدشهر با شهر و مملکت با 

آب رود نیل کم خواهد شد و بعد از مدتی خشک همه ماهیگیرانی که تور و قالب به رود نیل 
اند و هر مشورت و پندي  اندازند ناامید خواهند شد و زاري خواهند کرد بزرگان شهر صوعن نادان می

مردم مصر را مانند  ها آنداده و  ها آندهند احمقانه است خداوند سرگیجه به  که به پادشاه مصر می
اند  روند گمراه کرده دانند به کجا می شوند و نمی افتند و بلند می اشخاص مست که بر قی خود می

  .تواند مصر را نجات دهد نه بزرگ و نو کوچک نه فقیر و نه ثروتمند نمی کس هیچ

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٧٦
 

  نبوت درباره مرص و حبشه

  

سرگن پادشاه آشور سپاه خود را به شهر اشدود در فلسطین فرستاد که آن را تسخیر کرد سه سال بعد 
از این رویداد خداوند به اشیا فرموده بود که لباس و کفش خود را از تن در بیاورد و عریان و پابرهنه 

خدمتگزار من اشیا  :اشدود به دست آشور افتاد خداوند فرمود که هنگامیراه برود و اشیا چنین کرد 
مدت سه سال را پابرهنه راه رفته این نشانه بالهاي هولناکی است که من بر مصر و حبشه خواهم آورد 
پادشاه آشور مردم مصر و حبشه را اسیر خواهد کرد و کوچک و بزرگ را مجبور خواهد ساخت 

  .عریان و پابرهنه راه بروند تا مصر را رسوا کند
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  اورشلیمنبوت درباره 

  

ند در تمام شهر غوغا ور ها می بام چه شده است چرا مردم شهر به پشت: این پیام براي اورشلیم است
اند اما نه  برپاست براي این شهر شاد و پر جنب و جوش چه پیش آمده است مردان اورشلیم کشته شده

اند وقتی  ندازند تسلیم شدهاند بدون اینکه تیري بی در جنگ نه با شمشیر همه رهبران با هم فرار کرده
دشمن هنوز دور بود مردم با هم گریختند و اسیر گردیدند پس مرا به حال خود بگذارید تا براي 
مصیبت قومم به تلخی بگریم کوشش نکنید مرا تسلی دهید زیرا اینک زمان آن رسیده که خداوند 

ر ما فرو ریخته است فریاد مردم قادر اورشلیم را دچار مصیبت و آشفتگی و انهدام کند دیوارهاي شه
اند و  هاي خود سوار شده افکند سپاهیان عیالم تیر و کمان را آماده کرده بر اسب ها طنین می در کوه

هاي دشمن پر  از عرابه یهوداهاي سرسبز  اند دشت گرفته به دستسربازان سرزمین قیر سپرهاي خود را 
در هم شکسته  یهودار رسیدند نیروهاي دفاعی شه هاي دروازهشده است و سواران دشمن به پشت 

  .است

را خراب کنید  ها آنشمارید تا  هاي اورشلیم را می کنید سپس خانه هاي حصار شهر را بررسی می رخنه
که این : و مصالحشان را براي تعمیر حصار به کار ببرید براي ذخیره آب خداوند قادر متعال گفته است

  .گناه شما تا به هنگام مرگ آمرزیده نخواهد شد بلی این را خداوند قادر متعال گفته است

  

  

  



 تورات ٢٧٨
 

  کند خداوند زمین را ویران می

  

اش را خراب کرده ساکنانش را پراکنده خواهد  رد پوستهخداوند زمین را ویران و متروك خواهد ک
ساخت همه به یک سرنوشت دچار خواهند شد کاهن و غیر کاهن نوکر و ارباب کنیز و خاتون 

  .خریدار و فروشنده زمین به کلی خالی و غارت خواهد شد این را خداوند فرموده است

ها  ها از بین رفته و خوشی گردند شادي اب میرسد که به دنبال شر ها فریاد آنانی به گوش می در کوچه
  .از روي زمین رخت بربسته است

  .کسانی که باقی بمانند از شادي فریاد خواهند زد و آواز خواهند خواند
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  مجازات و رستگاری ارسائیل

  

کنید هاي خود بروید و درها را پشت سر خود ببندید مدت کوتاهی خود را پنهان  اي قوم من به خانه
  .آید تا مردم دنیا را به سبب گناهانشان مجازات کند تا غضب خدا بگذرد زیرا خداوند از آسمان می

در آن روز خداوند با شمشیر بسیار تیز و برنده خود لویاتان را که ماري تیزرو و پیچنده است به سزاي 
خداوند درباره  و آن اژدها را که در دریاست خواهد کشت در آن روز اعمالشان خواهد رساند

نمایم و مرتب آن را آبیاري  پس من از این تاکستان مراقبت می: تاکستان پربار خود خواهد گفت
را یکجا آتش  ها آنکنم دیگر بر تاکستان خود خشمگین نیستم اگر ببینم خارها مزاحمش هستند  می

  .نندخواهم زد مگر اینکه این دشمنان قوم من تسلیم شوند و از من تقاضاي صلح ک

  

  رسنوشت اورشلیم

  

کنی ولی خدا تو را  هاي زیادتري به خدا تقدیم می واي بر تو اي اورشلیم اي شهر داود هر سال قربانی
سخت مجازات خواهد کرد و تو را که به قربانگاه خدا معروف هستی به قربانگاهی پوشیده از خون 

ر تو یورش خواهد آورد تو سقوط تبدیل خواهد کرد او از هر طرف تو را محاصره خواهد کرد و ب
  .ات مانند صداي ارواح مردگان از زیر خاك به زحمت شنیده خواهد شد خواهی کرد و ناله

  

  



 تورات ٢٨٠
 

  مجازات آشور

  

گوید و کلماتش مثل آتش  ور است او سخن می آید خشم او شعله اینک خداوند از جاي دور می
  .برد سر راهش باشد با خود می سوزاند نفس دهان او مانند سیل خروشانی است که هر چه می

هاي مقدس  اما شما اي قوم خدا با شادي سرود خواهید خواند درست مثل وقتی که در جشن
خانه خداوند که پناهگاه اسرائیل است پیش بروید خداوند  سوي بهخوانید آنگاه با آهنگ نی  می

هاي  صداي پرجالل خود را به گوش مردم خواهد رسانید و مردم قدرت و شدت غضب او را شعله
سوزان و طوفان و سیل و تگرگ مشاهده خواهند کرد با شنیده شدن صداي خداوند نیروي آشور 

 ها آنها بر  باتی که خداوند در جنگ با آشوريزمان با ضر ضربه خورده در هم خواهد شکست هم
ها پیش محلی عمیق و وسیع  آورد قوم خدا با ساز و آواز به شادي خواهند پرداخت و از مدت وارد می

براي سوزاندن مولک خداي آشور آماده شده است در آنجا هیزم فراوان روي هم انباشته شده و نفس 
  .ه آن را به آتش خواهد کشیددر آن دمید فشان آتشخداوند همچون آتش 

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٨١

 

یت خدا از اورشلیم   ح

  

آورند و به جاي اینکه به خداي قدوس چشم  واي بر کسانی که براي گرفتن کمک به مصر روي می
گردد و بر  داند چه کند او از تصمیم خود برنمی امید داشته باشند از او کمک بخواهند خداوند نیز می

اند نه خدا اسبان  ها انسان فرستد مصري شوند بال می دست می بدکاران هم کنند و با کسانی که بدي می
ها و هم  خداوند دست خود را براي مجازات بلند کند هم مصري که هنگامینه روح  اند جسمایشان نیز 

  .جویند خواهد افتاد و هالك خواهند شد کسانی که از مصر کمک می

از داد و فریاد چوپانان بترسد مشغول  آنکه بیدرد و  وقتی شیر گوسفندي را می: خداوند به من فرمود
من نیز که خداوند قادر متعال هستم براي دفاع از کوه صهیون  گونه همینشود  خوردن شکار خود می

ات خواهم خواهم آمد و از کسی نخواهم ترسید من نیز از اورشلیم حمایت خواهم کرد و آن را نج
  .داد

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٨٢
 

  اخطار خداوند به دشمنان

  

ها هر چه تالش  دهم اي آشوري خیزم و قدرت و توانایی خود را نشان می برمی: فرماید خداوند می
و  گاران گناهکنید سودي نخواهد داشت نفس خودتان به آتش تبدیل شده خودتان را خواهد کشت 

تواند از  از ما می یک کدامآورند  لرزند و فریاد برمی خدانشناسانی که در اورشلیم هستند از ترس می
 راستی بهتواند که درستکار باشد و  آتش سوزان و دائمی مجازات خدا جان سالم بدر برد کسی می

کنند  که شرارت و جنایت می باکسانیعمل نماید به خاطر منافع خود ظلم نکند رشوه نگیرد و 
هاي مستحکم پناهگاه ایشان خواهد  همدست نشود چنین اشخاص در امنیت بسر خواهند برد و صخره

  .بود

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٨٣

 

  کند خدا دشمنانش را مجازات می

  

را به  ها آنها و سپاهیانشان خشمگین است او  اي مردم دنیا سخنان مرا بشنوید خداوند بر تمام قوم
 ها آنهاي آنان دفن نخواهد شد و بوي تعفن  را خواهد کشت جنازه ها آنده است و مرگ محکوم کر

زمین را پر خواهد ساخت خداوند شمشیر خود را در آسمان آماده کرده است تا بر قوم ادوم که مورد 
را مانند بره و  ها آنپوشیده خواهد شد و  ها آنغضب او هستند فرود آورد شمشیر خداوند از خون 

بحی سر خواهد برید بلی خداوند در سرزمین ادوم قربانگاه بزرگی ترتیب خواهد داد و کشتار ه ذبزغال
عظیمی به راه خواهد انداخت نیرومندان هالك خواهند شد جوانان و اشخاص کارآزموده از بین 
خواهند رفت زمین از خون سیراب و خاك از پیه حاصلخیز خواهد گردید زیرا آن روز روز انتقام 

هایی که به اسرائیل کرده است نهرهاي ادوم پر از قیر  فتن از ادوم است و سال تالفی کردن ظلمگر
گداخته و زمین آن از آتش پوشیده خواهد شد ادوم روز و شب خواهد سوخت و تا ابد دود از آن 

در آنجا زندگی نخواهد کرد جغدها  دیگرکسیبرخواهد خواست نسل اندر نسل ویران خواهد ماند و 
ها آن سرزمین را اشغال خواهند نمود زیرا خداوند ادوم را به نابودي محکوم کرده است از  و کالغ

طبقه اشراف کسی باقی نخواهد ماند تا بتواند پادشاه شود تمام رهبرانش از بین خواهند رفت قصرها و 
کرد حیوانات ها در آنجا النه خواهند  ها و شترمرغ هایش پوشیده از خار خواهد شد و شغال قلعه

جا خواهد پیچید هیوالهاي شب بر سر  در شب همه ها آن  وحشی در ادوم گردش خواهند کرد و زوزه
ها براي استراحت به آنجا خواهند رفت در آنجا جغدها آشیانه  یکدیگر فریاد خواهند زد و غول

را زیر بال و پر  اه آنهایشان را از تخم بیرون خواهد آورد و  خواهند کرد تخم خواهند گذاشت جوجه
  .هاي خود در آنجا جمع خواهند شد خود پرورش خواهند داد الشخورها با جفت



 تورات ٢٨٤
 

کتاب خداوند را مطالعه و بررسی کنید و از آنچه که او انجام خواهد داد آگاه شوید تمام جزئیات این 
فرموده  کتاب واقع خواهد شد هیچ الشخوري بدون جفت در آن سرزمین نخواهد بود خداوند این را

است و روح او به آن جامه عمل خواهد پوشاند خداوند این سرزمین را پیموده و تقسیم کرده و آن را 
  .براي جانوران واگذار نموده است تا براي همیشه نسل اندر نسل در آن زندگی کنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٨٥

 

  نتیجه خیانت قوم ارسائیل، ارمیا

  

  .شود اسیر گشته به جاي دور برده می گونه اینمگر قوم اسرائیل براي بندگی و غالمی انتخاب شده که 

تا آن را ویران ساخته  اند درحرکتسرزمین اسرائیل  سوي بهسپاهیان نیرومند شمال مانند شیران غران 
از شهرهاي خود  برخاستهشهرهایش را بسوزانند و با خاك یکسان کنند نیروهاي مصر نیز بر ضد او 

آیند تا عظمت و قدرت اسرائیل را در هم کوبند اي اورشلیم تو خود باعث  منفیس و تحفنیس می
خواست تو را راهنمایی کند از او سرپیچی  که چنین بالیی نازل شود چون وقتی خداوند میشدي 
  .کردي

ناه خودت تو را تنبیه و اید شرارت و گ از اتحاد با مصر و آشور چه نفعی برده: فرماید خداوند می
  .احترامی به او چه سرانجام بدي دارد مجازات خواهد کرد آنگاه خواهی دید که سرپیچی از خدا و بی

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٨٦
 

  یهوداحمله به 

  

و  یهودابه صدا در آورید با صداي بلند فریاد برآورید و به اهالی  یهوداشیپورها را در تمام سرزمین 
اورشلیم اعالن کرده بگویید که به شهرهاي امن و حصاردار پناه ببرند راه اورشلیم را با عالمت 
مشخص کنید فرار کنید و درنگ ننمایید چون من بال و ویرانی مهلکی از سوي شمال بر شما خواهم 

ر حرکت است سرزمین شما د سوي بهها مانند شیري از مخفیگاه خود بیرون آمده  آورد نابودکننده قوم
لباس ماتم بپوشید و گریه و زاري کنید در آن روز دل پادشاه و بزرگان از ترس فرو ریخته کاهنان 

خود را از شرارت پاك کنید تا نجات یابید  هاي دلمتحیر و انبیا پریشان خواهند شد اي اهالی اورشلیم 
خواهید افکار ناپاك را در دلتان نگاه دارید قاصدان از شهر دان تا کوهستان افرایم همه  تا به کی می

هشدار دهند و به اورشلیم بگویند که  ها ملتآیند تا به  می ها آنکنند  جا مصیبت شما را اعالم می
  .آورد جنگ می یهوداهاي  ه سرزمینآید و علی دشمن از سرزمین دور می

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٨٧

 

  گناه اورشلیم

  

ها بایستید همه جا را خوب  هاي اورشلیم را بگردید بر سر چهارراه تمام کوچه: فرماید خداوند می
جستجو کنید اگر بتوانید حتی یک شخص با انصاف و درستکار پیدا کنید من این شهر را از بین 

  .خورند من قسم مینخواهم برد این قوم حتی به نام 

دهی و آن راستی و درستی است تو سعی کردي ایشان را  اي خداوند تو به یک چیز اهمیت می
نخواستند هرچند ایشان را زدي اما دردي احساس نکردند روي خود را از سنگ  ها آناصالح کنی اما 

ه جان ایشان خواهند خواهند توبه کنند به همین دلیل شیرهاي درنده جنگل ب تر کردند و نمی هم سخت
ها در اطراف شهرهایشان کمین خواهند  هاي بیابان به ایشان حمله خواهند کرد و پلنگ افتاد گرگ

کرد تا هر کس را که بیرون برود پاره پاره کنند زیرا گناهانشان از حد گذشته و بارها از خداي روي 
  .اند گردانده

اند و  ببخشم چون حتی فرزندانتان مرا ترك گفتهتوانم شما را  دیگر چگونه می: فرماید خداوند می
ام تا سیر شوند ولی به جاي تشکر غرق  داده ها آنپرستند من خوراك به  آنچه را که خدا نیست می

مثل اسبان سیر و سرحالی هستند که براي  ها آنها تلف کردند  زناکاري شدند و وقت خود را با فاحشه
آور تنبیهشان نکنم آیا نباید از چنین  آیا براي این کارهاي شرمکشند  جفت ماده همسایه خود شیهه می

هایشان هجوم ببرید و خرابشان کنید ولی به کلی نابود  قومی انتقام بگیرم پس اي دشمنان به تاکستان
  .نکنید

  

  



 تورات ٢٨٨
 

  محارصه اورشلیم

  

اي اهالی بنیامین فرار کنید براي نجات جانتان از اورشلیم فرار کنید در شهر تقوع شیپور خطر را به 
آید من اورشلیم را نابود خواهم  صدا در آورید چون بال و ویرانی عظیمی از سوي شمال به این سو می

ن خیمه خواهند کرد شهري که مانند دختري زیبا و ظریف است پادشاهان با سپاهیانشان گرداگرد آ
  .که بخواهد مستقر خواهد شد هرکجازد و هر یک در 

درختانش را ببرید و با آن در مقابل اورشلیم سنگر بسازید این : فرماید خداوند قادر متعال چنین می
کند از این  که از چشمه آب فوران می طور همانشهر باید مجازات شود چون به کلی فاسد شده است 

ها درس عبرت بگیرید وگرنه از شما  جهد اي اهالی اورشلیم از این سختی ن میشهر هم شرارت بیرو
  .بیزار شده و انتقام خواهم گرفت

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٨٩

 

  هنومگناه در وادی 

  

اي اهالی اورشلیم عزاداري کنید موي سر خود را به نشانه شرم تراشیده دور بریزید : فرماید خداوند می
سرایی کنید چون من از شما خشمگین هستم و شما را طرد کرده و ترك  ها برآیید و نوحه بر بلندي

هاي خود را به خانه من آورده و  اند و بت در برابر چشمان من شرارت ورزیده یهوداام اهالی  نموده
اند و در آنجا پسران و  اند در وادي هنوم نیز قربانگاهی به نام توفت بنا نموده آنجا را نجس ساخته

کنند کار زشت و هولناکی که نه امر من  ها زنده زنده در آتش قربانی می دختران خود را براي بت
روزي خواهد رسید که دیگر به آنجا توفت یا  بنابراینده بودم و نه حتی از خاطرم گذشته بود فرمو

از  شماري بیوادي ابن هنوم نخواهند گفت بلکه آن را وادي کشتارگاه خواهند نامید چون اجساد 
  .شدگان را آنجا دفن خواهند کرد گذشتگان کشته

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٩٠
 

  اندوه ارمیا برای قومش

  

 جرأتدا چرا این سرزمین باید به بیابان خشک و سوزان تبدیل شود به طوري که کسی پرسیدم خداون
  .نکند از آن عبور نماید

قوم من از دستورهایی که به ایشان داده بودم سرپیچی کرده و به آنچه گفته : خداوند در جواب فرمود
هاي  تعلیم اجدادشان بتهاي دل سرکش خود طبق  بودم عمل ننمودند بلکه به جاي آن در پی خواسته

بعل را پرستیدند به این سبب به ایشان خوراك تلخ خواهم داد و آب زهرآلود خواهم نوشانید شمشیر 
  .هالکت را به تعقیبشان خواهم فرستاد تا به کلی نابود شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٩١

 

  فریاد استمداد اهالی اورشلیم

  

خوان  به آنچه روي خواهد داد بیندیشید آنگاه به دنبال زنان نوحه: فرماید خداوند قادر متعال می
هایتان آب جاري گردد به  که چشمانتان از اشک پر شود و از مژه ها آنبفرستید به دنبال ماهرترین 

ر ما چگونه واي بر ما چگونه غارت شدیم واي ب: گویند هاي اهالی اورشلیم گوش دهید که می ناله
  .هایمان همه ویران شدند چون خانه رسوا شدیم باید که سرزمینمان را ترك کنیم

گري و به  به کالم خداوند گوش دهید و به سخنان او توجه کنید به دخترانتان نوحهاي زنان 
ست هایتان خزیده ا ها و کاخ ها به داخل خانه همسایگانتان عزاداري بیاموزید زیرا شبح مرگ از پنجره

اند  شوند چون همه از بین رفته کنند و جوانان بر سر گذر جمع نمی ها بازي نمی ها در کوچه دیگر بچه
ها  ها ادومی اند تنبیه خواهم کرد یعنی مصري ختنه شده جسماًرسد که تمام کسانی را که  زمانی می

چون ختنه شما مثل ختنه  یهوداپرست هستند و حتی شما مردم  ها ساکنین صحرا که بت ها موابی عمونی
  .تان ختنه نگردیده است فقط یک رسم و عادت است و بس و دل و وجود گناه آلوده ها آن

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٩٢
 

  شکس عهد خدا

  

به گناهان پدرانشان  ها آناند  و اورشلیم علیه من طغیان کرده یهودااهالی : خداوند به من فرمود
اند و عهدي را که با پدرانشان  پرستی رفته بت سوي بهن زنند ایشا اند و از اطاعت من سرباز می بازگشته

اند پس چنان بالیی به سر ایشان خواهم فرستاد که نتوانند جان سالم بدر ببرند و هر  بسته بودم شکسته
و ساکنین اورشلیم  یهوداچه التماس و تقاضاي ترحم کنند به دعایشان گوش نخواهم داد آنگاه اهالی 

ها هرگز نخواهند توانست  کردند پناه خواهند برد ولی بت قربانی تقدیم می ها آنهایی که به  به بت
هاي  شما به تعداد شهرهایتان بت دارید و به تعداد کوچه یهوداایشان را از بالیا رهایی دهند اي مردم 

یگر سوزانید اي ارمیا د براي بت بعل بخور می ها آنآوري که روي  هاي شرم اورشلیم قربانگاه قربانگاه
  .براي این قوم دعا مکن و نزد من براي ایشان شفاعت مخواه

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٢٩٣

 

  دسیسه علیه ارمیا

  

بنگر و داد مرا از ایشان بستان هاي اینان  اي خداوند قادر متعال اي داور عادل به افکار و انگیزه
  .گیري خواهم به چشمان خود ببینم که از ایشان انتقام می می

 ها آناهالی عناتوت که نقشه قتل تو را کشیدند همگی مجازات خواهند شد : خداوند در جواب فرمود
من ایشان را مجازات خواهم  بنابراینکشیم  به نام خداوند نبوت نکن وگرنه تو را می: گویند به تو می

د داد براي کرد جوانانشان در جنگ کشته خواهند شد و پسران و دخترانشان از گرسنگی جان خواهن
اهالی عناتوت زمان مکافات تعیین شده و چون آن زمان فرا رسد یک نفر هم جان سالم به در نخواهد 

  .برد

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٩٤
 

  مشک رشاب

  

هاي شما از شراب پر خواهد شد ولی ایشان در جواب  همه مشک: سپس خداوند فرمود به ایشان بگو
هایمان همه از شراب لبریز خواهد شد پس تو به ایشان  دانیم که مشک خود می: به تو خواهند گفت

ز اند گیج خواهم ساخت ا مردم این سرزمین را مانند کسانی که مست شده: فرماید بگو که خدا می
چیز مرا از هالکت  پادشاهی که از خاندان داود است تا کاهنان و انبیا و همه ساکنان اورشلیم را هیچ

  .داشت نه دلسوزي نه ترحم نه شفقت باز نخواهد ها آنکردن 

  

  یهوداهالکت مردم 

  

ایستادند و براي این قوم  حتی اگر موسی و سموئیل در حضور من می: آنگاه خداوند به من فرمود
کردم این قوم را از نظرم دور کن تا بروند اگر از تو بپرسند که  نمودند بر ایشان ترحم نمی اعت میشف

مرگ آنکه محکوم است با  سوي بهبه کجا بروند از جانب من بگو که آنکه محکوم به مرگ است 
قحطی و آنکه  سوي بهشمشیر آنکه محکوم است با قحطی هالك گردد  سوي بهشمشیر کشته شود 

اسارت و بردگی اي اهالی اورشلیم چه کسی دیگر دلش به حال شما  سوي بهکوم است به اسیري مح
شود به خود زحمت  کند چه کسی حتی حاضر می سوزد چه کسی براي شما گریه و زاري می می

اید پس من نیز دست خود را دراز  بدهد تا احوالتان را جویا شود مرا ترك کرده و از من رو گردانده
  .ام م تا شما را نابود کنم چون دیگر از رحم کردن به شما خستهکن می



 گواه ظلم                                                                                          ٢٩٥

 

  روزگار مصیبت

  

تو نباید در چنین مکانی ازدواج کنی و صاحب فرزند : بار دیگر خداوند با من سخن گفت و فرمود
هاي کشنده  شوي چون کودکانی که در اینجا به دنیا بیایند همراه پدران و مادرانشان در اثر بیماري

هایشان دفن نخواهد شد بلکه همچون فضله  ماتم نخواهد گرفت جنازه ها آنمرد کسی براي  خواهند
هایشان را  در اثر جنگ و قحطی کشته خواهند شد و الشه ها آنبر روي زمین باقی خواهد ماند 

ام و از احسان و رحمت خود  الشخورها و جانوران خواهند خورد من برکت خود را از ایشان گرفته
نه ماتم بگیر و نه گریه کن در این سرزمین چه ثروتمند و چه  ها آنام پس تو براي  محرومشان کرده

ها و  اکنون دیگر در مهمانی هایشان دفن نخواهد شد پس تو از هم فقیر همه خواهند مرد ولی جنازه
شرکت نکن و حتی با ایشان غذا هم نخور چون من خداوند قادر متعال خداي  ها آنهاي  جشن

هاي  ها و نغمه ها به تمام خوشی در برابر چشمانتان به تمام خنده تان زندگیاسرائیل در طول  بنی
  .پایان خواهم داد تان شادي

  

  

  

  

  

  



 تورات ٢٩٦
 

  یهوداگناه و مجازات 

  

هاي  و بر گوشه شده نوشته تان سنگی هاي دلگناهان شما با قلم آهنین با نوکی از الماس بر 
مانند زیر هر درخت سبز و روي  کاري شده است جوانانتان یکدم از گناه غافل نمی قربانگاهایتان کنده

هایتان را به تاراج خواهم داد  خانه ها و بت پرستند پس به سبب گناهانتان تمام گنج هر کوه بلند بت می
ده بودم ترك کنید و دشمنانتان را در و مجبور خواهید شد این سرزمین را که به میراث به شما دا

اید آتشی که هرگز خاموش  ور ساخته هاي دوردست بندگی نمایید چون آتش خشم مرا شعله سرزمین
  .نخواهد ماند

  

  کنند قوم احکام خداوند را رد می

  

پرستان تا کنون چنین چیزي رخ نداده است قوم من عمل زشتی  حتی در میان بت: فرماید خداوند می
کند من  که باد شرقی خاك را پراکنده می طور همانتوان کرد  ب شده که تصورش را هم نمیمرتک

هم قوم خود را به هنگام رویارویی با دشمنانشان پراکنده خواهم ساخت و به هنگام مصیبت رویم را 
  .برگردانده به ایشان اعتنایی نخواهم ورزید
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  کوزه شکسته

  

سفیدان قوم و کاهنان سالخورده  اي بخرم و به همراه چند نفر از ریش که کوزه: روزي خداوند فرمود
گران بروم و در آنجا پیام او را اعالم کرده بگویم که  کوزه دروازهبه وادي ابن هنوم در نزدیکی 

  :فرماید خداي اسرائیل چنین می

ش فرا دهید چنان بالي هولناکی بر سر این شهر و اهالی اورشلیم به پیام من گو یهودااي پادشاهان 
  .خواهم آورد که هر کس بشنود مات و مبهوت شود

روزي خواهد رسید که دیگر این وادي را توفت یا ابن هنوم نخواهند نامید بلکه وادي  بنابراین
د شما را و اورشلیم را بر هم زده و به دشمن اجازه خواهم دا یهوداهاي جنگی  کشتارگاه زیرا من نقشه

هایتان خوراك الشخورها و حیوانات وحشی شود شهر  در این مکان به خاك و خون بکشند و جنازه
اورشلیم را نیز چنان ویران خواهم ساخت که هر کس از کنارش عبور نماید مات و مبهوت شود 

مجبور اجازه خواهم داد که دشمن شهر را محاصره کند و کسانی که در آن مانده باشند از گرسنگی 
که آن کوزه را در برابر : به خوردن گوشت فرزندان و دوستانشان شوند آنگاه خداوند مرا فرمود

که این  گونه همانچشمان همراهانم بشکنم و به ایشان بگویم که پیام خداوند قادر متعال این است 
واهند رفت و دیگر قابل تعمیر نیست بدین گونه اورشلیم و اهالی آن هم از بین خ خردشدهکوزه 

  .ها را در توفت دفن خواهند کرد شدگان به قدري زیاد خواهد بود که جنازه تعداد کشته

از توفت بازگشت در حیاط خانه خداوند ایستاد و به تمام  که هنگامیپس از اعالم پیام خداوند ارمیا 
تمام باالهایی را که گفتم بر سر : فرماید خداوند قادر متعال خداي اسرائیل چنین می: مردم گفت

  .اید اورشلیم و شهرهاي آن خواهم آورد چون شما با سرسختی از کالم من سرپیچی کرده



 تورات ٢٩٨
 

  منازعه با فشحور

  

ه رئیس ناظران خانه خدا بود وقتی سخنان مرا شنید دستور داد مرا بزنند و در فشحور کاهن پسر امیر ک
تمام شب مرا در آنجا  ها آنباالیی بنیامین که نزدیک خانه خدا بود در کنده قرار دهند  دروازهکنار 

  .نگه داشتند

است او نام فشحور خداوند نام تو را عوض کرده : کرد به او گفتم روز بعد وقتی فشحور مرا آزاد می
تو را ساکن در وحشت نهاده است و او این قوم را به بابل به اسارت خواهد برد و یا خواهد کشت 
خداوند اجازه خواهد داد که دشمنان اورشلیم را غارت کنند و تمام ثروت و اشیا قیمتی شهر و 

ات اسیر شده به بابل  را به بابل ببرند و تو اي فشحور با تمام اعضاي خانواده یهوداجواهرات سلطنتی 
  .خواهید مرد جا همانخواهید رفت و در 
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  پاسخ خدا به درخواست صدقیا

  

روزي صدقیا پادشاه دو نفر از درباریان یعنی فشحور و صفنیاي کاهن را نزد من فرستاد تا به من 
  .داده است تو از خداوند درخواست کن که ما را یاري کند جنگ اعالنبگویند پادشاه بابل به ما 

من : فرماید آنگاه من فرستادگان پادشاه را نزد او بازگرداندم تا به وي بگوید که خداوند چنین می
اثر خواهم ساخت و  برید بی هاي شما را در جنگ علیه پادشاه بابل و سپاهش که به کار می سالح

اند به قلب شهر خواهم آورد من خود با تمام قدرت و با نهایت  کردهایشان را که شهر را محاصره 
خشم و غضب علیه شما خواهم جنگید و تمام ساکنان شهر را از انسان و حیوان به وباي وحشتناکی 
مبتال خواهم کرد اینک دو راه پیش روي شماست یکی راه زنده ماندن و دیگري راه مرگ یا در 

نگ و قحطی و بیماري هالك شوید و یا شهر را ترك کرده خود را به اورشلیم بمانید و در اثر ج
کنندگان بابلی تسلیم کنید تا زنده بمانید به هیچ وجه تصمیمم را تغییر نخواهم داد پادشاه بابل  محاصره

  .این شهر را تسخیر کرده با آتش آن را از بین خواهد برد

  

  

  

  

  

  



 تورات ٣٠٠
 

  یهوداپیام درباره رسنوشت 

  

اند  م به لبنان بروید و در آنجا گریه کنید چون همه دوستان و همدستانتان از بین رفتهاي مردم اورشلی
بردید خدا با شما سخن گفت ولی گوش فرا ندادید شما  زمانی که در سعادت و خوشبختی به سر می

هرگز نخواستید او را اطاعت نمایید عادت شما همیشه همین بوده است حال وزش باد خشم خدا تمام 
هایتان شرمسار و سرافکنده خواهید  رانتان را نابود خواهد ساخت و سرانجام به سبب شرارترهب

  .گشت

کنید به زودي دردي جانکاه همچون  هاي مزین به چوب سرو لبنان زندگی می اي کسانی که در کاخ
  .درد زایمان شما را فرو خواهد گرفت آنگاه همه براي شما دلسوزي خواهند کرد
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  اسارت هفتادسال

  

از جانب خدا بر من نازل  یهوداپیغامی براي تمام مردم  یهودادر سال چهارم سلطنت یهویاقیم پادشاه 
و اورشلیم چنین  یهوداشد در این سال بود که نبوکدنصر پادشاه بابل به سلطنت رسید به تمام مردم 

گذرد کالم  سه سال می و تا به حال که بیست یهوداپادشاه از سال سیزدهم سلطنت یوشیعا : گفتم
ام ولی شما گوش  خداوند بر من نازل شده است من نیز با کمال وفاداري آن را به شما اعالم کرده

آورتان دست بکشید تا خداوند  هاي بد و کارهاي شرم گفتند که از راه اید انبیا شما به شما می نداده
ا و اجدادتان داده است زندگی کنید حال خداوند متعال اجازه دهد در این سرزمین که براي شم

فرماید چون از من اطاعت ننمودید من نیز تمام اقوام شمال را به رهبري پادشاه بابل که او را براي  می
ام گرد خواهم آورد تا بر این سرزمین هجوم بیاورند و شما را به کلی نابود کنند  این کار برگزیده

هاي عروسی را از شما دور  نما و رسوا شوید خوشی و شادي و جشن نگشتطوري که براي همیشه ا
ها باقی خواهد ماند نه روغنی براي روشن کردن چراغ خانه  خواهم ساخت نه گندمی در آسیاب

اي متروك تبدیل خواهد شد و شما و اقوام مجاور شما براي مدت هفتاد  سراسر این سرزمین به ویرانه
  .دگی و خدمت خواهید کردبابل را بنسال پادشاه 

  

  

  

  



 تورات ٣٠٢
 

  مکافات اقوام و ملل

  

این جام شراب را که از خشم و غضب من لبریز شده است : آنگاه خداوند خداي اسرائیل به من فرمود
فرستم بنوشان تا همه گیج شوند ایشان در اثر جنگی  می ها آنهایی که تو را نزد  را بگیر و به تمام قوم

کنم دیوانه خواهند گردید پس جام خشم و غضب را از خداوند گرفتم و به  برپا می ها آنکه من علیه 
رفتم و پادشاهان و  یهودافرستاد نوشانیدم به اورشلیم و شهرهاي  ها آنتمام اقوامی که خداوند مرا نزد 

ور و بزرگانشان از آن جام نوشید براي همین از آن روز تا به حال این شهرها ویران مورد تمسخر منف
  .ملعون هستند

به ایشان بگو از این جام غضب من بنوشند تا مست شوید و قی کنید به زمین : سپس خدا به من فرمود
بیفتید و دیگر برنخیزید زیرا شما را به مصیبت و جنگ گرفتار خواهم نمود و اگر نخواهند جام را 

رد من مجازات را از قوم خود شروع بگیرند و بنوشند به ایشان بگو شما را مجبور به این کار خواهم ک
  .کردم راه فرار و پناهگاهی نیز برایتان وجود نخواهد داشت
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  ارمیا و حننیا نبی

  

در ماه پنجم از سال چهارم یک نبی دروغین به  یهودادر همان سال در ابتداي سلطنت صدقیا پادشاه 
خداوند قادر : و مردم رو به من کرد و گفت نام حننیا از جبعون در خانه خدا ایستاد و در مقابل کاهنان

دارم بعد از دو سال تمام ظروف و  من یوغ بندگی پادشاه بابل را از گردن شما برمی: فرماید متعال می
را نیز با تمام  یهوداخانه خدا را که نبوکدنصر به بابل برده پس خواهم آورد پادشاه  بهاي گراناشیا 

  .اند به اینجا باز خواهم گردانید هکسانی که به بابل به اسارت رفت

آنگاه من در حضور کاهنان و مردمی که در خانه خدا جمع شده بودند به حننیا گفتم آمین خدا کند 
هایی تو عملی شود ولی حال در حضور تمام این مردم به سخنان من گوش بده انبیا  که پیشگویی

کردند و همیشه از جنگ  هاي دیگر پیشگویی می بر ضد قوم اکثراًاند  گذشته که پیش از من و تو بوده
کند زمانی ثابت  دادند اما آن نبی که درباره صلح و آرامش پیشگویی می و قحطی بال و مرض خبر می

  .به انجام برسد اش بینی پیششود که از جانب خدا سخن گفته است که  می

: را شکست و به جمعیت گفتآنگاه حننیا نبی دروغین یوغی را که بر گردن من بود برداشت و آن 
  .ها بردارد خداوند قول داده است دو سال دیگر یوغ پادشاه بابل را به همین شکل از گردن قوم

فرماید تو یوغ چوبین را شکستی  برو به حننیا بگو که خداوند می: پس از مدتی خداوند به من فرمود
  .ولی یوغ آهنین جاي آن را خواهد گرفت

خواهی  حننیا گوش کن خداوند تو را نفرستاده و با تو سخن نگفته است و تو میآنگاه به حننیا گفتم 
که تو خواهی : هاي دروغین تو امید ببندند از این جهت خداوند فرموده مردم را واداري که به وعده

  .اي مرد تو خواهی مرد همین امسال عمرت به پایان خواهد رسید چون مردم را علیه خداوند شورانده



 تورات ٣٠٤
 

  بعد حننیا مرد دو ماه
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  نامه ارمیا به یهودیان تبعیدی

  

گران و  و اورشلیم و صنعت یهوداپس از آنکه یهویاکین پادشاه و مادرش به همراه درباریان بزرگان 
اي از اورشلیم براي سران یهود و  گران به دست نبوکدنصر به بابل به اسارت برده شدند نامه پیشه

کاهنان انبیا و تمام قوم تبعیدي نوشتند و آن را به وسیله العاسه و جمریا به بابل فرستادند این دو نفر 
  :ور نبوکدنصر به بابل بروند متن نامه چنین بودسفیران صدقیاي پادشاه بودند که قرار بود به حض

گویم نگذارید انبیا دروغین و  من که خداوند هستم می: فرماید خداوند قادر متعال خداي اسرائیل می
هاي آنان گوش  ها و رویاها و پیشگویی گیرانی که در میان شما هستند شما را فریب دهند به خواب فال

ام اما وقتی هفتاد  را نفرستاده ها آنکنند در حالی که من  غ پیشگویی میبه نام من به درو ها آنندهید 
ام بر شما نظر لطف خواهم انداخت و شما را به  که قول داده طور همانسال اسارت در بابل تمام شود 

و کسی به جز من از  تان بدبختیشماست نه  سعادتمنديوطنتان باز خواهم گرداند خواست و اراده من 
  .آن آگاه نیست

  

  

  

  

  

  



 تورات ٣٠٦
 

  وعده خدا به قوم خود

  

هایت را  اي قوم من گناه تو مانند زخمی است عالج ناپذیر کسی نیست که تو را یاري دهد یا زخم
اند و حتی حالت را نیز  ببندد دارو و درمان هم دیگر فایده ندارد تمام دلباختگانت تو را ترك کرده

ام چون گناهانت  ام گویی دشمنت بودم تو را سخت تنبیه کرده هکرد میرحمانه زخ بیپرسند تو را  نمی
 گونه اینبسیار و شرارتت بزرگ است چرا به مجازات اعتراض داري درد تو درمانی ندارد تو را 

  .ام چون گناهت بسیار و شرارتت بزرگ است سخت مجازات کرده

هاي ایشان را مورد لطف خود قرار  م گرداند و خانوادهمن خداوند قوم خود را به سرزمینشان باز خواه
هایش باز بنا خواهد شد قصر پادشاهی آن بازسازي شده مانند  خواهم داد شهر اورشلیم بر روي خرابه

گذشته خواهد شد و شهرها غرق خوشی و شکرگذاري خواهند شد من ایشان را برکت خواهم داد تا 
  .شوند افزوده شوند و قومی سربلند و محترم

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٣٠٧

 

  سقوط اورشلیم

  

نبوکدنصر پادشاه بابل با تمام سپاه خود بار دیگر  یهودادر ماه دهم از نهمین سال سلطنت صدقیا پادشاه 
به اورشلیم حمله کرده آن را محاصره نمود در روز نهم ماه چهارم از سال یازدهم سلطنت صدقیا 

  .ودند و شهر را تصرف کردندها دیوار شهر را خراب کرده به داخل رخنه نم بابلی

اي که بین دو دیوار پشت  وقتی صدقیاي پادشاه و لشگریانش دیدند که شهر سقوط کرده شبانه از دره
ها پادشاه را تعقیب کردند و او را  دره اردن رفتند ولی بابلی سوي بهباغ کاخ سلطنتی بود فرار کردند و 

ها گرفتند و به حضور پادشاه بابل آوردند او در شهر ربله واقع در خاك حمات مستقر  در دشت اري
شده بود در آنجا او حکم مجازات صدقیا را صادر کرد پادشاه بابل دستور داد فرزندان صدقیا و 

ر چشمان او اعدام کنند سپس امر کرد که چشمان صدقیا را از حدقه در آورند را در براب یهودامقامات 
  .و او را با زنجیر ببندند و به بابل ببرند

ها شهر و کاخ سلطنتی را به آتش کشیدند و دیوار شهر را خراب کردند به دستور  در این ضمن بابلی
که به او پناه آورده بودند به بابل  فرمانده سپاه بابل باقیمانده جمعیت اورشلیم و تمام کسانی را

باقی گذاشتند و مزرعه و تاکستان به ایشان  یهودافرستادند ولی فقران را که چیزي نداشتند در سرزمین 
  .دادند

  

  

  



 تورات ٣٠٨
 

  برند ارمیا را به مرص می

  

و ت: اعالم نمودم عزریا و یوحانان و سایر اشخاص خودپسند گفتند ها آنوقتی پیغام خداوند را کامل به 
گویی خداوند خداي ما به تو نگفته است که ما به مصر نرویم باروك بر ضد ما توطئه چیده  دروغ می

ها ما را بکشند یا مثل برده به بابل  و به تو گفته است که این مطالب را بگویی تا ما اینجا بمانیم و بابلی
  .ببرند

بمانند  یهودارا اطاعت کنند و در  پس یوحانان و سراداران لشگر و سایر مردم نخواستند دستور خدا
هاي نزدیک فرار کرده و بعد بازگشته بودند با یوحانان و  همه ایشان حتی کسانی که به سرزمین

سرداران لشگر عازم مصر شدند در این گروه مردان زنان کودکان و نیز دختران پادشاه و تمام کسانی 
شدند ایشان حتی من و باروك را به  ده بود دیده میکه نبوزرادان فرمانده سپاه بابل به دست جبلیا سپر

  .زور با خود بردند

را جمع کن و در برابر  یهودامردان : حیس بار دیگر خداوند با من سخن گفت و فرمودآنگاه در تحفن
قصر پادشاه مصر در  دروازهفرش محوطه مشرف بر  هاي بزرگی بگیر و در سنگ چشمان ایشان سنگ

بگو که من خداوند قادر متعال خداي اسرائیل بنده خود پادشاه  یهوداتحفنحیس پنهان کن و به مردان 
پنهان  جا همینهایی که  بابل را به مصر خواهم آورد و او تخت سلطنت خود را روي همین سنگ

انی را که محکوم به اند برقرار خواهد ساخت او مملکت مصر را ویران خواهد ساخت و آن شده
خواهد کشت آنانی که محکوم به تبعیدند به اسیري خواهد برد و آنانی را که با شمشیر کشته  اند مرگ

  .هاي مصر را به آتش خواهد کشانید خانه شوند از دم شمشیر خواهد گذرانید همچنین بت

  



 گواه ظلم                                                                                          ٣٠٩

 

  کالم خدا برای یهودیان متواری به مرص

  

چه کردم حتی امروز هم ویران و خالی از سکنه  یهوداشما دیدید که من با اورشلیم و سایر شهرهاي 
شناختند و نه اجدادشان و  پرستیدند که نه خودشان می خدایان بیگانه را می ها آنهستند چون ساکنین 

فرستادم تا  نبیا را میور ساختند با این که من همواره خدمتگزاران خود ا ها خشم مرا شعله با این شرارت
ها ادامه  دادند بلکه به پرستش بت گوش نمی ها آنانگیز منع کنند ولی  ایشان را از این کارهاي نفرت

هاي اورشلیم فرود  و کوچه یهودادادند به همین جهت خشم و غضب من همانند آتش بر شهرهاي  می
  .بینید همه جا را ویران ساخت که می طور همانآمد و 

  .ام همه شما را نابود کنم رو من خداوند قادر متعال خداي اسرائیل اراده کردهاز این 

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٣١٠
 

  کالم خدا درباره مرص

  

ها  دهند که سپرها را بردارند و به میدان جنگ هجوم برند اسب سرداران مصري به سربازان دستور می
بینند  ها را تیز کنند و زره بپوشند اما چه می خود بر سر بگذارند نیزه را زین کنند و سوار شوند کاله

ت سر نگاه کند پا به به پش آنکه بیترین سربازانشان  لشگریان مصر از ترس در حال فرار هستند قوي
ترین رزمندگانشان و  اند بلی ترس و وحشت از هر سو بر آنان هجوم آورده است نه قوي فرار گذاشته

لغزند و  ود فرات همه میجان سالم به در نخواهند برد در شمال کنار ر یک هیچ ها آن ترین سریعنه 
  .افتند می

  

  کالم خدا درباره فلسطینیان

  

آید تا سرزمین  کرده باشد سیل میآید مانند رودي که طغیان  بنگرید از سوي شمال سیلی می
فلسطینیان و هر چه که در آن است از میان ببرد مردم و ساکنین آنجا از ترس و وحشت فریاد خواهند 

اري کنید تا به کی عزاد خواهند نمود بازماندگان فلسطینی که در وادي زندگی می زاري گریهزد و 
اي شمشیر خداوند کی آرام خواهی گرفت ولی : خواهید کرد و مردم فریاد برآورده خواهند گفت

  .را از بین ببرد ها آنام تا  کرده مأمورتواند بگیرد در حالی که من آن را  چطور آرام می

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٣١١

 

  کالم خدا درباره مواب

  

ش ویران و تسخیر شده مردمش های تایم و قلعه واي به حال تو شهر نبو زیرا خراب خواهد شد قریه
بیایید ریشه این قوم : گویند اند می ها کشیده رسوا خواهند شد مردم شهر حشبون براي خرابی آن نقشه

را از بیخ و بن برکنیم شهر مدمین در سکوت و خاموشی فرو خواهد رفت چون دشمن ساکنانش را 
رگ مواب از بین رفت کودکان ناله تار و مار خواهد کرد مردم فریاد خواهند زد نابودي شکست بز

هاي لوحیت باال خواهند رفت و در سرازیري فریاد شکست  کنان از تپه سرخواهند داد فراریان گریه
  .براي حفظ جانتان فرار کنید: سر داده خواهند گفت

  .اي مواب چون به ثروت و توانایی خود تکیه کردي پس هالك خواهی شد

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٣١٢
 

  ها عمونیکالم خدا درباره 

  

اسرائیل  اید مگر تعداد بنی پرستید چرا شهرهاي قبیله جاد را تصرف کرده اي شما که بت ملکوم را می
روزي  بنابراینباشد آیا کسی نیست که از این شهرها دفاع کند  براي پرکردن این شهرها کافی نمی

را ویران خواهم نمود ربه خواهد رسید که شما را براي این کار مجازات خواهم کرد پایتخت شما ربه 
  .هاي اطرافش در آتش خواهند سوخت با خاك یکسان خواهد شد و آبادي

اي مردم حشبون ناله کنید زیرا عاي ویران شده است اي دختران ربه گریه کنید و لباس عزا بپوشید و 
و بزرگانش  بدوید چون بت شما ملکوم با تمام کاهنان سو آنو  سو اینماتم بگیرید و پریشان حال به 

  .به تبعید برده خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٣١٣

 

  ها ادومیکالم خدا درباره 

  

آن مردان حکیم و داناي شما کجا هستند آیا در تمام شهر تیمان یکی نیز باقی نمانده است اي مردم 
ددان به دورترین نقاط صحرا فرار کنید چون وقتی ادوم را مجازات کنم شما را هم مجازات خواهم 

را  چیز همهگذارند حتی دزدها نیز  چینند مقدار کمی هم براي فقرا باقی می که انگور می هایی آننمود 
آشکار خواهم  هایشان را نیز غارت خواهم کرد مخفیگاه تماماًبرند ولی من سرزمین عیسو را  نمی

ود خواهند شد ساخت تا جایی برایش باقی نماند تا پنهان شود فرزندان برادران و همسایگان او همه ناب
هایتان به من  کنم و چشم امید بیوه خودش نیز از بین خواهد رفت اما من از کودکان یتیم نگهداري می

سزا نخواهی ماند بلکه  بیند چقدر بیشتر تو زیرا تو بی گناه رنج و زحمت می خواهد بود اگر شخص بی
  .خواهی کشید تماماًجان مجازات را  یقیناً

  

  قکالم خدا درباره دمش

  

دلشان مانند دریا اند  اند چون خبر نابودي خود را شنیده مردم شهرهاي حمات و ارفاد وحشت کرده
کنند همچو  گیرد مردم دمشق همه ضعف کرده فرار می خروشان و طوفانی آشفته است و آرام نمی

آن متروك شده در  پرنشاطچگونه این شهر پرآوازه و  اند مضطربزاید همه هراسان و  زنی که می
  .روز اجساد جوانانشان در کوچه خواهد افتاد و تمام سربازانشان از بین خواهد رفت

  



 تورات ٣١٤
 

  کالم خدا درباره عیالم

  

من سپاه عیالم را در هم خواهم کوبید مردم عیالم را به هر سو پراکنده خواهم ساخت طوري که هیچ 
خود عیالم را دچار بال و سرزمینی نباشد تا آوارگان عیالم در آن یافت نشود من با خشم شدید 

مصیبت خواهم کرد و ایشان را به دست دشمنانشان خواهم سپرد تا به کلی نابودشان کند من پادشاه و 
  .بزرگان عیالم را از بین خواهم برد ولی در آینده عیالم را دوباره کامیاب خواهم ساخت

  

  کالم خدا درباره بابل

  

هاي بابل سرافکنده و  ویران خواهد شد بت مردوك و سایر بت ها اعالم کنید و بگویید بابل به همه قوم
بابل هجوم خواهد آورد و آن را ویران خواهد  سوي بهرسوا خواهند شد زیرا قومی از سوي شمال 

کرد و دیگر کسی در آن ساکن نخواهد شد انسان و چه حیوان از آنجا خواهند گریخت اي مردم 
ام همه را بکشید و از بین  فقود برخیزید هم چنانکه دستور دادهجنگی بر ضد سرزمین مراتایم و اهالی 

ببرید بابل مانند چکشی تمام جهان را خرد کرد ولی حال آن چکش شکسته و خرد شده است از 
  .ها فریاد مردم آن را خواهند شنید صداي شکست بابل زمین خواهد لرزید و قوم

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٣١٥

 

  مکافات بابل

  

بیگانگان را خواهم فرستاد تا من مردي را علیه بابل برخواهم انگیخت تا آن را با ساکنانش نابود کند 
آنجا را مانند خرمن بکوبد و ویران سازد از بابل فرار کنید جانتان را نجات دهید مبادا زمانی که بابل را 

طالیی بود که تمام مردم مثل یک جام رسانم هالك شوید بابل در دست من  به مکافات گناهانش می
شدند ولی این جام طالیی ناگهان افتاده و خواهد شکست پس  جهان از آن شراب نوشیده و دیوانه می

  .برایش گریه کنید

  

  بابل گرز خداوند

  

به ها و نابود کردن ممالک استفاده کردم  اي بابل تو گرز من هستی از تو براي در هم کوبیدن قوم
ها را از مرد و زن پیر و جوان  و مار نمودم بلی به وسیله تو مردم همه سرزمینتو لشگرها را تار  دست

ام و حاکمان و فرماندهان را  ها و گله کشاورزان و گاوهایشان را از بین برده ام چوپان هالك ساخته
 هایی که به قوم من روا کردید مجازات خواهم ام ولی من تو و مردمت را به خاطر تمام بدي نبود کرده

  .کرد

  

  

  



 تورات ٣١٦
 

  مراثی ارمیا

  

ها محبوب بود اینک  اورشلیم که زمانی پر جمعیت بود اینک متروك شده است شهري که در بین قوم
هاي  گرید و قطره بیوه گشته است او که ملکه شهرها بود اینک برده شده است اورشلیم تمام شب می

که او را تسلی دهد دوستانش به غلتد از میان یارانش یکی هم باقی نمانده  هایش می اشک روي گونه
آید تا در روزهاي عید  اند دیگر کسی به خانه خدا نمی او خیانت کرده و همگی با او دشمن شده

خواندند اینک عزادارند اورشلیم در ماتم فرو رفته است تمام شکوه  عبادت کند دخترانی که سرود می
ها روزهاي پرشکوه گذشته را به  ان مصیبتو زیبایی اورشلیم از دست رفته است اینک اورشلیم در می

نداشت دشمن او را مغلوب  اي کننده مددآورد زمانی که او به محاصره دشمن در آمد هیچ  یاد می
هاي بیگانه در برابر چشمانش به  هاي او را غارت کرد و قوم کرد و به او خندید دشمن گنجینه

  .کرده بود غدغنرا به عبادتگاهش  ها آنهایی که خدا ورود  عبادتگاه مقدسش داخل شدند قوم

کشند هر چه داشتند براي خوراك دادند تا زنده بمانند  اهالی اورشلیم براي یک لقمه نان آه می
  .ام خداوندا ببین چگونه خار شده: گوید اورشلیم می

او از آسمان آتش نازل کرد و تا مغز استخوان مرا سوزاند خداوند تمام سربازان شجاع را از من گرفت 
هاي خود را دراز  غلتد دست هایم می هاي اشک بر گونه گریم و قطره هاست که می براي این مصیبت

د من هاي همسایه را بر ض طلبم اما کسی نیست که به دادم برسد خداوند قوم کنم کمک می می
ام اما خداوند عاقالنه حکم فرموده است زیرا من از فرمان  فراخوانده و من مورد نفرت آنان قرار گرفته

ام اي مردم جهان اندوه مرا بنگرید و ببینید که چگونه دختران و جوانان را به بردگی  او سرپیچی کرده
کنند خداوند خشم  دایی میها گ خوردند اینک در کوچه اند آنانی که زمانی خوراك لذیذ می برده

خود را به شدت تمام بر ما ریخت و در اورشلیم چنان آتشی به پا کرد که بنیان آن را سوزاند نوکران 
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نجات دهد پیران ما دیگر در  ها آناند و کسی نیست که ما را از دست  دیروز ما اربابان امروزمان شده
خود  سوي بهخوانند ما را  آواز نمی ورقصند  مینشینند جوانان ما دیگر ن شهر نمی هاي دروازهکنار 

  .بازگردان و شکوه دوران گذشته ما را به ما باز ده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٣١٨
 

  برد حزقیال موی خود را می، حزقیال نبی

  

اي انسان خاکی تیغی تیز همچون تیغ سلمانی بردار و با آن موي سر و ریش خود را : خداوند فرمود
اي  آن را در وسط نقشه سوم به سه قسمت مساوي تقسیم کن یکببر سپس موها را در ترازو بگذار و 

 سوم یکبسوزان  جا همانکه از اورشلیم کشیدي بگذار و پس از پایان روزهاي محاصره آن را در 
دیگر را در اطراف نقشه بپاش و با آن تیغ آن را خرد کن قسمت آخر را در هوا پراکنده ساز تا باد 

و در رداي خود مخفی ساز چند  دار نگهببرد و من شمشیري در پی آن خواهم فرستاد چند تار مو نیز 
خاندان اسرائیل را  تار موي دیگر نیز بردار و در آتش بینداز چون من آتشی برپا خواهم کرد تا تمام

  .فرا گیرد

اید من نیز شما را از بین  ها و گناهانتان خانه مرا آلوده کرده به حیات خود قسم چون شما با بت بنابراین
را دشمن  سوم یکخواهم برد و هیچ ترحم نخواهم کرد یک سومتان از قحطی و بیماري خواهید مرد 

ر دنیا پراکنده خواهم ساخت و شمشیر دشمن را در باقیمانده را نیز در سراس سوم یکخواهد کشت و 
آنجا به دنبالتان خواهم فرستاد آنگاه آتش خشم من فرو خواهد نشست و قوم اسرائیل خواهند دانست 

گردد من  گیر آن قوم می انگیزي گریبان که من کالم خود را عملی خواهم ساخت چه سرنوشت غم
  .گویم که خداوند هستم این را می
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  پرستی یت بتمحکوم

  

پیشگویی کن و  ها آنهاي اسرائیل چشم بدوز و بر ضد  به کوهخداوند به من فرمود اي انسان خاکی 
هاست جنگی علیه  ها و دره هاي اسرائیل پیغام خداوند را بشنوید که به ضد شما و رودخانه بگو اي کوه

هایتان نابود گردد تمام شهرهایتان خراب و سوزانده خواهد شد  خانه شما برپا خواهم نمود تا بت
در میان  ها آنتندگان اي پرسه هایتان ویران خواهد گشت و استخوان هایتان شکسته و قربانگاه بت

  .ها پراکنده خواهد شد آنگاه خواهید دانست که من خدا هستم قربانگاه

هاي جهان پراکنده و  اي از قوم را از هالکت رهایی خواهم بخشید و ایشان را در میان قوم اما عده
ا مجازات نمودم تبعید خواهم کرد در آنجا مرا به یاد خواهند آورد و خواهند دانست که من ایشان ر

ها کشیده شده است آنگاه ایشان به سبب  بت سوي بهکار ایشان از من دور گشته و  زیرا دل خیانت
اند از خود بیزار شده خواهند دانست که فقط من خداوند هستم و  کارهاي زشتی که مرتکب گردیده

  .هشدارهاي من بیهوده نبوده است

هاي قوم خود آه و ناله کن زیرا  نه خود بزن و به سبب شرارتبا غم و اندوه به سر و سی: خداوند فرمود
به زودي از جنگ و قحطی و بیماري هالك خواهند شد آنانی که در تبعیدند از مرض خواهند مرد 

برند در جنگ کشته خواهند شد و آنانی که باقی بمانند در  کسانی که در سرزمین اسرائیل به سر می
ها و  هاي ایشان در میان بت از پاي در خواند آمد وقتی جنازه محاصره در اثر قحطی و گرسنگی

  .ها بیفتد آنگاه خواهند فهمید که من خداوند هستم قربانگاه

  

  



 تورات ٣٢٠
 

  پایان کار ارسائیل

  

اسرائیل بگو این پایان کار  اي انسان خاکی به بنی: بار دیگر خداوند با من سخن گفت و فرمود
انده چون به سبب کارهایتان خشم خود را بر شما فرو سرزمین شماست دیگر هیچ امیدي باقی نم

خواهم ریخت دیگر با چشم شفقت به شما نگاه نخواهم کرد و دلم براي شما نخواهد سوخت شما را 
  .به سزاي اعمال زشتتان خواهم رساند تا بدانید که من خداوند هستم

رسیده است اي اسرائیل روز  شود عجل و پایان کارتان فرا بر شما نازل می درپی پیبال و مصیبت 
شود آن  محکومیتتان نزدیک شده و آن زمان معین رسیده است روز زحمت و آشفتگی نزدیک می

  و شادي هلهلههاي غم و درد خواهد بود نه روز  روز روز ناله

هایتان تنبیه  ها و شرارت خشم خود را بر شما فرو خواهم ریخت و شما به سبب تمام بدي زودي به
پوشی خواهم کرد و نه ترحم تا بدانید که من خداوند شما را مجازات  مود دیگر نه چشمخواهم ن

اسرائیل فرا رسیده چون شرارت و غرورتان به اوج رسیده است از این همه  اي بنیکنم اجل شما  می
  .جمعیت و ثروت و حشمتتان چیزي باقی نخواهد ماند

معین رسیده و آن روز نزدیک شده است در آن روز دیگر چیزي براي خرید و فروش بلی آن وقت 
 چیز همهباقی نخواهد ماند چون تمام مملکت مورد غضب من خواهد شد حتی اگر تاجري باقی بماند 

را از دست خواهد داد زیرا خشم من بر سر همه قوم اسرائیل فرو خواهد ریخت آنان که به گناه آلوده 
شود و همه خود را  ه از بین خواهند رفت براي لشگر اسرائیل شیپور آماده باش نواخته میهستند هم
رود چون همه زیر خشم و غضب من هستند اگر از  کنند اما کسی براي جنگیدن بیرون نمی آماده می

شهر بیرون بروند شمشیر دشمن انتظارشان را خواهد کشید پول و جواهر خود را دور بریزید و مثل 
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غال بیرون بیندازید چون در روز غضب خداوند این چیزها دیگر ارزشی نخواهد داشت و نخواهد آش
  .کاري بکند ها آنتوانست براي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٣٢٢
 

  مجازات اورشلیم

  

هایشان را بیاورند آنگاه  مجازات شهر را فراخوان بگو سالح مأمورین: آنگاه خدا با صداي بلند گفت
مردي بود با  ها آنشمالی آمدند و هر یک سالح خود را در دست داشت همراه  دروازهشش مرد از 

همه وارد خانه خدا شدند و کنار قربانگاه مفرغی  ها آنلباس کتان که قلم و دوات با خود داشت 
و به آستانه عبادتگاه آمد و آن مردي را که لباس کتانی  برخاستخدا  پرجاللایستادند سپس حضور 

هاي اورشلیم بگرد و روي پیشانی  در کوچه: پوشیده بود و قلم و دوات داشت خطاب کرد گفت
کنند عالمت بگذار  شود گریه و ماتم می هایی که در این شهر انجام می کسانی که به خاطر شرارت

 شان پیشانیاو به شهر بروید و کسانی را که به  به دنبال: فرمود آنگاه شنیدم که خداوند به مردان دیگر
کس را زنده نگذارید و به کسی رحم نکنید پیر و جوان دختر و زن و بچه  عالمت ندارند بکشید هیچ

عالمت است دست نزنید این کار را از خانه من  شان پیشانیهمه را از بین ببرید ولی به کسانی که روي 
کشتار را شروع کردند و من تنها مانده بودم رو به خاك افتادم و فریاد زدم اي  ها آن شروع کنید وقتی

باشد از بین  مانده باقیرا در اسرائیل  هرکسیغضبناك هستی که  قدر آنخداوند آیا تو بر اورشلیم 
  خواهی برد؟

از ظلم و جنایت خیلی است تمام سرزمین پر است  یهوداگناهان قوم اسرائیل و : و او در پاسخ فرمود
  .پس من نیز به ایشان رحم نخواهم کرد
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  پرستی محکومیت بت

  

شوید زیرا اگر کسی چه از قوم اسرائیل  گردان رويهاي خود را رها سازید و از شرارت  توبه کنید بت
ها و  کنند از پیروي من دست کشیده در پی بت و چه از بیگانگان که در سرزمین شما زندگی می

هاي خود برود و در همان حال براي طلب راهنمایی پیش یک مرد خدا بیاید من که خداوند  شرارت
  .خواهد دوخت ها نآهستم جواب او را خواهم داد و نظر خود را با خشم بر 

کند در طلب هدایت من است هر دو به  هم آن نبی دروغین و هم آن شخص گناهکاري که ادعا می
یکسان مجازات خواهند شد تا قوم اسرائیل بیاموزند که از من دور نشوند و دیگر خود را به گناه آلوده 

  .قوم من باشند و من خداي ایشان ها آننسازند بلکه 

  

  اوندشمشیر داوری خد

  

اورشلیم نموده کالم مرا به ضد مملکت اسرائیل و  سوي بهاي انسان خاکی رو : خداوند به من فرمود
اي اسرائیل من علیه تو هستم من شمشیر خود را : فرماید خانه خدا اعالم نما بگو که خداوند چنین می

یر من در سراسر از غالف بیرون کشیده ساکنانت را خوب و بد به یکسان نابود خواهم نمود شمش
مملکت از جنوب تا شمال همه مردم را از بین خواهد برد آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند 

  .ام و تا زمانی که مقصود خود را عملی نسازم آن را غالف نخواهم کرد گرفته به دستشمشیر خود را 

  



 تورات ٣٢٤
 

  مرگ همرس حزقیال

  

خاکی قسط دارم جان زن محبوبت را به ناگه بگیرم  اي انسان: خداوند پیغامی دیگر به من داد و فرمود
  اما تو ماتم نگیر برایش گریه نکن و اشک نریز فقط آه بکش آن هم خیلی آرام

  خواهی به ما بفهمانی؟ منظورت از این کارها چیست چه چیز را می: آنگاه قوم به من گفتند

 خوشی دلسش را که مایه افتخار و فرماید تا به شما بگویم که او خانه مقد خداوند می: جواب دادم
 یهوداشماست از میان خواهد برد و همچنین خواهد گذاشت که پسران و دختران شما که در سرزمین 

با شمشیر کشته شوند آنگاه شما نیز مانند من رفتار خواهید کرد یعنی صورت خود را  اند مانده باقی
هنه نخواهید کرد ماتم و گریه نخواهید نمود سوگواري سر و پاي خود را بر رسم بهنخواهید پوشاند 

  .این پیشگویی واقع شود شما خواهید دانست که او خداوند است که هنگامی

  

  پیشگویی به ضد مواب

  

قوم دیگري برتر نیست پس من نیز حدود شرقی  هراز  یهودااند  ها گفته چون موابی: فرماید خداوند می
برم در میان  گشایم و شهرهایی را که مایه فخر و مباهاتش هستند از بین می مواب را به روي دشمن می

ها را مجازات خواهم کرد تا  ها مواب دیگر یک قوم به حساب نخواهد آمد به این طریق موابی قوم
  .بدانند که من خداوند هستم ها آن
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  پیشگویی به ضد پادشاه صور

  

که فکر  اي  مغرور شده قدري بهتو : فرماید آري اي انسان خاکی به حکمران صور بگو که خداوند می
اي هرچند به  اي است وسط دریا مانند یک خدا نشسته خدا هستی و در قلمرو خود که جزیره کنی می

  .تیبالی که مثل خدا هستی ولی بدان که انسانی بیش نیس خود می

رحمی را که مایه  کنی که مانند خدا دانا هستی من سپاه دشمن بی چون ادعا می: فرماید خدا می
اي از بین ببرد  آورده به دستفرستم تا شکوه و زیبایی تو را که به حکمت خود  هاست می وحشت قوم

  .ام  فرستند و تو در قلب دریا خواهی مرد من که خداوند هستم این را گفته تو را به قعر جهنم می ها آن

  

  پیشگویی به ضد صیدون

  

شهر صیدون نگاه کرده به ضد آن پیشگویی کن و بگو خداوند چنین  سوي بهاي انسان خاکی 
داد وقتی با مجازات کردن اي صیدون من دشمن تو هستم و قدرتم را به تو نشان خواهم : فرماید می

تو قدوسیت خود را آشکار کنم آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم تو و سایر همسایگان 
  .اسرائیل دیگر مثل خار قوم اسرائیل را زخمی نخواهید کرد

  

  



 تورات ٣٢٦
 

  پیشگویی به ضد مرص

  

گو که خداوند آن پیشگویی کن ب نموده به ضد پادشاه و تمام مردم مصر سوي بهاي انسان خاکی رو 
اي من دشمن تو هستم  ات خوابیده اي پادشاه مصر اي اژدهاي بزرگ که در وسط رودخانه: فرماید می

ها را در  ام پس من قالب اي رود نیل مال من است من آن را براي خود درست کرده چون گفته
کشانم تو را با  میاند به خشکی  هایی که به پوست بدنت چسبیده گذارم و تو را با ماهی ات می چانه

اي  خورده کنم تا بمیرند اي مصر تو براي قوم اسرائیل عصاي ترك ها در خشکی رها می تمام ماهی
اش را شکستی و او را به درد و عذاب  بیش نبودي وقتی اسرائیل به تو تکیه کرد تو خرد شدي و شانه

اي تبدیل  د رفت و به ویرانهها و حیوانات از بین خواهن گرفتار کردي سرزمین مصر و تمام انسان
  .ها خواهند دانست که من خداوند هستم خواهند شد و مصري
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ساح   تشبیه مرص به 

  

هاي جهان خود را یک شیر  اي انسان خاکی براي پادشاه مصر ماتم بگیر و به او بگو تو در میان قوم
کنی  آلود می را گل ها آبگردي و  دانی در حالی که شبیه تمساحی هستی که در رود نیل می ژیان می

شود  محزون میاي  را ندیده ها آنهاي دوردست که هرگز  دل بسیاري از قوموقتی تو را از بین ببرم 
 شدت بهآورند  به سبب آنچه که بر سرت می ها آن  شوند و پادشاه بلی بسیاري از ممالک هراسان می

افتند در روزي که سقوط کنی  تاب دهم به وحشت می ها آنترسند وقتی شمشیر خود را در برابر  می
ها  نید بگذارید همه قوملرزند براي بدبختی و اندوه مصر گریه ک از ترس جان به خود می ها آنهمه 

  .براي آن و ساکنانش ماتم گیرند

  

  خرب سقوط اورشلیم

  

شوند آنانی  برند با شمشیر کشته می شده به سر می که در شهرهاي ویران هایی آنبه حیات خود قسم 
ها و غارها هستند با  شوند و کسانی که در قلعه اند خوراك جانوران وحشی می که در صحرا ساکن

  .دهم گردانم و به غرور و قدرت آن پایان می میرند این سرزمین را متروك و ویران می بیماري می

  

  

  



 تورات ٣٢٨
 

  ادون پیشگویی به ضد

  

: فرماید رو به کوه سعیر بایست و به ضد ساکنانش پیشگویی کن و بگو خداوند میاي انسان خاکی 
ویران و متروك خواهم کرد شهرهایتان را ویران و  کلی بهمن به ضد شما هستم و سرزمین شما را 

ید به حیات اسرائیل شریک گشت خراب خواهم نمود تا بدانید که من خدا هستم شما هم در کشتار بنی
ریزم و کوه سعیر را ویران و  شما را می خون همبرید من  خود قسم حال که از خونریزي لذت می

  .سازم متروك می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٣٢٩

 

  پیشگویی به ضد جوج

  

سرزمین ماجوج که در سمت شمال است بایست و به ضد جوج پادشاه  سوي بهاي انسان خاکی رو 
ات  من به ضد تو هستم قالب در چانه: فرماید ماشک و توبال پیشگویی کن به او بگو خداوند می

کشم سربازان پیاده و سواران مسلح تو بسیج شده سپاه بسیار  هالکت می سوي بهگذارم و تو را  می
  .هند داد پارس کوش و فوط هم به تو خواهند پیوستبزرگ و نیرومندي تشکیل خوا

پس از مدتی طوالنی از تو خواسته خواهد شد که نیروهاي خود را بسیج کنی تو به سرزمین اسرائیل 
مختلف بازگشته و در سرزمین خود  هاي حمله خواهی کرد سرزمینی که مردم آن از اسارت سرزمین

  .اند در امنیت ساکن شده

دفاع  اسرائیل یک مملکت بی: هاي پلیدي در سر خواهی پروراند و خواهی گفت نقشهدر آن هنگام تو 
روم و این قوم را که در کمال امنیت و اطمینان  است و شهرهایش حصار ندارند به جنگ آن می

برم به آن شهرهایی که زمانی خراب بودند ولی اینک آباد گشته و از  کنند از بین می زندگی می
آورم و  فراوان به دست می غنائمکنم و  اند حمله می هاي دیگر بازگشته که از سرزمین دان پرشدهمردمی 

کنم زیرا اکنون اسرائیل گاو و گوسفند و ثروت بسیار دارد و مرکز تجارت  بسیاري را اسیر می
  .دنیاست

کرد تو  زمانی که قوم من در مملکت خود در امنیت زندگی می: فرماید خداوند به جوج می
پوشانی این در آینده دور اتفاق  آیی و مثل ابر زمین را می خیزي و با سپاه عظیم خود از شمال می برمی

قدوسیت خود  ها آندارم و به همه  ها تو را از میان برمی خواهد افتاد ولی بعد در برابر چشمان همه قوم
  .دهم تا بدانید که من خداوند هستم را نشان می



 تورات ٣٣٠
 

  های مخصوص قربانی اتاق

  

ها را پیش  شد که در آنجا گوشت قربانی شمالی دري به یک اتاق دیگر باز می دروازهدر اتاق بزرگ 
شستند در هر طرف اتاق بزرگ دو میز بود که حیوانات را براي قربانی  از آنکه به قربانگاه ببرند می

بیرون اتاق بزرگ نیز چهار میز قرار  بریدند می سر ها آنسوختنی قربانی گناه و قربانی جرم روي 
داشت پس روي هم رفته هشت میز بود چهار میز در داخل و چهار میز بیرون که حیوانات قربانی را 

کردند چهار میز سنگی نیز وجود داشت که چاقوها و لوازم دیگر قربانی را روي  می ذبح ها آنبراي 
پنج سانتیمتر و بلندي آن نیم متر بود الشه  و ها هفتادگذاشتند طول و عرض هر کدام از این میز می ها آن

هایی به طول تقریبی ده  شد دورتادور دیوار اتاق بزرگ چنگک ها روي این میزها گذاشته می قربانی
  .سانتیمتر کوبیده شده بود
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  حضور پرجالل خدا

  

هاي سوختنی بر آن  قربانیاي انسان خاکی وقتی این قربانگاه ساخته شد باید : خداوند به من فرمود
روي قربانگاه پاشیده شود براي این کار به کاهنانی که از قبیله الوي و از  ها آنتقدیم شود و خون 

توانند براي خدمت به حضور من بیایند یک گوساله براي قربانی گناه بده  نسل صادوق هستند و می
آن را در جایی معین بیرون از خانه خدا  اي را که براي قربانی گناه تقدیم شده بگیر و بعد گوساله

  .بسوزان

عیب براي قربانی گناه تقدیم کن تا قربانگاه با خون آن طاهر گردد بعد از اینکه  روز دوم یک بز نر بی
را قربانی  ها آنعیب از مین گله بگیر و  این مراسم تطهیر را انجام دادي یک گوساله و یک قوچ بی

قربانی گناه  عنوان بهز نر یک گوساله و یک قوچ از میان گله گرفته کن تا هفت روز هر روز یک ب
  .عیب باشند باید بی ها آنتقدیم کن همه 

  

  

  

  

  

  



 تورات ٣٣٢
 

  هدایا و عیدها

  

  :کنید بدین قرار است میزان هدایایی که تقدیم می

  کنید از جو و گندمی که برداشت می شصتم یک

  گیرید یک صدوم از روغنی که از درختان زیتون می

  گویم گوسفند از هر دویست گوسفند این را تقدیم من کنید چون من که خداوند هستم مییک 

عیب قربانی کن در روز هفتم  براي تطهیر خانه خدا یک گاو جوان بی هرسالاول از ماه اول  در روز
یا ندانسته مرتکب گناهی شده باشد نیز همین کار را بکن به این  سهواًهمان ماه براي هر کس که 

  .تیب خانه خدا تطهیر خواهد شدتر

در روز چهاردهم همان ماه عید پسح را به مدت هفت روز جشن بگیرید در روز اول عید رهبر باید 
براي رفع گناه خود و گناه تمام قوم اسرائیل یک گاو قربانی کند و در هر هفت روز عید باید قربانی 

عیب باشد براي کفاره گناه هم هر روز  بی هفت گاو هفت قوچ: سوختنی تقدیم کند این قربانی شامل
یک بز نر قربانی شود روز پانزدهم ماه هفتم را به مدت هفت روز جشن بگیرید در طی هفت روز این 

  .ختنی هدیه آردي و روغن تقدیم کندعید نیز رهبر باید قربانی گناه قربانی سو

  

  

  



 گواه ظلم                                                                                          ٣٣٣

 

  نابودی محصوالت و ماتم مردم، یوئیل

  

اي مردان سالخورده اسرائیل بشنوید اي ساکنان : خداوند به یوئیل پسر فتوئیل رسیداین پیام از جانب 
  زمین گوش فرا دهید آیا در تمام عمرتان یا در سراسر تاریختان هرگز چنین چیزي واقع شده است؟

اید از بین  و هر چه شراب داشته شده خرابگور بوده  هرچنداي مستان بیدار شوید و زاري کنید چون 
توان  زیادند که نمی قدر آنه است لشگر بزرگی از ملخ تمام سرزمین اسرائیل را پوشانده است رفت
اند و پوست درخت  هایشان مانند دندان شیر تیز است تاکستان مرا از بین برده را شمرد دندان ها آن

جوان که اند همچون دختري  را سفید و لخت باقی گذاشته ها آنهاي  ها و تنه انجیر را کنده شاخه
بایست به خانه خداوند تقدیم شود از بین  نامزدش مرده باشد گریه و زاري نمایید غله و شرابی که می

  .رفته است

اي کشاورزان گریه کنید و اي باغبانان زاري نمایید اي کاهنان لباس ماتم بپوشید اي خدمتگزاران 
و شرابی براي هدیه باقی نمانده روزه خداي من تمام شب در برابر قربانگاه گریه کنید چون دیگر غله 

سفیدان همراه با تمام قوم در خانه خدا جمع  را اعالم کنید و خبر دهید که مردم جمع شوند ریش
  .کنند شوند و آنجا گریه و ناله می می

  

  

  

  



 تورات ٣٣٤
 

  روز وحشتناک داوری خدا

  

س من شنیده شود شیپور خطر را در اورشلیم به صدا درآورید بگذارید صداي آن به باالي کوه مقد
شود آن روز روز تاریکی و ظلمت روز  همه از ترس بلرزید زیرا روز داوري خداوند نزدیک می
پوشاند این قوم  ها را مثل سیاهی شب می ابرهاي سیاه و تاریکی غلیظ است چه لشگر نیرومندي کوه

گذارند به  سر می چقدر نیرومندند زمین در برابر ایشان مانند باغ عدن است ولی وقتی آن را پشت
هاي تندرو هستند  شبیه اسب ها آنماند  سالم نمی ها آنچیز در برابر  شود هیچ بیابان سوخته تبدیل می

آورند گوش کنید  کنند به صدایی که از خود درمی می وخیز جستها  تماشا کنید چطور روي کوه
سپاه  وقال قیلسوزاند مانند  ها و صداي آتشی است که مزرعه را می همچون غرش عرابه ها آنصداي 

به  ها آنلرزند زمین در برابر  به خود می ها آنروند مردم با دیدن  بزرگی است که به میدان جنگ می
د گردند خداون شده ستارگان ناپدید می وتار تیرهلرزد خورشید و ماه  و آسمان می آید درمیحرکت 

کند این سپاه بزرگ و نیرومند خداوند است روز داوري خداوند  را رهبري می ها آنبا صدایی بلند 
  .آور و هولناك است کیست که بتواند آن را تحمل کند روز وحشت
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  های بیگانه داوری بر قوم

  

و اورشلیم بازگردانم سپاهیان جهان را  یهودادر آن زمان وقتی رفاه و سعادت را به : فرماید میخداوند 
در دره داوري جمع خواهم کرد و در آنجا ایشان را به خاطر میراث خود اسرائیل محاکمه خواهم 

بر سر افراد قوم من  ها آنها پراکنده ساخته سرزمین مرا تقسیم کردند  نمود چون قوم مرا در میان قوم
ها و شراب فروختند اي صور و اي صیدون و  قمار کردند و پسران و دختران نوجوان را در ازاي فاحشه

خواهید از من انتقام بگیرید اگر چنین کنید من  خواهید بکنید آیا می اي شهرهاي فلسطین چه می
را به  ها آنقیمت مرا گرفته و  گرانهاي  کنم طال و نقره و تمام گنجینه بالفاصله شما را مجازات می

اید و ایشان را از سرزمینشان  ها فروخته و اورشلیم را به یونانی یهودااید مردم  هاي خود برده خانه بت
گردانم و همه کارهاي  بازمی اند شده فروختهرا از نقاطی که به آن  ها آناید ولی من دوباره  آواره کرده

را به  ها آنخواهم فروخت و ایشان هم  یهوداو دختران شما را به مردم  کنم من پسران شما را تالفی می
گویم براي  خواهند فروخت من که خداوند هستم این را می اند ساکنسبائیان که در نقاط دوردستی 

جنگ آماده شوید و به همه خبر دهید بهترین سربازان خود را بسیج کنید و تمام سپاه را فرا خوانید 
هاي خود نیزه تهیه کنید مردان ضعیف نیز  ود را ذوب نموده و شمشیر بسازید و از ارههاي خ گاوآهن

: فرماید ها بشتابید و از هر طرف جمع شوید خداوند می خود را براي جنگ آماده کنند اي همه قوم
ا ها ر ها جمع شوند و به دره داوري بیایند چون من در آنجا نشسته همه را داوري خواهم کرد داس قوم

آماده کنید زیرا محصول رسیده و آماده است انگورهاي داخل چرخشت را با پا له کنید چون از 
  .شرارت این مردم لبریز شده است

فرا خواهد رسید  زودي بهشوند زیرا در آنجا روز خداوند  در دره داوري جمع می دسته دستهمردم 
  .درخشند ها دیگر نمی شوند و ستاره آفتاب و ماه تاریک می



 تورات ٣٣٦
 

  سوریه، مجازات همسایگان ارسائیل، عاموس

  

که  طور هماناند من این را فراموش نخواهم کرد زیرا  اهالی دمشق بارها گناه کرده: فرماید خداوند می
هم در جلعاد قوم مرا در هم کوبیدند پس من قصر پادشاه را  ها آنکوبند  هاي آهنی خرمن را می با میله

 هاي دروازهبندهایی را که  هدد را ویران خواهم کرد پشت به آتش خواهم کشید و قلعه مستحکم بن
بندند خواهم شکست و مردمانش را تا دشت آون هالك خواهم ساخت و پادشاه  دمشق را می

  ه به شهر قیر به اسارت خواهند رفتعدن را نابود خواهم کرد اهالی سوری بیت

  

  فلسطین

  

قوم مرا تبعید نموده  ها آناند من این را فراموش نخواهم کرد زیرا  مرده غزه بارها مرتکب گناه شده
برده در ادوم فروختند پس من حصارهاي غزه را به آتش خواهم کشید و تمام  عنوان بهایشان را 

برم  کشم شهر عقروم و پادشاه اشقلون را از بین می شدود را میهایش را ویران خواهم کرد اهالی ا قلعه
  .هالك خواهند شد اند مانده باقیهایی که  تمام فلسطینی
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  صور

  

اند من این را فراموش نخواهم کرد زیرا پیمان برادري خود را با اسرائیل  اهالی صور بارها گناه کرده
به اسارت بردند پس من حصارهاي شهر صور را به را به ادوم  ها آنشکستند و به ایشان حمله کرده 

  سوزانم هایش را می ها و کاخ کشم و تمام قلعه آتش می

  

  ادوم

  

رحمی تمام به جان برادران اسرائیلی خود افتادند و با  با بی ها آناند  مردم ادوم بارها مرتکب گناه شده
ن را به آتش خواهم کشید و را از دم شمشیر گذرانیدند پس من هم شهر تیما ها آنخشم و غضب 

  .هاي بصره را خواهم سوزاند قلعه

  

  

  

  

  



 تورات ٣٣٨
 

  عمون

  

را فراموش نخواهم کرد در جنگ جلعاد براي توسعه  ها ایناهالی عمون بارها مرتکب گناه شدند من 
مرزهاي خود دست به کشتار هولناکی زدند و با شمشیر شکم زنان حامله را پاره کردند پس من 

هاش را خواهم سوزاند و پادشاه و  ها و قلعه حصارهاي شهر را به آتش خواهم کشید و کاخ
  .شاهزادگان عمون همه با هم به اسارت خواهند رفت

  

  مواب

  

هاي  استخوان ها آناند و من این را فراموش نخواهم کرد زیرا  اهالی مواب بارها مرتکب گناه شده
را تبدیل به خاکستر کردند من هم در عوض مواب را به  ها آنسوزانده  شرمی بیپادشاه ادوم را با 

مواب در میان آشوب و هیاهوي جنگجویان و صداي  مسوزان هاي یرقوت را می کشم و کاخ آتش می
  .شیپورها از پاي در خواهد آمد من پادشاه و رهبران او را خواهم کشت
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  یهودا

  

اعتنایی کرده احکام مرا  نسبت به شریعت من بی ها آناهالی یهودا بارها گناه کردند : فرماید خداوند می
پرستیدند گمراه شدند پس من یهودا را با  یی که پدرانشان میها با پیروي از بت ها آناند  به جا نیاورده

  .سوزانم هاي اورشلیم را می ها و کاخ کنم و تمام قلعه آتش نابود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تورات ٣٤٠
 

  گری ارسائیل یاغی

  

کنید  اید بر فقیران ظلم می باشان چاق شدهاي زنان سامره که مانند گاوهاي سرزمین : گوش کنید
شراب بیاورید تا بنوشیم خداوند به ذات : گویید کنید و به شوهران خود می مینیازمندان را پایمال 

رسد که قالب به دهانتان انداخته همه شما را مثل  پاك خود قسم خورده و فرموده است زمانی می
کشند و از  هاي زیبایتان بیرون می ماهی خواهند کشید و با خود خواهند برد شما را از خانه

  .اندازند حصار بیرون می شکاف ترین نزدیک

توانید سرپیچی نمایید و  ها قربانی کنید تا می ئیل و جلجال براي بت خواهید باز هم در بیت حال اگر می
هایتان را بیاورید به مراسم ظاهري خود ادامه داده هدایاي  اي دوبار ده یک گناهانتان را زیاد کنید هفته

ایی که دادید سخن بگویید من به شهرهاي شما قحطی خود را تقدیم کنید و همه جا از این هدای
ام ولی فایده نداشت سه ماه به فصل درو مانده بود که جلوي باران را گرفتم و محصول شما را  فرستاده

بارید ولی  از بین بردم در یک شهر باران فرستادم و در شهر دیگر نفرستادم بر یک مزرعه باران می
کننده  اي آب تن به سفر خسته مردم چند شهر براي نوشیدن جرعهآب بود  مزرعه دیگر خشک و بی

  .دادند ولی در آنجا هم آب کافی پیدا نبود می
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  عاموس و امصیا

  

گفت شنید با عجله این پیغام را براي یربعام  ئیل آنچه را که عاموس می اما وقتی امصیا کاهن بیت
  پادشاه فرستاد

از سرزمین ما خارج شو به سرزمین یهودا بازگرد در آنجا موعظه اي نبی : آنگاه امصیا به عاموس گفت
ئیل براي ما نبوت نکن چون عبادتگاه پادشاه و مقر سلطنتی او در اینجا  کن و نان بخور دیگر در بیت

  .قرار دارد

هاي صحرایی بود  من نه نبی هستم و نه از نسل انبیا کارم چوپانی و چیدن میوه: ولی عاموس جواب داد
گویی  برو براي قوم اسرائیل نبوت کن ولی تو به من می: خداوند مرا از کار چوپانی گرفت و گفت اما

چون در کار : که بر ضد اسرائیل پیشگویی نکنم پس به پیامی که خداوند براي تو دارد گوش کن
اي زنت در همین شهر فاحشه خواهد شد پسرانت و دخترانت کشته خواهند شد  خداوند دخالت کرده

و امالکت نیز تقسیم خودت نیز در سرزمین بیگانه خواهی مرد و قوم اسرائیل از وطن خود تبعید شده 
  .به اسارت خواهند رفت
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  مجازات ادوم، عوبدیا

  

به عوبدیا نشان داد از جانب خدا خبر رسیده که قاصدي با  رؤیاییخداوند آینده سرزمین ادوم را در 
  .شده آماده شوید تا به جنگ ادوم برویدها فرستاده  این پیام نزد قوم

هاي بلند  سازم از اینکه بر صخره ها خار و ضعیف می اي ادوم تو را در میان ملت: فرماید خداوند می
ها به من برسد  کیست که دستش در این بلندي: گویی بالی و به خود می ساکن هستی به خود می

آورم اگر  ها بروي تو را از آنجا به زمین می خودت را گول نزن اگر همچون عقاب به اوج آسمان
  .بردند را نمی چیز همهبود زیرا  کردند به مراتب براي تو بهتر می دزدها شبانگاه آمده تو را غارت می

در آن روزها در سراسر ادوم حتی یک شخص دانا باقی نخواهد ماند زیرا من همه دانایان ادوم را از 
ازان تیمان هراسان و درمانده شده و نخواهند توانست از کشتار سرب دلیرترینسازم  حماقت پر می
  .جلوگیري کنند
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  گریه و ماتم

  

کنم از غصه و سرافکندگی با  کشم و مانند جغد شیون می کنم مثل شغال زوزه می من گریه و ماتم می
تر از آن است که شفا یابد خداوند نزدیک  روم چون زخم من عمیق پاي برهنه و تن عریان راه می

ذارید اهالی اورشلیم ایستاده است تا قوم مرا مجازات کند این را به شهر جت نگویید و نگ هاي دروازه
 آنجا گریه شما را بشنوند اي ساکنان از شدت درد و شرمندگی در خاك بغلتید مردم شافیر عریان و

  شوند سرافکنده به اسارت برده می

  .اي مردم یهودا با شهر مورشت جت خداحافظی کنید زیرا امیدي براي نجات آن نیست

  

  مجازات قوم ارسائیل

  

هاي شما را از بین خواهم برد شهرهاي شما را  ها و عرابه مام اسبدر آن زمان ت: فرماید خداوند می
هایتان را ویران خواهم کرد من با خشم و غضب از اقوامی که مرا اطاعت  خراب نموده همه قلعه

  .کنند انتقام خواهم گرفت نمی

  

  

  



 تورات ٣٤٤
 

  انتقام خداوند از نینوا، ناحوم

  

  نشان دادرا که درباره نینوا است به ناحوم  رؤیاخداوند این 

هاي سبز و خرم باشان و کرمل از بین  چراگاه شوند میها خشک  خداوند دریاها و رود فرمان به
ها  دهد در حضور او کوه هاي سرسبز لبنان طراوت و خرمی خود را از دست می روند و جنگل می
ینوا چرا به فکر شوند اي ن گردد و ساکنانش نابود می شوند زمین متالشی می ها ناپدید می لرزند تپه می

مخالفت با خدا هستی او با یک ضربه تو را از پاي درخواهد آورد به طوري که دیگر نخواهی توانست 
همچون  ها آناندازد و با  مقاومت کنی او دشمنانش را مثل خارهاي به هم پیچیده به داخل آتش می

کند به ضد  می جرأت شوند این پادشاه تو کیست که هاي آتش سوخته شده دود می کاه در شعله
سپاه آشور هر چقدر هم که قوي و محکم باشد نابود خواهد : فرماید خداوند توطئه کند خداوند می

  .شد
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  روز داوری خدا، صفنیا

  

ها و حیوانات پرندگان هوا و ماهیان دریا  همه چیز را از روي زمین محو و نابود خواهم کرد انسان
کنم آثار و  پرستد نابود خواهد شد یهودا و اورشلیم را مجازات می می هایی که انسان شرور با همه بت

کنند و نیز  ها آفتاب و ماه و ستارگان را پرستش می برم آنانی که بر بام بقایاي پرستش بعل را از بین می
کنند ولی در عین حال بت مولک را نیز  پرستند و به من سوگند وفاداري یاد می کسانی را که مرا می

آیند و  اند و کسانی را که نزد من نمی پرستند هالك خواهم کرد آنانی را که از پیروي من برگشته می
ساي یهودا و تمام خواهند از بین خواهم برد در آن روز داوري رهبران و رو از من راهنمایی نمی

  .کنند نابود خواهم کرد پرستان پیروي می کسانی را که از رسوم بت

  

  رسائیلنابودی ملل مجاور ا

  

هایی که در  کن و ویران خواهند شد واي بر شما اي فلسطینی شهرهاي غزه اشقلون اشدود عقرون ریشه
کنید زیرا شما هم داوري خواهید شد خداوند شما را به  ساحل دریا و در سرزمین کنعان زندگی می

نی براي هاي ساحلی شما مکا هالکت خواهد رساند و حتی یک نفر از شما هم باقی نخواهد ماند زمین
ام که قوم مرا مسخره  هاي مردم مواب و عمون را شنیده شبانان و آغل گوسفندان خواهد شد طعنه

به حیات خود قسم مواب : فرماید خداي اسرائیل می بنابراینکنند  نموده تهدید به اشغال سرزمینشان می
ي نمک و به ویرانی ها و عمون مثل سدوم و عموره از بین خواهند رفت و به محلی از خارها گودال

  .ابدي تبدیل خواهند شد



 تورات ٣٤٦
 

  وعده خداوند به زروبابل، حجی

  

 زودي بهدر همان روز پیام دیگري از جانب خداوند به حجی رسید به زروبابل حاکم یهودا بگو که 
سازم و قدرت آنان را از  هاي فرمانروایان را واژگون می آورم تخت و زمین را به لرزه درمی ها آسمان
شوند و سوارانشان یکدیگر را با  ها کشته می کنم و اسب ها و سواران را سرنگون می برم عرابه بین می

  .فرماید آورند این است آنچه خداوند قادر متعال می شمشیر از پاي درمی
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  های مجاور ارسائیل مجازات قوم، زکریا

  

م اسرائیل را زیر نظر دارد بلکه مراقب ها را اعالم نموده است چون او نه فقط قو خداوند مجازات قوم
باشد او حدراخ دمشق و حمات را مجازات خواهد کرد حتی صور و  هاي جهان نیز می همه قوم

صیدون هم با وجود مهارتشان از مجازات او در امان نخواهند ماند هر چند صور براي خود 
ه آتش کشیده با خاك یکسان استحکاماتی ساخته استحکاماتش را به دریا خواهد ریخت و او را ب

  .خواهد رد

  

  پیروزی قوم خدا

  

خداوند قوم خود را هنگام جنگ رهبري خواهد کرد تیرهایش را مثل برق آسمان خواهد انداخت 
شود  خداوند شیپور جنگ را به صدا در خواهد آورد و مانند گردبادي که از صحراي جنوب بلند می

دفاع خواهد کرد و ایشان دشمنان خود را شکست داده به جنگ دشمن خواهد رفت او از قوم خود 
  .زیر پا لگدمال خواهند کرد

  

  



 تورات ٣٤٨
 

  نابودی دشمنان اورشلیم

  

هاي همسایه که سپاهیان خود را براي محاصره اورشلیم و سایر شهرهاي یهودا  اورشلیم را براي قوم
شلیم جمع شوند من هاي جهان بر ضد اور تمام قوم که هنگامیگردانم  فرستد مثل کاسه زهر می می

مانند سنگ عظیمی خواهم ساخت که هر کس بخواهد آن را تکان دهد خود  ها آناورشلیم را براي 
  .سخت مجروح شود

  

  کشته شدن شبان خدا

  

من است  و همکار همدوشاي شمشیر به ضد شبان من آن مردي که : فرماید خداوند قادر متعال می
از بین  ها آن دوسومه شوند من قوم خود را خواهم زد و برخیز شبان را بزن تا گوسفندان پراکند

کنم ایشان نام مرا  را پاك می ها آنگذرانم و  باقیمانده را از میان آتش می سوم یکخواهند رفت 
 ها آنقوم من هستند و  ها این: را اجابت خواهم نمود من خواهم گفت ها آنخواهند خواند و من 

  .او خداي ماست: خواهند گفت
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  محبت خداوند نسبت به ارسائیل

  

گویید تو چگونه ما را دوست  من شما را همیشه دوست داشتم ولی شما می: فرماید خداوند می
من جد شما یعقوب را محبت نمودم هرچند الیق محبت نبود به این : فرماید اي خداوند می داشته

د رد کردم و سرزمین کوهستانی ترتیب نشان دادم که شما را دوست دارم ولی عیسو را که برادرش بو
ها که فرزندان عیسو هستند  هاي بیابان ساختم شایدم ادومی او را ویران نمودم و آن را جاي شغال

اگر آن را آباد : گوید کنیم ولی خدا می گردیم و سرزمین ویران خود را دوباره آباد می بگویند ما برمی
بخشد مشهور  را هرگز نمی ها آنقومی که خداوند  کنند من دوباره ویرانش خواهم کرد و مردمانش به

دهد  خواهند گردید اي قوم اسرائیل وقتی با چشمان خود آنچه را که خداوند در سراسر دنیا انجام می
  .شود مرزهاي ما نیز دیده می سوي آنراستی که قدرت عظیم خداوند بر : ببینید خواهید گفت
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  رسزنش کاهنان

  

کند پس اگر من پدر  پسر پدر خود را و غالم ارباب خویش را احترام می: فرماید خداوند به کاهنان می
حرمت  گویید ما چگونه نام تو را بی اید می حرمت کرده شما هستم احترام من کجاست شما نام مرا بی

گذارید و  اه من میهاي ناپاك روي قربانگ کنید که قربانی حرمت می اید شما هنگامی نام مرا بی کرده
کنید آیا این قبیح نیست اگر آن را به حاکم خود  حیوانات لنگ و کور و بیمار را براي من قربانی می

هاي شما  از شما راضی نیستم و قربانی شد میپسندید و از شما راضی  کردید آیا او آن را می هدیه می
 ها آنود مورد احترام قرار خواهد گرفت و پذیرم نام من در سراسر جهان به وسیله مردم غیر یه را نمی

هاي پاك تقدیم خواهند کرد ولی شما نام مرا  به احترام نام من بخور خوشبو خواهند سوزانید و قربانی
گویید  گذارید و می کنید زیرا حیوانات معیوب بر آن می سازید قربانگاه مرا نجس می حرمت می بی

اي است حیوانات دزدیده شده لنگ و بیمار براي من  دهکنن خدمت کردن به خدا کار مشکل و خسته
را از دست شما قبول خواهم کرد لعنت بر کسی که بخواهد مرا  ها آنکنید من  کنید فکر می قربانی می

فریب دهد و با آنکه نذر کرده قوچ سالمی از گله خود هدیه کند حیوان معیوبی براي من قربانی نماید 
  .ردم دنیا باید نام مرا با ترس و احترام یاد کنندم. من پادشاه عظیم هستم و
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  فرارسیدن روز داوری خداوند

  

 سوزاند میرسد و همه اشخاص مغرور و بدکار را مانند کاه  ور فرا می روز داوري مثل تنوري شعله
  .مانند درخت تا ریشه خواهند سوخت و خاکستر خواهند شد ها آن

اما براي شما که ترس مرا در دل دارید آفتاب عدالت با پرتوي شفابخش خود طلوع خواهد کرد و 
خواهید نمود در آن روزي  وخیز جستروند  هایی که به چراگاه می بال مثل گوساله شما شاد و سبک

  .اکستر زیر پاي خود له خواهید کردام بدکاران را مثل خ که من تعیین کرده

  

  .مراجعه کنید com.World_Idealistic.wwwهاي بیشتر به سایت اببراي دریافت کت

  

  

  

  

  

  

  

http://www.idealistic_world.com/
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