
 

ی نبحزقيال
 

   آتاب در اينی و. برد ی در تبعيد بسر م  يهودا در بابل  مردم  بود و همراه از انبيا اسرائيلی  يك حزقيال
.  بنا خواهند آرد  را دوباره  و اورشليم  خود باز خواهند گشت  وطن بهی  يهوديها بزود آند آه یمی گويپيش
گويد  ی خود م  در آتاب حزقيال. پيوندد ی م  عزرا و نحميا بوقوع  بعد، در زمان  سال پنجاهی  پيشگوي اين

 آزاد  انسان.  هستند  خداوند مسئول  در قبال  خود آزادند، اما بايد بدانند آه  و روش  راه  در انتخاب مردم
 .آند ی م  را خداوند تعيين  آن  و نتايج  آند اما عواقب  خود را انتخاب  راه است

 با يكديگر   و يهودا دوباره  اسرائيل دهد آه ی م  نشان  حزقيال  رؤيا به ، خداوند از طريق  آخر آتاب در بخش
 . خواهد آرد  داود بر آنها سلطنت نسل از  پادشاهک متحد خواهند شد و ي

 نيز  ، در بابل  است  بوده  يهودا با آنان  خداوند در سرزمين  آه  همانگونه آند آه یمی  يادآور  مردم  به حزقيال
   خود قوم  با سخنان حزقيال.  آنند  باشند بايد از خداوند اطاعت گويد آنها هرجا آه یاو م.   است  ايشان همراه
 آنند و   خداوند حفظ  خود را به آند ايمان یمک  آم  مردم او به. بخشد ی م دهد و تقويت یمی ا دلدارخود ر
 .گردند ی خود باز م  وطن  به باشند آهی  روز  براه چشم

  ی نب حزقيالی رؤيا
   پنج ، آه ام  سی  سال  چهارم  ماه در روز پنجم

،  گذشت  می  پادشاه  از تبعيد يهوياآين سال
  ، پسر بوزی، گشوده  روی حزقيال  به  آسمان ناگهان

 آاهنی بود  حزقيال.  داد  او نشان شد و خدا رؤياهايی به
  بابل با يهوديهای تبعيدی، آنار رود خابور در  آه

 :آند  می  تعريف  چنين حزقيال. آرد زندگی می
   به  از شمال  آه ديدمی  رؤياها، طوفان از اينی در يك4

  از آتشی ، ابر بزرگ  آن پيشاپيش. آمد ی م  من طرف
 بود و در  از نور دور آنی ا  بود، هاله در حرآت

. درخشيد ی، م براقی مانند فلزی ، چيز  آن درون
 ظاهر   ابر، چهار موجود عجيب ن، از ميا سپس5

، چهار  کهر يی ول6.  بودند  انسان  شبيه شدند آه
   نيز مثل پاهايشان7!  داشتند  بال  و دو جفت صورت

   گوساله  سم  به  پايشانء پنجهی  بود، ول انسانی پا
زير 8. درخشيد ی، م براقی  و مانند فلز  داشت شباهت
   دست  مثل ديدم یمی هاي ، دست از بالهايشانک هر ي
   به  چهار موجود زنده آنی بالهای انتها9.  انسان

آردند  ی م  حرآت آنها مستقيم.  بود همديگر وصل
 . برگردند  آنكه بدون

در جلو، :   داشت از آنها چهار صورتک هر ي10
 شير؛ در  ، صورت  راست ؛ در طرف  انسان صورت

  ، صورت  گاو و در پشت ، صورت  چپ طرف
  جفتک  ي  داشتند، آه  بال  دو جفت هر آدام11.  قابع

رسيد  یمی  پهلوي موجوداتی بالهاک  نو باز بود و به
هر جا 12. پوشاند ی را م  ديگر، بدنشان و جفت
  رفتند بدون ی م  مستقيم ، آنها هم رفت ی م روحشان

 . را برگردانند  رويشان آنكه
   زغال  به يی شبيه، چيزها  زنده  موجودات  اين در ميان13

  از ميان.  بودند  حرآت ، در حال  روشن  با مشعل افروخته
   نيز بسرعت  زنده  موجودات آن14. جهيد  می آنها، برق

 .آردند  می  و جلو حرآت  عقب  به برق
   خيره  چهار موجود زنده  اين  به  آه  حال در همان15
   ديدم چرخ، چهار  ، زير آنها و بر روی زمين  بودم شده

چرخها مانند زبرجد 16.  زير هر موجود يک چرخ
،   هر چرخ داخل.  بودند  هم  مثل درخشيدند و همه می

  برای همين17.   ديگری نيز قرار داشت چرخ
 هر سو   مجبور باشند دور بزنند، به آنكه توانستند بی می
 ها و  دارای لبه  چهار چرخ آن18.  بخواهند، بروند آه
 . بود ها پر از چشم  بودند و دور لبههايی پره

آردند،   می  حرآت  زنده  موجودات وقتی آن21و20و19
 آنها از  هنگامی آه. آردند  می  با آنها حرآت چرخها هم

خاستند، و وقتی  خاستند، چرخها نيز برمی  برمی زمين
   آن  روح ايستادند، چون  می ايستادند، چرخها هم می
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  پس.  نيز قرار داشتچهار موجود در چرخها 
 . بودند  روحشان  هدايت  و چرخها تحت  زنده موجودات

 يک   به ، چيزی شبيه  زنده باالی سر موجودات22
 مانند بلور   بود آه  شده  گسترده  بزرگء صفحه
زير 23.  انداخت  می  هراس  را به درخشيد و انسان می
  د آه طوری باز بو  هر موجود زنده ، دو بال  صفحه اين
 ديگر،  رسيد، و دو بال  بالهای موجود ديگر می به

آردند،  وقتی پرواز می24. پوشانيد  را می بدنشان
   يا همچون  ساحل  امواج  مانند غرش صدای بالهايشان

.  بود صدای خدا و يا همانند فرياد يک لشكر بزرگ
هر 25. آوردند  می  را پايين ايستادند، بالهايشان وقتی می
 باالی سر آنها   بلورينء ايستادند، از صفحه  می بار آه

 .رسيد  می صدايی بگوش
 يک   به ، چيزی شبيه  باالی سرشانء بر فراز صفحه26

   گويی از ياقوت  آه  سلطنتی زيبا قرار داشت تخت
، وجودی   تخت  بود و بر روی آن  شده آبود ساخته

از 28و27.   داشت  شباهت  يک انسان  به  بود آه نشسته
  ور در آتش  فلزی غوطه  باال همچون آمر به

،  های آتش ، مانند شعله  پايين درخشيد، و از آمر به می
   را نيز نوری درخشان دورتادورش.  بود تابان

   ديده  در آن آمان  رنگهای رنگينء  همه  بود آه فراگرفته
 .شد می

.  ظاهر شد  بر من  خداوند بدينگونه حضور پرجالل
  آنگاه.   خاک افتادم ، به  را ديدم  منظره  آن ی آههنگام

 . گفت  می  سخن  با من  آه صدای آسی را شنيدم
 

   خدا از حزقيال دعوت
  برخيز وی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من او به
 او  آهی هنگام2» .  گويم  تا با تو سخن بايست

 شد و مرا   من  خدا داخل آرد، روح ی م  تكلم با من
   من  به آه3،   صدا را باز شنيدم  آن آنگاه. رخيزاندب

  اسرائيل ی تو را نزد بن  منی، خاآ انسانی ا«:  گفت
   طغيان  من  عليه آهی ياغی ، نزد قوم فرستم یم

   گناه  من  به  نسبت  همواره  و پدرانشان ايشان. اند آرده
، اما   و سرآش هستند سنگدلی  قوم آنان4. اند ورزيده

 .ی نماي  بيان  ايشان  مرا به  تا آالم فرستم ی تو را م نم

 را خواهند   نشنوند، اين  بشنوند، چه  چه  ياغيان اين5
 .وجود داردی ا ی آنها نب  در ميان  آه دانست

 تهديدهای  اگر چه!   نترس  خاآی، از ايشان ای انسان«6
 باشد،   عقرب  نيش  ياغی مانند خار و همچون  قوم اين
   ندهند، تو آالم  بدهند، چه  گوش چه7!   باش اآی نداشتهب

،   ايشان  آه  نكن  و فراموش  آنها برسان  گوش مرا به
 . هستند قومی ياغی و سرآش

   گوش گويم ی تو م  به  آه  آنچه  بهی، خاآ انسانی ا«8
 و   را باز آن دهانت!  نباشی  ياغ  و مانند ايشان آن

 ».، بخور دهم ی تو م  به هر چه
 آمد و   من بطرفی  دست  و ديدم  آردم  نگاه آنگاه10و9

طومار را باز آرد، ی وقت. با خود آوردی طومار
ی ، مطالب  شده نوشتهی  مطالب  هر دو طرفش  آه ديدم
 . استی  و نابود ، ماتم از اندوهی  حاآ آه
 

  را  خاآی، آنچه ای انسان«:  فرمود او همچنين
!  طومار را بخور اين. ، بخور دهم  تو می  به آه

 ».  برسان  اسرائيل  قوم  را به  آن بعد برو و پيغام
   و او طومار را در دهانم  را باز آردم  دهانم پس2

 را بخور و  همه«:   گفت سپس3.   تا بخورم گذاشت
؛   را خوردم  نيز آن من» !  پر آن  را از آن شكمت
 . بود  شيرين  عسل  مثل طعمش

   خاآی، بيا و نزد خاندان ای انسان«:   گفت نگاهآ4
  تو را به5.  بگو  ايشان  مرا به  برو و سخنان اسرائيل

   نتوانی زبانشان  آه فرستم  نمی سرزمينی دور و بيگانه
   و غريب  زبانهای عجيب تو نزد قبايلی آه6. را بفهمی
روی؛ هر چند اگر نزد آنها   دارند، نمی و مشكل

   اسرائيل تو را نزد قوم7. دادند  می  تو گوش  بهرفتی، می
 تو توجهی نخواهند   سخنان  به ، ولی ايشان فرستم می

 همگی  ايشان.  هستند  روگردان  از من آرد، چون
، اينک تو را  بنابراين8. باشند  می  و سرسخت سنگدل

   ايشان تا در مقابل9،  سازم  می نيز مانند آنها سرسخت
از  ، پس.  باشی ، محكم  ومانند صخره ، سخت  الماس مثل
 !  نترس  ياغيان اين
   مرا در فكر و دل  سخنان  تمامی، خاآ انسانی ا«10

   نزد قومت آنگاه11.   آن  آنها توجه  و به بدهی خود جا
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   بدهند و چه  گوش  در تبعيد هستند برو و چه آه
 ». نما  اعالم  ايشان  مرا به ندهند، آالم

 از   بلند آرد و من  خدا مرا از زمين  روح سپس12
   آه را شنيدمی  عظيم غرشی  سر خود صدا پشت
» . شود  ستوده  خداوند در آسمان جالل«:  گفت یم

 و  موجوداتی  بالها  خوردن  از بهم  غرش اين13
 . خاست یآنار آنها بر می چرخها

، آنار رود   ابيب  تل  و به ، مرا برداشت روح15و14
و با ی  با تلخ من. بردی  تبعيد بور، نزد يهوديانخا

  حضور خداوند را احساسی سنگينی ، ول  رفتم خشم
   و انديشه  در حيرت  غرق آهی در حال.  آردم یم

 .  نشستم  ايشان  روز در ميان ، هفت بودم
 

 آند ی مقرر م بان  را ديده خداوند حزقيال
 : فرمود من   روز، خداوند به  هفت  آن در پايان16
   اسرائيل بان  تو را ديده  منی، خاآ انسانی ا«17

، تو   باشم  داشته قوممی برای  هشدار  تا هرگاه ام آرده
ی  بدآار  شخص  به اگر من18. ی برسان  ايشان  را به آن

  ، و تو اين  است  هالآت  به  محكوم  آه هشدار بدهم
رد و  نخواهد آ  او توبهی، او نرسان هشدار را به

   سبب  او به در اينصورت.   نخواهد يافت نجات
   تو را مسئول خواهد شد؛ اما منک  هال گناهش
 او را از تو   خون  و انتقام  دانست  او خواهم هالآت
 و او ی، او هشدار ده اگر بهی ول19.   گرفت خواهم
 او در   نكند، آنگاه  دهد و توبه  خود ادامه  گناه باز به
. بودی  نخواه د خواهد مرد؛ اما تو مسئول خو گناهان

 بدآار و گناهكار ی،و درستكارک  پا اگر شخص20
 او   منی، نساز  آگاه  آارش شود و تو او را از عاقبت

 خواهد مرد و   و او در گناهانش آنم یمک را هال
  در محكوميتشی  نيز تأثير اش  گذشته  خوب اعمال

 او   هالآت ل تو را مسئو ؛ اما من نخواهد داشت
ی ول21،  نمود  خواهم  و تو را مجازات  دانست خواهم
 خواهد   آند، زنده و او توبهی  او اخطار آن اگر به

 ».دادی  خواه  خود را نجات ماند و تو نيز جان
در آنجا بار ديگر سنگينی حضور خداوند را 22

   بيابان برخيز و به«:  فرمود  من او به.   آردم احساس
 نيز  من23» .  گفت  خواهم  در آنجا با تو سخن نبرو و م

 خداوند را   و جالل در آنجا شكوه.   و رفتم برخاستم
!   بودم  ديده  در رؤيای اول  آه  همانگونه ، درست ديدم
 .  خاک افتادم  روی خود به  به آنگاه

 بلند   شد و مرا از زمين  من  خدا داخل  روح سپس24
 برو و خود را در  ات  خانه هب«:  فرمود آرد و چنين

 تا   خواهند بست تو را با طناب25.  آنجا زندانی آن
   خواهم  آامت  را به زبانت26.  آنی نتوانی حرآت

.  آنی  و نصيحت  را توبيخ  ياغيان چسباند تا نتوانی اين
 گشود   را خواهم ، زبانت  تو بدهم  پيغامی به اما هرگاه27

   اعالم  ايشان  مرا به  آالم بگويی و تا بتوانی سخن
   خواهند داد و برخی گوش  تو گوش بعضی به. نمايی

 ». قومی ياغی هستند نخواهند داد، چون
 

   اورشليم تصوير محاصره
  زرگ  خاآی، آجری ای انسان«: داوند فرمود

، شهر   خود بگذار و بر آن بگير و در مقابل
 سنگر، دور شهر، برجها،.   آن  را نقش اورشليم
   دهد آه  تا نشان  را بكش های دشمن  و اردوگاه منجنيق

 آهنی نيز بردار و  ءيک تابه3.   است شهر در محاصره
 و تصوير شهر بگذار، تا   خودت  يک ديوار، بين مثل
 را با عزمی   اورشليم  چگونه  دشمن  سپاه  دهد آه نشان
 . خواهد آرد ، محاصره آهنين

ی ، معن  تو گفتم  به آهی ات جزئي از اينک هر ي«
   به استی  اينها اخطار دارد، زيرا تمامی بخصوص

 .  اسرائيل قوم
ی  و برا  خود دراز بكش چپی  بر پهلو آنگاه«5و4

   گناه من.   بمان  حال  سيصد و نود روز در همان مدت
   مدت  اين  و در طول گذارم ی را بر تو م اسرائيل

هر ی برا. شدی  خواه  رنج ، متحمل  آنان گناهی برا
. آشيدی روز دراز خواهک ، ي  اسرائيل  مجازات سال

ی  روز بر پهلو ، برگرد و چهل  مدت بعد از اين6
   رنج  يهودا متحمل گناهانی  و برا  خود بخواب راست
روز دراز ک  يهودا ي  مجازات هر سالی برا. شو

 .آشيدی خواه
  را باال تينت، آس  اورشليمء  محاصره  نمايش ضمن«7

   اعالم  مرا بر ضد آن ، آالم  آرده  گره  و با مشت بزن
ی  پهلو پهلو بهک از يی  تا نتوان بندم یتو را م8. نما
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   خاتمه محاصرهی  روزها  تا اينكهی،ديگر برگرد
 .يابد

 بر پهلوی   آه  سيصد و نود روز اول در طی آن«9
 از آرد   شده خوابی، خوراک تو، نانی تهيه  می چپت
آنها را در يک .  باشد  و ارزن ، جو، باقال، عدس گندم
 را  نان10.  بپز ، نان  و از آن  آن  مخلوط  با هم ظرف
 را   از آن بندی خواهی آرد و هر روز يک وعده جيره

!   مثقال  بيشتر از بيست  نه خواهی خورد، آنهم
!  نيز بيشتر نخواهی نوشيد  آب روزی دو ليوان11
   انسانء  خشک شده  را با مدفوع ، آتش  نان  پختنبرای12

   انجام  آار را در انظار مردم  خواهی آرد و اين درست
، در   اسرائيل  قوم  منوال  همين به13. خواهی داد
   و حرام  نجس ، نان آنم  می  تبعيدشان هايی آه سرزمين

 ».خواهند خورد
 در  ؟ من بكنمی  آار  چنين خداوندا، چگونه«:  گفتم14

   حال  تا به از طفوليت.  ام  نشده  هرگز نجس  عمرم تمام
ی  حيوانات  گوشت ، نه ام  خورده  حرام  گوشت هرگز نه

   گوشت  باشد و نه  شده ، دريده  جانورانء  بوسيله آه
  حرامک  خورا  وجه  هيچ  به من.  مردار حيوانات
ی بجا،  بسيار خوب«: خداوند فرمود15» . ام نخورده
 ».ی آن  گاو استفاده از مدفوعی توان ی، م  انسان مدفوع

 را   نان  خاآی، من ای انسان«:  خداوند فرمود آنگاه16
 و   زياد نان  با دقت مردم!  نمود  خواهم  قطع از اورشليم

 و لرز،  بندی خواهند آرد و با ترس  را جيره آب
  حتاج م  اورشليم بلی، مردم17.  خواهند خورد ذره ذره
، زير   و ترسان  پريشان ايشان.  خواهند شد  و آب نان

 ». ، هالک خواهند گشت  گناهانشان بار مجازات
 

 برد یخود را می  مو حزقيال
 تيزی  تيغی، خاآ انسانی ا«: خداوند فرمود

سر ی  مو بردار و با آنی  سلمان  تيغ همچون
  موها را در ترازو بگذار سپس.  خود را ببر و ريش
 را   آن سومک ي2.   آن تقسيمی  مساو  قسمت  سه و به

 بگذار و ی، آشيد  از اورشليم آهی ا  نقشه در وسط
 را در همانجا  ، آن محاصرهی  روزها  از پايان پس

 و   بپاش  نقشه  ديگر را در اطراف سومک ي . بسوزان
 آخر را در هوا  قسمت.   را خرد آن  آن  تيغ با آن

  آنی در پی  شمشير ا باد ببرد و من ساز ت پراآنده
ی دار و در ردا چند تار مو نيز نگاه3.  فرستاد خواهم

ديگر نيز بردار و ی چند تار مو4. سازی خود مخف
 آرد تا  برپا خواهمی  آتش  من  بينداز، چون در آتش

 ». را فراگيرد  اسرائيل  خاندان تمام
ی  بالهايء  نشاندهنده  تمثيل اين«: خداوند فرمود7و6و5

 از  چون.  خواهد آمد اورشليمی  برشما، اهال  آه است
  اطرافتانی ، از قومها  روگردانيده  من  و قوانين احكام

   خود بضد شما هستم ، من بنابراين8. ايد نيز بدتر شده
   خواهم  قومها، آشكارا مجازاتتان و در برابر تمام

د، شما اي  شده  مرتكب آهی  زشت  گناهان بسبب9. آرد
 در   نظيرش  نمود آه  خواهم  مجازات  سخت را چنان
!  نخواهد شد  نيز ديده  و در آينده  نشده  ديده گذشته

 را  ، پدرانشان  را و پسران ، پسرانشان پدران10
بمانند در سراسر ی  باق آهی خواهند خورد و آسان

 . خواهند شد دنيا پراآنده
 شما با بتها و   چون،  خود قسم  حيات ، به بنابراين«11

 نيز شما را از  ايد، من  آرده  مرا آلودهء ، خانه گناهانتان
يک 12.  آرد  نخواهم  ترحم  برد و هيچ  خواهم بين

 را  يک سوم.  از قحطی و بيماری خواهيد مرد سومتان
 را نيز در   باقيمانده  و يک سوم  خواهد آشت دشمن

 را  شمشير دشمن و   ساخت  خواهم سراسر دنيا پراآنده
   من  خشم  آتش آنگاه13.  فرستاد  خواهم در آنجا بدنبالتان

   آه  خواهند دانست  اسرائيل  و قوم فرو خواهد نشست
تو را برای 14.  سازم  خود را عملی می  آالم من

 از آنار   و برای رهگذرانی آه قومهای اطراف
   عبرتی خواهم گذرند، درس  می های شهرتان خرابه

   تمسخر و عبرتء  شما را در دنيا مايه من15.  اختس
 و   با خشم  وقتی من  بدانند آه  گرداند تا همه خواهم
   سرنوشت ، چه خيزم  بضد قومی برمی غضب

 خداوند   آه من. گردد  می  قوم انگيزی گريبانگير آن غم
 . ام  را گفته ، اين هستم

  ما نازل بر ش آنندهک هالی را مانند تيرهای قحط«16
   آه  ساخت  خواهم  را آنقدر سخت  آرد و آن خواهم
بر   عالوه17.  نيابيد خوردنی  نيز برا نانی ا تكه

 فرستاد تا   را نيز خواهم  درنده  جانورانی،گرسنگ
   سرزمين و جنگی بيمار.  را نابود سازند اوالدتان
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   شمشير دشمن ضرب ، و به شما را فرا خواهد گرفت
 را  ، اين  خداوند هستم  آه من. هيد شد خوا آشته
 »! ام گفته

 
  یپرست  بت محكوميت

   بهی، خاآ انسانی ا«2:  فرمود  من خداوند به
 بدوز و بر ضد آنها   چشم اسرائيلی ها آوه

 :و بگو3،  آنی پيشگوي
   خداوند را بشنويد آه ، پيغام اسرائيلی ها آوهی ا«

  عليهی جنگ.  تهاس ها و دره بضد شما و رودخانه
.  نابود گردند هايتان  نمود تا بتخانه شما برپا خواهم

.  خواهد شد  و سوزانده  خراب  شهرهايتان تمام6و5و4
 خواهد   ويران هايتان  و قربانگاه  شكسته هايتان بت

   آنها در ميان پرستندگانی  و استخوانها گشت
  نست خواهيد دا آنگاه.  خواهد شد ها پراآنده قربانگاه

 .  خداوند هستم  من آه
  خواهمی  رهاي  را از هالآت از قومی ا اما عده«8و7

 و   پراآنده جهانی ها  قوم  را در ميان بخشيد و ايشان
در آنجا مرا بياد خواهند آورد و .  آرد تبعيد خواهم

،  ام  نموده  را مجازات  ايشان  من  آه خواهند دانست
ی  و بسو  دور گشته من از   خيانتكار ايشان زيرا دل
ی  آارها  تمام  بسبب  ايشان آنگاه.   است  شده بتها آشيده

،  اند، از خود بيزار شده  گرديده  مرتكب آهی زشت
 و   خداوند هستم  من  فقط  آه خواهند دانست9

 ».  است  نبوده  بيهوده منی هشدارها
 خود ء  سر و سينه  به  و اندوه با غم«: خداوند فرمود10
، زيرا   آن  و ناله  خود آه  شرارتهای قوم  و بسبب زنب

 و قحطی و بيماری هالک خواهند  بزودی از جنگ
 خواهند مرد،   در تبعيدند از مرض آنانی آه11. شد

برند در   سر می  به  اسرائيل  در سرزمين آسانی آه
 باقی بمانند در   خواهند شد، و آنانی آه  آشته جنگ

ی و گرسنگی از پای درخواهند  در اثر قحط محاصره
   خواهم  خود را بر ايشان  خشم  شدت  ترتيب  اين به. آمد

 بتها و   در ميان های ايشان وقتی جنازه12.  ريخت
  سبز و ها و زير درختان ها و آوه ها، روی تپه قربانگاه

   به  بيفتد، يعنی در جايهايی آه بلوطهای بزرگ
 خواهند فهميد  دند، آنگاهآر  می  تقديم  هديه هايشان بت

   را از بين همگی ايشان13.   خداوند هستم  من  فقط آه
   تا ربله  جنوب  را از بيابان  برد و شهرهايشان خواهم

 خداوند   من  تا بدانند آه  ساخت  خواهم ، ويران در شمال
 ». هستم

 
   آار اسرائيل پايان

 : و فرمود  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
 : بگو اسرائيل  بنی  خاآی، به ای انسان«

ی  اميد ديگر هيچ3.   شماست  آار سرزمين  پايان اين«
 خود را بر  ، خشم  آارهايتان  بسبب ، چون نماندهی باق

  اعمالتانی  سزا  و شما را به  ريخت شما فروخواهم
   شما نگاه  به  شفقت ديگر با چشم4.  رساند خواهم
شما را .  شما نخواهد سوختی  برا  آرد و دلم نخواهم

   رساند تا بدانيد آه  خواهم  زشتتان اعمالی  سزا به
 .  خداوند هستم من

. شود ی م بر شما نازلی درپ ی پ بال و مصيبت«6و5
،  اسرائيلی ا7.   است  فرا رسيده  آارتان  و پايان اجل

   معين  زمان  و آن شدهک  نزدي تان روز محكوميت
ک نزديی  و آشفتگ روز زحمت.   است رسيده

 و درد خواهد  غمی ها  روز، روز ناله آن. شود یم
 خود را  خشمی بزود9و8! ی و شاد  روز هلهله بود، نه

 بديها   تمام  و شما را بسبب  ريخت بر شما فروخواهم
   نمود؛ ديگر نه  خواهم  تنبيه و شرارتهايتان

،   من نيد آه، تا بدا  ترحم  آرد و نه خواهمی پوش چشم
ی  شما، ا اجل11و10.  آنم ی م خداوند، شما را مجازات

   به  و غرورتان  شرارت ، چون  فرا رسيده اسرائيل یبن
 و   و ثروت  جمعيت  همه ازاين.   است  رسيده اوج

 .نخواهد ماندی باقی ، چيز حشمتتان
   روز نزديک شده  و آن  رسيده  معين  وقت بلی، آن«12

   روز ديگر چيزی برای خريد و فروش ندر آ.  است
   من  گرفتار غضب  مملكت  تمام باقی نخواهد ماند، چون

 چيز را  حتی اگر تاجری باقی بماند، همه13. خواهد شد
   قومء  بر سر همه  من  خواهد داد، زيرا خشم از دست
   آلوده  گناه  به  آه آنان.   فرو خواهد ريخت اسرائيل

 .  خواهند رفت ين از ب هستند، همه
   نواخته  باش  شيپور آماده لشكر اسرائيلی برا«14
ی برای آنند؛ اما آس ی م  خود را آماده شود و همه یم
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 و   زير خشم  همه رود، چون ی نم  بيرون جنگيدن
 بروند،  اگر از شهر بيرون15.  هستند  من غضب

 را خواهد آشيد، و اگر در   انتظارشان شمشير دشمن
در ی  آنها را از پای،و بيماری انند، قحطشهر بم

 فرار شود، مانند   به  موفق هر آه16. خواهد آورد
  آس یآند، ب ی م ها پنهان  خود را در آوه آهی آبوتر

 خود خواهد  گناهانی  و تنها برا خواهد شد و يكه
   لرزان  و زانوها همه  ضعيف دستها همه17.  گريست

عزا خواهند پوشيد و    لباس ايشان18. خواهد بود
 و   و شرمسار خواهند شد و از غصه زده وحشت
 .خود را خواهند تراشيدی سرهای پريشان

   خود را دور بريزيد و مثل  و جواهرات پول«19
   در روز غضب چون!  بيندازيد  بيرون آشغال

، و  نخواهد داشتی  چيزها ديگر ارزش خداوند، اين
 سازد و   را برآورده هايتان  خواسته نخواهد توانست

ی پرست  پول  شما همين زيرا گناه.  را سير آند شكمتان
آنيد و با آنها  ی افتخار م  جواهراتتان به20.  است
   ثروتتان پس. ايد  ساخته انگيز و آثيف نفرتی ها بت

   به  و بدآاران  بيگانگان و به21  گيرم ی م را از دستتان
ی آنها حت22.  ببرند  بين را از  داد تا آن  خواهم غنيمت
   خواهند آرد و من  و ويران  مرا نيز غارتء خانه
 . شد  نخواهم  ايشان مانع

 سازيد،   زنجيرها آماده  من  قوم برای اسير نمودن«23
.   پر است  از خونريزی و جنايت  ايشان  سرزمين چون

 رو  ، از اين  و ستمكاری است  مملو از ظلم اورشليم
  شرورترين24.  فرستاد  خواهم  اسارت  به را ساآنانش

 را  هايشان  آورد تا خانه  خواهم  اورشليم قومها را به
 آنها   اينقدر به  نظامی را آه  آنند، و استحكامات اشغال
  حرمت  را بی  بكوبند و عبادتگاهشان بالند در هم می

 نابودی  زيرا وقت25.  بشكند  درهم نمايند، تا غرورشان
 خواهند آرد ولی  آرزوی آرامش.   است  رسيده اسرائيل

 بال خواهد  بال پشت27و26.  خبری نخواهد بود از آرامش
از نبی !  از بدبختی خواهد بود  جا صحبت همه. رسيد

.   خواهند شد ولی جوابی نخواهند گرفت جويای هدايت
 و   نيز سخنی برای هدايت سفيدان ريش  و آاهنان

 از نوميدی   و بزرگان  پادشاه راهنمايی نخواهند داشت
 خواهند لرزيد،   از وحشت مردم.  خواهند آرد گريه

   رفتار خواهم اند، با آنان  آرده  بديهايی آه  مطابق چون
 رساند تا   خواهم  سزای اعمالشان  را به نمود و ايشان

 ».  خداوند هستم  من بدانند آه
 
  خدا در خانهی پرست بت

در  ،  اسارت  ششم  از سال  ششم  ماه در روز پنجم
   آه آردم  يهودا گفتگو می  خود با بزرگانء خانه

 در   موقع همان2.   حضور خداوند مرا فروگرفت ناگاه
   از آمر به  بدنش  آه  ديدم  انسان  به رؤيا چيزی شبيه

   باال، همچون  بود و از آمر به های آتش  مانند شعله پايين
   دست  به  چيزی شبيه سپس3. يددرخش  می فلزی براق

 خدا   روح آنگاه.   دراز شد و موی سر مرا گرفت بطرفم
  ء دروازه  به  اورشليم  باال برد و به  آسمان در رؤيا مرا به
   خشم  باعث  آه  بزرگ  بت  در آنجا آن شمالی آورد، آه

   حضور پرجالل ناگهان4.   بود، قرار داشت خداوند شده
   همانطور آه ، درست  را در آنجا ديدم لخدای اسرائي
 .  بودم  ديده قبًال در بيابان

   سمت  بهی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به5
 در   بزرگ  بت  آن  آه  و ديدم  آردم نگاه» . بنگر شمال

 . قرار دارد قربانگاهی  شمالء آنار دروازه
  چهی بين ی می، خاآ انسانی ا«: خداوند فرمود6
   گناهان  چه  در اينجا به  اسرائيل قومی بين یآنند؟ م یم

 ء شوند از خانه ی م زنند و باعث ی م دستی وحشتناآ
 بدتر از اينها را  بيا تا گناهانی ؟ ول  دور شوم مقدسم
 »!  بدهم  تو نشان  به هم

 خدا آورد و ء خانهی  بيرون  حياطء  دروازه  مرا به آنگاه7
حاال «:  گفت8.  داد  نشان  من هدر ديوار بی سوراخ

.  رسيدمی  در اتاق  تا به ديوار را آندم» ! ديوار را بكن
 و  زشتی  آارها  چه  شو و ببين داخل«:  گفت9

   داخل پس10» !دهند ی م در آنجا انجامی انگيز نفرت
ديوارها، تصاوير مار و ی  بر رو  آه  و ديدم شدم

   شده  نقش اسرائيلی ، و بتها ک و ناپا  زشت حيوانات
پسر ( با يازنيا   اسرائيل هفتاد نفر از بزرگان11.  است
   تصاوير را پرستش  بودند و آن آنجا ايستاده)  شافان

پر از بخور در ی  آتشدان ازايشانک هر ي. آردند یم
ی از دود بخور باالی  و ابر غليظ  داشت دست

 . بود  شده  تشكيل سرشان
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 آيا ی، خاآ انسانی ا«: د فرمو  من خداوند به12
آنند؟  ی م  در خفا چه  اسرائيل بزرگانی بين یم
   سرزمين او اين! بيند یخداوند ما را نم«: گويند یم

 »!  است را رها آرده
 تو   بدتر از اينها را به بيا تا گناهان«:   گفت سپس13

 ».  دهم نشان
و  خداوند آورد ء خانهی  شمالء  دروازه  مرا به آنگاه14

ی  بودند و برا  آنجا نشسته  داد آه را نشانی زنان
 * .آردند ی م خود، تموز گريهی  خدا مرگ

   بدتر را هم از اينی  ولی؟بين یم«: خداوند فرمود15
 ». داد  خواهم  تو نشان به
آنجا .  خداوند آوردء خانهی  داخل  حياط  مرا به سپس16

   و قربانگاه وان اي  خداوند و بينء  خانهء در آنار دروازه
   عبادتگاه  به  نفر پشت  و پنج  در حدود بيستی،مفرغ

   را پرستش  بودند و آفتاب  ايستاده  مشرق و رو به
 !آردند یم

  مردمی برای آن ی آيا فكر می؟بين یم«: پرسيد17
   زشت  گناهان  اين  مرتكب  آه  است يهودا مهم

 جا را از  ه آارها، هم  اين  بر تمام شوند؟ عالوه یم
   اهانت  من  چطور به ببين. اند  پر ساخته  و ستم ظلم
،  بنابراين18! زنند ی م  دامن  من  خشم  آتش آنند و به یم
.  آرد  رفتار خواهم  با ايشان  و غضب  نيز با خشم من

   نخواهم  نمود و از جانشان  نخواهم  رحم بر آنان
   نخواهم شبرآورند، گوک  فرياد آم  و اگر چه گذشت
 ».داد
 

   اورشليم مجازات
  مأمورين«:   خدا با صدايی بلند گفت آنگاه

  هايشان بگو سالح!   شهر را فرا خوان مجازات
 »!را بياورند

،  کآمدند و هر يی  شمالء  مرد از دروازه  شش ناگاه2
بود ی  آنها مرد همراه.   داشت  خود را در دست سالح

  آنها همه.   با خود داشت  و دوات  قلم  آه  آتان با لباس

                                                 
به ,  بود که بنا بر اساطير»حاصلخيزی«تموز خدای    *

 بعد به هنگام مرد و سال هنگام پايان فصل کشاورزی می
 .شد زنده می, آغاز فصل کشت

ی  مفرغ  خدا شدند و آنار قربانگاهء وارد خانه
 .ايستادند

  موجوداتی  باال  خدا آه  حضور پرجالل سپس3
   عبادتگاهء  آستانه  و به ، برخاست بالدار قرار داشت

 و   بود و قلم پوشيدهی  آتان  لباس را آهی  مرد آمد و آن
ی ها در آوچه«:  گفت4،  رده آ ، خطاب  داشت دوات

 بخاطر  آهی آسانی پيشانی  بگرد و رو اورشليم
 و  شود، گريه ی م  شهر انجام  در اين آهی شرارتهاي

 ». بگذار آنند، عالمت ی م ماتم
:  ديگر فرمود  مردان  خداوند به  آه  شنيدم آنگاه5
 بر  را آهی  شهر برويد و آسان  او به بدنبال«

   را زنده  آس هيچ.  ندارند، بكشيد مت عال شان یپيشان
، دختر و  پير و جوان6.  نكنيد رحمی  آس نگذاريد و به

  آهی  آسان بهی  ببريد؛ ول  را از بين ، همه  و بچه زن
  اين.  نزنيد ، دست  هست  عالمت شان یپيشانی بر رو

   با آشتن پس» . آنيد  شروع  منء آار را از خانه
   خدا بودند، آشتار را شروعء  خانه در  آه  قوم بزرگان
 .آردند

!  آنيد  را آلوده  عبادتگاه اين«:   گفت  ايشان خداوند به7
 آار   به دست!  پر سازيد  را از جنازه  آن حياط
 شهر اجرا   خدا را در تمام  فرمان  ايشان پس» !شويد
 .آردند

   تنها مانده  آردند و من آنها آشتار را شروعی وقت8
! خداوندی ا«:   و فرياد زدم افتادمک  خا ، رو به بودم

ی  هر آس آهی هستک  آنقدر غضبنا آيا تو بر اورشليم
ی  خواه  باشد، از بين ماندهی باق   در اسرائيل را آه
 »برد؟

 و يهودا   اسرائيل  قوم گناهان«:  فرمود او در پاسخ9
 و   از ظلم  پر است  سرزمين تمام.  زياد استی خيل

او ! بيند ی را نم خداوند اين«: گويند ی م ايشان!  جنايت
 نيز بر   من پس10» !  است  را رها آرده  سرزمين اين

   آرد و از سر تقصيراتشان  نخواهم  رحم ايشان
   اعمالشانء همهی  سزا آنها را به.   گذشت نخواهم
 ». رساند خواهم

 با  م و قل  و دوات  آتانی پوشيده  لباس  مردی آه آنگاه11
 بودی، اجرا   داده فرمانی آه«:  ، آمد و گفت خود داشت

 ».شد
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 سری  باال آهی ا  بر صفحه  آه  ديدم ناگهان

،   زنده  موجودات همانی ، يعن فرشتگان
   رنگ بهی  سلطنت تختک  ي مثلی ، چيز قرار داشت

 مرد   خداوند به آنگاه2.  آبود ظاهر شد ياقوت
 زير  آهی  چرخهاي  ميان به«:  فرمود پوش آتان

 بردار   افروخته از زغالی  برو و مشت  است فرشتگان
 ». شهر بپاشی  را بر رو و آن
ی وقت3.  آار را آرد  اين  من  ديدگان  مرد در مقابل آن

ی  جنوب  در قسمت ، فرشتگان  چرخها رفت  ميان او به
را پر ی  درون حياطی  بودند، و ابر  خدا ايستادهء خانه
سر ی  خداوند از باال  حضور پرجالل سپس4. ردآ

 خدا قرار  ء خانهء  و بر آستانه  برخاست فرشتگان
 از   آن  پر شد و حياط  خدا از ابر جاللء  و خانه گرفت

.   حضور خداوند مملو گشت  پر شكوه درخشش
قادر ی خدای ، مانند صدا فرشتگانی بالهای صدا5

   شنيده  واضحبطوری  بيرون  بود وتا حياط مطلق
 .شد یم
   به  دستور داد آه پوش  مرد آتان  آن وقتی خداوند به6

   زغال  چرخها يک مشت  برود واز ميان  فرشتگان ميان
 و آنار يكی از چرخها   بردارد، او رفت افروخته
 خود را دراز آرد و   دست و يكی از فرشتگان7ايستاد، 

 بود،  ميانشان در   از آتشی آه  افروخته مقداری زغال
  او هم.   گذاشت پوش  مرد آتان  و در دست برداشت
، زير بالهای خود،  هر فرشته(8.   رفت  و بيرون گرفت

 .)  داشت  انسان  دست  به چيزی شبيه
 آنار خود  چرخک ، ي  چهار فرشته از آنک هر ي9-13

»   در چرخ چرخ« چرخها   اين  به  آه  و شنيدم داشت
   ديگر در داخل چرخک ، ي  هر چرخ گفتند، چون یم

 سبز   ياقوت  چرخها مثل اين.  خود داشت
 زرد از خود   به سبز متمايلی درخشيدند و نور یم

بود ی  چرخها طور  اين ساختمان. آردند یمنتشر م
 بخواهند  آهی  هر جهت توانستند به ی م  فرشتگان آه

، خواستند مسير خود را تغيير بدهند یمی وقت. بروند
  آهی  هر سمت  به  صورتشان زدند بلكه یدور نم
از ک هر ي. رفتند ی م  سمت  همان شد، به ی م متمايل

.  بود  پر از چشم هايش ها و لبه  با پره  چهار چرخ آن

،   صورت ؛ نخستين  داشت  چهار صورت هر فرشته14
،   انسان  صورت ، شبيه  گاو، دومين  صورت شبيه

، مانند   شير و چهارمين صورت ، مانند سومين
 . بود  عقاب صورت

 در   موجوداتی بودند آه  همان  فرشتگان اين17و16و15
 آنها بالهای  هنگامی آه.   بودم آنار رود خابور ديده

رفتند،   باال می گشودند و بسوی آسمان خود را می
خاستند و در آنار آنها   آنها برمی چرخها نيز همراه

  ايستادند، چرخها هم  می شتگانماندند، و وقتی فر می
 آنها در چرخها نيز قرار   روح ايستادند، چون می

 . داشت
 ء  حضور خداوند آستانه  پر شكوه ، درخشش  از آن پس18

 قرار   و باالی سر فرشتگان  خدا را ترک گفت ءخانه
  ، فرشتگان آردم  می  نگاه  آه  حال و در همان19،  گرفت

   چرخها از زمين همراه   و بهبالهای خود را گشودند
 خدا ء  شرقی خانهء برخاستند و بر باالی دروازه

   خدای اسرائيل  حضور پرجالل ايستادند، در حالی آه
 . برفراز آنها قرار داشت

  بودند آهی  موجودات  اينها همان  آه  فهميدم آنگاه20
   در آنار رود خابور ديده اسرائيلی  خدا زير تخت

   و چهار بال ، چهار صورت ک هر ي ونچ21،  بودم
   انسان  دست  به شبيهی  چيز داشتند و زير بالهايشان

ی  صورتهاي  نيز همان صورتهايشان22.  وجود داشت
 هر  ، و همچنين  بودم  آنار رود خابور ديده بود آه

 .آردند ی م  جلو حرآت  به از آنها مستقيمک ي
 

   قوم  رهبران محكوميت
 ء  دروازه  و به  خدا مرا برداشت ح رو سپس
 و  در آنجا بيست.  خداوند آورد ءخانهی شرق

پسر ( يازنيا  ، از جمله  قوم  نفر از رهبران پنج
 . را ديدم) پسر بنايا(و فلطيا ) عزور

 اينها ی، خاآ انسانی ا«:   گفت  من  خدا به آنگاه2
   به  آننده گمراهی ها  شهر مشورت  در اين هستند آه

   آه  رسيده  آن وقت: "گويند یو م3. دهند ی م مردم
 ما ی،سپر آهنک  ي  تا مثل آنيمی  را بازساز اورشليم

  انسانی  ا پس4 ." آند حفظی را در برابر هر گزند
 »! نما  اعالم  ايشان  مرا به  سخنانی،خاآ
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   اين  و فرمود آه  قرار گرفت  خداوند بر من  روح سپس5
  دانم  می ، من  اسرائيل ای مردم«:   بدهم ردم م  را به پيغام

! گذرد می   چه  در فكرتان دانم گوييد و می  می شما چه
  هايتان  و آوچه  است  بسياری آلوده  خون دستهای شما به6

 شهر،   اين گوييد آه شما می7.  هاست پر از اجساد آشته
شهر از .  نخواهد بود ، ولی چنين يک سپر آهنی است

   خواهم ها را نيز بيرون ها پر خواهد شد و زنده آشته
آيا از شمشير 8.  سپرد  شمشير خواهم  دم آشيد و به

.  فرستاد  خواهم  سراغتان  شمشير را به ترسيد؟ پس می
ها   بيگانه  آشيد و بدست  خواهم شما را از شهر بيرون9

   من مجازات10.  برسيد  سپرد تا بسزای اعمالتان خواهم
 و   را خواهد گرفت ، گريبانتان تان  سرزمين  نقاط در تمام
 خداوند   من  آه  خواهيد دانست آنگاه.  خواهيد شد آشته
 شهر برای شما سپر آهنی و   اين  بدانيد آه يقين11.  هستم

   اسرائيل در هر جای سرزمين. جای امنی نخواهد بود
   آه شما آنگاه12.  نمود  خواهم  باشيد، شما را مجازات آه

  پرست  بت  اقوام ، از روش  از من بجای اطاعت
   من  آه گيريد، خواهيد دانست  می  سرمشق اطرافتان

 ». خداوند هستم
،  آردم ی م  اعالم  ايشان  را به  پيغام  اين آهی هنگام13

 و  افتادمک  خا  رو به آنگاه.  فلطيا افتاد و مرد ناگهان
  تمامی خواه یمخداوند، آيا ی  ا آه«:  فرياد زدم
 »ی؟سازک  را هال  اسرائيل بازماندگان

 
   از اسارت  بازگشتء وعده

 : و فرمود  گفت بار ديگر خداوند سخن14
ی  باق  در اورشليم آهی  آنانی، خاآ انسانی ا«15

: گويند یتو می  تبعيد  هموطنانء اند، در باره مانده
ور  از او د  دلشان خداوند آنها را تبعيد آرد، چون"

 ."  است  ما داده  را به ايشانی ، زمينها بنابراين. بود
 را در   هر چند ايشان  تبعيديها بگو آه ولی تو به«16

  ، اما تا وقتی آه ام  ساخته  پراآنده سرزمينهای مختلف
.  بود  خواهم  ايشان  مقدس  پناهگاه در آنجا هستند، من

، گرد  ما  آرده  پراآنده  را از هر جايی آه ايشان17
 آنها   را بار ديگر به  اسرائيل  آورد و سرزمين خواهم
   آنجا بازگردند، تمام  به هنگامی آه18.  بخشيد خواهم
   دل  ايشان به19.  خواهند برد پرستی را از ميان آثار بت

   سنگی را از ايشان دل.  داد  خواهم و روحی تازه
 تا20 آرد،  هم عطا خوا  آنان  به  و مطيع ، دلی نرم گرفته
   من  قوم  آنان آنگاه.  آنند  مرا اطاعت  و دستورات احكام

 در  اما آنانی را آه21.   خدای ايشان خواهند بود و من
   سزای اعمالشان پرستی هستند، به  در پی بت اورشليم
 ». رسانيد خواهم

 
 گويد یمک  راتر  خدا اورشليم حضور پرجالل

   ديده چرخها در آنارشان   آن  فرشتگانی آه آنگاه22
 خدای  حضور پرجالل. شد، بالهای خود را گشودند می

 حضور  سپس23.   قرار داشت  نيز باالی ايشان اسرائيل
 و روی آوهی   شهر برخاست  خداوند از ميان پرجالل

 .  شهر بود، قرار گرفت  در شرق آه
   نزد يهوديان  بابل  خدا مرا به ، روح  از آن پس24

   به سفر منی  رؤيا  ترتيب  اين به. بازگرداندی تبعيد
 خداوند   را آه  هر چه و من25،   يافت  پايان اورشليم
 . تبعيديها بازگو آردمی  بود، برا  داده نشان

 
  تبعيد نمايش

   من  خداوند به از طرفی بار ديگر پيغام
 :خداوند فرمود. رسيد

يانگر عصی  قوم  تو در ميانی، خاآ انسانی ا«2
  بينند، گوش ی دارند و نم  چشم آهی آن یمی زندگ

ی ، برا حال3. هستندی  ياغ شنوند، چون یدارند و نم
 خواهد داد،  رخی بزودی ا  واقعه  چه  بدانند آه آنكه

ی  و مانند آس  آن  جمع  را در روز روشن ات باروبنه
   آوچ  انظار ايشان شود، در مقابل ی م  تبعيد برده  به آه
. آار تو را بفهمندی  ببينند و معن  ياغيان شايد اين.  آن

 بياور   بيرون  روز از خانه  هنگام  را به ات بارو بنه4
 سفر دور و  آهی  مانند اسيران سپس. تا بتوانند ببينند

در 5  و  آن  حرآت  دارند، شبانگاه در پيشی دراز
 و  در ديوار ايجاد آنی ، شكاف  ايشان  چشمان مقابل
   آه  حال در همان6.  ببر  بيرون  خود را از آن وسايل
 بگذار و   خود را بر دوشء آنند، باروبنه ی م نگاه
 تا   را نيز بپوشان صورتت.  از آنجا دور شو شبانه
ی  آار تو نمايش  اين.یرو ی آجا م بهی ببينی نتوان
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خواهد ی  رو در اورشليمی  بزود آهی ا  از واقعه است
 ».داد

.   آردم  فرمود، عمل  من  خدا به همانطور آه  پس7
 و در روز   آردم  يک تبعيدی جمع  را مثل ام اثاثيه
، شكافی در   شب  هنگام  و به  آوردم  بيرون روشن

آردند،   می  نگاه  مردم  و در حاليكه ديوار ايجاد آردم
   و در تاريكی بيرون  گرفتم  را بر دوش ام بار و بنه

 : فرمود  چنين  من روز بعد، خداوند به  صبح8.  رفتم
   عصيانگر اسرائيل  قوم  آه  خاآی، حال ای انسان«9

 بگو   ايشان به10،   آارها چيست  معنی اين پرسند آه می
   و تمام  پادشاه  خداوند به  از جانب  پيغامی است  اين آه
   آنچه بگو آه11.  هستند  در اورشليم  آه  اسرائيل قوم

 خواهد   بر سرشان  آه مايشگر چيزهايی استآردی، ن
  ، به  رانده  بيرون شان  و آاشانه  از خانه آمد، چون
   اسباب ، شبانه حتی پادشاه12.  خواهند شد  برده اسارت

 در ديوار شهر  ، از شكافی آه  گذاشته خود را بر دوش
   و صورتش  ايجاد خواهند آرد، خواهد گريخت برايش

اما 13. رود  آجا می د و نخواهد ديد بهرا خواهد پوشان
 و او را گرفتار   انداخت  خود را بر او خواهم  دام من

 در   آه  آورد و با اين  خواهم  شهر بابل  نمود و به خواهم
 * . خواهد مرد، ولی آنجا را نخواهد ديد بابل

 هر سو   او را به  و محافظين ، مشاورين اطرافيان14
 خواهند   در جستجويشان  و مردم خت سا  خواهم پراآنده

 آنها را در  هنگامی آه15.  را بكشند بود تا ايشان
 خواهند  ، آنگاه  سازم  پراآنده های مختلف سرزمين
  اما تعداد آمی از ايشان16.   خداوند هستم  من  آه دانست
 در اثر   آه  گذشت  و نخواهم  داشت  خواهم  نگاه را زنده
اری هالک شوند، تا در حضور  و قحطی و بيم جنگ
شوند، اقرار   آنجا تبعيد می  به هايی آه  سرزمين مردم

 خداوند   من اند و بدانند آه  چقدر شرور بوده آنند آه
 ». هستم

 : رسيد  من  خداوند به  از طرف  پيغام  اين سپس17
   بخور و آب را با ترسک  خورای، خاآ انسانی ا«18

   اسرائيل  مردم  به  من  جانبو از19،  را با لرز بنوش

                                                 
صدقيای پادشاه که چشمان او ای است به  ظاهرًا اين اشاره   *

 .)11: 52يا ارم(را کور کردند و به بابل بردند 

، دچار   گناهانشانء  همه  بسبب  بگو آه و اورشليم
خواهند ی بند  را جيره  و خوراآشان ، آب شدهی قحط

.  خواهند خورد  و هراس  را با دلهره آرد و آن
ک  خش هايشان  و مزرعه  ويران آبادشانی شهرها20

 ».  خداوند هستم  من خواهد شد تا بدانند آه
 

  خدا آالمی  قطع انجام
 : فرمود خداوند همچنين21
   آه استی المثل  ضرب  چه  اينی، خاآ انسانی ا«22

 شد،  عمر ما تمام«: گويند ی م  اسرائيل مردم
   اين  من  بگو آه  ايشان به23» !نشدی پيشگوييها عمل

   رسيده  آن وقتک اين.  آنم ی م  را باطل المثل ضرب
،   پس از اين24. شوندی شگوييها عمل پي  اينء  همه آه
   اسرائيل  مردم در ميانی آاذبی  رؤيا و پيشگوي هيچ

،   خداوند هستم  آه زيرا من25.  وجود نخواهد داشت
 تأخير   بدون  باشم  گفته  و هر آنچه  گفت  خواهم سخن
   به  من  را از جانب  سخن اين.   ساخت خواهمی عمل

 ديگر  ، من يانگر اسرائيل عص قومی ا«:  بگو ايشان
 هر  خودتانی  زندگ در دوران!  نمود تأخير نخواهم

 »! رساند  خواهم  انجام ، به ام  گفته آنچه
 : شد  خداوند نازل  از طرف  پيغام  اين سپس26
  آنند آه  تصور می  اسرائيل  خاآی، قوم ای انسان«27

 بسيار دور عملی  ءرؤياها و نبوتهای تو در آينده
   خداوند چنين  بگو آه  ايشان  به پس28. اهند شدخو
.  نخواهد داد ، ديگر تأخير رخ  پس از اين: "فرمايد می

 »! خواهد شد ، يقينًا واقع  باشم  گفته هر سخنی آه
 

  دروغينی  خدا بر ضد انبيا آالم
 : و فرمود  گفت  سخن خداوند با من

ی  مرا بضد انبيا  آالمی، خاآ انسانی ا«
 افكار  آهی  نما، بضد انبياي  اعالم  اسرائيل وغيندر

 ».آنند ی م  بيان  من  پيغام خود را بعنوان
   خياالت وای بر انبيای نادانی آه«: خداوند فرمود3

   هيچ  آنكه آنند، حال  بازگو می  من خود را بجای آالم
 .  است  نشده  نازل  بر ايشان  من آالمی از جانب

، انبيای شما مانند روباهانی در  يل اسرائ ای مردم«4
. اند  شما نرسانده  نفعی به  هيچ ايشان. ها هستند خرابه
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های حصار شهر را تعمير   خرابی  هيچگاه آنان5
 خداوند مقرر   روزی آه نكردند تا بتوانيد در آن

  رؤياهای ايشان6.  بايستيد در برابر دشمن ، آرده
  گويند آه می!  غ درو هايشان  و پيشگويی  است باطل

   ايشان  من ، درحالی آه  است  من  از جانب پيغامشان
  ، انتظار دارند آه با وجود اين.  ام را نفرستاده

  آوران ای پيام7!  عملی شوند هايشان پيشگويی
!   است  دروغ ، همه ، رؤياها و پيامهايتان دروغين

  باشد، در حالی آه  می  من  آنها از طرف گوييد آه می
 »! ام  نگفته  با شما سخن  هيچگاه من

ی  رؤياها  اين  سبب به«: فرمايد یاز اينرو خداوند م8
و 9،   برضد شما هستم  دروغها، من و اينی ساختگ

   رهبران  نمود و از ميان  خواهم شما را مجازات
 شما را از دفتر  نام.   ساخت  خواهم آن  ريشه اسرائيل
از شما ک  نمود و هيچي همخواک  پا  اسرائيل خاندان

  ، تا بدانيد آه  باز نخواهد گشت  اسرائيل  سرزمين به
 .  خداوند هستم من
گويند  ی، م  داده  مرا فريب  شرير، قوم  مردان اين«10
   چنين  آنكه ، حال  است  و امان  چيز در امن  همه آه

  سازند و اين ی م سستی  ديوار  من قوم.  نيست
،  نمايند و با گچ ی م وغگو نيز تشويقشان در آوران پيام
 معمارها بگو   اين  به پس11. آنند ی ديوار را سفيد م آن
آسا  سيلی باران.   فرو خواهد ريخت  ديوارشان آه

ی  آورد و طوفان  خواهم سختی  بارانيد، تگرگ خواهم
  و آن12 سازند؛   را ويران  فرستاد تا آن شديد خواهم

 فرياد   بر سر ايشان رو افتد، مردم ديوار ف  آه هنگام
 :خواهند زد

؟   و ناپايدار است  ديوار سست  ما نگفتيد آه چرا به«
 را   گرفتيد و معايبش  را گچ آنی چرا رو
  ، با تگرگ  خشم  عظيم  با طوفانی،بل13» پوشانيديد؟
  ، نابودش  را از جا آنده  خود، آن  غضب و باران
 و   خراب  ايشانء شدهی ارديوار گچك14.  نمود خواهم
 فرو خواهد   خواهد شد و برسرشان يكسانک با خا
   من  خواهند شد، تا بدانند آه  له  و در زير آن ريخت

 ديوار   برضد اين  من  خشم آهی زمان15.  خداوند هستم
   نه  آرد آه  خواهم  يابد، اعالم  پايان و معمارانش

،  ا معمارانشزير16ی؛  معمار  و نه ماندهی ديوار

 در  گفتند اورشليم ی م بودند آهی دروغگويی انبيا
 . نبود  چنين آهی  خواهد بود، در حال امان

 
   دروغين زنی  خدا برضد انبيا آالم

   مرا بضد زنانی آه  خاآی، آالم  ای انسان حال«17
  آنند، اعالم  می  بيان  من افكار خود را بجای پيام

 ».نما
بر ی وا«:   بگويم  چنين  ايشان  به هخداوند فرمود آ18

   طلسم  بازوهايشان به. آنيد ی م  مرا گمراه  قوم شما آه
فروشيد  ی آنها م  به بنديد و دستار افسون یو جادو م

آيا .  بگيرند  را بدست ديگرانی تا بتوانند اختيار زندگ
   مرا در دست قومی  و زندگ خواهيد اختيار مرگ یم

جو ی مشتی برا19؟  را پر آنيد  جيبتان باشيد تا داشته
. سازيد ی دور م  را از من ، قومم  نان و چند لقمه

دهيد و  ی م  آشتن  بمانند، به  بايد زنده را آهی آسان
  به. داريد ی م  نگه  بمانند، زنده  نبايد زنده را آهی آنان
گوييد و آنها نيز باور  ی م  دروغ  من  قوم  به  ترتيب اين
 .دآنن یم

   آه شما هستمی  بضد سحر و جادو از اينرو من«20
ايد و مانند   آرده  مرا طلسم افراد قومی با آنها زندگ

  شما را باطلی ها طلسم. ايد  انداخته  دام بهی ا پرنده
 خود   و قوم  ساخت اثر خواهم ی را ب ، دعاهايتان آرده

ی دستارها21.  بخشيد خواهمی  شما رهاي را از دام
   شما نجات  را از چنگ  دريد و قومم  را خواهم نافسو
 شما نخواهند بود   ديگر در دام ايشان.  بخشيد خواهم

ی شما با دروغها22.   خداوند هستم  من تا بدانيد آه
  ، دلشكسته  من  ميل  درستكار را برخالف خود، مردم

  افراد شرور را تشويقی ايد، ول و دردمند ساخته
  آلودشان گناهی ها ايد آنها از راه  شده ايد و باعث آرده
، ديگر   پس اما از اين23.  نكنند و رستگار نشوند توبه

  گمراهی ها ی نخواهيد ديد و غيبگوي باطلی رؤياها
 خود را از نفوذ   قوم  نخواهيد آرد، زيرا من آننده
 خداوند   من  داد تا بدانيد آه خواهمی  شما رهاي قدرت
 »! هستم

  یپرست بت  محكوميت
   ديدنم  به  اسرائيل ای از بزرگان روزی عده

14  آمدند تا برای آنها از خداوند طلب
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   گفت  سخن  خداوند با من  وقت همان2.  راهنمايی آنم
 :و فرمود

   پيش ، دلشان  اشخاص  اينی، خاآ انسانی ا«3
 وجود خود   را در عمق  و شرارت  است بتهايشان

ی  راهنماي  طلب چرا از من  اند؛ پس داده  یجا
 : بگو  چنين  ايشان  به  من ، از جانب حال4آنند؟  یم
 خود   رادر دل  بتها و شرارت  دراسرائيل  آه هرآس«
ی نبک  ي  پيشی، راهنماي طلبی  باشد و برا دادهی جا

 او   درخواست  به ، خودم  خداوند هستم  آه برود، من
از 5!  عداد بتهايشفراخور تی  داد، پاسخ  خواهم پاسخ
   و از من  بتها را خورده  فريب آهی  آنان  رو، به اين

 . داد  خواهم  را نشان افكارشانی اند، زشت دور شده
 : بگو  ايشان  به  من ، از جانب بنابراين«6
  بتهای خود را رها سازيد و از شرارت!  آنيد توبه«

  ئيل اسرا  از قوم زيرا اگر آسی، چه7.  شويد روگردان
 شما زندگی   در سرزمين  از بيگانگانی آه و چه
، در پی بتها و   آشيده  دست آنند، از پيروی من می

   برای طلب  حال شرارتهای خود برود و در همان
   خداوند هستم  آه  يک مرد خدا بيايد، من راهنمايی پيش
 . داد  او را خواهم شخصًا جواب

 و   دوخت واهم خ  شخص  برآن نظر خود را باخشم«8
   و وحشت  عبرتء  تا مايه  ساخت  خواهم نابودش
 خداوند   من  آه  خواهيد دانست آنگاه.  گردد ديگران
او بياورد، ی برای از انبياء، پيامی اما اگر يك9.  هستم

  من!   نيز دروغ  و پيامش  است گمراهی  نب  آن بدانيد آه
  ، قوم بنابراين.  شود  او گمراه  آه ام  داده خود اجازه

.   ساخت خواهمک  را از وجود او پا خود، اسرائيل
  آهی  گناهكار  شخص  آن  و هم دروغينی  نب  آن هم10

  ، هر دو به  است  من  هدايت آند در طلب یادعا م
   اسرائيل تا قوم11.  خواهند شد  مجازات يكسان

   دور نشوند و ديگر خود را به  از من بياموزند آه
   باشند و من  من  آنها قوم  نسازند، بلكه  آلوده گناه
 »! ايشانی خدا

  استی قطعی  اله محكوميت
 : شد  نازل  خدا بر من  از جانب  پيغام  اين سپس12
   از من  سرزمين  اين  مردم  خاآی، هرگاه ای انسان«13

   نانشان  آن  ورزند، و بسبب  گناه  من ، در حق روگردانده

   و حيوان  تا انسان ای بفرستم  قحطی  و چنان  آنم را قطع
   هم  و ايوب  و دانيال  حتی اگر نوح آنگاه14 بروند،  از بين

 فقط  ايشان   باشند، خداترسی و درستكاری در ميانشان
 ! خواهد شد  خودشان  جان  نجات باعث

   حيوانات  را مورد هجوم  سرزمين يا اگر اين«15
   از ترس  آنند، آنچنانكه نش تا ويرا وحشی قرار دهم

  اگر چه16 نكند از آنجا بگذرد،   آسی جرأت حيوانات
 خود   حيات  در آنجا باشند، به  مرد درستكار هم  سه آن

 خود را   فرزندان  حتی جان  نخواهند توانست سوگند آه
 و   خواهند يافت  نجات  خودشان  فقط رهايی دهند، بلكه

 ! ند رفت خواه  از بين  همه بقيه
   و سپاه  آنم  را درگير جنگ  سرزمين يا اگر اين«17

،  ببرند  چيز را از بين  همه  آه  دارم  را بر آن دشمن
   سرزمين  در آن  مرد خداترس  سه  اين اگر چه18

  قادر بهی  حت  خود سوگند آه  حيات آنند، بهی زندگ
 نيز نخواهند بود و تنها   فرزندانشان  جان رهانيدن
 !  خواهند يافت  نجات خودشان

 و در   را دچار وبا سازم  سرزمين و يا اگر اين«19
   و از بين آنمک  را هال  و حيوان  خود، انسان خشم
 آنها   در ميان  و ايوب  و دانيال  نوح اگر چه20،  ببرم

   نخواهند توانست  خود سوگند آه  حيات باشند، به
ی دهند؛ درستكاری  را رهاي  فرزندانشان جانی حت

 ! خواهد داد  را نجات  خودشان آنها فقط
ی  بزرگ  مصيبت  چه  آنيد آه ، مالحظه  حال پس«21

   چهار مجازات  اين آهی پديد خواهد آمد، زمان
 و   تا انسان  بفرستم  خود را بر اورشليم سهمگين
 وبا و ی،، قحط جنگی  ببرد، يعن  را از بين حيوان

 ! را  درنده حيوانات
 خود  بمانند و فرزندانی  باق زندهی اما اگر آسان«22

   بابل  نزد شما به  دهند و به  نجات را نيز از هالآت
 چقدر   خود خواهيد ديد آه  با چشمان بيايند، آنگاه

 را   اورشليم  داشتم  حق  آه شرورند و خواهيد دانست
 رفتار و   با ديدنی،بل23.   نمايم  مجازات اينچنين
   آنچه خواهيد برد آهی ، پ آلود ايشان گناهی اآاره
 ».  است  نبوده سبب ی، ب ام آرده

 
  انگور  درخت مثال
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 :خداوند فرمود
   انگور به  درخت  چوبی، خاآ انسانی ا«

   چه ، به  با ساير درختان آيد؟ در مقايسه ی آار م چه
دارد؟ آيا ی  مصرف آيا چوبش3؟ خورد یمی درد
   را بر آن  و ظروف ساختی  ميخ آن با  توان یم

خورد؛ و  ی م  آتش  درد افروختن  به فقط4؟  آويخت
 را   را سوزاند و ميانش ، دو سرش  آتش آهی هنگام
. نداردی ا فايدهی  آار هيچی  آرد، ديگر برا زغال

   برسد به ، چه نداشتی  مصرف  از سوختنش پيش5
 ! باشد  و نيمسوز شده  زغال آهی زمان

 انگور را از   درخت  چوب  آه ، همانگونه حال«7و6
،  ام  آرده  تعيين هيزمی  برا  جنگل  ساير درختان ميان
.  ام  مقرر نموده مجازاتی  را نيز برا  اورشليم مردم

 را  ديگر ايشانی يابند، آتشی  رهاي آتشک اگر از ي
   من  آه  خواهيد دانست آنگاه.  فروخواهد گرفت
  آنها، منی پرست  بت بسبب8.  خداوند هستم
 ».  ساخت  خواهم  را ويران سرزمينشان

 
 وفا ی، همسر ب اورشليم

 :فرمود  و  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
 و   را از گناهان  خاآی، اورشليم ای انسان«

   چنين  من  او از جانب و به3 ساز،   آگاه  آثيفش اعمال
 :بگو

  پدرت.  گشودی  جهان  به  چشم  آنعان تو در سرزمين«
 دنيا آمدی،  وقتی به4 *!، حيتی اموری بود و مادرت

 تو را   را بريدند، نه  نافت  تو نداد؛ نه آسی اهميتی به
   آوچكترين هيچكس5.  پيچيدند  در قنداقه شستند و نه
 و  سوخت  تو نمی  حال  به  و دلش  تو نداشت توجهی به

  روزی آه.  آندآسی حاضر نبود از تو نگهداری
 داشتند، تو را در   از تو آراهت متولد شدی، چون

 . آردند  انداختند و همانجا رهايت بيابان
 در   آه  و ديدم  از آنار تو عبور آردم  وقت همان«7و6

تو را !   بمان زنده:   تو گفتم  به  پس.یغلط ی م خونت

                                                 
اقوامی بودند که پيش از ورود قوم اسرائيل , اموريان و حيتيان   *

کردند و قوم اسرائيل  در اين سرزمين زندگی می, به کنعان
 .دانستند پرست و فاسد می ايشان را اقوامی بت

ی ، و تو رشد آرد  دادم  صحرا پرورش  گياه همچون
   برآمد و موهايت هايت  سينهی؛زيبا شدی ا يزهو دوش

 .ی بود بلند شد، اما عريان
؛   آردم  تو نگاه  به  گذشتم  از آنارت مدتی بعد آه«8

،   را بر تو انداختم  ردايم  بودی، پس  ازدواج ءاينبار آماده
  ، با تو پيمان  و سوگند ياد آرده  را پوشاندم ات عريانی
  شستشويت  سپس9.  شدی  من  و تو از آن  بستم ازدواج
.   ماليدم  روغن  پاک شوی و بر بدنت  تا از خونت دادم

   لطيف  آتان ، از جنس لباسهای زيبای قالبدوزی شده10
   پايت  خز به  از پوست  و آفش  تو دادم  به ابريشمو 

   دستت ، النگوها به  آراستم تو را با زيورآالت11.  آردم
 در  حلقه12،   انداختم  گردنت  بند به  و گردن آردم
 و تاجی زيبا بر   در گوشهايت  و گوشواره ات بينی
 و   آراسته ، با طال و نقره  ترتيب  اين به13.   گذاشتم سرت

  ، از آتان های زيبای قالبدوزی شده لباس. زيبا شدی
 خوراآها را   پوشيدی و بهترين  و ابريشم لطيف

   ملكه  بود و همچون  آننده زيبايی تو خيره. خوردی
   تو بخشيده  به  من  آماالتی آه  بسبب ات زيبايی14. شدی
 . قومها شدء  گرديد و زبانزد همه ، آامل بودم

 نيز  جدا از منی توان ی م آهی كر آرداما تو ف«15
و ی  از زيباي  بنابراين.ی آن  خود را حفظ آمال
ی افتادی  زناآار و در ورطهی  شد  سرمست ات آوازه

، خود را در اختيار هر  فاحشهک  ي و همچون
 تو   به را آهی زيبايی  رختها آن16 .یگذاشتی رهگذر
 بستر  يينها و تز  بتخانه ساختنی ، برا  بودم داده

   نداده هرگز رخی  چيز  چنين.ی بكار برد ات یفاحشگ
  را آهی ا  و طال و نقره  جواهرات آن17. و نخواهد داد

 را   مردان و با آنها مجسمهی ، گرفت  بودم  تو داده به
   خيانت  من ، به  نموده و آنها را پرستشی ساخت
 .یآرد

 تو  به  را آهی ا شدهی قالبدوزی زيبای لباسها«18
 و بخور   روغن!ی پوشاند  بتهايت ، به  بودم بخشيده
 و  آرد و روغن19! ی بتها بكار برد پرستشی مرا برا
،   بودم  تو داده بهک خورای  برا را آهی  مرغوب عسل
  پسران20! باشندی تا از تو راضی آنها نذر آردی برا

و ی  گرفتی، بود  زاييده منی  برا را آهی و دختران
نبود ی آافی  آيا زناآار!یآردی  قربان خدايانتی برا

15
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 مرا  تو فرزندان21ی؟  زد  دست همی  جنايت  چنين  به آه
در 22 وی و سوزاندی آردی بتها قربانی و برای آشت
   دوران بار همک ، ي و گناهی زناآاری  سالها  اين تمام

و ی  بود  برهنه آهی  دورانی، را بياد نياورد گذشته
 .یغلطيد ی م خونت در
،   شرارت  بعد از اينهمه وای برتو، وای بر تو آه«23
پرستی و  در هر آوی و برزنی عمارتها برای بت25و24

 و  ارزش  بنا آردی، و زيبايی خود را بی ات زناآاری
خوار آردی و در اختيار هر رهگذری قرار دادی و 

   سرزمين با مصر، اين26.  روز فاسدتر شدی روز به
   فاسقانت  اتحاد بستی و او را بر جمع فاسد پيمان

 .ور ساختی  مرا شعله افزودی و خشم
 تا تو را  ام  خود را دراز آرده  دست  جهت از اين«27

.   گيرم  خود را از تو باز پس  و مواهب  نمايم مجازات
 هستند،   خونت  تشنه ها آه ی فلسطين تو را در جنگ

   نفرت آورت ر شرمآنها نيز از رفتای حت.  ام رها آرده
 .دارند

   همپيمان ها نيز زنا آردی، زيرا با ايشان با آشوری«28
 اينها، سير ء ولی با همه.  را پرستيدی شدی و بتهايشان

،   بازرگانان ، سرزمين  بتهای بابل  به پس29! نشدی
 . نشدی  قانع  هم  اين روی آوردی، ولی به

و، تی  آارها!ی هست  اراده چقدر تو سست«30
،  بر سر هر راه31!  حياست یبی روسپک يی آارها
ی  ول!ی ساخت خانه ، فاحشه  و بر سر هر آوچه بتخانه

تو 32. ی نيست  پول ديگر، بدنبالی ها تو مانند فاحشه
 شوهر  آهی  و زناآار هست خائنی  همسر همچون

   ديگر پناه  مردان  آغوش آند و به یخود را رها م
  ديگر فرقی ها ی با روسپ توی،آر34و33. برد یم

   و هديه  خود پول ها از فاسقان ی روسپ.یدار
 و  ، اجرت  گرفتن اجرتی گيرند، اما تو بجا یم

ی  آس تا بيايند و با تو زنا آنند، چونی ده ی م رشوه
 .دهد ی نم  تو نشان بهی رغبت

:   فرا ده  گوش گويم  می  آنچه ، به ، ای بدآاره حال«36و35
 و  ، يعنی پرستش  و زناآاری با فاسقانت فساد بسبب
 را برای   فرزندانت  بتها، و نيز برای آنكه عبادت
 يعنی   فاسقان اينک من37 قربانی آردی،  خدايانت

   داشتنی و چه  دوست  آنانی را آه  را، چه همدستانت

 آورد و   را گرد خواهم  نداشتنی، همه  دوست آنانی را آه
تو را 38.   ساخت  خواهم را عريان تو   ايشان در مقابل

،   و غضب ، با خشم هايت برای جنايتها و زناآاری
   اين  دست تو را به39.  نمود  و هالک خواهم مجازات

ها و  عشرتكده  آنان.  سپرد  خواهم قومها، يعنی فاسقانت
   جواهرات ، تمام  آرده  را با خاک يكسان هايت بتخانه
   و بينوا رهايت  نمود و برهنه خواهند  را غارت زيبايت

، با شمشير  آنها تو را سنگسار آرده40.  خواهند ساخت
 را خواهند سوزاند و  هايت خانه41.  خواهند نمود پاره پاره

 تو را  من.  خواهند آرد  ديگر مجازاتت  زنان در مقابل
   و ديگر نخواهم  داشت از زناآاری با بتها باز خواهم

 و   اجرت  همدستانت  يعنی به سقانت فا  به  آه گذاشت
 فرو خواهد   من  و غيرت  خشم  آتش آنگاه42.  دهی رشوه
   و ديگر غضبناک نخواهم  خواهد گرفت  و آرام نشست
 فراموشی سپردی و   جوانی خود را به تو دوران43. بود

 بر آنها   را هم  مرا رنجانيدی و زناآاريهايت با آارهايت
 . رسانم  می  سزای اعمالت  تو را به م ه  من پس. افزودی

   چنان  آه  تو خواهند گفت  درباره ، مردم ای اورشليم«44
تو براستی 45.  باشد  بايد داشته  دختری هم مادری، چنين

   نفرت  از شوهر و فرزندانش  هستی آه  مادرت شبيه
 از   هستی آه  خواهرانت  شبيه ؛ تو درست داشت می

   مادرت براستی آه.  بيزار بودند نشان و فرزندا شوهران
 ! اموری حيتی بود و پدرت

   با دخترانش  آه  است  تو سامره خواهر بزرگ«46
. آنند یمی  تو زندگ ، در شمال اطرافشی آباديهای يعن

 در   با دخترانش  آه  است  سدوم خواهر آوچكت
  ها و گناهان  راه  فقط تو نه47.  هستند  تو ساآن جنوب
  ، ازآنان آوتاهی  در مدت  بلكهی، را تقليد آرد انايش

   مقدس  ذات به48. ی فاسدتر شد و از ايشانی جلو افتاد
   اندازه ، به اطرافشی  و آباديها  سدوم خود سوگند آه

  گناه49! ، فاسد و شرير نبودند تو و آباديهايت
ی  از فراوان  بود آه  اين  و دخترانش  سدوم خواهرت
   به  بودند و هيچ  مغرور شده  و امنيت سايش و آ نعمت

ی  گستاخ آنها با آمال50.  نبودند فكر فقرا و مستمندان
ی پرست  و بت  زشت  اعمال  مرتكب در حضور من

 .  بردم  را از ميان  نيز ايشان  من شدند؛ بنابراين یم
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.  نشد  مرتكب  تو را هم  گناهان  حتی نصف سامره«51
 بيشتر از   مراتب های تو، به پرستی  و بت آارهای زشت

! تو روی آنها را سفيد آردی.   است  بوده خواهرانت
 شوند،   اگر آنها آمتر از تو مجازات  نكن  تعجب پس52

 در برابر تو،  آه   تو بقدری هولناک است زيرا گناهان
 !رسند  بنظر می گناه  پاک و بی خواهرانت

   سدوم  را به  سعادت خواهد رسيد آهی روزی ول«53
.  گرداند  يهودا باز خواهم  و مردم و سامره

آنها ی  تسل  تو باعث  سنگين و مجازاتی شرمسار54
.  آنها شديدتر خواهد بود  از مجازات خواهد شد، چون

   و دخترانشان  و سامره  سدوم ، خواهرانتی آر55
  ، و خود تو نيز با دخترانت اطرافشانی آباديهای يعن

در 56.   خود برخواهيد گشت  نخستين بحالتبار ديگر 
   را مسخره  روزها با تكبر و غرور سدوم آن
 و   عيان همهی  برا  شرارتت  آه اما حال57ی، آرد یم

   ادوم  نيز مورد تمسخر و مالمت ، خودت آشكار گشته
 .یا ها قرار گرفته ی فلسطين  و همه  همسايگانش و تمام

 خود   زشت رتها واعمالشرای  سزا ، به بنابراين58
 .رسيدی خواه

   را فراموش ات ی سوگند و وفادار از آنجا آه«59
   نيز تو را مجازات  منی،و عهد مرا شكستی آرد

   در دوران را آهی  عهد اما من60.  نمود خواهم
 آورد و اينبار  ، بياد خواهم  با تو بستم ات یجوان
 با و تو61،   بست  با تو خواهم جاودانی عهد

آورد؛ و ی  را بياد خواه  زشتت  اعمالی،شرمسار
  سامرهی  يعن  و آوچكت  بزرگ  خواهران آهی هنگام
   تو بگردانم  را دختران  و ايشان  را باز آورم و سدوم

ی  و بزرگوار  از لطفی،آنی  حكمران تا بر ايشان
   خودت شد، چونی  خواه  و شرمگين  خجل من
 زيرا عهد مرا ی،ا  نبوده  لطف  اين  شايسته آهی دان یم

 بار ديگر عهد خود را با تو برقرار  من62 .یا شكسته
  من63.   خداوند هستم  من آهی  تا بدان  ساخت خواهم
 آنها،   آمرزيد و تو با بياد آوردن  را خواهم گناهانت

 خود را نيز   ديگر دهانی، و شرمسار از خجالت
 ».گشودی نخواه

 
  مو  و درخت  عقاب مثل

 : و فرمود  گفت  سخن خداوند با من
   اسرائيل قومی  برای، خاآ انسانی ا«

   چنين  ايشان به. بياوری  و مثل  آن تعريفی داستان
 :بگو

ی  و پرها نيرومند و پهنی  با بالها بزرگی عقاب«4و3
  ک ي  شاخه  آمد و سربلندترين  لبنان ، به رنگارنگ
   تجار و بازرگانان شهر  سرو را آند و به درخت
   و آن  گرفت  اسرائيل از سرزمينی  تخم سپس5. برد

 تا  آاشتی حاصلخيز، در آنار نهری را در زمين
 رشد   نهال اين6.  بيد، رشد آند  مانند درخت بسرعت

 شد،   و پهن آوتاهی  موي  درخت  به آرد و تبديل
 باال نمو آرد و   رو به عقابی  بسو آنی ها شاخه
ی ها  و شاخه  فرو رفت  زمين  در اعماق آنی ها ريشه
   عقابی،اما روز7.  توليد نمود انبوهی و برگهای قو

بسيار، ی نيرومند و پرهای با بالهای  ديگر بزرگ
ها و  ، ريشه  عقاب  اين ، با ديدن درخت.  پديدار گشت

   اين او گستراند تا بلكهی خود را بسوی ها شاخه
 در  هر چند آه8،  نمايد اب او را بيشتر سير عقاب
ی  بود تا درخت  شده  آاشته  و سيراب خوبی زمين

 . بياورد  فراوان  و ميوه  و برگ زيبا گردد و شاخ
 خواهد   درخت  آن آنيد آه ی م ، آيا گمان حال«9

   عقاب  دهد؟ آيا آن  رشد خود ادامه  به توانست
ا و ه  نخواهد آرد و شاخه  آن  را ريشه ، آن نخستين
  ريشهی شود؟ براک  را نخواهد آند تا خش هايش ميوه
زياد و افراد بسيار ی  نيرو بهی  نياز  هم  آردنش آن

،   شده  آاشته  مو، خوب  اين اگر چه10! نخواهد بود
 بر  و گرمی باد شرقی وقت!  نخواهد داشتی دوامی ول
،   شده  آاشته  آه مرغوبک  خا  بوزد، در همان آن
 ».  خواهد رفت شد و از بينخواهد ک خش

 : فرمود  من  خداوند به آنگاه11
   عقاب داستانی  آيا معن  آه بپرسی  ياغ  قوم از اين«12

   بابل ، پادشاه  اول  عقاب  بگو آه  ايشان دانند؟ به یرا م
   مملكت  و بزرگان  آمد و پادشاه  اورشليم  به  آه است
.  برد  بابل خود به سرو را با  ء شاخه سربلندترينی يعن
ی يعنی  سلطنت خاندانی از اعضای  با يك سپس13

 شد، عهد   حاصلخيز آاشته  در زمين آهی  تخم همان
 عهد وفادار   اين  به  نسبت  داد آه  و او را قسم بست

17
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 را   قوم ، بزرگان  بابل  پادشاه  ترتيب  اين به * .بماند
نتواند سر ، ديگر   شده تا يهودا ضعيف14، تبعيد آرد

 . عهد خود وفادار بماند  به  نسبت بلند آند، بلكه
 و  گذاشت   شورش  يهودا سر به ، پادشاه با وجود اين«15

 فرستاد تا   دوم  عقاب  مصر يعنی نزد همان هيأتی به
   بسيار از او دريافت  با اسبان  همراه سپاهی بزرگ

  ز پيش شكنيها، آاری ا  پيمان ولی آيا او با چنين. آند
  به16؟   خواهد يافت  پيروزی دست خواهد برد؟ آيا به

   يهودا در بابل  پادشاه  آه  خود قسم  حيات به!   وجه هيچ
   بابل  با پادشاه  پيمانی آه  برخالف خواهد مرد چون

   همان آری، او در مملكت.   است  آرده  بود، عمل بسته
!  خواهد مرد نشاند،  سلطنت  او را بر تخت پادشاهی آه

 بر  ، استحكامات  در برابر اورشليم  بابل وقتی پادشاه17
پا آند و سنگرها بسازد تا بسياری را هالک نمايد، از 

 يهودا   او آمكی به  مصر و لشكر بزرگ سوی پادشاه
   يهودا سوگند و پيمان زيرا پادشاه18نخواهد رسيد، 

شمرد و  خوار   بابل  پادشاه  به وفاداری خود را نسبت
 . بدر نخواهد برد  سالم ، جان بنابراين.   را شكست آن
 او را   آه خورم  می  خود قسم  حيات ، خداوند، به من«19

   من  نام  به  نمود زيرا سوگندی را آه  خواهم مجازات
 گسترد  برای او دامی خواهم20.  خورد، زيرپا گذاشت

   به و او را  ساخت  خواهم و در آمند خود گرفتارش
،   ورزيده  من  به  خيانتی آه ، بسبب  آورده بابل

   او به  سربازان بهترين21.  نمود  خواهم اش محاآمه
 هر  ، به ماندگان  خواهند شد و باقی  شمشير آشته ضرب

   آه  خواهيد دانست آنگاه.   خواهند گشت سو پراآنده
 ». ام  را گفته  سخنان ، خداوند، اين من
 و   بهترين من«: فرمايد ی م نينخداوند چ23و22

 سرو   درخت بلندترينک  را از نو  شاخه نازآترين
   اسرائيل  آوه  بلندترين قلهی  و رو  گرفت خواهم
 خواهد  زيبا و باشكوهی ، درخت  شاخه آن.  نشاند خواهم
   نوع همه.  خواهد داد ، ميوه ها آورده  شاخه شد آه
  آرد و زير سايه خواهند   آشيانه  در آن پرنده
 خواهند   همه آنگاه24.   خواهند گرفت  پناه هايش شاخه
  آنم ی م  بلند را قطع ، خداوند، درختان  من  آه دانست

                                                 
 .)17: 24پادشاهان 2(منظور صدقيای پادشاه است    *

 سبز را  ؛ درخت دهم یرا رشد مک  آوچ و درختان
   آه من.  آنم یرا سبز مک  خش و درختک خش

 ». داد  خواهم و انجام  ام گفته  را ، اين خداوند هستم
 

   گناه  و ثمره  عدالت ثمره
 : پيغامی داد و فرمود  من بارديگر خداوند به

   اين  اسرائيل  در سرزمين چرا مردم«
   را پدران  غوره برند آه ی را بكار م المثل ضرب

 خود   حيات به3؟  آند شد  فرزندانشان خوردند و دندان
را   المثل  ضرب  اين  شما ديگر در اسرائيل  آه قسم

و ی داوری ، برا  همه  جان چون4، بكار نخواهيد برد
   جان ، چه  پدران  جان ، چه  است  من  در دست محاآمه
   گناه هر آه:  اينستی داوری  برا  من ؛ و قانون پسران

 . خواهد مرد  خودش آند، فقط
  و به6 و درستكار باشد،   و با انصاف  خوب آسی آه«5

 نرود؛ زنا نكند و  ی اسرائيل بتها ها برای پرستش آوه
، همبستر نشود؛   است اش  قاعدگی  در دوران با زنی آه

   مردم  او برگرداند؛ مال  نكند؛ گرو بدهكار را به ظلم7
 را   را سير آند و برهنگان  گرسنگان را نخورد، بلكه

 دوری آند   بدهد و سود نگيرد؛ از ستم قرض8بپوشاند؛ 
   قضاوت  غرض  و بدون  درست و در مورد ديگران

   مرا اطاعت  و قوانين  دستورات  تمام و خالصه9نمايد؛ 
   و به  درستكار و نيكوآردار است  شخص آند، چنين

 . خواهد ماند  زنده يقين
 و يا  پيشه  شخصی، پسری ستم ولی اگر يک چنين«10

   آارهای زشت  اين  تمام  باشد و مرتكب  داشته آدمكش
   نيک را بجا آورد، بلكه  اعمال هد آنو نخوا11بشود، 
پرستی نمايد؛ همسر مرد ديگری را  ها بت بر آوه
   مردم  آند؛ مال  ظلم  فقرا و مستمندان به12 آند؛  اغفال

   ندهد؛ بتها را دوست  را پس را بخورد؛ گرو بدهكاران
  و رباخوار باشد؛ آيا اين13بدارد و آنها را بپرستد؛ 

   همه او بسبب!   وجه  هيچ ماند؟ به خواهد   زنده شخص
، خواهد مرد و   است  داده  انجام آارهای زشتی آه

 . خواهد بود  خودش  بر گردن خونش
 باشد  داشتهی  پسر گناهكار نيز پسر اگر اينی ول«14
 بگيرد   را ببيند و تصميم  پدرش  گناهان  تمام آه

آند؛ ی  زندگ  پدرش  روش  باشد و برخالف خداترس
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  ظلم16؛ ها نرود؛ زنا نكند  آوه  بتها به پرستشی برا15
   را نخورد، بلكه  ديگران نكند؛ گرو نگيرد؛ مال

 را بپوشاند؛   را سير آند و برهنگان گرسنگان
 نمايد و رباخوار نباشد وی  را دستگير مستمندان17

   گناهان  آند، او بسبب  مرا اطاعت  و قوانين دستورات
.  خواهد ماند  حتمًا زنده د، بلكه نخواهد مر پدرش

   خواهد مرد، چون  خودش  گناهان  بسبب اما پدرش18
   را غصب  مردم  و مال  بوده رحم ی ب  ديگران  به نسبت
 .  است  داده  انجام  قوم  در ميان  نادرست  و اعمال آرده

  گناهانی  چرا پسر برا  بپرسيد آه  است ممكن«19
 پسر   آه  دليل  اين د؟ بهشو ی نم  مجازات پدرش

 مرا   و قوانين  و احكام آردار بوده درستكار و راست
.  خواهد ماند  حتمًا زنده بنابراين.   است  نموده اطاعت

ی  پسر برا نه!  خواهد مرد  آند، خودش  گناه هر آه20
ی  پدر برا  خواهد شد و نه  مجازات  پدرش گناهان
  رستكار، پاداش و د  خوب انسان.   پسرش گناهان
   و انسان خود را خواهد يافتی و نيكوآاری خوب

اما 21.  خود خواهد رسيد اعمالی  سزا بدآردار نيز به
 خود   بديها و گناهان از تمامی  شرور اگر شخص

 گردد و   من  و قوانين  احكام  بكشد و مطيع دست
   زنده  يقين  خود سازد، بهء  را پيشه و انصافی راست
   او آمرزيده  گذشته  گناهان تمام22. ، نخواهد مرد مانده

 خواهد  ، زنده اش یآردار  راست خواهد شد و بسبب
 ».ماند

 از   من آنيد آه یآيا فكر م«: فرمايد یخداوند م23
ی شاد! ؟ هرگز شوم ی خطاآار، شاد م  شخص مردن
 باز گردد و  بد خويشی ها  او از راه  آه  در اينست من
 را   درستكار عدالت اما اگر شخص24.  بماند زنده
 گردد و مانند ساير   گناه گويد و مرتكبک تر

   خواهد ماند؟ البته  رفتار آند، آيا او زنده گناهكاران
   گرفته  ناديده اش گذشتهی ها ی خوب تمام!   نه آه
،   است  آرده آهی  و گناهان  خيانت شود و بسبب یم

 .خواهد مرد
   خداوند منصفانه روش: "يدگوي یشما می ول«25

  آيا من!  دهيد  گوش  من  به  اسرائيل قومی ا!"  نيست
 از   خوب شخصی وقت26؟  يا شما انصافم یب

آورد، يقينًا ی  رو  گناه  آشد و به دستی درستكار

، خواهد   است  آرده آهی  گناهان خواهد مرد؛ او بسبب
بكشد    دست هايش ی بدآار از بد و اگر شخص27. مرد

   خود را نجات  گردد، جان و درستكار و با انصاف
   و تصميم برده ی بد خود پ  وضع زيرا به28، خواهد داد

ی  بكشد و زندگ  خود دست  از گناهان  آه  است گرفته
 ،  مانده ، او زنده بنابراين.  بگيرد را در پيشی درست

 .نخواهد مرد
: گوييد ی م  اسرائيل قومی ، شما ا با وجود اين«29
،   اسرائيل قومی ا» !  نيست  خداوند منصفانه روش«

ی ا30؟  شما ، يا روش  است  غيرمنصفانه  من آيا روش
   اعمالتان از شما را مطابقک  هر ي ، من اسرائيل یبن

 آنيد و   داريد توبه  تا فرصت پس.  نمود خواهمی داور
   هالآتتان  بكشيد، تا باعث  خود دست از گناهان

 و   را از خود دور نماييد و دل گناهانتان31! ددنگر
،   اسرائيل قومی ا!  در خود ايجاد آنيد تازهی روح

 شما شاد   از مرگ من32؟ شويدک چرا بايد هال
 »! بمانيد  آنيد و زنده  توبه پس.  شوم ینم
 

   اسرائيل رهبرانی برای ا مرثيه
   اسرائيل رهبرانی  برا خداوند فرمود آه

 :  را بخوانم مرثيه  اين
   فرزندانش  شيری بود آه  بود؟ او ماده مادر تو آه«2

او يكی از 3! آرد  می  بزرگ  ژيان  شيران را ميان
  آن.  گردد  آرد تا شيری ژيان های خود را تربيت بچه

وقتی 4.  و آدمخوار شد  را آموخت  شكار آردن شيربچه
 خود را  ان قومها رسيد، آنها شكارچي  گوش خبر او به

،   زنجير آشيده  انداختند و به فرستادند و او را در دام
 . مصر بردند به
 اميد آرد، يكی ديگر از   از او قطع وقتی مادرش«5

 نمود تا شيری   و او را تربيت های خود را گرفت بچه
 را   شد، شكار آردن وقتی او بزرگ6. نيرومند گردد

او آاخها 7.  گرديد  و آدمخوار شد و رهبر شيران آموخت
ها را باير  مزرعه.  آرد  و شهرها را ويران را خراب

 از   همه مردم.  برد  را از بين نمود و محصوالتشان
های   قوم پس8! لرزيدند  خود می  او، به  غرش شنيدن
 انداختند و   دامش ، به  آورده  از هر سو بر او هجوم جهان

   آشيدند و در قفس زنجير  او را به سپس9.  آردند اسيرش
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در آنجا او را .  بردند  بابل گذاشتند و بحضور پادشاه
 در   داشتند تا بار ديگر غرشش  نگه  مراقبت تحت
 . نشود  شنيده های اسرائيل آوه

 در آنار  بود آهی  انگور  درخت مادر تو همچون«10
 و پر   تر و تازه ، هميشه  فراوان ، در اثر آب نهر آب
  ی برا  آن و محكمی قوی ها شاخه11. بود   و برگ شاخ
   از درختان  درخت آن.  بود  مناسب سالطينی عصا

   توجه  از دور جلب آهی ديگر بلندتر گرديد بحد
   را ريشه  درخت ، آن خشمگينی اما دستان12. آرد یم
ی ها شاخهی باد شرق.   انداخت ، بر زمين  آرده آن

، آنها را  آتشآرد و ک  و خش  را شكست نيرومندش
   شده  آاشته  در بيابان  درخت  آن اآنون13. سوزاند
  از درون14!  آب یو بک خشی ، در زمين است
ک  ي رود، و از آن ی م  از بين اش پوسد و ميوه یم

ی  باق سالطينی عصای  نيز برا  محكم شاخه
 ».ماند ینم
 !  است  و بارها سرود شده  است مرثيهک  ي اين

 
 يانتكار خ اسرائيل

  روز از تبعيد ما  و ده  ماه  و پنج  سال هفت
   اسرائيل ای از رهبران  عده ، آه گذشت می

   من  مقابل ايشان.  بطلبند آمدند تا از خداوند هدايت
 . ماندند نشستند و منتظر جواب

 : داد  من  را به  پيغام  خداوند اين آنگاه2
   بگو آه ل اسرائي  رهبران  بهی، خاآ انسانی ا«3

 :فرمايد ی م خداوند چنين
   هدايت  بياييد و از من ايد آه  آرده  جرأت چگونه«

 نخواهيد  از منی  هدايت  آه  خود قسم  حيات بطلبيد؟ به
 ! يافت

   اين گناهان.   آن  را محكوم  ايشانی، خاآ انسانی ا«4
.  بياور ، بيادشان  تاآنون  پدرانشان  را، از زمان قوم

 : بگو  چنين  من  از قول  ايشان به6و5
 و خود را در   آردم  را انتخاب  اسرائيل قومی وقت«

   خوردم  قسم آنانی ، برا  آشكار ساختم مصر بر ايشان
ی  سرزمين ، به  آورده  را از مصر بيرون  ايشان آه

  بهی ، يعن  بودم  درنظر گرفته ايشانی  برا  آه بياورم

   و بهترين  جاريست در آن   شير و عسل آهی سرزمين
 . دنياستی جا

انگيز و مورد   بتهای نفرت  آه  گفتم  ايشان  به پس«7
   را از خود دور آنند و خود را با پرستش شان عالقه
 خداوند، خدای   نسازند، زيرا من  مصری نجس خدايان
   من ، نخواستند به  ياغی شده اما آنان8.   هستم ايشان
   بتهای خود و خدايان ز پرستش فرا دهند و ا گوش

   و غضب  خشم  آه  خواستم پس.  بكشند مصر دست
 .  آنم  نازل خود را همانجا در مصر بر ايشان

،   آار را نكردم  خود، اين  نام  حرمت امابرای حفظ10و9
،   را تمسخر آرده ها خدای اسرائيل مبادا مصری

   دور نگاه و بال  را از آسيب  ايشان  نتوانست بگويند آه
 خود  ها، قوم  مصری  در برابر چشمان پس. دارد

   هدايت  بيابان  و به  آوردم  را از مصر بيرون اسرائيل
 اعطا   ايشان  خود را به  و قوانين در آنجا احكام11.  آردم
و 12 بمانند؛   آنها رفتار آنند و زنده  تا مطابق نمودم

 يک روز   هفته تا در  دادم  ايشان  را به روز َسَبت
  ، تا به  و ايشان  من  عالمتی بود بين اين.  آنند استراحت

 و جدا   را تقديس  ايشان  آه  هستم  من  اين ياد آورند آه
 . ام  خود ساخته ، قوم آرده

   اطاعت  نيز از من  در بيابان اسرائيل یاما بن«13
   مرا زير پا گذاشتند و از احكام  قوانين آنان. نكردند

   روز سبت آردند، و حرمتی  سرپيچ  من حياتبخش
 خود   و غضب  خشم  آه  خواستم پس.  نداشتند را نگاه

   و نابودشان  آنم  نازل  بر ايشان را همانجا در بيابان
 خود، از   نام  حرمت حفظی اما باز برا14.  سازم
ی ، مبادا اقوام  نظر نمودم  صرف  ايشان آردنک هال
   را از مصر بيرون اسرائيل ی بن چگونه   ديدند من آه

   از ايشان  خدا نتوانست چون: "، بگويند آوردم
  اما در بيابان15 ." برد  را از بين  آند، ايشان محافظت

   داده  آنان  به آهی  سرزمين  را به  ايشان  آه  خوردم قسم
   در آن  شير و عسل آهی  سرزمين  به ، نياورم بودم

  زيرا از احكام16.  دنياستی  جا رين و بهت جاريست
   مرا شكستند و روز سبت ، قوانين آردهی  سرپيچ من
با 17.  شدند بتها آشيدهی ، بسو  آرده حرمت یرا ب

   را در بيابان  و ايشان  نمودم  ترحم ، بر آنان وجود اين
 .  نبردم  و از بين نكردمک  هال بطور آامل
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  به«:   گفتم  ايشان فرزندان   به ، در بيابان بنابراين«18
 نكنيد و   آنها عمل  سنن  خود نرويد و به  پدران راه

  چون19،  نسازيد  نجس ايشانی  بتها خود را با پرستش
   من  از قوانين  فقط ؛ پس  هستم شما، منی خداوند، خدا

  و حرمت20؛  مرا بجا آوريد آنيد و احكامی پيرو
  ، نشان يرا روز سبت داريد، ز  را نگاه سبتی روزها
ی  خداوند، خدا  من  آورد آه  تا بيادتان  ماست عهد بين
 ». شما هستم

  قوانين  آنان.  نافرمانی آردند  هم  ايشان اما فرزندان«21
 سرپيچی آردند و   من  حياتبخش مرا شكستند و ازاحكام

   آه  خواستم پس.  نداشتند  را نيز نگاه  روز سبت حرمت
   بر ايشان  خود را همانجا در بيابان  و غضب خشم
 برای  اما باز هم22.   ببرم  را از بين  و همه  آنم نازل

   مرا به  قدرت  اقوامی آه  خود در ميان  نام حفظ حرمت
 بودند،   از مصر ديده اسرائيل  بنی  آوردن  بيرون هنگام
   در بيابان  آه  زمان اما همان23.   نبردم  را از بين ايشان

   را در سراسر جهان  ايشان  آه  خوردم بودند، قسم
   مرا بجا نياوردند و قوانين زيرا احكام24،   سازم پراآنده

، بسوی   آرده حرمت  را بی مرا شكستند و روز سبت
   دادم  نيز اجازه  من پس25.  بازگشتند بتهای پدرانشان

 در آنها   حيات  و احكامی را پيروی آنند آه قوانين
 قربانی   خود را بعنوان  فرزندان بلی، گذاشتم26. ودنب

   آار، خود را نجس  بسوزانند و با اين برای بتهايشان
 تا بدانند   آردم  را مجازات  ايشان  ترتيب بدين. سازند
 .  خداوند هستم  من آه
ی  وقت  بگو آه  اسرائيل  قوم  بهی، خاآ انسانی ا«28و27

، در آنجا نيز  وعود آوردم م  سرزمين  را به پدرانشان
 بلند و ء هر تپهی  رو  ورزيدند، چون  خيانت  من به

آردند و  یمی بتها قربانی  سبز، برا زير هر درخت
ی سوزاندند؛ عطر و بخور خوشبو و هدايا یبخور م
آردند،  ی م  آنها تقديم آوردند و به یخود را می نوشيدن
   ايشان به29. انگيختند ی مرا برم  آارها، خشم و با اين

 آنجا  بهی قربانی  برا  بلند آه  مكان اين«:  گفتم
 را   محل  آن  تابحال  جهت  همين به» ؟ رويد، چيست یم

 »* .نامند ی بلند م مكان
   آمده  نزد من آهی  آنان  به  خداوند فرمود آه آنگاه30

 :  بگويم  او چنين بودند، از جانب
 ی،پرست ، با بت پدرانتانخواهيد مانند  یآيا شما نيز م«

  بتها هديهی  برا شما هنوز هم31؟  سازيد خود را نجس
ی آنها قربانی خود را براک  آوچ آوريد و پسران یم

   به  انتظار داريد آه  چگونه سوزانيد؛ پس ی، م آرده
  ؟ به  نمايم  و شما را هدايت  دهم شما گوشی دعاها
 شما  بهی غام و پي  هدايت  هيچ  آه  خود قسم حيات
 . داد نخواهم

. نخواهد شدی ، هرگز عمل  هست  در فكرتان آنچه«32
مانند  مجاور شويد وی ها  قوم خواهيد مثل یشما م

   حيات به33. را بپرستيدی و سنگی چوبی آنها، بتها
ی  و قدرت آهنينی  خود، با مشت  من خود سوگند آه

  واهم خ ، بر شما سلطنت برافروختهی  و با خشم عظيم
، شما را از  عظيمی  و قهر با قدرت34! نمود

   هستيد، بيرون  در آنجا پراآنده آهی هاي سرزمين
  ** ،  امتها آورده  بيابان شما را به36و35.  آورد خواهم

 نمود،   خواهم و محكومی در آنجا شما را داور
 از   آوردن  از بيرون  را پس  پدرانتان  آه همانگونه

شما را 37.   آردم و محكومی  داور نمصر، در بيابا
از شما ی  آم  عده  شمرد تا فقط  خواهم بدقت

   گناه  من اند و به ی ياغ  را آه و بقيه38، بازگردند
 را از  ايشان.  نمود  شما جدا خواهم آنند، از ميان یم

   خواهم اند بيرون  در آنها تبعيد شده آهی هاي سرزمين
   اسرائيل وارد سرزمين گذارد  نخواهمی آورد، ول
   من  آه  افتاد، خواهيد دانست اينها اتفاقی وقت. گردند

 . خداوند هستم
  خود ادامهی پرست  بت  به اما اگر اصرار داريد آه«39

 از   پس بدانيد آهی ول!  شوم ی شما نم  مانع دهيد، من
 مرا   مقدس  خواهيد نمود و ديگر نام ، مرا اطاعت آن

 نخواهيد  حرمت ی بتها، ب بهی يا و قربان هدا با تقديم

                                                 
مشابه , رود ار میبک» مکان بلند«عبارت عبری که برای     *

 .باشد می» رويد کجا می«عبارت 

صحرايی است ميان بابل و , »بيابان امتها« منظور از  **
, سوريه که قوم اسرائيل به هنگام بازگشت از اسارت

 .از آن عبور کرد
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،   من  مقدس آوهی ، رو زيرا در اورشليم40.  ساخت
در آنجا .  خواهند نمود ها مرا پرستش ی اسرائيل همه

 هدايا  ها و بهترين ی شد و قربان از شما خشنود خواهم
شما ی وقت41.   پذيرفت  شما را خواهم مقدسی و نذرها

خوشبو ی  هدايا  همچون ، برايم را از تبعيد بازگردانم
 و رفتار   در دل خواهيد بود و قومها خواهند ديد آه

  آهی زمان42.   است ايجاد شدهی  تغيير بزرگ شما چه
  بهی ، يعن  بازگردانم  خودتان  وطن شما را به

، خواهيد   دادم  پدرانتان  را به  آن  وعده آهی سرزمين
   گناهان  تمام آنگاه43.   خداوند هستم  من  آه دانست
ی  آارهاء  همه ، بسبب  خود را بياد آوردهء گذشته
ی ا44. ايد، از خود متنفر خواهيد شد  آرده آهی زشت
 بديها و  با وجود تمامی ، وقت  اسرائيل قوم

   خود، شما را برآت  نام ، بخاطر حرمت شرارتهايتان
 ». خداوند هستم   من  آه  خواهيد دانست ، آنگاه دهم

 
   جنوب  عليه نبوت

 : رسيد  من  خداوند به  از جانب  پيغام  اين سپس45
   و آالم  آن  نگاه اورشليمی  بسوی، خاآ انسانی ا«46

   از جنگل پوشيدهی ، و بضد دشتها مرا بضد آن
   نما و بگو آه  نبوت  آن در باره47.  نما ، اعالم جنوب

خداوند !   بده  خداوند گوش  آالم ، به  انبوه جنگلی ا
   تمام  آه افروزم یمی  در تو آتش من«: فرمايد یم

ی ها شعله. تو را بسوزاندک  سبز و خش درختان
   حرارت  مردم  نخواهد شد و همه  خاموش  آن مهيب
 خواهند   همه آنگاه48.  خواهند آرد  را احساس آن

   و خاموش ام  را افروخته ، خداوند، آن  من  آه دانست
 ». شدنخواهد

 چرا با  گويند آه ی م  من خداوند، آنها بهی ا«:  گفتم49
 »! گويم ی م  سخن معما با ايشان

 
 خداوندی شمشير داور

 : فرمود  من خداوند به
  اورشليمی  رو بسوی، خاآ انسانی ا«

 خدا   و خانه  اسرائيل  مرا بضد مملكت ، آالم نموده
 :فرمايد ی م  خداوند چنين بگو آه3!  نما اعالم

 شمشير خود را از  من.   تو هستم  عليه ، من ای اسرائيل«
   يكسان  و بد، به  را خوب ، ساآنانت  آشيده  بيرون غالف

، از   در سراسر مملكت شمشير من4.  نمود نابود خواهم
  آنگاه5.  خواهد برد  را از بين  مردم ، همه  تا شمال جنوب
وند، شمشير خود را ، خدا  من  آه  خواهند دانست همه

 مقصود خود را عملی   و تا زمانی آه ام  گرفته بدست
 . نمود  نخواهم  را غالف ، آن نسازم

 و  با غم!   آن  و ناله  آه  خاآی، در نظر مردم ای انسان«6
   چرا آه اگر از تو بپرسند آه7!   بكش  آه اندوهی جانكاه

  هولناآی است خبر  ، بسبب ات  و ناله  آه آشی، بگو آه می
   خبر، بند دلها پاره  اين با شنيدن.   است  خداوند داده آه

 مستولی خواهد   بر همه  و هراس خواهد شد و هول
بگو .  خواهد گرديد  و زانوها لرزان ؛ دستها سست گشت
 و   نزديک است  و سياهی ايشان  روز هالآت آه

 ». خواهد شد  واقع های من داوری
 :خداوند فرمود8
   بگو آه  مردم به!   آن  نبوتی، خاآ انسانی ا«10و9

!  را بكشد شود تا مردم ی م تيز و آمادهی شمشير
   احكام  من ، زيرا قوم  خواهد رفت از بينی شادمان

   شمشير را صيقلی،بل11.   است مرا خوار شمرده
 شمشير تيز  اين.  آرد  استفاده  از آن دهند تا بتوان یم

ی ا12. سپارند ی م  قاتل  دست  به را شدهی و صيقل
،   و بر سر خود بزن  آن  زارزار گريهی، خاآ انسان
   و تمام  اسرائيل  من  تا قوم  شده  شمشير آماده  آن چون

   خود را امتحان  قوم من13. سازدک  را هال بزرگانش
 باليا را بر   اينء  نكنند، همه ؛ و اگر توبه آنم یم

 . آورد  خواهم سرشان
   نما؛ محكم  مرا اعالم ؛ پيغام  آن  خاآی، نبوت ای انسان«14

 بار باالی  شمشير را بردار و با تهديد، دو سه!   بزن دست
 آشتار بزرگی در   چه  دهی آه  تا نشان  بده  حرآت سرت

 فرو   از ترس بگذار دلهايشان15!   است  قوم انتظار اين
. شود  می  ديده شمشير ای برق  بر هر دروازه چون. ريزد

درخشد و برای   می  آسمان  برق بلی، شمشير همچون
از !   بزن ای شمشير، از راست16!   است ، تيز شده آشتن
خواهی   می هر چه! خواهی برو هر جا می!   بزن چپ
 زد   خواهم ، دستهای خود را بهم  با غضب بلی، من17!  بكن

21



 حزقيال 21
 

 

 فرو خواهد   خشمم آنگاه.  نمود  خواهم و شما را مجازات
 »! نشست

 : خداوند فرمود سپس18
 دو   و بر روی آن ای بكش  خاآی، نقشه ای انسان«20و19
 در يهودا، و ديگری  ، يكی بسوی اورشليم  آن  رسم راه

 شمشير   بابل پادشاه.   است  شهر عمونيان  آه بسوی ربه
  عالمتی نيز بر سر اين.  راهها خواهد آمد  از آن بدست

زيرا 21.   آن شود، نصب  آغاز می  از بابل هدو راهی آ
او .  بر سر دو راهی خواهد ايستاد  بابل بزودی پادشاه
  ، فال  ربه  آند يا به  حمله  اورشليم  بداند به برای آنكه

 خواهد   خود، قرعه  و با تيرهای ترآش خواهد گرفت
ها  ، با جگر قربانی  و برای بتها قربانی آرده انداخت

.  بايد برود  راه  آدام  تا ببيند به اهد گرفت خو فال
   بايد بسوی اورشليم دهد آه  می  او نشان تيرها به22

، برای آشتار   با غريو جنگ  او و سپاهيانش پس! برود
ها، منجنيقها   در برابر دروازه ايشان. افتند  می براه

برجها   شهر، سنگرها و  و برای تصرف برپا آرده
 را  توانند اين  نمی اهالی اورشليم23.  خواهند ساخت
  اما پادشاه! اند  اتحاد بسته  پيمان  با بابل باور آنند، چون

   طغيان  اورشليم  مردم انديشد آه  می  اين  به  فقط بابل
 خواهد   را شكست  او خواهد آمد و ايشان پس. اند آرده
 ».داد
 و   شما آشكار است تقصيرات«: خداوند فرمود24

  ، به  آارها و رفتارتان  در همه ا و گناهانتانخطاي
   و به  شما رسيده  مجازات ، وقت حال. خورد ی م چشم

 . تبعيد خواهيد رفت
 نهايی تو  ، روز مجازات*  اسرائيل و تو ای پادشاه«25

   را از سرت  و تاج عمامه26.   است نيز فرا رسيده
 باقی  ابق س  ترتيب ، ديگر چيزی به  پس از اين. بردار

  نخواهد ماند؛ فقرا سربلند خواهند شد و ثروتمندان
،   سلطنتی را ساقط  سلسله  اين من27!   و سرافكنده پست
 نمود و ديگر سر بلند نخواهد آرد   خواهم ، ساقط ساقط

   همه آنگاه.  ظاهر شود  حقيقی آن  وارث تا زمانی آه
 . بخشيد  وی خواهم چيز را به

                                                 
 .منظور صدقيای پادشاه است   *

 نما،  ها نيز نبوت ی عمون  دربارهی،آ خا انسانی ا«28
  به. تمسخر آردندی  سخت  هنگام  مرا به  قوم زيرا آه
 : بگو  چنين ايشان

   آشيده  بيرون  شما نيز از غالف  عليه شمشير من«
   برق  و مثل شدهی  تيز و صيقل شمشير من!   است شده

ی  و انبيا  و جادوگران فالگيران29. درخشد ی م آسمان
  از دستی  رهاي  شما وعده  به  دروغ ، به غيندرو

  شما گناهكاريد و همراه. اند  را داده  بابل پادشاه
و ی روز داور. خواهيد شدک  ديگر هال شروران
   و شمشير بر گردن شما فرا رسيدهی  نهاي مجازات

 شما،   از مجازات آيا پيش30! شما فرو خواهد آمد
 شما را در   من! ؟ نه  آنم شمشير خود را غالف

 خود را   خشم آتش31.  نمود  خواهم  مجازات زادگاهتان
 دميد تا   خواهم  و بر آن  ريخت بر شما فرو خواهم

و ی وحشی  مردمان شما را بدست. تر گردد مشتعل
   خواهم  ماهرند، تسليم  آردن  در ويران  آه رحم یب

   خواهيد شد و خونتان ، هيزم آتشی شما برا32. نمود
ی  و ديگر آس  خواهد ريخت  خودتان در سرزمين

،   خداوند هستم  آه شما را بياد نخواهد آورد، زيرا من
 ». ام  را گفته اين

 
   اورشليم گناهان

   نازل  خداوند بر من ديگر از جانبی پيغام
 :شد

 را  جنايتكار اورشليمی  اهالی، خاآ انسانی ا«2
!  نما آشكارا اعالم را   آثيفشان گناهان!   آن محكوم

 :فرمايد ی م بگو خداوند چنين3
ی  ای، هست  و ملعون  محكوم  آه شهر جنايتكارانی ا«

و ی آش  تو آدم گناه4ی، ا  و آلوده  نجس شهر بتها آه
ک  تو نزدي ، روز هالآت بنابراين!  استی پرست بت
؛ تو را نزد   است  فرا رسيده ات ی زندگ  و پايان شده
ی ا5.  نمود  و رسوا خواهم  مسخره جهانی ها قوم

تو را ک دور و نزديی ها ، قوم  و سرآش شهر بدنام
 .  خواهند گرفت  باد مسخره به
 خود   از قدرت  در اورشليم  اسرائيل  بزرگان تمام«6

 شهر، پدر و  در اين7. آنند ی م استفادهی آدمكشی برا
شوند و  ی م  مظلوم ندارند؛ غريبانی مادر احترام
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گيرند؛  ی قرار م  و ستم  مورد ظلم  زنان  و بيوه يمانيت
  شمارند و حرمت ی مرا خوار م  مقدس اماآن8

   ناحق  را به مردم9؛ دارند ی نم  را نگاه سبتی روزها
 !آنند ی م  مرگ  به و محكومی زندان

پرستی  شود؛ شهوت  می ای ديده بر هر آوهی، بتخانه«
  ای با زن عده10خورد؛  می   چشم  جا به و ناپاآی در همه
   خود در دوره آنند بعضی ديگر با زن پدر خود زنا می

، با   همسايه زنا با زن11! شوند  همبستر می اش قاعدگی
   گشته  و با خواهر ناتنی، امری عادی و رايج عروس
های مزدور،   آشی  از آدم  شهر پر است اين12.  است

   را غصب مردم   بزور مال  و آنانی آه رباخواران
 فراموشی   مرا آامًال به ايشان. خورند آنند و می می

 .اند سپرده
 و  نامشروعی  سودها  اين  به ، من  حال پس«13

آنيد در  یآيا تصور م14!  دهم ی م خونريزيها پايان
بماند؟ ی  باق در ايشانی  و توان ، تاب منی روز داور

ی آنها را عمل و  ام  را گفته  سخنان ، خداوند، اين من
   پراآنده  را در سراسر جهان ايشان15!   ساخت خواهم
   در ميان را آهی  آرد و شرارتها و گناهان خواهم
 قومها  آنها در ميان16.  برد  خواهم بين ، از  است ايشان

 ».  خداوند هستم  من آبرو خواهند شد تا بدانند آه یب
 : خداوند فرمود سپس17
   مانند تفاله  اسرائيل  قومی،خاآ  انسانی ا«20و19و18
. ماند یمی  باق  نقره  از ذوب  پس هستند آهی ارزش یب

   در آوره  هستند آه  و سرب  آهنی، و رو  مس آنان
ی ارزش یبی ها  تفاله چون. شود ی جدا م از نقره

خود ی  زرگرء  آوره را به   ايشان هستند، از اينرو من
   خود ذوبشان  خشم ا آتش آورد تا ب  خواهم در اورشليم

و 22،  دميد  خواهم  خود را بر آنان  خشم آتش21.  آنم
 خواهند شد تا   گداخته  آتش ء، در آوره  نقره همچون

   خود را بر ايشان ، خداوند، خشم  من بدانند آه
 ». ام افروخته

 : و فرمود  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من23
   بگو آه  اسرائيل  قوم  خاآی، به ای انسان«24

 خود را   خشم  و از اينرو من  ناپاک است سرزمينشان
   توطئه بزرگانشان25.   ريخت  فرو خواهم بر ايشان

 شكار را  آنان  غرش  شيری آه چينند و همچون می

   را غصب  مردم آشند، اموال درد، بسياری را می می
و اندوزند   می  زور و تجاوز، ثروت آنند و از راه می

  آاهنانشان26. گردند  می زنان  شمار بيوه  افزايش باعث
   مرا نجس  مقدس شكنند، خانه  مرا می  و قوانين احكام
شوند؛   نمی  قائل  و نامقدس  مقدس سازند؛ فرقی بين می
  دهند و حرمت  نمی  و طاهر را تعليم  نجس  ميان فرق

  م، نا  جهت  همين به. دارند  نمی  را نگاه روز سبت
.   است  شده حرمت  آنها بی  در ميان  من مقدس

درند و   شكار خود را می  مانند گرگ رهبرانشان27
 از  انبيايشان28زنند،   می  جنايت  به  خود دست برای نفع

   دروغ آنند و به  می فكر خود رؤياهايی تعريف
  ؛ حال  خداوند است  از جانب  پيامهايشان گويند آه می
  با اين.  ام  نگفته  سخن ای نيز با ايشان ی آلمه حت  من آنكه

 نشود،   ديده پوشانند تا زشتی آن  را می آار، گناهان
  حتی مردم29. پوشانند  می  ديوار را با گچ  آه همانگونه

  خورند، فقرا و نيازمندان  يكديگر را می عادی نيز مال
 و   غريب  اشخاص آنند و اموال  می  غارت را ظالمانه

 .گيرند  می انصافی از دستشان  را با بی يگانهب
ديوار   بار ديگر  آه آردم  آسی را جستجو می اما من«30

   آه جستم  بنا آند؛ آسی را می  سرزمين  را در اين عدالت
   ريزش  هنگام  ديوار شهر بايستد تا به بتواند در شكاف

!  ولی آسی را نيافتم.  آند ، از شهر دفاع  من غضب
   و در آتش  ريخت  خود را بر آنها خواهم ، خشم ابراينبن31

 سزای  ، و آنها را به  ساخت  خواهم  خود هالآشان غضب
 ». رساند  خواهم  گناهانشان همه

 
 دو خواهر زناآار

 :فرمود  و  گفت  سخن بار ديگر خداوند با من
   دو خواهر بودند آهی، خاآ انسانی ا«3و2
ی و روسپيگری ناآار ز در مصر بهی در جوان
  ، و نام  خواهر بزرگتر، اهوله نام4 * . شدند آشانده

ی  دو خواهر، يك اين.  بود خواهر آوچكتر اهوليبه
   دو ازدواج  با آن من!  اورشليمی  و ديگر  است سامره
ی ول5.  زاييدند  و دختران  پسران  و آنها برايم آردم

                                                 
به وقايع , آنچه که در اين باب بصورت تمثيل بازگو شده   *

 .اسرائيل و گناهان ايشان اشاره دارد  بنیمختلف تاريخ
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 و   بست  دل بتها  روگرداند و به  از من بعد، اهوله
  چون6،  آشور شد ، قوم اش  همسايه  و دلباخته عاشق

 و  ، فرماندهان اندام  و خوش جذابی آنها جوانهاي
ی  و سوارآاران خوشرنگی آبی ها با لباسی سرداران

   مردان ترين  برگزيده ، او با آنها آه پس7. ماهر بودند
  را پرستيد و خود را آشور بودند زنا آرد، بتهايشان

مصر را ی  وقت  بود آه  اين علتش8.   ساخت نجس
   همچون  نكشيد، بلكه دستی ، از فاحشگ گفتک تر

شد و  ی م ها همخواب ی با مصر  آه اش ی جوان دوران
 . داد خود ادامهی  هرزگ آرد، به یزنا م

،   نمودم ها تسليم ی آشور  دست  او را به ، من پس«9
  اينقدر دوست را   خدايانشان آهی  آسان بدست

او را آندند و او را ی  رختها ايشان10!  داشت یم
. با خود بردندی بردگی  را برا هايش آشتند و بچه

 گرفتند و   عبرت  او درس  ديگر از سرنوشت زنان
 .  است  رسيده اعمالشی  سزا  او به دانستند آه

  ديد بر سر ، با اينكه اورشليمی ، يعن اهوليبه«11
از ی و زناآاری مد، اما در هوسران آ  چه خواهرش

 آشور،   خود قوم  همسايه او به12.  فاسدتر شد او هم
 و   و سرداران اندام ، خوش جذابی  مردان  آه  بست دل

.  بودند خوشرنگی آبی ها با لباسی سوارآاران
 خواهر   راه  شد و به  او نيز آلوده  آه ديدم13

 .  رفت بزرگترش
   فساد غرق تر در عمقاو روزبروز بيش«15و14
 بر ديوار  گرديد آهی  تصاوير او مجذوب. شد یم

ی با لباسهای  بابل  بود، تصاوير سرداران  شده نقش
!  رنگارنگی ها زيبا و آالهی قرمز، آمربندها

ها در  ی بابل  عشق  تصاوير را ديد، شعله اينی وقت16
 را  فرستاد و ايشانی  قاصدان پس.  آشيد  زبانه دلش
، با او زنا  آنها نيز آمده17.  آرد د خود دعوتنز

   ساختند آه  و نجس عصمت یآردند و آنقدر او را ب
   رابطه  قطع  متنفر شد و با ايشان  از ايشان سرانجام

 .نمود
 خود را در اختيار   اينچنين  آه ديدمی  وقت  هم من«18

،  گذارد تا با او زنا آنند، از او بيزار شدم ی م ديگران
اما 20و19.   بودم  بيزار شده  از خواهرش  آه همانگونه
خود را در مصر ی ها یو زناآاری  جوان او دوران

خود افزود و با ی  فساد و هوسران بياد آورد و به
 ی،بل21.   و فجور پرداخت  فسق  به ران  شهوت مردان

خود در مصر ی  فساد و هرزگ ، به او با حسرت
 خود را در اختيار   بكارت هآی  دوران انديشيد، به یم

 ! ها گذاشت یمصر
 :فرمايد ی م ، خداوند چنين اهوليبهی ، ا حال«22
و ی  بود  عاشقشان را آهی هاي  قوم  همان منک اين«

   آرد آه خواهمک  تحريی،ا  متنفر شده  از ايشان االن
  ها و تمام ی بابلی،بل23.  تو گرد آيند از هر سو عليه

   ايشان  همراه ، و به  و قوع د، شوعها از فقو یآلدان
 و   و واالمقام  چهره خوبی  جوانان ها آه ی آشورء همه
 با   از شمال ايشان24. سوارند، خواهند آمدک چاب
   جنگ ها به ها و عرابه  با آالسكه ، همراه آمادهی سپاه

باشند،  ی م  مسلح  تا دندان آهی مردان. تو خواهند آمد
 تو را   خواهند آرد و من حاصرهاز هر سو تو را م

   و رسم  راه  نمود تا مطابق  خواهم  تسليم  ايشان به
 بر   من  خشم آتش25.  نمايند ، تو را مجازات خودشان
   با غضب  آه  گذاشت ور خواهد شد و خواهم تو شعله

 را خواهند  و گوشهايتی  بين آنان. با تو رفتار آنند
 را   و فرزندانت ند آشت را خواه بريد، بازماندگانت

بماند، خواهند ی  باق  خواهند برد؛ و هر چه  اسارت به
 را خواهند آند و   رختهايت ايشان26؛ سوزاند

 . يغما خواهند برد  را به  زيبايت جواهرات
   از مصر به  آه ات یو زناآاری  هرزگ  به آنگاه«27

   داد تا ديگر مشتاق  خواهم  پايانی،ا  آورده ارمغان
   تو را در چنگ زيرا من28. ی نباش مصر و خدايانش

   همان در چنگی  نمود، يعن  رها خواهم دشمنانت
 با  آنان29. ی بيزار و متنفر هست  از ايشان آهی آسان
 و  ، لخت بزور گرفتهی  دار  آه ، هر چه  و آينه نفرت
  ات یو زناآاری  خواهند آرد تا رسواي  رهايت عريان
 .ر شود آشكا بر همه

  آيد آه ی م  بر سرت  علت  اين  بالها به  اين تمام«30
  و با اينی  نمود ديگر را پرستشی ها  قوم خدايان

  تو راه31ی؛ ساختک  و ناپا آار، خود را نجس
 او   از جام ، من  بنابراينی، گرفت  را در پيش خواهرت

 و   بزرگ  از جامی،بل32؛  نوشانيد  تو نيز خواهم به
نوشيد و ی ، تو نيز خواه  خواهرت  مجازات عميق
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،  گرفتی  قرار خواه همهی مورد تمسخر و استهزا
از . شدی  خواه  حال ، پريشان  مستان و همچون34و33
ی  خواه  سامره مانند خواهرتی  و ويران  وحشت جام

از 35. آشاميدی  خواه  قطره  را تا آخرين نوشيد و آن
   روگردان از منو ی  آرد  مرا فراموش آنجا آه

 !ديدی  را خواه زناآاريها و گناهانتی  سزای،شد
!   آن  را محكوم  و اهوليبه  اهولهی، خاآ انسانی ا«36

 زنا و   مرتكب ايشان37!  نما  را اعالم  آثيفشان گناهان
ی  برا را آهی آردند، و پسرانی پرست  شدند، بت قتل
،  آردهی انخود قربی ها  بودند بر قربانگاه  زاييده من

 روز،   آارها، در همان  بر اين عالوه38. سوزاندند
  حرمت ی را ب  آردند و روز سبت  مرا نجسء خانه

 خود را   فرزندان آهی  روز  در همانی،بل39. ساختند
   خانه  به عبادتی آردند، برای  قربان بتهايشانی برا
و ی احترام ی ب  من  خانه  آار به  آمدند، و با اين من

 ! آردند توهين
ی ها  سرزمين نيز بهی  دو خواهر قاصدان اين«40

 آنجا را فرا خوانند،   فرستادند تا مردان دوردست
 آمدند، با  آهی هنگام.  را  و بتهايشان آاهنان  یيعن

 دو خواهر،  آن.  دو روبرو شدند  آن  گرم استقبال
   چشمانشان  آردند، به ، استحمام  روسپيان همچون
   زيورآالت  بهترين آشيدند، و خود را به  سرمه
ی  زيبا رختخوابی  رو  با هم آنگاه41. آراستند
 از آِن  را آهی نشستند و بخور و روغنی قالبدوز
.  خود گذاردند در مقابلی ا  بود، بر سفره  من خانه

ی شد، مردان ی م  شنيده  عياش مردانی از آنجا صدا42
   ايشان ا النگو بدست، ميگسار و بيابانگرد؛ آنه هرزه

  با خود گفتم43.  گذاردند  زيبا بر سرشان آردند و تاج
  زشتی ها  فاحشه آنند با اين ی م  رغبت  آيا ايشان آه

   ميل  با همان ، ايشان  حال با اين44؟  زنا آنند و فرتوت
ها   فاحشه  پيش آهی ران  شهوت  مردان و رغبت

ی ها ی روسپ اين،   و اورشليم روند، نزد سامره یم
 دو   درستكار، آن ، اشخاص بنابراين45! حيا رفتند یب

   به  خواهند آرد، زيرا زناآارند و دستشان را محكوم
 .  است  آلوده خون

   خواهم  ايشان  بزرگی را عليه  جماعت از اينرو، من«46
  آن47.  نمايند ، تاراج  ساخته  را پريشان فرستاد تا ايشان

، با شمشير خواهند دريد؛  را سنگسار آرده   آنان جماعت
  هايشان  و خانه  را خواهند آشت  ايشان  و دختران پسران

 هرزگی  ، به  سرزمين  در اين آنگاه48. را خواهند سوزاند
 عبرتی گردد   درس  داد، تا اين  خواهم و زناآاری پايان
 دو  آن49. دارند  می پرستی را دوست  بت برای آنانی آه

  هايشان پرستی ها و بت  زناآاری  سزای تمام ر بهخواه
 خداوند   من  آه  خواهند دانست آنگاه. خواهند رسيد

 »! باشم می
 

   زده  زنگ ديگ
 ،  تبعيدمان  نهم  از سال  دهم  ماه در روز دهم

 رسيد،   من  خداوند پيغامی ديگر به از جانب
 :او فرمود

،   آن ا يادداشت امروز ر  تاريخی، خاآ انسانی ا«2
 را   اورشليمء  محاصره  بابل  روز پادشاه زيرا در همين

   اين اسرائيلی  ياغ قومی  برا سپس3.   است آغاز آرده
   چنين  ايشان  به  من  و از جانب  آن  را تعريف مثل
 :بگو

  آن4.  بگذاريد  پر سازيد و بر آتش را از آبی ديگ«
   و از بهترين ته و راس  ران  گوشت را از بهترين

   آار، بهترين اينی برا6و5. استخوانها پر آنيد
 بسيار  ، هيزم زير ديگ.  را سر ببريد  گله گوسفندان
 جدا   را آنقدر بپزيد تا از استخوان گوشت. بگذاريد
 آوريد تا   بيرون  را از آن گوشتی ها  تكه سپس. شود
 ».نماندی  نيز باق تكهک يی حت

 ، وای بر تو ای اورشليم«:  داد  ادامه ين خداوند چن آنگاه
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ی  هست  زده زنگی  ديگ تو چون!  شهر جنايتكارانی ا
  شرارت7.   است  نشده  زدوده  آن  هرگز زنگ آه

آشند و  ی م ؛ در آنجا آدم  آشكار است  بر همه اورشليم
  گذارند تا همه یمی سنگها باقی  را بر رو خونشان
  من8!  را بپوشانند  آن آنند آه ینمی سعی ببينند؛ حت
، همانطور   شده سنگها ريختهی  رو آهرا ی نيز، خون

   نزد من  تا همواره ام  را نپوشانده  و آن ام گذاشتهی باق
   شهر انتقام  بياورد تا از آن  خشم ، مرا به فرياد آرده

 . بگيرم
 زير   هيزمء  توده من!  ، شهر قاتلين بر اورشليمی وا«9
  شبگذاريد آت!  بياوريد هيزم10!  افزود  را خواهم آن

! بپزيد   را خوب گوشت!  بجوشد  بكشد و ديگ زبانه
 ! بياوريد و بسوزانيد استخوانها را بيرون

   بگذاريد تا سرخ آتشی را روی  خال  ديگ سپس11
  اما اين12. شودک  و پا  زدوده  و فسادش ، زنگ شده

 زياد   با وجود حرارت ، چون  است آار نيز بيهوده
 و   زنگ اين13. رود ی نم ن از بي  و فسادش ، رنگ آتش

   اورشليم مردمی پرست و بتی  عياش فساد، همان
، اما   سازم  طاهرش  آه بسيار آوشيدم!  است

خود خواهند ی  در فساد و ناپاآ بنابراين. نخواستند
   خود را بر ايشان  و غضب  خشم آهی ماند تا زمان

  و به  ام  را گفته ، اين  خداوند هستم  آه من14.  بريزم
   ايشان از گناهان.  خواهد شد  واقع ام  گفته  آنچه يقين

 را   ايشان  نمود، بلكه  نخواهم  و رحم  گذشت نخواهم
 »! رسانيد  خواهم اعمالشانی  سزا به
 

   همسر حزقيال مرگ
 : داد و فرمود  من ديگر بهی خداوند پيغام15
 را   محبوبت  زن  جان  قصد دارمی، خاآ انسانی ا«16
 و   نكن  گريه  نگير، برايش اما تو ماتم!   بگيرم  ناگه به
؛ نگذار بر  آرامی  اما خيل  بكش  آه فقط17. نريزک اش

 ی، سوگوار  رسم آنند؛ بهی  و زار  شيون سر قبرش
 و   را نپوشان ، صورتت  نكن  را برهنه سر و پايت

 »! را نخور عزادارانک خورا
   آن  و غروب  گفتم  قوم ه را ب  موضوع  اين بامدادان18

   روز بعد، همانگونه صبح.   درگذشت روز، همسرم
 .  آردم  بود، عمل  خداوند فرموده آه

 آارها   از اين منظورت«:  گفتند  من  به  قوم آنگاه19
 »ی؟ ما بفهمان بهی خواه یرا می  چيز ؟ چه چيست

   شما بگويم  تا به خداوند فرموده«:   دادم جواب21و20
ی  افتخار و دلخوش  مايه  را آه  مقدسش  او خانه آه

   را داريد، از ميان ديدنشی  و اينقدر آرزو شماست
 و   پسران  آه  خواهد گذاشت و همچنين! خواهد برد
اند، با  ماندهی  يهودا باق  در سرزمين  شما آه دختران

 رفتار   شما نيز مانند من آنگاه22.  شوند شمشير آشته
 خود را نخواهيد پوشاند،  صورتی د، يعنخواهيد آر

   رسم و به23،  را نخواهيد خورد عزادارانک خورا
 نخواهيد آرد؛  خود را برهنهی سر و پای سوگوار

   گناهانتان  بسبب  نخواهيد نمود، بلكه  و گريه ماتم
 خواهيد  ، در خفا با يكديگر ماتم شدهک اندوهنا
ی  آار ؛ همان هستمی شما عالمتی  برا من24.  گرفت
  آهی هنگام. ، شما نيز خواهيد آرد  آردم  من را آه
 او   آه  شود، خواهيد دانست واقعی  پيشگوي اين

 »! خداوند است
 در  منک  اينی، خاآ انسانی ا«: خداوند فرمود25

و ی ، شاد  قدرت  مايه را آهی  عبادتگاه اورشليم
د، و باشن ی م ديدنشی  و در آرزو  است افتخار قومم
   خواهم  را از بين  ايشان  و دختران  و پسران نيز زنان

  يابد، از اورشليمی  رهاي  روز، هر آه در آن26. برد
   افتاده  اتفاق  آه  خواهد آمد و تو را از آنچه  بابل به

   روز، قدرت در همان27.   خواهد ساخت ، آگاه است
  يافت ی باز خواهی،ا  داده  از دست  را آه  گفتن سخن

   قوم اينی  برا بدينسان. آردی و با او گفتگو خواه
   خواهند دانست بود و ايشانی خواهی  و عالمت نشانه
 »!  خداوند هستم  من آه
 

  بضد عمونی پيشگوي
 : رسيد  من  خداوند به  ديگری از طرف پيغام

 خاآی، روی خود را بسوی  ای انسان«
الی آنجا پيشگويی  و بضد اه  برگردان  عمون سرزمين

  فرمايد، گوش  خداوند می  آنچه  به  بگو آه  ايشان به3.  آن
   ويران  اسرائيل  و سرزمين  منء وقتی خانه: دهند
شد شما شادی   می  برده  اسارت  و يهودا به گشت می
های   چادرنشين  نيز شما را بدست  من پس4آرديد؛  می
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   دارند تسليم قرار  شرقی مملكتتان  در سمت صحرا آه
آنها چادرهای خود .  آنند  را اشغال تان  تا سرزمين آنم می

 را   محصوالتتان  شما برپا خواهند آرد، تمام را در ميان
 خواهند نمود و شير دامهای شما را  برای خود جمع
  تمام.  آنم  می  شتران  را چراگاه شهر ربه5. خواهند نوشيد

 تا  آورم  درمی بان بيا ها را بصورت  عمونی مملكت
   آه  خواهيد دانست آنگاه.  بچرند های گوسفند در آن گله
 ».  خداوند هستم من

  قومی  نابود  هنگام  شما به چون«: فرمايد یخداوند م6
،  بنابراين7آرديد و رقصيديد، ی  زديد و شاد  آف من
 آرد و   خود را بضد شما دراز خواهم  نيز دست من

   سپرد تا غارتتان ديگر خواهمی ا قومه شما را بدست
بمانيد؛ ی  باق قومک  ي  بصورت گذارم یديگر نم. آنند

 ».  خداوند هستم  من  تا بدانيد آه آنم یمک شما را هال
 

  بضد موآبی پيشگوي
اند يهودا از  ها گفته  موآبی چون«: فرمايد خداوند می8

 نيز حدود   من پس10و9،   ديگری بهتر نيست  قوم هيچ
 و شهرهای  گشايم  می  روی دشمن  را به رقی موآبش
،  برم  می  هستند از بين  فخر و مباهاتشء  مايه  را آه آن

   تايم ، و قريه  معون ، بعل يشيموت يعنی شهرهای بيت
   موآب  در صحرای شرق  چادرنشينی آه قبايل. را

در .   خواهند ريخت  و موآب  عمون  داخل ساآنند، به
 نخواهد   حساب  به  ديگر يک قوم ها، موآب قوم ميان
 تا  آنم  می ها را مجازات  موآبی  طريق  اين به11. آمد

 ».  خداوند هستم  من بدانند آه
 

  بضد ادومی پيشگوي
 يهودا   از قوم  ادوم  قوم چون«: فرمايد یخداوند م12

شد، ی  بزرگ  گناه  آار مرتكب  و با اين  گرفت انتقام
   و ساآنانش آنم ی م  را ويران  خود ادوم  با دست پس13

 تا  از تيمان.  برم ی م  از بين هايشان ها و رمه را با گله
 آار  اين14.  خواهند شد  با شمشير آشته  همه ددان
  ايشان.  خواهد رسيد  انجام  به  اسرائيل  قومم بدست
 مرا   خشم  و شدت  مرا از شما خواهند گرفت انتقام
 ».د داد خواهن نشان

  بضد فلسطينی پيشگوي

  ها از مردم ی فلسطين چون«: فرمايد یخداوند م15
   دل  به  ديرينهء اند و از آنها آينه  گرفته يهودا انتقام

   من پس16، ، درصدد بودند آنها را نابود سازند داشته
   تمامی،؛ بل آنم یها را نابود م ی خود فلسطين با دست
آنند  یمی  زندگ  فلسطين  در سرزمين را آهی آسان
 و  گيرم ی م  انتقام از آنها بشدت17.  برم ی م از بينی بكل

 خود را   خشم  تا شدت آنم ی م  مجازات آنها را سخت
   من  آه ، خواهند دانست بعد از آن.   دهم  آنها نشان به

 ». خداوند هستم
 

 بضد صوری پيشگوي
  وز اول، در ر  از تبعيدمان  سال در يازدهمين

 : رسيد  من  خداوند به  از جانب  پيام ، اين ماه
   اورشليم  صور از سقوطی، خاآ انسانی ا«2

 :گويد ی و م  است خوشحال
 با قومهای ديگر  او آه.   است  شكسته  درهم اورشليم«

 جای او  ، من حال.   است  رفته آرد از بين  می تجارت
 ». شوم  و ثروتمند می گيرم  می را در تجارت

 در  صور، منی ا«: فرمايد ی، خداوند م بنابراين3
   خروشان  امواج  و قومها را مثل ايستم ی تو م مقابل

تو را ی آنها حصارها4.  آنم ی م دريا بضد تو جمع
. ريزند ی را فرو م  و باروهايت آنند و برج ی م خراب
جز ی  آرد تا چيز تو را جارو خواهمک  خا من

 غير  ات جزيره5. نماندی  باق ايت بر صافی ا صخره
خود ی شود تا تورها ی م ماهيگيرانی  و جا مسكون

 را   اين  خداوند هستم  آه من.  آنند را در آنجا پهن
  و ساآنان6 خواهد گرديدک  ممال صور تاراج . ام گفته

 خواهند   شمشير آشته  ضرب  به آنی  اصل سرزمين
 ». خداوند هستم   من  آه دانست  خواهند شد، آنگاه

   شاه  بابل  نبوآدنصر، پادشاه من«: فرمايد خداوند می7
   و عرابه  و سواران  با سپاهی عظيم  را از شمال شاهان

 خاک  او ساآنان8.  آورم  تو می  جنگ های بيشمار به
، در   آرده  و شهر را محاصره اصلی تو را خواهد آشت

  در مقابل9.  ها خواهد ساخت  سنگرها و پشته برابر آن
 و  ها برپا خواهد آرد و با تبر برج حصار تو منجنيق

 آنقدر  اسبهايشان10.  خواهد آوبيد  را درهم باروهايت
.  گرد آنها شهر را خواهد پوشاند زياد خواهند بود آه
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 شود،  ات  شكسته های درهم  وارد دروازه وقتی دشمن
ها  هها و آالسك  و عرابه  از صدای سواران حصارهايت

های شهر را   آوچه ، تمام سواران11. خواهند لرزيد
 و  آشند و بناهای عظيم  تو را می آنند، مردم  می اشغال

 و آاالهای   ثروت تمام12. سازند  می  را واژگون معروفت
های  خانه. آنند  می  را خراب  و ديوارهايت تو را غارت

 تو سنگها، چوبها و خاک. سازند  می  را ويران زيبايت
   آوازهای تو پايان  تمام  به من13. ريزند  دريا می را به
   تو شنيده  در ميان  داد و ديگر صدای چنگ خواهم

   تبديل ای صاف  صخره  تو را به ءجزيره14. نخواهد شد
  شود آه  می ، مكانی برای ماهيگيران  و آن آنم می

 بار ديگر هرگز * . بگسترانند تورهای خود را در آن
 را   اين  خداوند هستم  آه اد نخواهی شد، زيرا منآب

 ». ام گفته
 جزاير از  تمام«: گويد  می  صور چنين خداوند به15

 از فرياد   نقاط  آن  خواهند خورد و مردم  تو تكان سقوط
   وحشت شوند به  می  آشته  دشمن  بدست  تو آه ساآنان

های  ن سرزمي  پادشاهان  تمام آنگاه16. خواهند افتاد
آيند و رداها و   می های خود پايين ساحلی از تخت

 آنها  ترس. آورند  درمی های فاخر خود را از تن لباس
لرزند و   خود می  به گيرد و آنها از وحشت را فرا می
  گيرند و اين می   ماتم آنها برايت17. نشينند برخاک می

  تو  قدرت  مقتدر آهء ای جزيره«: خوانند  را می مرثيه
 بود،   شده نشين  ساحل  مردم  وحشت در دريا باعث

 تو  ها بر اثر سقوط  جزيره ببين18!  شدی  تباه چگونه
 »!آنها از نابودی تو حيرانند! لرزند چطور برخود می

 تو را ای شهر صور، با  من«: فرمايد خداوند می19
آبها تو را خواهند بلعيد و تو در .  آنم  می خاک يكسان
 قعر  تو را به20.  خواهی شد  دريا غرقزير موجهای
 مدتها   آنانی آه  تا به آنم  می  سرنگون دنيای مردگان

 اجساد  تو را مثل.  شوی اند، ملحق  بدانجا رفته پيش
 زير  اند، به  شده  خاک سپرده  به  سالها پيش آسانی آه

 دنيا ديگر هرگز زيبا و  در اين.  برد  فرو خواهم زمين

                                                 
 ء در زمان حمله13, 12های مذکور در آيات  تمام خرابی   *

بلکه قسمتی از آن مربوط , اتفاق نيفتاد, نبوکدنصر به صور
شود که سالها بعد صورت  ين منطقه می اسکندر به اءبه حمله
 .گرفت

 وحشتناآی   سرنوشت تو را به21.  شدآباد نخواهی
   و تو بكلی نابود خواهی شد، بطوريكه آنم دچار می

» . هر قدر تو را جستجو آنند نتوانند تو را بيابند مردم
 .فرمايد  خداوند می  آنچه  است اين
 

 صوری  برا مرثيه
 : فرمود  من خداوند به

 ء  مرثيه صور اينی  برای، خاآ انسانی ا«
 : يز را بخوانانگ غم

   دنيا، به ای شهر مقتدر بندری، ای مرآز تجارت«3
 دنيا شهری   در تمام گويی آه می!   آن  خداوند گوش پيام

 دريا   داخل تو حدود خود را به4.  زيباتر از تو نيست
 تو را مانند يک آشتی زيبا  ای و سازندگانت رسانيده
  ينهای تو را از بهتر  تخته ايشان5. اند ساخته

اند و دآلهای تو   آرده  درست  هرمون صنوبرهای آوه
   از چوب پاروهايت6. اند  ساخته را از سروهای لبنان

 شمشاد   تو را از چوبء عرشه.   است  باشانء  ناحيه بلوط
   آنها را زينت اند و با عاج  ساخته  جنوبی قبرس ساحل
 گلدوزی  های آتان  پارچه  از بهترين بادبانهايت7. اند داده
 تو را   آبی و بنفش سايبان.   است  شده  مصر ساخته ءشده

 تو  پاروزنان8. اند  آورده  قبرس ء شرقی جزيرهء از ناحيه
   تو از ماهرترين  و ارواد هستند و ملوانان  صيدون اهل

  آار قيراندود آردن9. باشند  می افراد سرزمينت
 ء  آزموده پير و آار  مردانء  بعهده ات درزهای آشتی

آيند تا  می  جا های پر از آاال از همه آشتی.   است جبيل
های دور   سرزمين مردان10. با تو داد و ستد نمايند

. باشند  تو می  جزو سپاهيان ، لود، و فوط  پارس دست
آنی از  اند و تو افتخار می  تو بسته  خدمت آنها آمر به

 بر  خودهای خود را  سپرها و آاله  ايشان اينكه
 ارواد نزد  سربازان11. آنند  می  آويزان ديوارهايت
 جماد بر برجهای  دهند و مردان  نگهبانی می ديوارهايت
 روی   رديف سپرهای خود را به. آنند بانی می تو ديده

   و زيبايی تو را آامل آويزند و شكوه ديوارها می
 .آنند می

،  آهن،  از آنجا نقره. آنی  می  تجارت تو با ترشيش«12
  تاجران13. آيد  می  بازارهايت  به  فراوان روی و سرب

 مفرغی برای  ها و ظروف  و ماشک برده ، توبال يونان
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،   بارآش ، اسب  توجرمه و تاجران14آورند،  تو می
 .فروشند  تو می  جنگی و قاطر به اسب

های ساحلی،   سرزمين  و بازرگانان  رودس تاجران«15
 را   آبنوس  و چوب هستند و عاج بازارهای تو  مجذوب

 برای خريد  ادوم16. آنند  می با آاالهای تو معاوضه
آنها . فرستد  خود را نزد تو می  تاجران آاالهای فراوانت

  ، آتان های گلدوزی شده ، پارچه با خود زمرد، ارغوان
  يهودا و اسرائيل17. آورند  می  و عقيق ، مرجان لطيف

 و   زيتون ، روغن  حلوا، عسل، تجار خود را با گندم
 برای خريد آاال و   هم دمشق18. فرستند  نزد تو می بلسان
 سفيد سوری   و پشم  حلبون  تو، شراب  گوناگون صنايع

 با تو   اوزال ها و يونانيهای اهل دانی19. دهد  تو می به
 و نيشكر  ، سليخه  آهن  تجاری دارند و برايت روابط
   برای زين  نمدهای نفيس ددانو اهالی 20. آورند می

 .فروشند  تو می  به اسبهايت
 و بز   و قوچ  بره  قيدار برايت عربها و بزرگان«21
   نوع  با همه  سبا و رعمه بازرگانان22. آورند می

،  تجار حران23. آيند  و طال می  و جواهرات جات ادويه
آنها 24. آيند ، سبا، آشور و آلمد نزد تو می ، عدن آنه

های  آورند لباس  آاال می  نوع  با تو همه برای معامله
،  های گلدوزی شده های آبی، پارچه فاخر، پارچه

. ، طنابها و ريسمانهای اعال فرشهای رنگارنگ
   تجاری حمل های بزرگ آاالهای تو با آشتی25
ولی 26!  تو پر و لبريزندء انبارهای جزيره. شوند می

  دريا  وسط و را به ت ، آشتی سرزمين زمامدارانت
،  رانند؛ در آنجا آشتی تو گرفتار تندباد شرقی شده می

 چيز تو  همه27.  خواهد شد  شكسته  دريا درهم در قلب
 و   و آاالها، ناخدايان اموال.   خواهد رفت از دست
 ء  و همه ، سربازان  و بازرگانان سازان ، آشتی ملوانان

 خواهند  ريا غرق در د ات  تو در روز خرابی آشتی قوم
 خواهند   دريا تكان  تو سواحل از فرياد ناخدايان28. شد

 .خورد
   خشكی خواهند آمد و در ساحل  به  دريانوردان ءهمه«29

،   تلخی خواهند گريست به30.  خواهند آرد ، نگاه ايستاده
 و در خاآستر خواهند  خاک بر سر خود خواهند ريخت

ی سر خود را خواهند  و ناراحتی مو از غصه31. غلطيد
   گريه  برايت ؛ با تلخی جان  پوشيده  ماتم آند، لباس

 را   مرثيه و اين32  آنها عزا خواهند گرفت. خواهند آرد
 زيبايی   دنيا شهری به در تمام«: برای تو خواهند خواند

   در وسط  صور نبود، ولی ببينيد حاال چگونه و عظمت
 تو   و ثروت ر اموالای صو33!   است  شده دريا خاموش

 را با   جهان پادشاهان. آرد بسياری از قومها را سير می
اما اينک 34. نمودی آاالهای صادراتی خود ثروتمند می

  تمام. ای  گشته ، زير دريا مدفون  شده  شكسته در هم
 ء همه35. اند  با تو هالک شده آاالها و آارآنانت

.  حيرانند  است آمده سر تو   به  آه  از آنچه نشينان ساحل
. باشند  می حال  و پريشان زده  وحشت  ايشان پادشاهان

  دهند، چون  می تجار ممالک سر خود را تكان36
   از بين  و تو برای هميشه  تو وحشتناک است سرنوشت

 ».ای رفته
 

  صور بضد پادشاهی پيشگوي
   داده  من  خداوند به  ديگری از جانب پيغام
 :شد

   صور بگو آه  حكمران  خاآی، به نسانای ا«3و2
 فكر  ای آه تو بقدری مغرور شده«: فرمايد خداوند می

  ايست  جزيره آنی خدا هستی و در قلمرو خود آه می
هر ! ای  نشسته  دريا، مانند يک خدا بر تخت در وسط
   آه  خدا هستی، ولی بدان  مثل بالی آه  خود می چند به

 داناتری و  گويی از دانيال یتو م.  نيستی انسانی بيش
 و دانايی  با حكمت4.   ِسّری از تو مخفی نيست هيچ

  و ای و طال و نقره  آرده  زياد جمع  و ثروت خود، مال
 تو، تو را بسيار  حكمت5. ای های بسيار اندوخته گنج

 ».  است ثروتمند و مغرور آرده
  مانند خدا آهی آن ی ادعا م چون«: فرمايد یخداوند م6

  ء مايه را آهی رحم ی ب  دشمن  سپاه من7ی، دانا هست
تو را ی  و زيباي  تا شكوه فرستم ی م هاست  قوم وحشت

آنها 8.  ببرند از بينی ا  آورده  خود بدست  حكمت  به آه
 دريا  فرستند و تو در قلب یم  * قعر جهنم تو را به

ی  خود باز ادعا آيا در حضور قاتالن9. مردی خواه
ک  تو ي  هنگام  در آن ، بلكه آرد؟ نهی خواهی خداي
  شخصک  ي مثل10.  خدا بود و نهی  خواه انسان

                                                 
 .است) دنيای مردگان(» هاويه«در اصل » جهنم«بجای    *
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   آه من. شدی  خواه ها آشته  بيگانه مطرود، بدست
 ». ام  را گفته  اين خداوند هستم

 : فرمود  من بار ديگر خداوند به11
.   آن گريه *پادشاه صوری  برای، خاآ انسانی ا«12
  تو مظهر آمال«: فرمايد ی خداوند م ه او بگو آ به

 خدا بود،   باغ  آه و در عدن13ی بودی  و زيباي حكمت
گرانبها از ی  سنگها  خود را با انواع.یقرار داشت

، زبرجد،   زرد، الماس ، ياقوت  سرخ  عقيق قبيل
   و زمرد تزيين  سرخ  آبود، ياقوت ، ياقوت ، يشم جزع

 اينها  تمام.  طال بود از تو همهی  زيورها.یآرد یم
تو را 14.  شد  تو داده بهی  بوجود آمد آهی  روز در آن
  تو در آوه.   آردم  انتخاب  نگهبانء  فرشته بعنوان
   راه درخشانی  سنگها و در ميانی  بود  من مقدس

 .یرفت یم
   آامل  آارهايت  شدی در تمام  آفريده از روزی آه«15

.   يافت  در تو راه رارت ش  بودی تا اينكه نقص و بی
 و   شد تو ظالم  باعث  زياد تو با ديگران تجارت16

   خود بيرون  تو را از آوه  سبب  اين به. گناهكار شوی
   تو را از ميان ، من  نگهبانء ای فرشته.  انداختم

.  ، هالک ساختم  انداخته  بيرون سنگهای درخشان
   جاللت ه مغرور شد، و شكو ات  تو از زيبايی دل17

   همين به.  شود  تبديل  حماقت  به  شد حكمتت باعث
   و در برابر چشمان  انداختم  تو را بر زمين علت

   سبب  خود را به تقدس18.   آردم ات ، درمانده پادشاهان
  خودت  ، از ميان پس.  دادی  از دست  و طمع حرص

 تماشا   آسانی آه  چشمان  و پيش  آوردم آتشی بيرون
   خاک و خاآستر تبديل  و به آردند، تو را سوزاندم یم

  شناختند، از آنچه  تو را می  آسانی آه تمام19.  نمودم
. اند  شده زده  و وحشت  حيران  است  آمده  بر سرت آه

 ».ای  رفته  از بين تو برای هميشه
  بضد صيدونی پيشگوي

 : رسيد  من  خداوند به ديگر از جانبی بيغام20
،   آرده  نگاه شهر صيدونی  بسوی، خاآ انسانی ا«21

  خداوند چنين22  و بگو آنی  پيشگوي بضد آن

                                                 
فقط در مورد يک ,  آمده19-12برخی مطالبی که در آيات    *

 .پادشاه انسانی نيست بلکه اشاره به شيطان نيز هست

   و قدرتم  تو هستم  دشمن ، من صيدونی ا«: فرمايد یم
 تو   آردن با مجازاتی وقت.  داد  خواهم  تو نشان را به

   آه  خواهند دانست ، آنگاه  خود را آشكار آنم قدوسيت
  فرستم یبر تو می  مسر امراض23 .  خداوند هستم من

،   آرده  تو حمله  به  از هر طرف  دشمن و سربازان
   شمشير خواهند گذراند و خون  تو را از دم ساآنان

  دانستی  خواه آنگاه. خواهد شدی ها جار در آوچه
  تو و ساير همسايگان24.   خداوند هستم  من آه

ی را زخم   اسرائيل  خار، قوم ، ديگر مثل اسرائيل
 قبًال آنها را خوار شمرديد  نخواهيد آرد، هر چند آه

 ».آرديدی  بدرفتار و با ايشان
 بار ديگر در   اسرائيل قوم«: فرمايد خداوند می25

   خواهند شد؛ بلی، در سرزمينی آه  خود ساآن سرزمين
های   را از سرزمين زيرا ايشان.   دادم  يعقوب  پدرشان به

 و  گردانم  برمی ام  ساخته  آنجا پراآنده آنها را در دور آه
   من  آه دهم  می  نشان  قومهای جهان  به  ترتيب بدين
 خود   در سرزمين  و امنيت  با صلح  من قوم26.  مقدسم
سازند و  ها می شوند، برای خود خانه  می ساآن

 را   قومهای همسايهء وقتی همه. آنند  می تاآستانها غرس
،   آنم  تنبيه  اسرائيل  با قوم آميزشان هين رفتار تو  سبب به

   اسرائيل  خداوند، خدای قوم  من  آه  خواهند دانست آنگاه
 ». هستم

 
 بضد مصری پيشگوي

  ، در روز دوازدهم  تبعيدمان  دهم در سال
   خداوند بر من  از جانب  پيغام ، اين  دهم ماه

 : شد نازل
  ، بضد پادشاه ده خاآی، رو بسوی مصر نمو ای انسان«2

 خداوند   بگو آه  ايشان به3.   پيشگويی آن  آن  مردم و تمام
 در   آه  مصر، ای اژدهای بزرگ ای پادشاه«: فرمايد می
  چون.   تو هستم  دشمن ای، من  خوابيده ات  رودخانه وسط
 را برای خود   آن من!   است  من  مال رود نيل«: ای گفته

  ات ها را در چانه  قالب  من، پس4» ! ام  آرده درست
   بدنت  پوست  به هايی آه  و تو را با ماهی گذارم می

ها در   ماهی تو را با تمام5.  آشانم  خشكی می اند به چسبيده
های شما در صحرا  الشه.  تا بميرند آنم خشكی رها می

  من.  نخواهد آرد  خواهد شد و آسی آنها را جمع پراآنده
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.  آنم  وحشی می  و جانوران گانشما را خوراک پرند
 خداوند   من  آه  مصر خواهند دانست  مردم  تمام آنگاه6

 ». هستم
   اسرائيل قومی مصر، تو برای ا«: فرمايد یخداوند م

  اسرائيلی وقت7. ی نبود بيشی ا خوردهک تری عصا
ی  را شكست اش و شانهی  آرد، تو خرد شد  تو تكيه به

،  بنابراين8. ی گرفتار آرد  درد و عذاب و او را به
  بهی  لشكر  آه گويم ی تو م  به  خداوند هستم  آه من

 را از   انسانها و حيواناتت  و تمام آورم ی تو م جنگ
  تبديلی ا  ويرانه  مصر به سرزمين9.  برم ی م بين

 خداوند   من ها خواهند دانست یخواهد شد و مصر
 . هستم

 را   آن من!   است ن م  مال رود نيل«:  گفتی چون«
 بضد تو و بضد  ، من پس10» ! ام  آرده درست
 تا   مصر را از مجدل  و مملكت  هستم ات رودخانه
  تا مدت11.  آنم  می  بكلی ويران  و تا مرز حبشه اسوان
 عبور نخواهد   يا حيوانی از آن  انسان  هيچ  سال چهل

. د خواهد بو  و غير مسكون  آامًال ويران آرد و آن
  اش  همسايهء  شده های ويران مصر را از سرزمين12

   خراب  سال  چهل  مدت  و شهرهايش سازم تر می ويران
های ديگر تبعيد   سرزمين ها را به مانند و مصری می
 ». آنم می

  ، دوباره  سال بعد از چهل«: فرمايد یخداوند م13
  بودند،  آنجا تبعيد شده  به آهی ها را از ممالك یمصر
 در   آه  فتروس تا در زمين14  آورم ی مصر باز م به

،   است  خودشان  مصر قرار دارد و زادگاه جنوب
  ک و آوچ اهميت آمی آنها قومی ول. آنندی زندگ

تر خواهند بود   قومها پستء آنها از همه15. خواهند بود
  من.   نخواهند دانست و ديگر خود را برتر از سايرين

 ديگر نتواند بر   آه آنم یمک مصر را آنقدر آوچ
 نيز   اسرائيل قوم16. آندی ديگر حكمرانی ها قوم

.  نخواهند داشتی  آمك ديگر از مصر انتظار هيچ
ی  از مصر بيفتند، گناه گرفتنک  فكر آم  به هر وقت
 ياد   بودند، به  شده  مرتكب  لحاظ  قبًال از اين را آه

 خداوند   من فقط   آه  خواهند دانست پس. خواهند آورد
 ». هستم

   ماه ، در روز اول  تبعيدمان  و هفتم  بيست در سال17
 : رسيد  من  به  پيغام  خداوند اين ، از طرف اول

، با   بابل  خاآی، وقتی نبوآدنصر، پادشاه ای انسان«18
 آنقدر بارهای  جنگيد، سربازانش  صور می مملكت
   و پوست خت ري  موهای سرشان  آردند آه  حمل سنگين
 در   زحمتی آه  همه اما از آن.  شد  ساييده هايشان شانه
 نبوآدنصر و   آشيدند چيزی نصيب  جنگ اين

   مملكت  خداوند هستم  آه ، من پس19.  نشد سربازانش
   تا ثروت دهم ، می  بابل  نبوآدنصر، پادشاه مصر را به

  جرت آند و ا  دارد غارت  يغما ببرد و هر چه  را به آن
   سرزمين بلی، بجای اجرتش20.  را بدهد سربازانش
   سال  سيزده  آن  در طول ، چون دهم  او می مصر را به

 خداوند   آه من. آرد  آار می او برای من» صور«در 
 . ام  را گفته  اين هستم

 ء  گذشته  قدرت  من رسد آه یمی  روز سرانجام«21
ی  تو را ا و دهان،  گردانم ی او باز م  را به اسرائيل
 مصر   آنگاهی؛ بگوي  گشود تا سخن  خواهم حزقيال

 ».  خداوند هستم  من  آه خواهد دانست
 

 آند ی م خداوند مصررا مجازات
 : فرمود  من  به خداوند همچنين

   و بگو آه  خاآی، پيشگويی آن ای انسان«
 روز هولناک   آن  آنيد، چون گريه«: فرمايد خداوند می
، روز ابرها   روز، روز خداوند است آن.   استنزديک

شمشيری بر مصر فرود 4! و نابودی برای قومها
شود   می  پوشيده شدگان  از اجساد آشته آيد، زمينش می

. ريزد  فرو می  آن گردد و اساس  می  غارت و ثروتش
، لود،  ، فوط حبشه5. شود  می  نيز تاراج  حبشه سرزمين
   نيز در آن پيمانشان هم   مملكتهای ، ليبی و تمام عربستان
 ».شوند  نابود می جنگ

   مصر سقوط پيمانان  هم تمام«: فرمايد یخداوند م6
، از   شده  شكسته آنند و لشكر مغرور او درهم یم

مصر 7. گردند ی م  عام  با شمشير قتل  تا اسوان مجدل
  شود و شهرهايش یتر م  ويران  همسايگانشء از همه
 آنها   اطرافء  شده ويرانی از شهرهاتر  خراب

  پيمانانش  و هم  بكشم  آتش مصر را بهی وقت8. گردد یم
   آه مصر خواهند دانستی  اهال ، آنگاه را نابود آنم
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 تندرو را  ، قاصدان  زمان در آن9.   خداوند هستم من
   وحشت ها را به ی تا حبش فرستم یها م یبا آشت
   و وحشت مصر، ترسی  نابود موقع. بياندازند
ک  روز نزدي آن. گيرد ی را فرا م ايشانی سراپا
 »! است

  ، مردم  بابل نبوآدنصر، پادشاه«: فرمايد خداوند می10
 ء  مايه  آه او و لشكرش11.  خواهد برد مصر را از بين

  شوند تا سرزمين  می  قومها هستند، فرستاده وحشت
  ند و زمينجنگ آنها با مصر می.  آنند مصر را خراب
 را   رود نيل من12. پوشانند  می شدگان را از اجساد آشته

 ء  زير سلطه  مصر را به  مملكت  و تمام آنم خشک می
   در آن  را آه مصر و هر چه.  آورم  درمی شروران

 خداوند   آه من.  برم  می  از بين  بيگانگان  بدست است
  لهای ممفيسبتهای مصر و تمثا13.  ام  را گفته  اين هستم

  در مصر پادشاهی نخواهد بود، بلكه.  شكنم را می
 . در آنجا حكمفرما خواهد شد  و مرج  و هرج شورش

   را با دست  و طبس ، صوعن فتروسی شهرها«14
   آه  را بر پلوسيوم  شديدم خشم15.  آنم ی م خود خراب

   و مردم ريزم ی فرو م  مصراستء  قلعه ترين محكم
   آتش  مصر را بهی،بل16.  آنم یود م را ناب طبس

 شديد مبتال   درد و عذاب  به پلوسيوم.  آشم یم
  شكند و ممفيس ی م  درهم حصار طبس. گردد یم

   و فيبست  اون جوانان17. شود یمی  دايم دچار وحشت
  بردهی  اسير  به  مردمء افتند و بقيه ی شمشير م  دم به
 مصر   قدرت ن شكست درهمی برای وقت18. شوند یم

ک روز تاريک  ي  هم تحفنحيسی  روز برا ، آن بيايم
   را خواهد پوشاند و مردم آنی ابر سياه. خواهد بود

مصر را ی ، وقت پس19.   خواهند رفت  اسارت  به آن
   من  آه  خواهند دانست ، آنگاه  آنم  مجازات بشدت

 ». خداوند هستم
،  تبعيدمان   سال در يازدهمينی  بعد، يعن سالک ي20

   پيغام  خداوند اين ، از طرف  اول  از ماه در روز هفتم
 : رسيد  من به

 مصر را  پادشاهی  بازو  منی، خاآ انسانی ا«21
   و بر آن نكردهی بند  را شكسته آنی و آس * ام شكسته
   تا شفا يابد و بتواند شمشير بدست  نگذاشته مرهم
 بر ضد   آه گويم ی م  خداوند هستم  آه من22. گيرد
  شكنم ی را م  و هر دو بازويش باشم ی مصر م پادشاه

و )   است  سالم  آنكه  و هم  شده  قبًال شكسته  آنكه هم(
  ها را به یمصر23.  اندازم ی م  را از دستش شمشيرش
ی ، بازوها آنگاه24.  آنم یديگر تبعيد می آشورها
 را  ودم و شمشير خ گردانم یمی  را قو  بابل پادشاه
 مصر را  پادشاهی اما بازوها.  دهم ی او م بدست

   مرگ  دم  به آهی  مجروح  شخص  و او مثل شكنم یم
 خواهد ناليد،   بابل  باشد در حضور پادشاه رسيده

  پادشاهی ، ول سازم یمی  را قو  بابل  پادشاهی،بل25
   را بدست شمشيرمی وقت.  آنم ی م مصر را ضعيف

   را بر سر مصر بحرآت  و او آن بدهم   بابل پادشاه
 خداوند   من  آه  مصر خواهد دانست درآورد، آنگاه

 قومها  ها را در ميان ی مصر آهی هنگام26.  هستم
 خداوند   من  آه  خواهند دانست ، آنگاه  سازم پراآنده
 ». هستم

 
  سرو  درخت  مصر به تشبيه

  اه م  در روز اول  تبعيدمان  يازدهم در سال
   من  خداوند به  ديگری از جانب ، پيغام سوم

 :رسيد
 او   قوم  مصر و تمام  پادشاه  خاآی، به ای انسان«3و2

 و  آشور قومی بزرگ. تو نيز مانند آشور هستی«: بگو
 و  ، پر شاخ  سرو لبنان  درخت توانا بود؛ او همچون

. رسيد  ابرها می  به گستر بود و سرش  و سايه برگ
آردند و   می  و نهرها او را سيراب زيرزمينآبهای 4

   درختان  آبها تمام  اين شدند، همچنين  می  رشد آن باعث
 فراوانی  بسبب5. نمودند  را نيز آبياری می اطرافش

تر   و برگ  بلندتر و پر شاخ  درختانء ، او از همه آب
ساختند و   می  آشيانه  پرندگان هايش  شاخه در ميان6. شد

                                                 
لشکری برای آزاد سازی . م.ق588وقتی پادشاه مصر در سال    *

 اورشليم ءنبوکدنصر موقتًا دست از محاصره,  فرستاداورشليم
منظور حزقيال از . برداشت و نيروهای مصر را شکست داد

 . مصر در اين آيه همين شکست استءبازوی شکسته
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. زاييدند  می ها بچه ها و رمه ، گله هايش شاخهدر زير 
او 7. بودند  او ء زير سايه  جهان های بزرگ  قوم تمام

   فرو رفته  در آب هايش  و زيبا بود و ريشه بزرگ
 خدا   ديگری در باغ  از هر درخت  درخت اين8. بودند

 صنوبری   درخت های هيچ شاخه. بلندتر و زيباتر بود
   درختی به های هيچ  نبود و جوانه های آن  شاخه مثل

 او   به  من  عظمتی آه بسبب9. رسيد  نمی های آن جوانه
   او حسادت  به  عدن  باغ  درختان ، تمام  بودم بخشيده

 ».آردند می
 بلند،   درخت  مصر، اين اآنون«: فرمايد خداوند می10

 بهتر و   و خود را از ديگران  است مغرور و متكبر شده
، او را  پس11،   است  فلک آشيده داند و سر به میبرتر 
 تا او را بسزای  آنم  می  نيرومند تسليم  يک قوم بدست

.  آنم  می  او را سرنگون  خودم من.  برساند شرارتش
  هاست  قومء  و دلهره  وحشتء  آه مايه*ای لشكر بيگانه12
. اندازد  می  زمين آند و به  می آيد و او را قطع می

ها و   آوهها، دره  در اطراف  آنء های شكسته شاخه
 در   آسانی آه تمام. شود  می  و پراآنده ها پخش رودخانه

،   افتاده  حال  همان  را به  بودند آن اش زير سايه
   آنء ، بر تنه پرندگان13. روند گذارند و از آنجا می می
های   شاخه  وحشی در ميان آنند و حيوانات  می النه

 برای   عبرتی است  درس اين14. خوابند  می ن آ بزرگ
  ، تا مغرور نشوند؛ زيرا همه های قوی و آامياب قوم

 دنيای   ديگر به  مردم  تمام  هستند و مثل  مرگ  به محكوم
 ».روند  می مردگان

 آند درياها  مصر سقوطی وقت«: فرمايد یخداوند م15
   حرآت گيرند و از  ماتم  تا برايش انگيزانم یرا برم

،   درختان  و تمام آنم ی م پوش  را سياه لبنان. باز ايستند
  را آهی  آسان مصر و تمامی وقت16. شوند ی م پژمرده
، قومها از   بفرستم مردگانی  دنيا هستند بهی مانند و
   درختان تمام.  خواهند آرد  وحشت افتادنشی صدا
  هميشه   آه  لبنان  درختان  و بهترين ، مرغوبترين عدن

ی  در دنيا  مصر هم ببينند آهی  بودند، وقت سيراب
. خواهند شد  ، خوشحال  در آنار آنهاست مردگان

 بودند  اش  در زير سايه  او نيز آه پيمانان  هم تمام17

                                                 
 .است» بابل«منظور    *

 خواهند  مردگانی  دنيا بهی  و ، همراه شدهک هال
 . رفت

يعنی ممالک  (  عدن  درختان ای مصر، تو در ميان«18
 ء  همه  هستی، ولی همراه  و عظيم ، بسيار با شكوه) جهان

 خواهی   سرنگون  قعر دنيای مردگان ممالک ديگر به
 آنها را   آه  ممالكی قرار خواهی گرفت شد و در ميان

 ».، با شمشير آشتی  شمرده پست
 مصر و   پادشاه  عاقبت  است اين«: فرمايد یخداوند م

 ». او  قوم تمام
 

   تمساح  مصر به تشبيه
  ، در روز اول  تبعيدمان  دوازدهم در سال

   خداوند به  از جانب  پيغام ، اين  دوازدهم ماه
 : رسيد من

   بگير و به  مصر ماتم  خاآی، برای پادشاه ای انسان«2
 خود را يک شير  های جهان  قوم تو در ميان«: او بگو
 در   تمساحی هستی آه  شبيه دانی، درحالی آه  می ژيان

 ».آنی آلود می گردی و آبها را گل  می رود نيل
 تا تو  فرستم  می لشگری بزرگ«: فرمايد خداوند می«3

 تو را در  من4.  بكشند  ساحل ، به  انداخته  من  دام را به
   پرندگان تمام.  تا بميری آنم آنجا روی خشكی رها می

ريزند و تو را   وحشی بر سر تو می و جانوران
 تو  ها را از گوشت  تپه تمام5. شوند ير می، س خورده
.  سازم ها را پر می  دره  و از استخوانهايت پوشانم می

ها را   آوه  و با آن آنم  می  را سيراب  تو زمين از خون6
وقتی تو را 7.  گردانم ها را لبريز می  و دره پوشانم می

ها   و ستاره آشم  می ای بر آسمان ، پرده  آردم خاموش
 و  پوشانم  را با ابرها می ، آفتاب گردانم اريک میرا ت

 تو  بلی، سراسر مملكت8. تابد  بر تو نمی نور ماه
 تو نيز   آسمان  درخشان حتی ستارگان. گردد تاريک می
 .شوند تاريک می

 بسياری از قومهای  ، دل  ببرم وقتی تو را از بين«9
. شود  می ای، محزون  هرگز آنها را نديده  آه دور دست

شوند و   می بلی، بسياری از ممالک هراسان10
   بشدت آورم  می  بر سرت  آه  آنچه  آنها بسبب پادشاهان

  تاب وقتی شمشير خود را در برابر آنها. ترسند می
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 آنی   سقوط در روزی آه. افتند  می  وحشت ، به دهم
 ». خود خواهند لرزيد  جان  آنها از ترس ءهمه

  شمشير پادشاه«: فرمايد ی مصر م ه پادشا خداوند به11
   آه  بابل  بزرگ با سپاه12. آيد ی بر تو فرود م بابل
غرور .  برم ی م ، تو را از بين هاست  قوم  وحشتء مايه

  تمام13. شوند یمک  هال شكند و قومت ی م تو درهم
چرند، از  ی در آنار آبها م  را آه هايت ها و رمه گله
  نخواهد بود آهی  يا حيوان نسان و ديگر ا برم ی م بين
 و  مصر شفافی  آبها پس14. آلود سازد  آبها را گل آن

   خواهند بود؛ اين  صاف  زيتون  روغن  و مثل روان
 مصر  آهی هنگام15.  گويم ی م  خداوند هستم  آه را من

،   ببرم  از بين  است  در آن  و هر آنچه  آنم را ويران
» .  خداوند هستم  من آه   او خواهد دانست آنگاه

 مصر  و اندوهی بدبختی برا«: فرمايد یخداوند م16
   و ساآنانش آنی  قومها براء بگذاريد همه.  آنيد گريه
 ». گيرند ماتم

 
  مردگانی دنيا

   من  خداوند به ديگر از جانبی  بعد پيغام دو هفته17
 :رسيد

 مصر و ساير   خاآی، برای مردم ای انسان«18
   دنيای مردگان  و آنها را به  آن  گريه بزرگهای  قوم

 زيبايی خود افتخار  ای مصر، تو به19.  بفرست
 و   خواهی رفت  دنيای مردگان  به  آه آنی، ولی بدان می

شمردی قرار خواهی   حقير می در آنار آنانی آه
 با شمشير   آسانی آهء ها نيز مانند بقيه مصری20.  گرفت
 شمشير   آنها از دمء همه. د مرداند، خواهن  شده آشته

 دنيای   به پيمانانش  هم وقتی همراه21.  خواهند گذشت
   آه  خواهند گفت  بزرگ  وارد شود، جنگاوران مردگان

  اند تا در آنار آسانی آه  آمده پيمانانش مصر و هم
 .اند قرار گيرند  و آشته تحقير آرده

  مردمی اند و قبرها  آشور در آنجا خفته بزرگان«22
اند، گرداگرد   شده  با شمشير آشته  همه آشور آه

  مردگانی آنها در قعر دنيای قبرها23.   است ايشان
.  قرار دارند  ايشان  در اطراف پيمانانشان  و هم است
 و  ترسی  بسيار در دلی  زمان آهی  مردان اين

 .اند  مرده آردند، حال ی ايجاد م وحشت

  یاند و قبرها  آنجا خفته در  عيالم بزرگان«25و24
اند، گرداگرد   شده  با شمشير آشته  آه  عيالم مردم
 خود   حيات  در زمان آهی  مردان اين.   است ايشان
 و  ، با خجالت شدند، حال ی قومها م  ترس باعث
، درآنار   رفته مردگانی  قعر دنيا بهی رسواي
 .اند  قرار گرفته شدگان آشته

اند و   در آنجا خفته وبالو تک  ماش بزرگان«26
  اين.   است  گرداگرد ايشان مردمانشانی قبرها
 ايجاد   و وحشت  رعب  همه در دلی  زمان آهی مردان

آنها مانند 27. اند مردهی  با رسواي آردند، حال یم
ی  با سالحها، شمشيرها و سپرها  نامور آه سرداران

  ، دفنشوند ی م سپردهک  خا  به  فراوان خود، با شكوه
ی  دنيا  و به  شده دفنی  عاد  اشخاص  مثل اند بلكه نشده

   خود باعث  حيات اند، زيرا در زمان  رفته مردگان
 . بودند  و وحشت رعب

 آسانی  ، به  مصر، از پای در آمده تو نيز ای پادشاه«28
 . خواهی شد اند، ملحق  شده  با رسوايی آشته آه
.   در آنجا است زرگانش و ب  نيز با پادشاهان ادوم«29

ی  قعر دنيا به   و قدرتشان آنها نيز با وجود عظمت
  آشتهی  با رسواي آهی  و در آنار آسان  رفته مردگان

 .اند اند قرار گرفته شده
ها در آنجا  ی صيدونء  و همه  شمال  بزرگان تمام«30

   وحشتء  خود مايه با قدرتی  زمان آهی هستند؛ مردان
  بهی  و رسواي ، با خجالت  بودند، حال  مردم و هراس
 قرار  شدگان  و در آنار آشته  رفته مردگانی قعر دنيا
 ».اند گرفته

 خود   مصر با سپاه وقتی پادشاه«: فرمايد خداوند می31
   خواهد شد آه  دلخوش  اين  برسد به  دنيای مردگان به

.   است  شده  آشته  سپاهش  با تمام  آه تنها او نبوده
   و وحشت  رعبء  مصر را مايه  پادشاه هر چند من32

  ، به  از پای درآمده  سپاهش ، ولی او و تمام ام ساخته
 خواهند  اند ملحق  شده  با رسوايی آشته آسانی آه

 ».شد
 

  بان  ديده مسئوليت
 : فرمود  من ديگر بهی خداوند در پيغام

33 اگر   خود بگو آه  قوم  بهی، خاآ انسانی ا«
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   آن  و مردم  بفرستم مملكتک  ي  جنگ بهی كرلش
  بان ديده  و آن3،  آنند  انتخاب بان ديدهک  ي  هم مملكت

 را ببيند شيپور خطر   دشمن  سپاه شدنک نزديی وقت
 اگر  آنگاه4،  خبر دهد  ايشان را بصدا درآورد و به

 نكند و   توجه  آن شيپور خطر را بشنود و بهی آس
   خودش  گردن  به  شود، خونش  آشته  دشمن بدست

شيپور را ی  صدا آهی  با وجود چون5. خواهد بود
اگر .   مقصر است  خودش  نداد، پس  اهميت  آن شنيد به
. داد ی م  را نجات آرد، جانش ی م  اخطار توجه او به

آيد، اما  ی م  دشمن  سپاه  ببيند آه بان اگر ديدهی ول6
 خبر ندهد، او   قوم شيپور خطر را ننوازد و به

  آنها در گناهانشان.  خواهد بود  ايشان  مرگ مسئول
   آنان  مرگ  را مسئول بان  ديده  آن منی ول. ميرند یم

 .  دانست خواهم
  قومی بان  ديده  تو را به  منی، خاآ انسانی ا«7

،  گويم ی م  آه  آنچه  به پس.  ام  آرده  تعيين اسرائيل
ی وقت8.   خبر بده  ايشان به   من  و از طرف  آن گوش
، و تو »!مردی تو خواه«:   شرور بگويم  شخص به
 آند،   بد خود بازگشت تا از راهی  او هشدار نده به

ی  خواهد مرد، ول  شرور در گناهش  شخص  آن آنگاه
 او  اما اگر به9.   دانست  او خواهم  مرگ تو را مسئول

  د و او اين نماي  بد خود بازگشت تا از راهی خبر ده
ی  خواهد مرد، ول  خودش در گناهی آار را نكند، و
 ».بودی  نخواه تو ديگر مسئول

   قوم  خاآی به ای انسان«:  فرمود  من خداوند به10
 ما برای ما يک  گناهان«: گوييد شما می:  بگو اسرائيل

،  ايم  شده  و ناتوان ، ضعيف  گناه بسبب.   است بار سنگين
 بگو   ايشان به11» ؟  بمانيم  زنده انيمتو  چطور می پس

   از مردن ، من  خود قسم  حيات به«: فرمايد خداوند می
 خشنود   از اين ، بلكه شوم  شرور خشنود نمی شخص

  های بد خود بازگشت  شرور از راه  شخص  آه شوم می
از !  آنيد ، بازگشت ای اسرائيل.  بماند آند و زنده

زيرا 12» چرا بميريد؟!  آنيد های بد خود بازگشت راه
   نيكش  برگردد، اعمال  گناه اگر مرد درستكار بطرف

   توبه  شرور هم اگر شخص.  نخواهد داد او را نجات
   او باعثء  گذشته  بكشد، گناهان  دست آند و از گناهانش

 .شود  نمی هالآتش

ولی اگر . ماند  می  درستكار زنده  آدم  آه گويم  می من«13
  اش گذشته   باشد آارهای خوب  آند و انتظار داشته گناه

 از آارهای   هيچكدام  دهد، بايد بداند آه او را نجات
   نخواهد شد؛ وی را برای گناهانش  ياد آورده  او به خوب

   آه  شرور بگويم  شخص  به هنگامی آه14.  آنم هالک می
 راستی و   بكشد و به  دست ميرد و او از گناهانش می
   گرو گرفته  را آه يعنی اگر آنچه15 آند،   عمل صافان

   صاحبش ، به  است  دزديده  بدهد؛ مالی را آه ، پس است
 بردارد و بدی نكند؛ در   قدم  راست برگرداند؛ در راه

  هيچ16.  خواهد ماند و نخواهد مرد ، حتمًا زنده اينصورت
و  نخواهد آمد و ا  حساب  به اش  گذشته يک از گناهان

   خوبی و راستی روی آورده  خواهد ماند، زيرا به زنده
 . است

 خداوند  گويند آه ی تو م ، قوم با وجود اين«17
،   آنهاست از جانبی انصاف یبی ول!   است انصاف یب
   آه گويم ی شما م  به  باز هم چون18!   من  از جانب نه

بياورد، ی روی  و بد  گناه  درستكار به اگر شخص
و ی  شرور از بد اگر شخصی ول19.  مردخواهد
   آند، زنده عملی  راست  بكشد و به  خود دست شرارت

 خداوند  گوييد آه ی، م با وجود اين20. خواهد ماند
  ، بدانيد آه اسرائيل یبنی ا.   نيست  و باانصاف عادل
  خواهمی  داور  اعمالش از شما را مطابقک  هر ي من
 ».آرد

 
   اورشليم خبر سقوط

   از ماه ، در روز پنجم  تبعيدمان  دوازدهم در سال21
   بود، نزد من  فرار آرده  از اورشليم آهی ، شخص دهم

» !  است  افتاده  دشمن شهر بدست«:  آمد و گفت
   اين  از آمدن روز پيشک يی ، يعن عصر روز قبل22

، روز  پس.  بود  را باز آرده ، خداوند زبانم شخص
 .  بزنم  حرف  دوباره  توانستم او آمد بعد آه

 : شد  نازل  بر من  پيغام  اين سپس23
 در   يهودا آهء  پراآنده  بازماندگانی، خاآ انسانی ا«24

: گويند یبرند، م ی بسر م  شده ويرانی  شهرها ميان
   تمام  صاحب نفر بود، باوجود اينک  ي  فقط ابراهيم«

 مسلمًا  است زياد   تعدادمان  ما آه پس!  شد مملكت
  به25» !  بگيريم  را پس آنی  آسان  به  توانست خواهيم
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 را با  شما گوشت«: فرمايد ی بگو خداوند م ايشان
آيا . آشيد ی م پرستيد و آدم ی م خوريد، بت ی م خون
   اين  صاحب دهم ی م  شما اجازه آنيد به ی م خيال

ی ها، ا پرست بتی ها، ا آدمكشی ا26؟ شويد  سرزمين
   سرزمين  اين  صاحب  هستيد آه ، آيا شايسته ناآارانز

 »شويد؟
  ويرانی  در شهرها آهی ، آنهاي  خود قسم  حيات به«27
  آهی آنان. شوند ی م برند با شمشير آشته ی بسر م شده

ی  وحش جانورانک در صحرا ساآنند، خورا
ها و غارها هستند با   در قلعه آهی شوند و آسان یم

و ک  را مترو  سرزمين اين28. رندمي یمی بيمار
   پايان  آن  غرور و قدرت  و به گردانم ی م ويران

   ويران  چنان اسرائيلی آوهستانی ها یآباد.  دهم یم
 آنها عبور نخواهد  از ميانی آسی  حت شوند آه یم

   گناهان  را بسبب  اسرائيل مملكتی وقت29. آرد
   من  آه انست خواهند د ، آنگاه  آنم  خراب ساآنانش

 . خداوند هستم
در آنار در ی  تو وقت  قومی، خاآ انسانی ا«30

شوند  ی م خود و در آنار ديوار شهر جمعی ها خانه
   و گوش بياييد نزد او برويم: "گويند ی تو مء در باره
 ."گويد ی م  ما چه  خداوند به  از طرف  آه بدهيم

  و گوشنشينند  یآيند و در حضور تو م ی م آنگاه31
   به  من  آنچه  آه  نيست  اين قصدشانی ول. دهند یم

، مرا   زبان  به آنها فقط.  دهند ، انجام گويم ی م ايشان
.  خود هستند منافعی  در پ در عملی پرستند، ول یم

 با ساز و آواز  آهی هستی  مطرب ايشانی تو برا32
 را  هايت حرف. آند ی م  آنها را سرگرم دلنشين

ی اما وقت33. آنند ی نم  آنها عمل بهی د، ولشنون یم
   واقع  البته  شوند، آه واقعی ا  گفته آهی  سخنانء همه

در ی نبک  ي  آه  خواهند دانست خواهند شد، آنگاه
 ».  است  بوده  ايشان ميان

 
   و گوسفندان شبانان

 : رسيد  من  خداوند به  از طرف  پيغام اين
 برضد  مرا آه   خاآی، آالم ای انسان«

 و از   آن  بيان  است  اسرائيل  قوم ، يعنی رهبران شبانان
وای بر «:  بگو  ايشان  به  خداوند هستم  آه  من جانب

ها   گله  بجای چرانيدن ، آه  اسرائيل شما ای شبانان
   چرانيدن  شبانء آيا وظيفه. پرورانيد  را می خودتان

نوشيد، از  یشما شير آنها را م3؟   نيست گوسفندان
  دوزيد، گوسفندان  می  برای خود لباس پشمشان

  خوريد، اما گله  را می و گوشتشان آشيد پرواری را می
ايد و از  ها نگهداری ننموده از ضعيف4. چرانيد را نمی
ها را   و پا شكسته ايد، دست  پرستاری نكرده مريضان
جا    از گله  آنهايی آه ايد، بدنبال بندی ننموده شكسته
  ، با زور و ستم در عوض. ايد اند نرفته  شده  و گم مانده

 و   شبان  چون پس5. ايد  حكمرانی آرده بر ايشان
هر . اند  شده  و آواره  نداشتند، پراآنده سرپرست

  گوسفندان6. درد  برسد، آنها را می  از راه جانوری آه
 شدند و   سرگردان ها و روی زمين ها، تپه  در آوه من

 . برود  فكر آنها باشد و دنبالشان  به  نبود آهآسی
   خداوند هستم  آه  من  آالم ، به شبانانی ، ا پس«7

   شما شبانان ، چون  خود قسم  حيات به8!  آنيد گوش
 مرا رها آرديد و گذاشتيد ء نبوديد و گلهی واقع
  گوسفندانی  جستجو  بشوند و به جانورانک خورا
ود را پرورانديد و گذاشتيد  خ  نرفتيد، بلكه گمشده

 بضد  ، من پس10و9، بميرندی  از گرسنگ  من گوسفندان
، شما را   آمده ام  بر سر گله  آه آنچهی  و برا شما هستم
 تا ديگر  گيرم ی شما م  را از دست گله.  دانم ی م مسئول

 شما   را از چنگ گوسفندانم. نتوانيد خود را بپرورانيد
 .ر آنها را نخوريد تا ديگ دهم ی م نجات

   به  خودم  من  آه گويم ی م  خداوند هستم  آه من«11
ی  و از آنها نگهدار روم ی م گوسفندانمی جستجو

   خواهم ام  گله مراقبی  واقع شبانک  ي مثل12.  آنم یم
 روز   در آن آهی  نقاط  را از آن بود و گوسفندانم

،   آرده  بودند جمع  شده پراآندهی و ابرک تاري
 را   سرزمينها و قومها آنان از ميان13.  گردانم یبرم
 باز  ، اسرائيل  خودشان  سرزمين  و به آنم ی م جمع
  سرسبز و خرمی ها ها و تپه آوهی  و رو آورم یم

 ی،بل14.  چرانم یها آنها را م ، آنار رودخانه اسرائيل
 و  خوبی ها ، چراگاه بلند اسرائيلی ها تپهی بر رو
 و  آنجا در صلح.  دهم ی آنها م  به  علف و پر آب
   آوه سبز و خرمی ها خوابند و در چراگاه ی م آرامش

 بود و   خواهم  گوسفندانم  خود شبان من16و15. چرند یم

34



 36   حزقيال
 

 

  دنبال.  خوابانيد  خواهم  و امنيت آنها را در آرامش
 و   رفت  خواهم  و گمشده  از گله  جا مانده گوسفندان

ها را،   و پا شكسته دست.  آورد اهمآنها را باز خو
   خواهم  را معالجه  آرد و بيماران خواهمی بند شكسته
،  برم ی م  را از بين و فربه  ی قو گوسفندانی ول. نمود

 . آنم یمی  داور  انصاف  به زيرا من
، گوسفند  آردهی  شما داور  بين ، من  منء گلهی ا«17

ی بعض18.  آرد م را از بد جدا خواه را از بز و خوب
ی خوريد و مابق ی را م مرتعی  علفها از شما بهترين
  نوشيد و بقيه ی را م  زالل آب. آنيد ی م را نيز لگدمال
   من گوسفندانی برا19. نماييد یآلود م را با پا گل

آلود  گلی  و آبها  شده پايمالی ها جز چراگاهی چيز
 .گذاريد ینمی باق
 و شما   فربه  شما گوسفندان  خود، بين  من بنابراين«20

 شما  چون21.  آرد خواهمی  الغر داور گوسفندان
 دور  زنيد و از گله ی الغر را آنار م گوسفندان

  دهم ی م  را نجات  خود گوسفندانم ، من پس22. آنيد یم
   گوسفندان  بين من. تا ديگر مورد آزار قرار نگيرند

.  نمايم ی م را از بد جدا  و خوب آنم یمی خود داور
 را   ايشان  آه  گماشت  خواهم بر ايشانی شبان23

  او از ايشان. خدمتگزار خود داود رای بچراند، يعن
  من24.  خواهد بود  ايشان  خواهد آرد و شبان مواظبت

 بود و   خواهم ايشانی ، خدا  خداوند هستم آه
  من.  خواهد آرد  سلطنت  داود، بر ايشان خدمتگزارم

 عهد  با ايشان25.  ام  را گفته ، اين ند هستم خداو آه
  حيوانات.   دارم  نگاه  را در امنيت  ايشان  آه بندم یم

   من  تا قوم رانم ی م  آنها بيرون را از مملكتک خطرنا
 خطر   بدون  هم  و جنگل در بيابانی بتوانند حت
   در اطراف  را آه هايشان  خود و خانه قوم26. بخوابند

 را  برآتی بارشها.  داد  خواهم  برآت  است  من آوه
آنها ی  برا  را بموقع  بارانيد و باران بر آنها خواهم

ها پربار   و مزرعه  ميوه درختان27.  فرستاد خواهم
. خواهند آردی  زندگ  در امنيت خواهند بود و همه

   باز آنم ايشانی  و پا  را از دست زنجير اسارتی وقت
   بند آشيده  را به  ايشان آهی  آسان  را از چنگ و آنان

 خداوند   من  آه  خواهند دانست ، آنگاه بودند برهانم
 نخواهد آرد  آنها را غارتی  قوم ديگر هيچ28.  هستم

در . ور نخواهند شد  حمله  آنان بهی  وحش و حيوانات
 را نخواهد   ايشان  بسر خواهند برد وهيچكس امنيت
 داد تا  حاصلخيز خواهمی ين زم  قومم به29. ترسانيد

   نشوند و ديگر در بين تلفی ديگر از گرسنگ
 ».نگردند   سرافكنده بيگانهی قومها

 خواهند   همه  طريق  اين به«: فرمايد یخداوند م30
   ايشان ، پشتيبان اسرائيل ی، خداوند بن  من  آه دانست

ی  و ا  منء گلهی ا31.  هستند  من  قوم  و آنان باشم یم
   هستيد و من  من ، شما قوم  من  چراگاه وسفندانگ

 ».شمای خدا
 

  بضد ادومی پيشگوي
 : رسيد  من  خداوند به  ديگری از جانب پيغام

   سعير بايست  آوه  رو بهی، خاآ انسانی ا«
 : و بگو آنی  پيشگوي و بضد ساآنانش

   و سرزمين  بضد شما هستم من: فرمايد یخداوند م«3
.  آرد خواهمک  و مترو ويرانی شما را بكل

 نمود تا بدانيد   خواهم  و ويران  را خراب شهرهايتان4
ی  دشمن  با اسرائيل شما دائم5.   خداوند هستم  من آه

   بودند و بسبب  در مصيبت اسرائيل یبنی وقت. ايد آرده
 در آشتار آنها  شدند، شما هم ی م  مجازات گناهانشان

 از   آه ، حال  خود قسم  حيات به6. گشتيدک شري
 شما را   خون  هم بريد، من ی م لذتی خونريز

 و  آنم یمک  و مترو  سعير را ويران آوه7.  ريزم یم
.  برم ی م  عبور آنند از بين  از آن را آهی  آسان تمام

 را از اجساد  هايتان ها و رودخانه ها، دره ها، تپه آوه8
 شما را  سرزمين9.  سازم ی با شمشير پر م شدگان آشته
 ديگر هرگز   و شهرهايتان آنم ی م  ويران هميشهی برا

 .  خداوند هستم  من آباد نخواهند شد تا بدانيد آه
،   و يهودا هستم  اسرائيل  در سرزمين  من با اينكه«10

 ما هستند و ما   مال  دو قوم ايد اين ولی شما گفته
،  پس11 . آوريم  خود درمی  تصرف  آنها را به سرزمين

   نسبت ای را آه  و حسد و آينه ، خشم  خود قسم  حيات به
 شما  هنگامی آه.  آرد  داشتيد تالفی خواهم  من  قوم به

   بسبب  آه  خواهند دانست اسرائيل ، بنی  آنم را مجازات
  ايد شما را مجازات  آورده  بر سر ايشان  آه آنچه
   سخنان ن م  آه شما نيز خواهيد دانست12.  ام آرده
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   قوم ايد سرزمين  گفته  آه ام آفرآميز شما را شنيده
شما 13.  بلعيد  و ما آنها را خواهيم  شده  خراب اسرائيل
 آنها ء  همه ايد و من  تكبرآميز بسيار گفته  سخنان بضد من
 »! ام را شنيده

  وقتی سرزمين«: فرمايد  اهالی سعير می خداوند به14
 شادی خواهند   جهان  مردم مام، ت  آنم شما را ويران

 شد   ويران  اسرائيل  من  سرزمين هنگامی آه15. آرد
   شدن  برای ويران  من  شديد و اآنون شما خوشحال

 سعير، ای  ای آوه!  آنم  شما شادی می سرزمين
  آنوقت.  خواهيد شد ، شما بكلی ويران  ادوم سرزمين

 »!  خداوند هستم  من  آه  خواهيد دانست همه
 

   خدا بر اسرائيل برآت
  پيشگويی  خاآی، برای اسرائيل ای انسان«
   از جانب  پيغامی آه  اين  به  و بگو آه آن
 : دهند  گوش خداوند است

، بلنديهای قديمی شما را   آرده  تو اهانت  به دشمنانت«2
 شما را  از هر طرف3. دانند  می  خودشان از آن

اند و شما   برده های مختلف ن سرزمي ، به تارومار آرده
 ای  پس4. ايد  قرار گرفته  و تمسخر آنان مورد مالمت

  به!   فرا ده  گوش  خداوند هستم  آه  من  آالم ، به اسرائيل
 و شهرهايی  ها، مزارع ها و دره ها، وادی ها و تپه آوه
 شما ء  همسايه های خدانشناس  قومء  بوسيله  مدتهاست آه

:  گويم اند، می مورد تمسخر قرار گرفته و   شده ويران
ور  ، شعله  ادوم  قومها، بخصوص  بضد اين  من خشم5

   قوم  به  مرا با شادی و با اهانت  زمين ، چون  است شده
 . نمودند ، تصرف من

ها و   آوه  و به آنی ، پيشگوي حزقيالی ، ا پس«6
ند  خداو  بگو آه اسرائيلی ها ها و دره ی واد ها، به تپه
 شما را  همجوارتانی  قومها  از اينكه من: فرمايد یم

   به  خودم من7.   هستم  خشمگين اند سخت تحقير آرده
 قومها مورد تحقير قرار   اين  آه دهم ی م شما قول

   درختان  اسرائيل در سرزمينی ول8.  خواهند گرفت
   من  قوم شما آهی  سبز خواهند شد و برا دوباره

   خويش  سرزمين خواهند آورد و شما به  هستيد ميوه
ی  و وقت  شما هستم  همراه من9.  باز خواهيد گشت

 بذر بپاشيد، شما را  ، در آن  را شيار آرده زمين

  ، جمعيت در سراسر اسرائيل10.  داد  خواهم برآت
 را بنا   شده خرابی  و شهرها دهم ی م شما را افزايش

،   مردم  فقط نه11.  آنم ی م ، آنها را پر از جمعيت نموده
.  سازم ی زياد م گاو و گوسفند شما را همی ها  گله بلكه

 شما   آباد خواهند شد و من گذشته  شما مثلی شهرها
.   ساخت  خواهم ، آامياب  داده  برآت  از پيش را بيش
ی ا12.   خداوند هستم  من  آه  خواهيد دانست آنوقت

   شما را به  هستيد، من  من  قوم  آه اسرائيل
   ساآن  تا بار ديگر در آن گردانم ی باز م تان سرزمين

 شما خواهد بود و ديگر   به  متعلق  سرزمين آن. شويد
 ».بميرندی  شما از قحط  فرزندان  گذاشت نخواهم

   شما طعنه ديگر بهی ها قوم«: فرمايد یخداوند م13
   آه استی  سرزمين اسرائيل«: گويند یزنند و م یم
 خداوند   آه منی ول14» !بلعد ی خود را م اآنانس

   را بر زبان  سخنان  آنها ديگر اين  آه گويم ی، م هستم
   آاهش  و مير در اسرائيل نخواهند آورد، زيرا مرگ

 و   قومها ديگر شما را سرزنش آن15.  خواهد يافت
گناهكار و ی  ديگر قوم  نخواهند آرد، چون مسخره

   خداوند هستم  آه  را من اين. دعصيانگر نخواهيد بو
 ». گويم یم

 : شد  نازل  خداوند بر من از جانبی  ديگر پيغام16
   در سرزمين اسرائيل یبنی  وقتی، خاآ انسانی ا«17

   زشت  را با اعمال آردند، آن یمی  زندگ خودشان
ک  ي  مثل  در نظر من رفتار ايشان.  نمودند خود نجس

و ی  را با آدمكش مملكت18. ود ب  و نجس  آثيفء پارچه
   خشم  من  بود آه  دليل  اين به.  ساختند آلودهی پرست بت

   را به آنان19.   فرو ريختم خود را بر ايشان
   ايشان  طريق  اين  و به ديگر تبعيد آردمی سرزمينها

   مجازات  و رفتار بدشان  اعمال  تمام  سبب را به
 شدند،  پراآندهک مال م در ميانی اما وقت20.  نمودم
ی  گشتند، زيرا قومها  من  قدوس نامی حرمت ی ب باعث

   خدا هستند آه اينها قوم«:  گفتند  ايشانء ديگر در باره
   فكر نام  به من21» .اند  شده  خود رانده از سرزمين

ديگر ی  قومها  را در بين  شما آن  آه  خود هستم قدوس
 .ايد  آرده حرمت یب

   خداوند هستم  آه  بگو من  اسرائيل  قوم ، به پس«22
 باز  تان  سرزمين  به  شما را دوباره گويم یم

36



 38   حزقيال
 

 

   بخاطر شما بلكه  آار را نه اينی ، ول گردانم یم
 قومها   شما در ميان  آه آنم ی خود م  قدوس بخاطر نام

   خود را آه  نام عظمت23. ايد  نموده حرمت ی را ب آن
 آرديد،  حرمت یديگر بی ها وم ق  را در ميان شما آن
 دنيا   مردم ، آنگاه  ساخت  شما آشكار خواهم در ميان
 شما را از  من24.   خداوند هستم  من  آه دانست خواهند
 باز  تان  سرزمين ، به  آرده ديگر جمعی  قومها ميان
 تا   ريخت بر شما خواهمک  پا  آب آنگاه25.  گردانم یم

  به26. شويدک  ديگر پا هان گنا و تمامی پرست از بت
 شما   در باطن تازهی  داد و روح  خواهم تازهی شما قلب
   را از شما خواهم و نامطيعی  سنگ دل.  نهاد خواهم
  روح27.  داد  شما خواهم  به  و مطيع نرمی  و قلب گرفت

 مرا   و قوانين  نهاد تا احكام خود را در شما خواهم
 . نماييد اطاعت

   دادم  اجدادتان  به  آه  اسرائيل رزمينشما در س«28
ی  خدا شويد و من ی م  من شما قوم.  خواهيد شد ساآن
 ء  و غله آنم یمک  پا  گناهانتانء شما را از همه29. شما

 ء ميوه30.  دهم ی م پايانی  قحط ، به  شما داده  به فراوان
 تا  آنم ی را زياد م  مزارعتان  و محصول درختان

همجوار ی مورد تمسخر قومهای  قحط ديگر بعلت
 ياد   خود را بهء  گذشته  گناهان آنگاه31. قرار نگيريد

  آهی  و قبيح زشتی آارهای خواهيد آورد و برا
ی ول32. ايد از خود متنفر و بيزار خواهيد شد آرده

  قومی  ا پس.  آنم ی آار را بخاطر شما نم  اين بدانيد آه
 »! بكشيد ايد، خجالت ده آر آهی ، از آارهاي اسرائيل

،  سازمک  را پا گناهانتانی وقت«: فرمايد یخداوند م33
 و  آورم ی م  اسرائيل  وطنتان  شما را به دوباره
 شيار  ها دوباره زمين34.  آنم یها را آباد م ويرانه

 باير نخواهند  خواهند شد و ديگر در نظر رهگذران
   ويران آهی  زمين اين«:  و آنها خواهند گفت35؛ بود
!   است  شده  عدن  باغ  همچون  بود، اآنون شده

 حصار   و دورشان  بنا گرديده  دوباره خرابی شهرها
   تمام آنگاه36» .اند  گشته  و پر از جمعيت  شده آشيده
اند، خواهند  ماندهی  هنوز باق آهی همجواری قومها
 را آباد  خرابی  شهرها  خداوند هستم  آه  من دانست
 بار   به  فراوان محصولک متروی  و در زمينها هآرد

   و بدان ام  را گفته  اين  خداوند هستم  آه من.  ام آورده
 ». آنم ی م عمل

  قومی  بار ديگر دعاها من«: فرمايد یخداوند م37
 ء  گله  را مثل  آرد و ايشان  خواهم  را اجابت اسرائيل

 از  انمتروآشی شهرها38.  نمود گوسفند زياد خواهم
عيد   ی مانند روزها  درست  مملو خواهد گشت جمعيت

  آنگاه. شد ی پر می، قربان  از گوسفندان  اورشليم آه
 ».  خداوند هستم  من  آه خواهند دانست

 
  کخشی  استخوانهاء دره

  روح  و  خداوند وجود مرا دربرگرفت قدرت
 پر از استخوانهای خشک  ای آه  دره او مرا به

   شده  پخش  جا روی زمين استخوانها در همه. ردبود، ب
   من بعد به3.  استخوانها گردانيد او مرا در ميان. بودند
توانند   استخوانها می  خاآی، آيا اين ای انسان«:  گفت

:  گفتم» ای شوند؟  بگيرند و انسانهای زنده  جان دوباره
  به   فرمود آه  من  به آنگاه4» .دانی ای خداوند، تو می«

   آالم ای استخوانهای خشک به«:  استخوانها بگويم
   شما جان  به من: گويد او می5!  دهيد خداوند گوش

 شما   و پی به گوشت6.  شويد  زنده  تا دوباره بخشم می
  در شما روح.  پوشانم ، شما را می  و با پوست دهم می
اوند  خد  من  آه  خواهيد دانست آنگاه.  شويد  تا زنده دمم می
 ». هستم

.   استخوانها گفتم  بود به  خداوند فرموده  را آه آنچه7
  هر بدنی  و استخوانها برخاستی  سروصداي ناگهان

،  آردم ی م  نگاه  در حاليكه سپس8!  يكديگر پيوستند به
استخوانها ظاهر شد و ی بر روی  و پ  گوشت ديدم

. اشتند ند اما بدنها هنوز جان. ، آنها را پوشانيد پوست
   روح بهی  خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به9

  اينی  بدنها  دنيا بيايد و بهء بگو از چهار گوشه
  پس10» . شوند  زنده  بدمد تا دوباره شدگان آشته

 و   بود گفتم  امر فرموده  من  خداوند به همانطور آه
، ايستادند و   شده  بدنها شد و آنها زنده  داخل روح
 . دادند  تشكيل بزرگ یلشكر

:  فرمود  من  رؤيا را به اينی  خداوند معن سپس11
: گويند ی هستند؛ آنها م  اسرائيل  استخوانها قوم اين«
 و  ايم  در آمده شدهک خشی  استخوانها ما بصورت«
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  تو بهی ول12» .  است  برباد رفته  اميدهايمان ءهمه
   من قومی ا«: فرمايد ی خداوند م  بگو آه ايشان

   در آنها دفن  شما را آه اسارتی  قبرها ، من اسرائيل
   و به آنم ی م  شما را زنده  و دوباره گشايم یايد م شده

  قومی ، ا سرانجام13.  گردانم ی بازم  اسرائيل مملكت
  روح14.   خداوند هستم  من  آه ، خواهيد دانست من

يا  و شما بار ديگر اح دهم یدر شما قرار م خود را
 خواهيد  آنوقت. گرديد ی بازم  خودتان  وطن ، به شده

   عمل ام  داده آهی  قول  به  خداوند هستم  آه  من دانست
 ». آنم یم
 

  اتحاد يهودا و اسرائيل
 : شد  نازل  خداوند بر من  نيز از طرف  پيغام اين15
:   را بنويس  آلمات  اين آنی عصا بگير و روک ي«16
ديگر ی عصاک بعد ي. » متحد او يهودا و قبايل«

   قبايلء بقيه«:   بنويس آنی  را رو  آلمات بگير و اين
ک  ي  تا مثل  بچسبان هر دو آنها را بهم17. » اسرائيل

 را بلند   دستت سپس20و19و18.  باشند عصا در دستت
 خداوند   آه بگو  ايشان  ببينند و به  تا همه آن
   يهودا ملحق  را به  اسرائيل  قبايل من«: فرمايد یم
 خواهند  عصا در دستمک  ي  و آنها مثل سازم یم

 ».بود
  قوم«: فرمايد ی خداوند م  بگو آه  بايشان سپس«21

 و از سراسر  آنم ی م  قومها جمع  را از ميان اسرائيل
تا 22  مگردان ی باز م  خودشان  وطن  را به دنيا ايشان
 ء  بر همه پادشاهک ي.  واحد درآيند قومک  ي بصورت
   تقسيم  دو قوم ديگر به.  خواهد آرد  سلطنت ايشان

،  و ساير گناهانی پرست و ديگر با بت23، نخواهند شد
 را از   ايشان من.   نخواهند ساخت  را آلوده خودشان

  آنگاه.  دهم ی م  و نجات سازم یمک  پا  گناهانشانء همه
   خواهم ايشانی  خدا  خواهند شد و من منی  واقع قوم
 خواهد شد   ايشان  پادشاه،* داود خدمتگزار من24. بود

 و   دستورات  و تمام و آنها يک رهبر خواهند داشت
 را بجا خواهند  هايم ، خواسته  نموده  مرا اطاعت قوانين

                                                 
مسيح , »داود«منظور از , 25 ءدر اين آيه و نيز آيه   *

 . بيايدموعود است که می بايست از نسل داود به دنيا

 زندگی آردند،   پدرانشان آنها در سرزمينی آه25. آورد
   به  سرزمينی آه شوند، يعنی همان  می اآنس

 و  خود و فرزندان.   دادم  يعقوب خدمتگزارم
.  خواهند شد ، در آنجا ساآن اندرنسل ، نسل هايشان نوه

  من26.  خواهد بود  آنان  ابد پادشاه  داود تا به خدمتگزارم
   را در امنيت  ابد ايشان  تا به  آه بندم  عهد می با ايشان

،   مستقر آرده شان  آنها را در سرزمين من.  دارم  نگه
خود را    مقدسء  نمود و خانه  را زياد خواهم جمعيتشان

   منء خانه27.  داد  قرار خواهم  ايشان  ابد در ميان تا به
   خواهم  خدای ايشان  خواهد بود و من  ايشان در ميان

بد در  تا ا  من  مقدسء وقتی خانه28.   من بود و آنها قوم
 ساير قومها خواهند   برقرار بماند، آنگاه  ايشان ميان

 را برای خود   اسرائيل  قوم  خداوند هستم  آه  من دانست
 ». ام  آرده انتخاب

 
  بضد جوجی پيشگوي

 : رسيد  من  خداوند به  نيز از جانب  پيغام اين
   ماجوج  سرزمين  خاآی، رو به ای انسان«

  ، پادشاه  و بضد جوج  بايست ست ا  شمال  در سمت آه
 خداوند   او بگو آه به.   پيشگويی آن ماشک و توبال

  ات  در چانه قالب4.   بضد تو هستم من«: فرمايد می
  سربازان.  آشم  می  سوی هالآت  و تو را به گذارم می
   بسيار بزرگ ، سپاه  شده  تو بسيج  مسلح  و سواران پياده

  ، و فوط ، آوش پارس5. اهند داد خو و نيرومندی تشكيل
  تمام6.   تو خواهند پيوست  سالحهای خود به  با تمام هم

، و نيز   از شمال  جومر و توجرمه لشكر سرزمين
.  خواهند شد  تو ملحق بسياری از قومهای ديگر، به

 شو و   آماده ، تو رهبر آنها هستی، پس ای جوج7
 !  ببين تدارک جنگ

 خواهد شد  از تو خواستهی طوالن  مدتک  از ي پس«8
   سرزمين  تو به.ی آن خود را بسيجی  نيروها آه

   آن  مردم آهی آرد، سرزمينی  خواه  حمله اسرائيل
 و در   بازگشته مختلفی ها  سرزمين از اسارت
تو و ی ول9؛ اند  شده  ساآن  خود در امنيت سرزمين

 داد و  خواهيد  تشكيل بزرگی  سپاه پيمانانت  هم تمام
 بر آنها فرود خواهيد آمد و  سهمگينی  طوفان مثل

 ». را خواهيد پوشاند  اسرائيل سرزمينی مانند ابر
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ی ها  تو نقشه  هنگام در آن«: فرمايد یخداوند م10
:  گفتی و خواه11؛ پروراندی در سر خواهی پليد

   و شهرهايش  است دفاع ی ب مملكتک  ي اسرائيل«
   را آه  قوم  و اين روم ی م  آن  جنگ به! حصار ندارند

  آنند، از بين یمی  زندگ  و اطمينان  امنيت در آمال
 بودند،  خرابی  زمان آهی  شهرهاي  آن به12!  برم یم
 از  اند آه پر شدهی  و از مردم آباد گشتهک اينی ول

   و غنايم آنم ی م اند، حمله ديگر بازگشتهی سرزمينها
.  آنم یرا اسير می  بسيار و آورم ی م  بدست فراوان

 بسيار   گاو و گوسفند و ثروت  اسرائيل زيرا اآنون
 ».  دنياست دارد و مرآز تجارت

 تو خواهند   به ، وتجار ترشيش  سبا و ددان مردم«13
   و اموال تا طال و نقرهی ا  خود آمده آيا با سپاه«:  گفت
 را با خود  و حيواناتشانی  آن  را غارت ايشان
 »ی؟ببر

 در   من  قوم آهی زمان«: فرمايد ی م  جوج خداوند به14
ی خيز یآنند، تو بر می  زندگ  خود در امنيت مملكت

 ابر  و مثلی آي ی م  خود از شمال  عظيم با سپاه16و15 و
 خواهد   دور اتفاقء ، در آينده  اين.یپوشان ی را م زمين
ی ول،  آورم ی خود م  سرزمين  جنگ  تو را به من. افتاد

   قومها تو را از ميان  همه بعد در برابر چشمان
   دهم  خود را نشان  آنها قدوسيتء  همه  تا به دارم یبرم

 ».  خدا هستم  من و تا آنها بدانند آه
   توسط  مدتها پيش آهی تو همان«: فرمايد یخداوند م17

  ات  در باره اسرائيلی انبيای  يعن خدمتگزارانم
بسيار ی  سالها  بعد از آنكه  آه تم، گف آردهی پيشگوي

اما 18.  آورد  خود خواهم  قوم  جنگ بگذرد، تو را به
   خشمی، بياي  اسرائيل  مملكت  آردن خرابی برای وقت
   و غضب  با غيرت من19.  خواهد شد  افروخته من
  رخی  مهيب ء زلزله  روز در اسرائيل  در آن  آه ام گفته

 و   حيوانات  تمام منو در حضور 20. خواهد داد
 خواهند خورد  ها تكان صخره. انسانها خواهند لرزيد

 خداوند   آه من21.  و حصارها فرو خواهند ريخت
ی  ترس  هر نوع ، به جوجی  تو را ا گويم ی م هستم

   هم  جان  تو به  و سربازان  ساخت گرفتار خواهم
 با شمشير،  من22!  ، يكديگر را خواهند آشت افتاده

ی ها آسا، تگرگ  و سيل سهمگينی ، طوفانها رضم

 و   سربازان  و گوگرد با تو و با تمام  و آتش درشت
 و   عظمت  طريق  اين به23.  جنگيد  خواهم پيمانانت هم

   نشان جهانی  قومهاء  همه  را به  خويش قدوسيت
 خداوند   من  آه  داد و آنها خواهند دانست خواهم
 ». هستم

 
   جوجء  خاآی، باز در باره نای انسا«

   پادشاه  آه ای جوج«:  و بگو پيشگويی آن
 بضد تو  گويد من  هستی، خداوند می ماشک و توبال

 و از  گردانم روی باز می  می تو را از راهی آه2.  هستم
  سالحهای3.  آورم  می های اسرائيل  آوه  بطرف شمال

   سپاه تو و تمام4.  اندازم  می  را از دستهايشان سپاهيانت
  شما را نصيب. ها خواهيد مرد  در آوه عظيمت

در صحرا از پای 5.  گردانم  می الشخورها و جانوران
بر 6.  ام  را گفته  اين  خداوند هستم  آه من. درخواهيد آمد

   در امنيت  در سواحل  آه پيمانانت  هم  و تمام ماجوج
  اهند دانست و آنها خو بارانم  می آنند، آتش زندگی می

 ».  خداوند هستم  من آه
   خود اسرائيل  قوم  خود را به  قدوس  نام  طريق  اين به«7

  حرمت  بی  من  قدوس  نام گذارم  و ديگر نمی شناسانم می
 خداوند، خدای   من  آه  قومها خواهند دانست آنگاه. شود
  آن«: گويد خداوند می8» .  هستم  اسرائيل  قوم قدوس

   همان  به  چيز درست ری خواهد رسيد و همهروز داو
 . خواهد افتاد  اتفاق ام  گفته طريقی آه

،   شده  از شهر خارج اسرائيلی  شهرها ساآنان«9
سپرها، آمانها، تيرها، ی شما را يعنی ها  سالح تمام
 خواهند آرد   جمع سوزاندنی ها و چماقها را برا نيزه
  اين10. خواهد بود ی آاف  سال  هفت هيزمی  برا و اين
   آنها را تأمين  آتش  سال تا هفتی جنگی ها سالح

 نخواهند آورد و از  از صحرا هيزم. خواهد آرد
   سالحها احتياج  اين  نخواهند بريد، چون  چوب جنگل

   اسرائيل قوم.  خواهد آرد  رفع  هيزم آنها را از لحاظ
وند خدا» . خواهند نمود  خود را غارت آنندگان غارت
 .  است  را فرموده اين

ی واد" در   در اسرائيل من«: فرمايد یخداوند م11
ی  قرار دارد، برا مردهی  دريا  در شرق ، آه" عابران
  درستی  بزرگ  او گورستان  سپاهيان  و تمام جوج
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 را مسدود خواهد   عابران  راه آهی  بطور آنم یم
 خواهند   در آنجا دفن  سپاهيانش  و تمام جوج.  ساخت

  تبديل»   جوج  سپاهيانء دره « بهی  واد  آن شد و نام
 .گردد یم

ها   جنازه  اسرائيل  خواهد آشيد تا قوم  طول  ماه هفت12
ها   اسرائيلی تمام13.  را پاک سازند  آنند و زمين را دفن
  اين.  خواهند آرد  خواهند شد و اجساد را دفن جمع

  روزی فراموش  ، برای اسرائيل روز پيروزی من
ای  ، عده  ماه  هفت  اين  از پايان پس14. نشدنی خواهد بود

 بگردند و اجسادی  شوند تا در سراسر زمين  می تعيين
  تا زمين  نمايند اند پيدا آنند و دفن  باقی مانده را آه

 انسانی را   آنها استخوان هر وقت15. آامًال پاک شود
 بيايند  آنندگان ا دفنگذارند ت  می ببينند، عالمتی آنارش

  ببرند و در آنجا دفن»   جوج  سپاهيانء دره «  را به و آن
 خواهد   سپاهيان  اين  نام  شهری به  محل در آن(16. آنند
 ». بار ديگر پاک خواهد شد ، زمين  ترتيب  اين به.) بود

   تمامی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به17
   آنها بگو آه  و به صدا آن را   و جانوران پرندگان
شما ی  برا را آهی ا یبياييد و قربان«: گويد یخداوند م

 بياييد و  اسرائيلی ها  آوه به.  بخوريد ام  آرده آماده
   جنگاوران گوشت18!  بنوشيد  بخوريد و خون گوشت

 مانند   را بنوشيد آه  جهان  رهبران را بخوريد و خون
. اند  شده ذبحی پرواری اها، بزها و گاوه قوچها، بره

   بخوريد تا سير شويد و آنقدر خون آنقدر گوشت19
  را منی  قربان  جشن اين!  گرديد بنوشيد تا مست

 بياييد و بر  منی  مهمان به20!  ام  داده  ترتيب برايتان
 را   و جنگاوران ، سواران  اسبان  گوشت ام سر سفره
 ». گويم ی م را  اين  خداوند هستم  آه من! بخوريد
   اسرائيل بازگشت

 و   قومها جالل در ميان«: فرمايد یخداوند م21
  همه.  داد  خواهم  نشان  طريق  اين  خود را به عظمت
   را خواهند ديد و خواهند دانست  جوج  شدن مجازات

 نيز خواهند   اسرائيل قوم22.   است  آار من  اين آه
قومها 23.   هستم ايشانی  خداوند، خدا  من  آه دانست

 خود   گناهان  بسبب  اسرائيل  قوم خواهند برد آه یپ
   آرده خود خيانتی  خدا  بودند، زيرا به تبعيد شده

 و   برگرداندم خود را از آنانی  نيز رو  من پس. بودند

 را از  رويم24.  را نابود آنند  ايشان  دشمنانشان گذاشتم
   و اعمال گناهانی زا س  را به  و آنان  برگرداندم ايشان

 ».  رساندم زشتشان
 خود   قوم  اسارت بهک اينی ول«: فرمايد یخداوند م25

  را آهی  و غيرت آنم ی م  رحم  و بر ايشان دهم ی م پايان
ی وقت26.  داد  خواهم  نشان  خود دارم  قدوس نامی برا

   خود دور از تهديد ديگران آنها بار ديگر در وطن
   خيانت  من  ديگر به  شوند آنگاه  ساآن در امنيت

 را از  آنان27 . نخواهند شد نخواهند آرد و سرافكنده
 و  گردانم ی باز م  وطن  به دشمنانشانی سرزمينها

   آه دهم ی م  قومها نشان  به  ايشانء ، بوسيله  ترتيب بدين
   آه  خواهند دانست  من  قوم آنگاه28.   هستم  قدوس من
 را   آنان  آه  منم  و اين  هستم ايشانی ا خداوند، خد من
  گذارم ی و نم گردانم ی و باز م فرستم ی م  اسارت به
. بماندی  باق  بيگانه نفر از آنها در سرزمينک يی حت
 و ديگر هرگز  ريزم ی خود را بر آنها م  روح من29
 خداوند   آه من.  گردانم ی برنم خود را از ايشانی رو

 ». ام ته را گف  اين هستم
 

  خداء  خانهء محوطه
 ی، يعن  تبعيدمان  و پنجم  بيست در سال
، در   بعد از تسخير اورشليم  سال چهارده

 خداوند   قدرت  بود آه  سال  اول  از ماه روز دهم
   سرزمين او در رؤيا مرا به2.   را فراگرفت وجودم
از آنجا . بلند قرار دادی آوهی  برد و رو اسرائيل

. شهر بودک  ي  شبيه  آه  خود ديدم در مقابلی ايبناه
 برنز   مثل  آه را ديدمی مرا نزديكتر برد، مردی وقت3
او .  بود  خدا ايستادهء  خانهء درخشيد و آنار دروازه یم
  در دستی گير  اندازه چوبک  و ي ريسمانک ي

 . داشت
،   آن  نگاهی، خاآ انسانی ا«:   گفت  من  مرد به آن4

 خاطر  ، به دهم ی م  تو نشان  به  و هر چه ده ب گوش
   اينجا آورده  منظور به همينی بسپار، زيرا برا

 را از   برگرد و ايشان  اسرائيل  نزد قوم  سپس.یا شده
 ».باخبر سازی ا  ديده  آه آنچه

 
  ی بيرون حياطی  شرقء دروازه
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بود  * متر  سه خود آهی گير  اندازه  مرد با چوب آن5
 ء خانهی  حصار بيرون  گرفتن  اندازه  آرد به شروع
 متر و  حصار سهی بلند.  بود  گرداگرد آن خدا آه
  بعد مرا بطرف6.  متر بود  سه  هم  آن ضخامت
 و از   باال رفتيم  پله از هفت. بردی  شرقء دروازه
 . شديمی  متر  سه داالنک  ي  داخل دروازه

 در هر   آه ی شديم وارد سالن  گذشتيم  آه از داالن7-12
 هر يک از  مساحت.  نگهبانی بود  اتاق  سه  آن طرف
   ديوارهای  بينء فاصله.  بود  متر مربع  اتاقها سه اين

در جلو هر يک از .  بود اتاقهای مجاور دو متر و نيم
 متر و   بلندی نيم اتاقهای نگهبانی، ديوار آوتاهی به

  ، داالن ی سالندر انتها.   متر وجود داشت  نيم ضخامت
 وجود   متر و نيم  پهنای شش  متری ديگری به سه

  اين.  بود  دو متر و نيم  در آنء بلندی هر لنگه.  داشت
 خدا بود،  ء روبروی خانه  آه  بزرگ  يک اتاق  به داالن

 چهار   غرب  به  از شرق  اتاق  اين طول. شد منتهی می
   راه  دو طرف در  آه و ديوارهای انتهای آن. متر بود

   خدا قرار داشتند، هر يک بهء  خانه  حياط ورودی به
 . يک متر بودند ضخامت

ی  يعن  گرفت  را اندازه  سالن سقفی ، او پهنا سپس13
ی تا ديوار انتهايی  نگهبان اتاقک يی از ديوار انتها

   متر و نيم  دوازده  فاصله اين. روبروی  نگهبان اتاق
   حياط  رو به  را آه سالنی  انتها  او اتاق سپس14. بود
 از   آن طول.   گرفت شد، اندازه ی خدا باز مء خانه
 ديوار   بينء فاصله15.  متر بود  ده  جنوب  به شمال
 مجموعًا   بزرگ اتاقی  تا ديوار انتهاي دروازهی بيرون
اتاقها ی انتهايی  ديوارها تمام16.  متر بود  و پنج بيست

ک مشبی ها پنجرهی  آنها، دارا ينبی و نيز ديوارها
  نخلی  با نقشها  سالن داخلی  ديوارها تمام. بودند
 . بودند  شده تزيين

 
  ی بيرون حياط

                                                 
هر ذراع . در نسخه اصلی واحدها به ذراع داده شده است   *

هايی که در اين کتاب داده  اندازه. حدود نيم متر است
 .تقريبی است, شده

  ، وارد حياط  بزرگ  ورودی انتهای اتاق ، از راه سپس17
  جلو اين.  بود  شده  ساخته  سی اتاق دورتادور حياط.  شديم

 دورتادور  آه18،  ترو سنگفرشی وجود داش اتاقها پياده
   بيرونی از سطح  حياط  اين سطح. پوشاند  را می حياط
 شرقی،  ءروبروی دروازه19. تر بود  داخلی پايين حياط

 داخلی باز   حياط  رو به  آه  ديگری قرار داشتء دروازه
  ، اين  گرفت  را اندازه  دو دروازه  بينء او فاصله. شد می

 . متر بود  پنجاه فاصله
 
  ی شمالء وازهدر
   رو به آهی  شمالء  دروازه  مرد بطرف ، آن سپس20

   را اندازه  و آن شد، رفت یباز می  بيرون حياط
،   دروازه  سالن  در هر طرف در اينجا هم21.  گرفت
 ء  اندازه  مثل  درست شان بود و اندازهی  نگهبان  اتاق سه

  زه درواء  محوطه طول. بودی  شرقء دروازهی اتاقها
ک يی  از باال  آن  متر، عرض  و پنج مجموعًا بيست

   متر و نيم  دوازده  مقابل اتاقی تا باالی  نگهبان اتاق
  اينی  ديوارها ها، تزيينات ، پنجره  بزرگ اتاق22. بود

  در اينجا نيز هفت. بودی  شرقء  مانند دروازه دروازه
يز در  ن  بزرگ  و اتاق  قرار داشت  در جلو دروازه پله
 . بود  دروازه سالنی انتها

 ء  شرقی، دروازهء  دروازه  مثل  شمالی همء  دروازه مقابل23
. شد  داخلی باز می  حياط  به  آه ديگری وجود داشت

 . متر بود  نيز پنجاه  دو دروازه  اين  بينء فاصله
 

  ی جنوبء دروازه
ی ها  برد و قسمت  جنوب  سمتء  دروازه بعد مرا به24

 ء  اندازه  درست  آنء ؛ اندازه  گرفت  را اندازه  آن فمختل
های ديگر، يک  مانند دروازه25. های ديگر بود دروازه
  طول.  بود  چند پنجره  و در ديوارهايش  داشت سالن

 متر و   و پنج  بيست  مانند بقيه  دروازه  اينء محوطه
  در اينجا نيز هفت26.  بود  متر و نيم  دوازده عرضش

  داخلی  و ديوارها رفت ی باال م  دروازه  بطرف پله
ی روبرو27.  بودند  شده  تزيين نخلی  با نقشها سالن

   حياط  به  آه قرار داشتی  ديگرء ، دروازه دروازه
 نيز   دو دروازه  اين  بين فاصله. شد یباز می داخل
 . متر بود پنجاه
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  ی داخل حياطی  جنوبء دروازه

   حياط بهی  جنوب ء دروازه ا از راه مرد مر ، آن سپس28
   اندازه  را هم  دروازه  اينء او محوطه. بردی داخل

ی ها دروازهی ها  مانند اندازه آنی ها اندازه.  گرفت
   اتاقی،نگهبانی  اتاقهاء اندازه30و29. بودی بيرون
  چند پنجره.  بود  نيز همان سالنی  و ديوارها بزرگ

ديگر، ی ها  دروازه مثل.  بود  شده در اتاقها نصب
   متر و پهنايش  و پنج  بيست  دروازه  اينء  محوطه طول

   حياط  رو به  آن  بزرگ اتاق31.  بود  متر و نيم دوازده
ی  با نقشها  آن سالنی شد و ديوارها یباز می بيرون
   اين  با بقيه  دروازه  اين تفاوت.  بود شده   تزيين نخل

 .  باال داشت  بطرف  پله ، هشت ه پل هفتی  بجا بود آه
 

  ی داخل حياطی  شرقء دروازه
 داخلی برد و   حياط  شرقی به ء دروازه بعد مرا از راه32

  ء مانند اندازه  آنء اندازه.   گرفت  را اندازه آن ء محوطه
   اتاقهای نگهبانی، اتاقء اندازه33. های ديگر بود دروازه
 نيز  چند پنجره.  بود ان نيز هم  و ديوارهای سالن بزرگ

   بيست  دروازهء  محوطه طول.  بود  شده در اتاقها نصب
  اتاق34.  بود  متر و نيم  دوازده  متر، و پهنای آن و پنج
شد و ديوارهای   بيرونی باز می  حياط  رو به  آن بزرگ
  جلو اين.  بود  شده  تزيين  با نقشهای نخل  آن سالن

 . ر داشت قرا  پله ، هشت دروازه
 

  ی داخل حياطی  شمالء دروازه
ی  داخل حياطی  شمال  دروازه  مرد مرا به  آن آنگاه35

 نيز   دروازه اينی ها اندازه.   گرفت  را اندازه برد و آن
   قسمت در اين36. ها بود ساير دروازهی ها مانند اندازه
  تزيينی  و ديوارها  بزرگ  اتاقی،نگهبانی نيز اتاقها

.   وجود داشت  پنجره ، و چندين  سالن  داخل در شده
 متر و   و پنج  بيست  هم  دروازه  اينء  محوطه طول

   آن  بزرگ اتاق37.  بود  متر و نيم  دوازده پهنايش
ی  و ديوارها قرار داشتی  بيرون حياطی روبرو
   هم  دروازه اين.  بود  شده  تزيين نخلی  با نقشها سالن
 .  داشت  پله هشت

 

  ی قربان مخصوصی اتاقها
  اتاقک  ي بهی دری  شمالء  دروازه  بزرگ از اتاق38

  ها را پيش ی قربان  در آنجا گوشت شد آه یديگر باز م
  در هر طرف39. شستند ی ببرند، م  قربانگاه  به از آنكه
ی  را برا  حيوانات ، دو ميز بود آه  بزرگ اتاق
ی  رو جرمی  و قربان گناهی  قربانی،سوختنی قربان

 نيز چهار   بزرگ  اتاق بيرون40. بريدند یآنها سر م
ی  ورود  راه  در دو طرف  آه ميز قرار داشت

   رفته  رويهم پس41.  بودند قرار گرفتهی  شمالء دروازه
 و چهار ميز در   ميز بود، چهار ميز در داخل هشت
  آنها ذبحی را روی  قربان  حيوانات  آه بيرون

   آه وجود داشت نيزی چهار ميز سنگ42. آردند یم
آنها ی را روی  ديگر قربان چاقوها و لوازم

 ميزها  از اينک  هر ي  و عرض طول. گذاشتند یم
 ء الشه43.  متر بود  نيم آنی  سانتيمتر و بلند هفتاد و پنج

دور تا دور . شد ی م  ميزها گذاشته اينی ها رو یقربان
  دهی  تقريب طول  بهی  چنگكهاي  بزرگ ديوار اتاق

 . بود  شده متر آوبيدهی سانت
 

  آاهنانی اتاقها
 ء درآنار دروازهی  بود، يك  دو اتاقی، داخل در حياط44

 ء در آنار دروازهی ، ديگر  جنوب و رو بهی شمال
 آنار  اتاق«:   گفت  من او به45.   شمال و رو بهی جنوب

 خدا ء  بر خانه  آه استی آاهنانی برای  شمال دروازه
ی برای  جنوبء  آنار دروازه اتاق46. آنند ی م نظارت
  اين. باشند ی م  قربانگاه  مسئول  آه استی آاهنان
   تمام  هستند، زيرا از بين  صادوق  از نسل آاهنان
ک توانند بحضور خداوند نزدي ی م  ايشان  فقط الويان
 ». آنند ، او را خدمت شده

 
  خداء خانه

  ، مساحت  گرفت  داخلی را اندازه اط مرد حي ، آن سپس47
   شده  واقع  آن  خدا در غربء خانه.  بود  متر مربع  پنجاه آن

  سپس48.   خدا قرار داشتء بود و قربانگاهی در جلو خانه
 خدا آورد و ديوارهای دو ء  ورودی خانه  اتاق مرا به
 هر  ضخامت.   گرفت  را اندازه  اتاق  ورود به  راه طرف
 متر و   ورودی هفت  راه عرض.  بود  متر و نيميک دو
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  ، يک متر و نيم  هر يک  آن  ديوارهای دو طرف عرض
 از   آن  متر و طول  ورودی ده  اتاق  اين عرض49. بود

   اتاق  اين  به برای رفتن.  متر بود  شش  غرب  به شرق
 ورودی، دو   راه در طرفين.   باال رفت  پله  از ده بايست می
 .  قرار داشت ونست
 

 خدا ء  خانه  اول  اتاق  مرد مرا به  آن آنگاه
 را   ورودی قدس  راه او اول.  برد يعنی قدس

پهنای 2 متر و   سه  داخل  به از بيرون:   گرفت اندازه
   هر يک به  آن ديوارهای طرفين.  متر بود  پنج آن

   را اندازه بعد خود قدس.  بودند  دو متر و نيم عرض
 . متر بود  ده  آن  متر و عرض  بيست  آن ؛ طول گرفت

  راه  و  بود رفت  قدس  پشت  آه  اندرون  اتاق  به سپس3
ک  ي  داخل  به ؛ از بيرون  گرفت  را اندازه آنی ورود

   آن طرفينی ديوارها.  متر بود  سه آنی متر و پهنا
   اتاق سپس4.  بودند متر و نيمک  ي  عرض بهک هر ي
   من او به.  بود  مترمربع ؛ ده  گرفت را اندازهی روناند

 ».  است االقداس  قدس اين«:  گفت
   سه ضخامتش.   گرفت  خدا را اندازهء بعد ديوار خانه5

ک  ديوار ي اينی  بيرون دورتادور قسمت. متر بود
 دو متر وجود   عرض بهک آوچی ها  اتاق رديف
 . داشت

   شامل  و هر طبقه  شده  ساخته  طبقه  اتاقها در سه اين7و6
   خدا بصورتء  بيرونی ديوار خانه قسمت.  بود سی اتاق

   ترتيب  به  و دوم  اولء  اتاقهای طبقه  بود و سقف پله
  بطوری آه.  گرفت  قرار می  و دوم  اولء روی پله

، و اتاقهای   دومء  از اتاقهای طبقه  سومء اتاقهای طبقه
  بدين. ، بزرگتر بودند  اولء ای طبقه از اتاقه  دومء طبقه
   و به گرفت ها قرار می  سنگينی اتاقها روی پله ترتيب

 ء  خانه در دو طرف. شد  خدا فشار وارد نمیء ديوار خانه
   به هايی برای رفتن  بيرونی اتاقها، پله خدا در قسمت

 . بود  شده  باال درست طبقات
   دو متر و نيم اتاقها اينی  ديوار بيرون ضخامت8-11

در از ک  خدا و يء  خانه  شمال در از طرفک ي. بود
  من. شد ی اتاقها باز م اينی  بسو  آن  جنوب طرف
  سكو، همكفک  خدا يء  دورتادور خانه  آه  شدم متوجه
 متر بلندتر از   سه  آه مجاور وجود داشتی با اتاقها

 ء ه دورتادور خان دو متر و نيمی  بود و با پهنا زمين
 خدا در ء  خانه در دو طرف.  بود خدا را فرا گرفته

 متر دورتر از سكوها،   دهء  فاصله  بهی، داخل حياط
 خدا ء مجاور خانهی  اتاقها  موازات  به اتاقی سرک ي

 . بود  شده ساخته
  حياطی و روبروی  غرب  در سمت ساختمانک ي12

تر،  م و پنجی  س  آن  عرض  آه  خدا قرار داشتء خانه
 دو   ديوارهايش  متر و ضخامت  و پنج  چهل و طولش
 . بود متر و نيم

   خدا را اندازهء  خانه ، طول  مرد از بيرون  آن سپس13
  ، از پشت در ضمن.  متر بود  پنجاه  آنء ؛ اندازه گرفت

   واقع  خدا تا انتهای ديوار ساختمانء ديوار غربی خانه
   پشتی  حياط  شامل ع در واق  خدا، آهء  خانه در غرب

 متر  شد، پنجاه  می  ساختمان  آن  عرض  خدا و تمامء خانه
 متر   خدا نيز پنجاهء  داخلی جلو خانه پهنای حياط14. بود
 ء  غربی خانه  در سمت  واقع  ساختمان او طول15. بود

 ديوارهای   با احتساب  هم آن.   گرفت خدا را نيز اندازه
 .بود متر  ، پنجاه دو طرفش

  همه16،  االقداس  و قدس  خدا، قدس ء ورودی خانه اتاق
ها نيز  پنجره.  داشتند  چوب ها روآش  تا پنجره از آف
 خدا ء بر ديوارهای داخلی خانه18و17. شدند  می پوشانده
، بطور   و نخل  باالی درها نقشهای فرشته تا قسمت

  ن از فرشتگا هر آدام.  بودند ، حكاآی شده يک در ميان
   شبيه  آه يكی از دو صورت20و19:   داشت دو صورت
، و   يک سمت  نخل  نقش  بود رو به  انسان صورت
   نقش  شير بود رو به  صورت  مثل  ديگر آه صورت

 خدا ء دورتادور ديوار داخلی خانه.  ديگر بود  سمت نخل
 . بود  شكل  همين به
 بود و   شكل  مربع قدسی  درها چهارچوب21

ک ي22.  بود  آن  نيز شبيه االقداس  در قدس چوبچهار
   و مساحت متر و نيمک  ي  ارتفاع بهی  چوب قربانگاه

 و  ها، پايه گوشه.  ، در آنجا قرار داشت مترمربعک ي
   مرد با اشاره آن.  بود  از چوب  همه  آن چهار طرف

   آه استی  ميز اين«:   گفت  من بهی  چوب  قربانگاه به
 ».باشد یخداوند مدر حضور 

در بود و نيز در ک  ي قدسی  ورود راهی در انتها23
وجود ی  در ديگر االقداس قدسی  ورود راهی انتها

41



 حزقيال 45
 

 

 باز   داشتند و از وسط  درها دو لنگه اين24.  داشت
ی  نيز مانند ديوارها با نقشها قدسی درها25. شدند یم

  تقسمی بر باال.  بودند  شده  و نخلها تزيين فرشتگان
.  قرار داشتی  چوب سايبانک  يی، ورود اتاقی بيرون

  نخلی  نيز نقشها  اتاق  اين دو طرفی بر ديوارها26
 ديوارها قرار  در آنی هاي  بود، و پنجره شدهی حكاآ
  سايبانی  خدا نيز داراء مجاور خانهی اتاقها.  داشت
 .بودند

 
  آاهنانی اتاقها

   حياط ا به خدء  مرد مرا از خانه ، آن سپس
   اتاقهايی برد آه داخلی بازگرداند و بطرف

   خدا و نزديک ساختمانء  خانه  شمالی حياط در قسمت
 متر و   پنجاه  اتاقها ساختمانی را بطول اين2. غربی بود
  يک طرف3. دادند  می  متر تشكيل  و پنج  بيست عرض

  متر در امتداد  ده  فضايی با عرض  رو به  ساختمان اين
   سنگفرش  رو به  ديگرش  خدا، و طرفء  خانه طول
 و   داشت  طبقه  سه  ساختمان اين.  بيرونی بود حياط

تر   پايينی عقبء  بااليی از اتاقهای طبقهء اتاقهای طبقه
   يک راهرو به  شمال جلو اتاقهای رو به4. بودند
 و   متر وجود داشت  پنجاه  متر و طول  پنج عرض

 ء اتاقهای طبقه5. شد  باز می  آن  رو به درهای ساختمان
 پايينی ء  ازاتاقهای طبقه تر و در نتيجه بااليی عقب

 ساير   برخالف  سومء اتاقهای طبقه6. تر بودند تنگ
 نداشتند و آوچكتر از اتاقهای  ، ستون اتاقهای حياط

 . بودند  زيرين طبقات
بودند ی  بيرون  حياط  بطرف آهی شمالی اتاقها8و7

  بهی  داشتند يعن  متر طول  و پنج وعًا بيستمجم
   بطرف آهی داخلی  اتاقها  رديف  طول  نصفء اندازه
 آوتاهتر  رديفی از انتهای ول.   خدا قرار داشتء خانه

   شده ديگر آشيدهی  اتاقها  موازات ديوار بهک اتاقها ي
  در بهک ، ي  شرق در سمتی  بيرون از حياط10و9. بود
 خدا نيز ء خانهی  جنوب در سمت. شد ی باز م اتاقها اين

   شده  تشكيل  اتاق  از دو رديف آهی  مشابه ساختمان
 خدا و ء  خانه  نيز بين  ساختمان اين.  بود، وجود داشت

ی  اتاقها  دو رديف بين11.  قرار داشتی  بيرون حياط
. راهرو بودک  يی، شمال  ساختمان ، مثل  ساختمان اين

   ساختمان اينی خروجی  درها  شكل و  و عرض طول
ی در ابتدا12. بودی  شمال  ساختمان  آن  مثل درست

   شرق  بطرف  ديوار روبرو آه  موازات راهرو، به
 اتاقها قرار  ورود بهی برای  بود، در  شده آشيده
 . داشت

و ی  شمال  دو ساختمان اين«:   گفت  من  مرد به آن13
   خدا هستند، مقدسء  خانه  در دو طرف آهی جنوب
ی  بحضور خدا قربان آهی در آنجا آاهنان. باشند یم

خورند و  ی هدايا را م ترين آنند، مقدس ی م تقديم
 را  جرمی ها ی و قربان گناهی ها ی قربانی،آردی هدايا

ی وقت14.  اتاقها مقدسند گذارند، زيرا اين یدر آنها م
  ، بايد پيش بروند  خدا بيرونء  بخواهند از خانه آاهنان
  خود را عوضی  لباسهای، بيرون  حياط  به از رفتن

   را از تن  خدمت مخصوصی آنها بايد لباسها. آنند
 از  پيش.  لباسها مقدسند  اين بياورند، چون  بيرون

ی  رو  به  آه از ساختمانی هاي  قسمت  آن ورود به
 ».بپوشندی ديگری ها ، بايد لباس  باز است عموم

 
  خداء  خانه ء محوطهء اندازه

 خدا،  ءهای داخلی خانه  قسمت  گرفتن  از اندازه  مرد پس آن15
   را هم  بيرونء  برد تا محوطه  شرقی بيرونء مرا از دروازه

   شكل  مربعء  خدا در يک محوطهء خانه20-16.  بگيرد اندازه
 متر   و پنجاه  دويست  هر حصار آن محصور بود و طول

   محل  بود آه  خدا برای اينء دور خانه حصار  اين. بود
 . عمومی جدا آند  را از محل مقدس

  خدا حضور پرجالل
 آنار   مرد بار ديگر مرا به  آن سپس

 بود   مشرق  رو به آهی  بيرون حياط ء دروازه
 از  اسرائيلی  خدا  حضور پرجالل ناگهان2. آورد
ی  آبها او مانند غرشی صدا.  پديدار شد مشرق

   روشن  از حضور پر جاللش  بود و زمين روشانخ
 در  بود آهی  رؤياي  شبيه  رؤيا ديدم  در اين آنچه3. شد

،   در آن آهی  و نيز رؤياي  بودم آنار رود خابور ديده
.  آمد ديدم ی م  اورشليم  آردن خرابی برای او را وقت

   هنگام و در اين4  افتادمک  خا  در حضور او به سپس
  داخلی  شرقء  خداوند از دروازه ر جاللحضور پ

 . خدا شدء خانه
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   حياط  بلند آرد و به  خدا مرا از زمين  روح آنگاه5
 خدا را ء  خداوند خانه حضور پر جالل. آوردی داخل

 ء  خانه  از داخل  آه خداوند را شنيدمی صدا6. پر آرد
ی ها  قسمت آهی مرد. (آرد ی م  صحبت خدا با من

 هنوز در آنار  گرفت ی م  خدا را اندازهء ه خان مختلف
 .) بود  ايستاده من

   خاآی، اينجا جايگاه ای انسان«:  فرمود  من خداوند به7
؛ در اينجا   است  استقرار من  و محل  من  سلطنت تخت

 و  ايشان.  بود  خواهم  ساآن  اسرائيل  قوم تا ابد در ميان
 و   خدايان  بار ديگر با پرستش  ايشان پادشاهان

 مرا   قدوس  خود، نام ستونهای يادبود سالطين
های خود را در  آنها بتكده8.  نخواهند آرد حرمت بی

   و بتهای آنان  من  بينء فاصله.  بنا آردند  منء آنار خانه
های خود را   يک ديوار بود و در آنجا بت فقط
 مرا   خود نام  قبيح  اعمال  با اين چون. پرستيدند می
 را هالک   خود ايشان  با خشم  هم دار آردند، من هلك

 را از  ها و ستونهای يادبود سالطين ، بت حال9.  نمودم
 .  شوم  شما ساآن  تا ابد در ميان خود دور آنيد تا من

  ام  داده  تو نشان  به  خدا را آه ء خاآی، خانه ای انسان«10
  نما و طرح را از   و ايشان  آن  تشريح  اسرائيل برای قوم

اگر 11.  شوند  خود خجل  گناهانء  ساز تا از همه  آگاه آن
   تمام  شدند، آنوقت اند، واقعًا شرمنده  داده  انجام  آه از آنچه
 يعنی   بده  شرح  را برای ايشان  ساختمان جزئيات
  های ورودی و هر چيز ديگری آه  درها، راه جزئيات
 را   آن  و قوانين رات مقرء همه. شود  می  آن  به مربوط

  تمام:  خدا  خانه  قانون  است اين12.   بنويس برای ايشان
.   است ، مقدس  بنا شده  برفراز تپه  خدا آهء  خانهء محوطه

 ».  است  خدا همين ء خانه بلی، قانون
 

  قربانگاه
   شكل  مربعء بلندی پايه:   است  اين های قربانگاه اندازه13
.  بود  يک وجب  دورتادور پايه ءلندی لبه متر و ب  نيم آن
 بلندی يک متر   به ، يک سكوی چهارگوش روی پايه14

   فاصله  پايه ء متر با لبه  نيم  از هر طرف  آه قرار داشت
 بلندی دو متر   سكو، سكوی ديگری به روی اين.  داشت
 متر با   نيم  از هر طرف  سكو هم اين.  بود  شده ساخته
   نيز به سكوی سوم15.   داشت  فاصله اول سكوی ء لبه

.  بود  قرار گرفته  روی سكوی دوم  ترتيب همين
 بر چهار   چهار شاخ  آه ها را روی سكوی سوم قربانی
   سكوی سوم هر ضلع16. سوزاندند  بود می  آنء گوشه
   هفت  دوم  شكل  سكوی مربع هر ضلع17.  متر بود شش

   پايهء  لبه ءفاصله. ( بود وجب سكو يک  ء لبه متر و ارتفاع
  درسمت.)  متر بود  نيم ، از هر طرف تا سكوی اول
 وجود   از آن هايی برای باال رفتن  پله شرقی قربانگاه

 . داشت
   آنچه  بهی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به18
 شد بايد   ساخته  قربانگاه اينی وقت!   آن  توجه گويم یم

 آنها   شود و خون  تقديم بر آنی ختنسوی ها یقربان
   آار به اينی برا19.  گردد  پاشيده قربانگاهی رو

 هستند   صادوق و از نسلی  الوء  از قبيله آهی آاهنان
ک  بيايند،ي  بحضور من خدمتی توانند برا یم و

  ، خودت سپس20.   بده گناهی قربانی  برا گوساله
   قربانگاه ر شاخ را بردار و بر چها از خونشی مقدار

با .   بپاش  آنء و لبهی ميانی  سكوء و بر چهار گوشه
ک  را تبر ، آن  را طاهر ساخته ، قربانگاه  عمل اين
  گناهی قربانی  برا را آهی ا بعد گوساله21. ینماي یم

  ، بيرون  شده تعيينی  را در جا  بگير و آن  شده تقديم
 .  خدا بسوزانء ازخانه

   تقديم  برای قربانی گناه عيب  بز نر بی يک روز دوم«22
   آه  طاهر شود همانگونه  آن  با خون  تا قربانگاه آن

 تطهير   مراسم وقتی اين23.  بود  طاهر شده  گوساله باخون
   از ميان عيب  بی  و يک قوچ  دادی، يک گوساله را انجام

  آنها را بحضور من24.   بگير و آنها را قربانی آن گله
  ، آنها را بعنوان  روی آنها نمک پاشيده ور تا آاهنانبيا

 . آنند قربانی سوختنی تقديم
 و   روز، هر روز يک بز نر، يک گوساله تا هفت«25

   قربانی گناه ، آنها را بعنوان  گرفته  گله  از ميان يک قوچ
   آار را به اين26.  باشند عيب  آنها بايد بیء همه.   آن تقديم

   اين  تا به  بده  روز انجام  تا هفت قربانگاهمنظور تبرک 
   هفت بعد از اين27.  شود  طاهر و آماده  قربانگاه طريق

های  های سوختنی و قربانی  بايد قربانی روز، آاهنان
   تقديم آورند، روی قربانگاه  می  مردم سالمتی را آه

   آه  را من اين.  شد  از شما خشنود خواهم  من آنگاه. آنند
 ». گويم  می خداوند هستم
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  ، آاهنان رهبر، الويان
 ء  دروازه  به  مرد مرا دوباره ، آن سپس
  دروازهی برد، ولی  بيرون حياط یشرق

 بايد   دروازه اين«:   گفت  من خداوند به2.  بود بسته
   از آن هيچكس.  باشد و هرگز باز نشود  بسته هميشه

  اسرائيلی د، خدا خداون  آه عبور نكند، زيرا من
  فقط3.  بماند  بايد بسته ؛ پس ام  شده  داخل  از آن هستم

 بنشيند و در   دروازهء تواند در محوطه یم» رهبر«
 از  او فقطی ول.  بخورد مقدسک  خورا حضور من

تواند  ی م دروازهی  در انتها  واقع  بزرگ  اتاق راه
 ».ود بر  بيرون  شود و از آن  دروازهء وارد محوطه

 جلو  بهی  شمالء  دروازه  مرد مرا از راه  آن آنگاه4
   حضور پر جالل  و ديدم  آردم نگاه.  خدا آوردء خانه

   و سجده افتادمک  خا به.  را پر آرد خداوند، خانه
   بهی، خاآ انسانی ا«:  فرمود  من خداوند به5.  آردم
   نما و قوانين  توجه بدقتی شنو یو می بين ی م آنچه
  مواظب.   آن  مراعات گويم ی تو م  به  خدا را آهء خانه
   قوم به7و6.  خدا نشوندء  وارد خانه  افراد ناشايست باش

ی ا«: فرمايد ی خداوند م  بگو آه متمرد اسرائيل
،   من بهی  قربان  تقديم ، شما هنگام اسرائيل یبن

   منء  خانه  را به  سرآش ء نشده ختنهی  اجنب اشخاص
 ء  بر همه  عالوه پس. ايد  آرده  را آلوده  و آن دهآور

ی  مقدس وظايف8. ايد  شكسته ، عهد مرا هم گناهانتان
  ايد، بلكه  نداده  انجام  بودم  شما سپرده  به را آه
 مرا ء  خانه ايد تا امور مقدس ها را اجير آرده یاجنب
 ». آنند اداره

ی  سرآشء ه نشد ختنهی  اجنب هيچ«: فرمايد یخداوند م9
  آنی  شود، حت  من  مقدسء  خانه  ندارد داخل حق
! آنند یمی  زندگ  اسرائيل  قوم  در ميان آهی هاي یاجنب

  قومی  وقت  شوند، چون بايد تنبيهی  الوء  قبيله مردان10
آوردند، ی بتها روی  دور شدند و بسو  از من اسرائيل
 ء در خانهتوانند  یآنها م11. آردندک  نيز مرا تر ايشان

  آنی  آارها  آنند و به  خدمت  نگهبان خدا بعنوان
ی  برا را آهی  بايد حيوانات ايشان. نمايندی رسيدگ
  شود، سر ببرند و آماده ی م آوردهی سوختنی قربان

   قوم  ايشان چونی ول12. آنندک  آم  قوم باشند تا به

   نمودند و باعث  ديگر ترغيب  خدايان  پرستش مرا به
   آه  من  سبب  اين  شوند، به  غرق ند آنها در گناهشد

.   آنم  را تنبيه  ايشان  آه خورم ی م  قسم خداوند هستم
 مرا   آاهن شوند و بعنوانک  نزدي  من آنها نبايد به13

 نبايد   من  از اشياء مقدس  هيچكدام به.  آنند خدمت
  را آهی گناهانی  سزا  ايشان  ترتيب بدين.  بزنند دست

  ايشان14. شوند یبينند و رسوا م یاند م  شده مرتكب
 خواهند آرد   خدمت  منء  در خانه  نگهبان  بعنوان فقط

 .خواهند نمودک آمی عادی  را در آارها و قوم
آردند، ک  بتها مرا تر  بسبب اسرائيل یبنی اما وقت«15

ی  آاهن  خدمت  به  صادوق  پسران  فقطی، الوء از قبيله
 اينها بايد   فقط بنابراين.  دادند  ادامه  منء انهخود در خ

ها  ی آنند و قربان  بيايند و مرا خدمت  حضور من به
   داخل  منء  خانه  به  ايشان فقط16.  نمايند را تقديم

 .خواهند شدک  نزدي  من  قربانگاه خواهند شد و به
 مرا بجا  ، مراسم  آرده  خدمت آنها در حضور من

 .خواهند آورد
ی  داخل  وارد حياط بخواهند از دروازهی وقت«17

   خدمت  هنگام به. بپوشندی  آتان  لباس بشوند، بايد فقط
   لباس  خدا نبايد هيچء يا در خانهی  داخل در حياط

ی ها ها و زير جامه عمامه18.  باشند  داشته برتنی پشم
 ايجاد  آهی چيز.  باشد  آتانء  بايد از پارچه ايشان
نزد ی  بيرون  حياط بهی وقت19. د نبايد بپوشند آن عرق
   را از تن خدمتی ها گردند، بايد لباس ی باز م قوم

 بگذارند و  مقدسی خود درآورند و در اتاقها
  مقدسی ها  لباس  به ديگر بپوشند، مبادا قومی ها لباس

 .ببينندی ا  بزنند و صدمه آنها دست
بلند ی يا موسر خود را بتراشند ی آنها نبايد مو«20

ی وقت21.  آنند  را آوتاه  بايد آن  باشند، بلكه داشته
   خورده شود نبايد شراب یمی  داخل وارد حياطی آاهن
  باآرهی دختر يهودک  با ي  فقط او مجاز است22. باشد

او .  آند  ازدواج  بوده  آاهن  شوهرش آهی ا يا بيوه
 . آند ج ازدوا  شده  داده  طالق آهی تواند با زن ینم
،   و نامقدس مقدسی  چيزها  ميان  بايد فرق آاهنان«23
 . دهند  تعليم  من  قوم را بهک و ناپاک پا

   موجود ميان  بايد اختالفی، قاض  در مقام آاهنان«24
 صادر آنند  آهی هر حكم.  آنند  و فصل  را حل قومم
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   بايد در تمام آاهنان.  باشد  من  قوانين بايد بر اساس
 مرا بجا آورند و   و دستورات ، قوانين مقدسی هاعيد

 . شود  داشته  نگه  روز سبت  حرمت  باشند آه مواظب
 نزديک شود و   مرده  شخص  بدن  نبايد به آاهن«25

، جسد پدر يا   بدن  آن مگر آنكه.  سازد خود را نجس
 شوهر  ، برادر يا خواهری آه ، پسر يا دخترش مادرش
   از طاهر شدن ، پس  صورت در اين26. ، باشد نداشته

 خود   وظايف  روز صبر آند تا باز بتواند به بايد هفت
 سر آار   به  آه روز اول27.  دهد  خدا ادامهء در خانه

 خدا ء  داخلی و خانه گردد و وارد حياط خود باز می
 را  اين.  آند  تقديم شود، بايد برای خود قربانی گناه می
 . گويم  می م خداوند هست  آه من
   ميراث  من چون.  باشند داشتهک  نبايد مل آاهنان«28

 !  هستم ايشانک و مل
ی ها یو قربانی آردی  از هدايا ايشانک خورا«29
آورند  ی خدا مء  خانه  به  قوم  آه جرمی ها ی و قربان گناه
 نمايد   خداوند تقديم  به  هر چه هرآس. شود ی م تأمين
 .گيرد ی م  تعلق  آاهنان به
 خداوند   به آهی  هداياي  و تمام  محصوالتء نوبر همه30

  نوبر محصول.  خواهد بود  آاهنان آنيد مال ی م وقف
 بدهيد تا خداوند   آاهنان  بايد به  را هم هايتان غله
   نبايد گوشت آاهنان31.  دهد  را برآت هايتان خانه
  دريدهی  جانور  يا بوسيله  مرده را آهی  و حيوان پرنده
 .، بخورند شده

 
   زمين تقسيم

   تقسيم  اسرائيل  قبايل  ميان وقتی زمين«
 ملک   بعنوان  از آن شود، بايد يک قسمت می

   ملک بايد طولش اين.  گردد  خداوند وقف  به مقدس
.  آيلومتر باشد  ده  و عرضش  آيلومتر و نيم دوازده
   ملک مقدس اين3و2.  خواهد بود ، مقدس  ملک  اين تمام

   طول  شود بطوريكه  مساوی تقسيم  دو قسمت بايد به
   پنج  آن  و عرض  آيلومتر و نيم  دوازده هر قسمت

 خدا ء ، بايد خانه  دو قسمت در يكی از اين. آيلومتر باشد
   و پنجاه  خدا دويستء  خانه مساحت.  شود ساخته

 و  يست ب  عرض  به  آن  اطراف  باشد و زمين مترمربع
   مقدس ، تمام  از زمين  قسمت اين4.  متر خالی بماند پنج

   خدا خدمتء  در خانه  آاهنانی آه منازل. خواهد بود
   از ملک مقدس  قسمت  خدا در اينء آنند، و نيز خانه

   آنهم ، آه  ديگر ملک مقدس قسمت5.  خواهد شد ساخته
 دارد  رض آيلومتر ع  و پنج  طول  آيلومتر و نيم دوازده

   خدا خدمت ء در خانه  آه  الويان  سكونت بايد برای محل
 . يابد آنند اختصاص می

   به  ديگر هم  زمين قطعهک  ي مقدسک آنار مل«6
 دو آيلومتر و   و عرض  آيلومتر و نيم  دوازده طول
شهر ک ، ي  زمين در اين.  شود  در نظر گرفته نيم
 . شود  ساخته  اسرائيل قومی برا

 شود،  تعيين» رهبر«ی  نيز برا  زمين دو قطعه«7
ی  و شهر، و ديگر مقدسک ملی در جوار غربی يك

  از اينک  هر ي  طول آهی آنها بطوری در جوار شرق
 و  مقدسک  مل  عرض  برابر مجموع  زمين قطعه دو

   به  غرب  به  از شرق  زمين اين.  شهر باشد عرض
  اين8.  باشد سرائيل ا قبايلی از زمينهای  يك موازات

خواهد بود و » رهبر « ، سهم  زمين دو قطعه
   تمام  نخواهند آرد بلكه  ظلم ، ديگر بر قوم رهبران
   اسرائيل  قبايل بينی  را بطور مساو ماندهی  باق زمين
 واگذار   خودشان  را به  هر قبيله ، سهم  نموده تقسيم

 ».خواهند آرد
  از غارت«: فرمايد ی م  اسرائيل  رهبران خداوند به9

 را   بكشيد و ايشان  دست  من  قوم  دادن  و فريب آردن
 با  هميشه.  نكنيد  بيرون هايشان و خانهک  مل از ميان
 . و درستكار باشيد انصاف

ها و   از وزنه  نكنيد بلكه  خود تقلب در معامالت«10
   بايد به*  و بت* ايفه11.  نماييد  استفاده ميزانهای درست

 واحد   حومر آه ، يک دهم  يعنی هر يک يک اندازه
   بايد برابر بيست  **يک مثقال12.  باشند گيری است اندازه
 . باشد  مثقال  و يک منا برابر شصت ِگراه

 
 هدايا و عيدها

                                                 
ظرفی » بت«گيری جامدات و  ظرفی برای اندازه» ايفه«    *

 .گيری مايعات بود برای اندازه

 . گرم بود11ر5مثقال در زمان حزقيال حدود   **
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 قرار  آنيد بدين ی م  تقديم آهی  هداياي ميزان«15و14و13
   برداشت آهی  از جو و گندم شصتمک ي:  است
   زيتون  از درختان آهی  از روغن آنيد، يكصدم یم

ی  گوسفند گوسفند از هر دويستک گيريد، ي یخود م
ی آردی اينها هدايا.  داريد اسرائيلی ها  در چراگاه آه

هستند ی سالمتی ها یو قربانی سوختنی ها یو قربان
 را  اين.  آنند  تقديم  گناهانشانء آفارهی  بايد برا  قوم آه
 . گويم ی م داوند هستم خ  آه من
» رهبر «  بايد هدايای خود را به  اسرائيل قوم«16

 عيدهای   هنگام  به  آه  است  رهبر اينء وظيفه17. بدهند
   و ساير اعياد، حيوانات ، روزهای سبت  ماه اول

قربانی سوختنی، هدايای آردی و هدايای نوشيدنی را 
، هدايای  اهاو بايد قربانی گن.  سازد  آماده برای قوم

آردی، قربانی سوختنی و قربانی سالمتی را برای 
 ». سازد  آماده  اسرائيل  قوم  گناهء آفاره

 هر   اول  از ماه در روز اول«: فرمايد یخداوند م18
  عيب ی ب گاو جوانک  خدا يء تطهير خانهی ، برا سال
  گناهی  قربان  اين از خونی  مقدار آاهن19.  آنی قربان

 خدا، بر ء  در خانه  را بر چهارچوب ، آن هرا گرفت
   حياطء  دروازه  و بر چهار چوب  قربانگاهء گوشه چهار
ی ، برا  ماه  همان در روز هفتم20. بپاشدی داخل

 باشد  شدهی  گناه  مرتكب  سهوًا يا ندانسته  آه هرآس
 خدا تطهير ء  خانه  ترتيب بدين.   آار را بكن نيز همين
 .خواهد شد

   مدت  را به ، عيد پسح  ماه  همان ر روز چهاردهمد«21
   روز، فقط  هفت در طی اين.  بگيريد  روز جشن هفت
  در روز اول22.  شود  خورده  خميرمايه  بدون نان

   قوم  تمام  خود و گناه  گناه عيد، رهبر بايد برای رفع
 روز  در هر هفت23. ، يک گاو قربانی آند اسرائيل

 خداوند   به قربانی سوختنی برای تقديمعيد، او بايد 
 گاو و   هفت  شامل  قربانی، روزانه اين. تدارک بيند

 هر   هم  گناهء برای آفاره.  باشد عيب  بی  قوچ هفت
رهبر بايد يک 24. روز يک بز نر قربانی شود

 آردی   هديه  آردی با هر گاو و يک ايفهء  هديه*** ايفه

                                                 
 . ليتر22معادل , واحد اندازه گيری: ايفه    ***

 آرد، يک   هر ايفه ز همراه آند و ني  تقديم با هر قوچ
 . بدهد  زيتون  روغن ****هين

   مدت بانها را به ، عيد سايه  هفتم  ماه روز پانزدهم«25
 عيد   روز اين هفتی در ط.  بگيريد  روز جشن هفت
   هديهی،سوختنی ، قربان گناهی بايد قربان» رهبر«نيز 
 ». آند  تقديم و روغنی آرد

 
  حياطی  شرقء روازهد«: فرمايد یخداوند م

در ی  باشد، ول  بسته  روز هفته  ششی،داخل
رهبر از 2.  باز شود  ماه اولی  و روزها روز سبت

 شود   دروازهء  محوطه  بزرگ وارد اتاقی  بيرون حياط
  آهی  بايستد و در حال  دروازه و آنار چهارچوب

  او را تقديمی سالمتی و قربانی سوختنی ، قربان آاهن
 از   آند، سپس  عبادت  دروازهء ، در آستانهآند یم

.  باز بماند  تا غروب دروازه.  شود  خارج دروازه
، جلو   ماه اولی  و روزها سبتی  بايد در روزها قوم3

 . نمايند  خداوند را پرستش  دروازه اين
  سبتی  رهبر در روزها آهی سوختنی ها یقربان«4
  قوچ  ک و ي عيب یب   بره آند، شش ی م  خداوند تقديم به
   تقديم  او با هر قوچ آهی  آردء هديه5.  باشند عيب یب
ها هر  برهی برای باشد، ول * ايفهک آند، بايد ي یم

   هر ايفه همراه. تواند بدهد ی بخواهد م  آه مقدار هديه
در روز 6.  آند  نيز تقديم  زيتون  روغن هينک آرد، ي
ک  و ي  بره  شش، عيب ی ب گاو جوانک ، ي  ماه اول
 او با هر گاو  آهی  آردء هديه7.  بياورد عيب ی ب قوچ
 نيز  هر قوچی  باشد و برا ايفهک آند بايد ي ی م تقديم

 بخواهد   آه ها هر مقدار هديه برهی برای ول.  ايفهک ي
   روغن هينک  آرد، ي  هر ايفه تواند بدهد، همراه یم

 . آند  نيز تقديم زيتون
،   شده  داخل  دروازه  بزرگ  اتاق ز راهرهبر بايد ا«8

 عيدها،  اما هنگام9.  شود  نيز خارج  راه از همان
 از  آهی آيند، آسان ی خداوند م عبادتی  برا قومی وقت

شوند بايد از  ی خدا مء وارد خانهی  شمال ءدروازه
  ء از دروازه آهی  شوند و آسان خارجی  جنوبء دروازه

                                                 
 . ليتر بوده است4احتماًال در حدود : هين  ****

 .24و 11: 45نگاه کنيد به    *
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  بيرونی  شمالء يد از دروازهاند با وارد شدهی جنوب
 وارد  آهی ا  ندارد از دروازه  حق  آس هيچ. بروند
   بيرون  مقابلء  بايد از دروازه  شود، بلكه  خارج شده
 باشد،   مردم  عيدها، رهبر بايد همراه در اين10. رود
ی  شود و وقت شوند او نيز داخل ی م آنها داخلی وقت

 .ود ش  خارج شوند او هم ی م خارج
، با هر  مقدسی ها ، در عيدها و جشن بنابراين«11

   هم  شود و با هر قوچ  آرد تقديم ايفهک  ي گاو جوان
 بخواهند  ها هر مقدار آه برهی برای ؛ ول ايفهک ي
  هينک  آرد، ي  هر ايفه همراه.  آنند توانند هديه یم

 رهبر   آه هر وقت12.  شود  نيز تقديم  زيتون روغن
 او ء  هديه  آند، خواه  تقديم  داوطلبانهء يهبخواهد هد

 بايد ی،سالمتی  قربان باشد و خواهی سوختنی قربان
 باز شود تا بتواند  برايشی  داخل حياطی  شرقء دروازه
.  آند  تقديم روز سبتی ها ی قربان  را مثل هايش یقربان

 سر او   برود و پشت  بيرون  راه بعد او بايد از همان
 . شود ته بس دروازه

،  عيب ی ب سالهک  يء برهک  بايد ي هر روز صبح«13
.  شود  خداوند تقديم بهی سوختنی  قربان بعنوان

ک  از ي آهی  آردء  هديه  هر روز صبح همچنين15و14
   زيتون  روغن  هين سومک  و ي  آرد نرم  ايفه ششم
  ی دايم قانونک  ي اين.  شود  باشد، تقديم  شده تشكيل
  همراهی  آردء  و هديه برهک  ي  هر روز صبح  آه است

 خداوند  ، به روزانهی  قربان  بعنوان  زيتون با روغن
 ». شود تقديم

 يكی   زمينی به اگر رهبر قطعه«: فرمايد خداوند می16
 او   به  برای هميشه  زمين  آند، آن  هديه از پسرانش

   يكی از غالمانش ولی اگر به17.   خواهد داشت تعلق
 را تا   زمين تواند آن  می  فقط  غالم زمينی ببخشد، آن

   بايد به  زمين بعد آن.  دارد  خود نگه ** آزادی زمان
   به  پسرانش  به دارايی رهبر فقط.  شود  داده رهبر پس

 را   ندارد ملک افراد قومم رهبر حق18. رسد  می ارث
  ن بيرو  ملک خودشان  را از ميان  نمايد و ايشان غصب

                                                 
. گرفت آزادی غالمان هر پنجاه سال يکبار صورت می  **

 .55-8: 25نگاه کنيد به الويان 

 زمينی ببخشد بايد از   پسرانش اگر او بخواهد به. آند
 ».امالک خود بدهد

   بود، مرا به  آنار دروازه  مرد از دری آه ، آن سپس19
آنجا .  بودند آورد  شمال  رو به  آه  آاهنان اتاقهای مقدس

   نشان  من  غربی اتاقها، او جايی را به در انتهای سمت
 و   قربانی جرم  گوشت  آاهناندر اينجا«:  و گفت20داد 

  شود نان  می  هديه پزند و با آردی آه  را می قربانی گناه
دهند تا   می  آارها را در اينجا انجام اين. آنند  می درست

   بيرونی برده  حياط  به های مقدس  قربانی چيزی از اين
 ».ای نرسد  صدمه  قوم نشود و به

 هر  آورد و بهی ون بير  حياط بار ديگر مرا به22و21
،   حياطء در هر گوشه.  برد  حياطء از چهار گوشهک ي

 متر   پانزده  متر و عرض  بيست  طول بهی  بزرگ اتاق
ی سنگی ا  طاقچه  اتاق  اين دورتادور داخل23.  ديدم

   آه  قرار داشت در زير آنی  ديوار با اجاق  به چسبيده
  خادمين«:  گفت   من او به24.  رفت ی بكار م طبخی برا
آنند، در  ی م  تقديم  قوم را آهی هاي ی خدا قربان ءخانه
 ».پزند ی اتاقها م اين

 
  استی  خدا جارء  از خانه آهی ا رودخانه

 ء  ورودی خانه  راه  مرد بار ديگر مرا به آن
  ءای از زير آستانه  رودخانه ديدم. خدا آورد

   راست ز سمت و ا  جاری است  مشرق  خدا بطرفء خانه
،  سپس2. گذرد  جنوبی قربانی می ، يعنی از سمت خانه

 آورد و از   بيرون  شمالی از حياطء  دروازه مرا از راه
.   بيرونی رفتيم  شرقی حياطء  دروازه ، به آنجا دور زده
 ء  جنوبی دروازه  از سمت  رودخانه  آب در آنجا ديدم

گيری خود  ه انداز  مرد با چوب آن3. شرقی جاری بود
   گرفت  اندازه  شرق  بطرف  رودخانه پانصد متر در طول

   نقطه  در اين آب.  عبور داد و در آنجا مرا با خود از آب
پانصد متر ديگر 4. رسيد  می  قوزک پايم  به از رودخانه
 از   آه  گفت  من  و باز به  گرفت  اندازه  رودخانه در طول

پانصد 5. رسيد  می  تا زانويم  آب  دفعه اين.   عبور آنم آن
پانصد متر . رسيد  می  تا آمرم  آب متر دورتر از آن
   بود آه  بقدری عميق  بار رودخانه ديگر پيمود و اين

 از   شناآنان  و مجبور بودم  عبور آنم  از آن توانستم نمی
 .  بگذرم آن
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؛ بعد   بخاطر بسپارم ام  ديده  را آه  آنچه  گفت  من او به6
   هنگام به7.  بازگرداند  رودخانه را از آنار آنم

ی  زياد  درختان  رودخانه  در دو طرف  ديدم بازگشت
 !اند سبز شده

  ء و دره  بيابان  از ميان  رودخانه اين«:   گفت  من او به8
   دريای مرده  و به  جاری است  شرق  سمت  به اردن
و آنها دهد  ريزد و در آنجا آبهای شور را شفا می می

   اين  با آب هر چيزی آه9. گرداند را پاک و گوارا می
 دريای  ماهيان. شود  می  پيدا آند، زنده  تماس رودخانه
 شفا   آبهايش شوند، چون  زياد می نهايت  بی مرده
 جاری شود، در آنجا   آب  اين  هر جا آه به. يابند می

  دريای  در ساحل ماهيگيران10. آورد  پديد می حيات
   مشغول  عجاليم  جدی تا عين ايستند و از عين  می مرده

 پر از تورهای   آن ساحل. شوند ماهيگيری می
، آنها را   برای خشک شدن ماهيگيری خواهد شد آه

 دريای   مثل دريای مرده. اند  آرده  پهن جلو آفتاب
ولی مردابها 11.  ماهيها پر خواهد شد  از انواع مديترانه

 همانطور شور  ، بلكه  شفا نخواهند يافت و باتالقهايش
   انواع  دريای مرده در سواحل12. باقی خواهند ماند

 هرگز   برگهايشان  خواهند روييد آه  ميوه درختان
 خواهند   پر ميوه  هميشه  نخواهند شد و درختان پژمرده

   بار خواهند آورد، چون  به  تازه  محصول بود و هر ماه
آبياری  ،  خدا جاری استء  از خانه  آهای  رودخانه با آب

 آنها خوراک مقوی و برگهای آنها ء ميوه. خواهند شد
 ». خواهد بود شفابخش

 
   اسرائيل سرزمينی مرزها

   اين  بايد به  اسرائيل سرزمين«: فرمايد یخداوند م13
  به:  شود  تقسيم  اسرائيلء  قبيله  دوازده  ميان ترتيب
،  شود  داده  دو قسمت)ی و منس مافراي (  يوسفء قبيله

  قسمتک ديگر يی ها از قبيلهک  هر ي بهی ول14
   قسم پدرانتانی  برا من.  شود دادهی بطور مساو

،  ، پس  بدهم  ايشان  را به  زمين  اين  آه  بودم خورده
 .شما خواهد بودک  مل  زمين ، اين حال

و    تا شهر حتلون مديترانهی از دريای مرز شمال«15
   و از آنجا تا شهر صدد ادامه  حمات از آنجا تا گذرگاه

 در   آه  و سبرايم  بيروته  سمت  به سپس16، يابد یم

رود و  ی م  قرار دارند پيش  و حمات  دمشق مرز ميان
  ، ختم  است  در سرحد حوران  آه  شهر تيكن به
 تا  مديترانهی از دريای  مرز شمال پس17. شود یم

   و دمشق  خواهد بود و حمات ر شرق د شهر عينون
 .  قرار خواهند داشت  آن در شمال

   حوران  تا آوه  از شهر عينونی،مرز شرق«18
 در   پيچيده  غرب  سمت  از آنجا به سپس. خواهد بود

از . رسد ی م  رود اردن  به جليلی دريای  جنوبء دماغه
رود و از آنار  ی م  پيش آنجا در امتداد رود اردن

 را از  رسد و اسرائيل ی تامار م  به  گذشته مردهی يادر
 و جلعاد در  ، دمشق  حوران زمين. آند یجلعاد جدا م

 .  قرار خواهند داشت  آن شرق
   قادش های مريبوت مرز جنوبی از تامار تا چشمه«19

 مرزی مصر ء ، از آنجا در مسير رودخانه  شده آشيده
 .رسد  می ه دريای مديتران ، به امتداد يافته

 در  آغاز شدهی مرز جنوبی از انتهای مرز غرب«20
ی  مرز شمال يابد و به ی م  ادامه مديترانهی امتداد دريا

 .شود ی م ختم
   قبايل  مرزها بايد بين  اين  محدود ميان زمين«21

ی  برا ارثک  ي  را چون زمين22.  شود  تقسيم اسرائيل
 در   آه ايشانی اه  و خانواده غريبانی  و برا خودتان
  آنها بايد از همان.  نماييد  شما هستند، تقسيم ميان
 .ها برخوردار باشند یشما اسرائيلی  و مزايا حقوق

 در  آهی ا قبيلهی ها بايد از زمينها  غريبه  اين سهم23
   آه  را من اين.  شود  داده  ايشان آنند، به یمی  زندگ آن

 ». ام  گفته خداوند هستم
 

   اسرائيل  سرزمين تقسيم
  هر  سهم ها و زمين قبيلهی  اسام  است اين
   دانء  قبيله زمينی مرز شمال: از آنهاک ي

ی باشد، از دريا ی م سرزمينی  مرز شمال  همان آه
،   حمات ، و از آنجا تا گذرگاه  تا شهر حتلون مديترانه

   آشيده  و حمات  دمشق  و مرز بين شهر عينون
  اسرائيلی  مرز شرق  بين  ديگر آه  قبايل سهم. شود یم

   ترتيب گيرد، به ی قرار م  در غرب مديترانهی و دريا
 ی،اشير، نفتال:   زير است  شرح  به  جنوب  به از شمال

 .، يهودا ، رئوبين  افرايمی،منس
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  قرار دارد آهی  مخصوص  يهودا، زمين در جنوب8
 و   است نيم آيلومتر و   دوازده  جنوب  به از شمال

از ک  هر ي  برابر طول  غرب  به  از شرق  آن طول
 .باشد ی م  اسرائيل قبايلی زمينها

 خداوند  ، ملک مقدس  مخصوص  زمين  اين در وسط9
 آيلومتر   ده  و عرض  آيلومتر و نيم  دوازده  طول به

 خواهند   زمين  سهمی از اين آاهنان10. قرار دارد
 آيلومتر و   دوازده  غرب  به رق از ش  آنان سهم.  داشت
 ء خانه. باشد  آيلومتر می  پنج  جنوب  به  و از شمال نيم

   زمين اين11.  قرار دارد  آاهنان  زمين خداوند در وسط
   مرا اطاعت  آه  است  صادوق  نسل برای آاهنان

 الوی ء  قبيلهء  و بقيه  اسرائيل  قوم نمودند و هنگامی آه
.  مرا ترک نكردند  ورزيدند، ايشان اه شدند و گن گمراه

   زمين ترين  مقدس  آه  قسمت ، اين  زمين  تقسيم هنگام12
   آنار آن زمينی آه.  باشد  ايشان  مخصوص ، سهم است

 و  شكل13.   است  ساير الويان  سكونت قرار دارد محل
 روی   دو زمين اين. باشد  می  اول  زمين  مثل  آنء اندازه
   آيلومتر عرض  و ده  طول  آيلومتر و نيم ه دوازد هم

   ملک مقدس  آه  زمين  قسمتی از اين هيچ14. دارند
 آسی   و يا به  يا معاوضه ، نبايد فروخته خداوند است

 خداوند   به  و متعلق  مقدس  زمين اين.  شود  داده انتقال
 . است

  طول  بهی ا  خداوند، منطقه مقدسک  مل در جنوب15
   دو آيلومتر و نيم  و عرض  آيلومتر و نيم دوازده

  توانند در آن ی م قوم.  وجود دارد  عمومء استفادهی برا
شهر .  نمايند  استفاده آنند و از زمينی  زندگ قسمت

   شكل  شهر به اين16.  شود  ساخته  آن بايد در وسط
 متر   و پنجاه  دو آيلومتر و دويست  ضلع بهی مربع
   عرض بهی  خال زمينک ور شهر يدورتاد17. باشد

.  شود  تعيين چراگاهی  متر برا  و پنج صد و بيست
   آيلومتر و عرض  پنج  طول بهک  هر ي دو مزرعه18

در ی  و ديگر  شرق در طرفی  آيلومتر، يك دو و نيم
  اين.  باشد مقدسک  مل  به  شهر، متصل  غرب طرف
. باشد یشهر می  اهال  عمومء استفادهی  برا مزارع

 باشند  آهی ا  شهر، از هر قبيله  ساآنان تمام19
 . آنند توانند از آنها استفاده یم

   خداوند روی هم  با ملک مقدس  منطقه  اين تمام20
   تشكيل  آيلومتر و نيم  دوازده  ضلع مربعی به

 .دهند می
   به  شكل  مربعء  ناحيه  اين دو طرفی زمينها22و21
 مرز   به  زمينها از شرق  اين. دارد تعلق» رهبر«

 محدود  آنی  مرز غرب  به  و از غرب اسرائيلی شرق
   به  يهودا و از جنوب  زمين  به هستند، و از شمال

 .شوند ی م  ختم  بنيامين زمين
  قبايل ، زمينهای ساير  مخصوص  زمين در جنوب23-27

ی  مرز شرق  بين  آه  قبايل  اين سهم.  قرار دارند اسرائيل
   قرار دارد به  در غرب  و دريای مديترانه اسرائيل
،  بنيامين:   زير است  شرح  به  جنوب  به  از شمال ترتيب
 .، جاد ، يساآار، زبولون شمعون

  های مريبوت مرز جنوبی جاد از تامار تا چشمه28
 مرزی  ء، و از آنجا در مسير رودخانه  شده  آشيده قادش

 .رسد  می ريای مديترانه د  به مصر امتداد يافته
   اين  بايد به  اسرائيل سرزمين«: فرمايد یخداوند م29

 ». شود  تقسيم  اسرائيلء  قبيله  دوازده  بين ترتيب
 

 شهری ها دروازه
   نام  به  دارد و هر دروازه  دروازه شهر دوازده30-34

 هر يک از  طول. شود  می  ناميده  اسرائيل يكی از قبايل
  متر  و پنجاه ر دو آيلومتر و دويستحصارهای شه

، يهودا   رئوبين  نام های حصار شمالی به دروازه.  است
   نام های حصار شرقی به دروازه. و الوی می باشند

های حصار  دروازه. باشند  می  و دان ، بنيامين يوسف
   ، يساآار و زبولون  شمعون  نام جنوبی به
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 جاد، اشير   نام های حصار غربی به دروازه .باشند می

 .باشند و نفتالی می
شهر  «  آن باشد و نام ی آيلومتر م  شهر نه محيط35
 . است» خدا


