
 

عزرا
 
عزرا .  است» عزرا« زياد  ل احتما  به  آتاب  اينء نويسنده. دهد ی م را ادامهی  قبل آتابی  رويدادها  آتاب اين
 خداوند   و عبادت  پرستش  به داد تا دوباره یمی  را يار او مردم.  پژوهشگر  و هم  آاتب  بود، هم  آاهن هم

 . شوند مشغول
   بابل  از ميالد، به قبل 586   يهودا در سال  سرزمين  از سقوط  ديگر، پس  بسياری از يهوديان عزرا همراه
   يهوديان  به آند و آورش  می  آبير سقوط  آورش  بدست  از ميالد، بابل قبل 539  در سال.  بود تبعيد شده
 . خود بازگردند  سرزمين بخشد تا بتوانند به آزادی می
. شوند  می رهسپار اورشليم»  زروبابل« رهبری  نفر بودند به 50ر000 حدود   آه  يهوديان  گروه نخستين

اما آار .  خدا را بازسازی آنندء  خانه شوند تا ساختمان  آار می  به  دست  يهوديان،  اورشليم بمجرد ورود به
 دستوری  آنند آه  را متقاعد می  اردشير پادشاه مخالفين. شود  روبرو می  دشمنان آنها فوری با مخالفت
   خدا برای چندين ءانه آار ساختمانی خ  ترتيب بدين.  خدا بازداردء  را از بازسازی خانه صادر آند و يهوديان

 .شود  می  خدا تكميل ء خانه  ساختمان  دوم  بدستور داريوش  سرانجام آيد، تا اينكه  درمی  تعويق  حالت  به سال
   راهی اورشليم  از بابل خانواده 2ر000   خدا، عزرا همراه ء خانه  از بازسازی ساختمان  پس هشتاد سال

 .رسد  می  اورشليم  به  سالمت  نيز به  گروه ، اين ر مخاطره سفری پ  از چهار ماه پس. شود می
  ازدواجی  غيريهود  با زنان از يهوديانی ا  عده دهند آه ی م  عزرا اطالع  يهود به ، بزرگان در اورشليم

  و  گناه  به  مردم سرانجام. آند ی دعا م و گريهک  خود با اش قومی شود و برا ی م عزرا ناراحت. اند آرده
 .آيند ی خود برم اصالحی آنند و در پ ی م  خود اعتراف اشتباه

 

 آند ی را صادر م  يهوديان  بازگشت  فرمان آورش
 ،  پارس ، پادشاه  آورش  سلطنت  اول در سال

   ارميای نبی فرموده  توسط  را آه خداوند آنچه
   داشت  را بر آن خداوند آورش* . رساند  انجام بود، به

 سراسر   به  را نوشته تا فرمانی صادر آند و آن
 :  فرمان  آن  متن  است اين.  بفرستد  پهناورش سرزمين

   آه دارم ی م ، اعالم  پارس  پادشاه ، آورش من«2
   من  را به جهانک  ممال آسمانها، تمامی خداوند، خدا

او ی  برا  آه  است  امر فرموده  من  و به  است بخشيده
.  بسازمی ا  خانه  در يهودا است  آه در شهر اورشليم

   من  در سرزمين آهی ان يهودي ، از تمام بنابراين3
 آنجا بازگردند  توانند به ی بخواهند م آهی هستند، آسان

                                                 
ارميای نبی قبًال پيشگويی کرده بود که يهوديان به مدت    *

نگاه کنيد به . ها خواهند بود  سال در اسارت بابلی70
 .10: 29 و12: 25ارميا 

 بنا   را در اورشليم اسرائيلی  خداوند، خدا و خانه
   يهوديان  اين همسايگان4!  باشد  ايشان خدا همراه. آنند

   و چهارپايان  راه ، توشه  طال و نقره  ايشان بايد به
 ».آنند   خدا تقديم ءخانهی بدهند و نيز هدايا برا

   رهبران  در دل  فراوان  ديگر، خدا اشتياق از طرف5
 ايجاد   و الويان ، و آاهنان های يهودا و بنيامين طايفه

   خداوند را دوبارهء  باز گردند و خانه  اورشليم آرد تا به
 برای   بر هدايايی آه ، عالوه  همسايگان تمام6. بنا آنند
،   نمودند، هدايايی نيز از طال و نقره م خدا تقديء خانه
 . دادند  مسافران  به  و چهارپايان  راه توشه

   خداوند را آهء خانهی  نيز اشياء قيمت آورش7
  و در معبد  آورده نبوآدنصر آنها را از اورشليم

.  داد  پس  يهوديان  بود، به  خود گذاشته خدايان
، دستور داد »ميتراداد«دار خود،   خزانه  به آورش8
 بياورد و   بيرون را از خزانهی  اشياء قيمت  اين  تمام آه
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   سرزمين  به آهی  يهوديان  شيشبصر، سرپرست به
 . بدهد گشتند، تحويل یيهودا بازم

 : بودند از عبارتی  اشياء قيمت اين10و9
 عدد 30 سينی طال
 عدد 1ر000  سينی نقره

 عدد 29 های ديگر سينی
 عدد 30  طال جام
 عدد 410   نقره جام

 عدد 1ر000  ديگر ظروف
   به از طال و نقرهی  قيمتء شی *5ر400  رويهمرفته11

   به  يهوديان  شد و او آنها را همراه شيشبصر سپرده
 . بازگرداند اورشليم

 
  بازگشتند  اورشليم  به آهی گروه

 )73-6: 7نحميا (

   نبوآدنصر، پادشاه  زيادی از يهوديانی آهء عده
   بود، به  برده  بابل  به ، آنها را اسير آرده بابل

 خود   زادگاه  به  بازگشتند و هرآس يهودا و اورشليم
:  بودند از  سفر عبارت  در اين  يهوديان رهبران2.  رفت

، نحميا، سرايا، رعياليا، مردخای،  ، يهوشع زروبابل
 .  و بعنه ، مسفار، بغوای، رحوم بلشان
 بازگشتند و تعداد   وطن  به آهی يهوديان یها  طايفه نام

 :  زير است  شرح آنها، به
 ؛نفر 2ر172   فرعوش از طايفه3-35

 ؛نفر 372 شفطيا  ءاز طايفه
 ؛نفر 775   آرحء از طايفه
   و يوآب  يشوع  از نسل آه (  موآب  فحتء از طايفه

 ؛نفر 2ر812) بود
 ؛نفر 1ر254   عيالمء از طايفه
 ؛نفر 945  زتو ءاز طايفه
 ؛نفر 760ی  زآاء از طايفه
 ؛نفر 642ی  بان ءاز طايفه
 ؛نفر 623ی  ببا ءاز طايفه
 ؛نفر 1ر222 ازجد ء از طايفه

                                                 
 آمده تقريبی است؛ متن اصلی 10و 9ارقامی که در آيات    *

 .عبری اين آيات چندان واضح نيست

 ؛نفر 666   ادونيقامء از طايفه
 ؛نفر 2ر056ی  بغواء از طايفه
 ؛نفر 454   عادينء از طايفه
 ؛نفر 98)  حزقيا بود  از نسل آه( آطير ء از طايفه
 ؛نفر 323ی بيصا ء از طايفه
 ؛نفر 112   يورهء از طايفه
 ؛نفر 223   حاشومء از طايفه
 ؛نفر 95 جبار ء از طايفه
 ؛نفر 123  لحم  بيتء از طايفه
 ؛نفر 56   نطوفهء از طايفه
 ؛نفر 128   عناتوتء از طايفه
 ؛نفر 42   عزموتء از طايفه
 نفر؛ 743   و بئيروت  و آفيره  يعاريم های قريت از طايفه
 ؛نفر 621   و جبع رامهی ها از طايفه
 ؛نفر 122   مخماس ءاز طايفه
 ؛نفر 223ی  و عا ئيل بيتی ها از طايفه
 ؛نفر 52 نبو ء از طايفه
 ؛نفر 156   مغبيشء از طايفه
 ؛نفر 1ر254   عيالمء از طايفه
 ؛نفر 320   حاريمء از طايفه
 ؛نفر 725لود، حاديد و اونو ی ها از طايفه
 ؛نفر 345اريحا  ء از طايفه
 .نفر 3ر630   سناعهء از طايفه

   شرح  بازگشتند به  وطن  به آهی تعداد آاهنان36-39
 : زير است
 ؛نفر 973)  بود  يشوع  از نسل آه( يدعيا  از طايفه
 ؛نفر 1ر052 امير  از طايفه
 ؛نفر 1ر247 فشحور  از طايفه
 .نفر 1ر017   حاريم از طايفه

   شرح  برگشتند به  وطن  به آهی تعداد الويان42و41و40
 : زير است
 هودويا   از نسل آه ( ئيل ی و قدم يشوعی ها از طايفه

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

 ؛نفر 128) بودند
،  ، آطير، طلمون  شلوم  از نسل آه( خدا ء  خانه نگهبانان
 .نفر 139 )، حطيطا و شوبای بودند عقوب
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 بازگشتند از   وطن  به  خدا آهء  خانه خدمتگزاران43-54
 :زير بودندی ها طايفه

 ، سيعها، ، قيروس صيحا، حسوفا، طباعوت
 ، ، حاجاب ، عقوب ، حجابه ، لبانه فادون
 ، ، جحر، رآيا، رصين ، جديل  حانانی،شمال

 ،  اسنهی،، بيسا ، فاسيح ، عزه نقودا، جزام
 ، ، حقوفا، حرحور، بصلوت ، بقبوق يم، نفوس معونيم

 ، ، سيسرا، تامح محيدا، حرشا، برقوس
 .، حطيفا نصيح

   سليمان  خادمان  از نسل  افراد نيز آه اين57و56و55
 : برگشتند  وطن  بودند به پادشاه
 ، فرودا،  هصوفرتی،سوطا
 ، ، جديل ، درقون يعله

 .ی و آم  حظبائيم ، فوخرت شفطيا، حطيل
   سليمان  خادمان  خدا و نسلء  خانه زارانخدمتگ58

 . بودندنفر 392، جمعًا  پادشاه
 حرشا،  ، تل  ملح ديگر از تلی  گروه  هنگام در اين59

ی  و ساير شهرها  اورشليم  و امير به ، ادان آروب
  توانستند از طريق یآنها نم. يهودا بازگشتند

اينها 60. اند ی اسرائيل  آنند آه خود ثابتی ها نامه نسب
 جمعًا  داليا، طوبيا و نقودا بودند آهی ها از طايفه

 .شدند ی منفر 652
 و   نامهای حبايا و هقوص  به  طايفه  سه از آاهنان61

 برزالئی  ء طايفه بزرگ. ( بازگشتند  اورشليم برزالئی به
 برزالئی جلعادی   با يكی از دختران  آه  آسی است همان

.)  وادگی او را روی خود گذاشت خان  آرد و نام ازدواج
های  نامه  نسب  نتوانستند از طريق  چون ولی ايشان62

   هستند، از آهانت  آاهنان  از نسل  آنند آه خود ثابت
 نداد از   اجازه  ايشان  به  يهوديان حاآم63.  شدند اخراج
 و   اوريم ء بوسيله  بخورند تا اينكه  آاهنان های سهم قربانی
 واقعًا از   آيا ايشان  شود آه  خداوند معلوم  طرف از* ُتميم
 .  هستند يا نه  آاهنان نسل

 يهودا   سرزمين نفر به 42ر360 جمعًا  پس65و64
 و آنيز  غالم 7ر337 تعداد   بر اين عالوه. بازگشتند

                                                 
 آنها خواست خدا را ءاوريم وتميم دو شیءی بودند که بوسيله   *

 .دادند تشخيص می

.  بازگشتند  وطن  نيز به  زن مرد و نوازنده 200و 
و شتر  435قاطر،  245،  اسب 736آنها 67و66

 . با خود بردند االغ 6ر720
  از سرانی  رسيدند، بعض  اورشليم  به يهوديانی وقت68
  داوطلبانهی  خداوند هدايا خانهی بازسازی  برا قوم
خود ی  بقدر تواناي از ايشانک هر ي69.  آردند تقديم
 500:  بود از  عبارت  رويهمرفته  داد، آه هديه

   و صد دست  نقره آيلوگرم 2ر800 طال و  آيلوگرم
 . آاهنانی  برا لباس

 و   و نوازندگان ، خوانندگان ، الويان  آاهنان پس70
  از مردمی  خدا و بعضء  خانه  و خدمتگزاران نگهبانان

  بقيه.  شدند  ساآن  آن اطرافی  و شهرها در اورشليم
 .خود رفتندی  شهرها  نيز به قوم

 
  قربانگاهی بازساز

   سرزمين  به  آسانی آه مام، ت  سال  هفتم در ماه
 در   بودند از شهرهای خود آمده يهودا بازگشته

 پسر   آاهن  يهوشع آنگاه2.  شدند  جمع اورشليم
 و   پسر شئلتئيل ، و زروبابل  و ساير آاهنان يهوصادق
.  بنا آردند  را دوباره  خدای اسرائيل  او قربانگاه خاندان
 موسی، مرد خدا،   تورات  در آتاب  همانطور آه سپس

  های سوختنی تقديم  بود، قربانی  شده دستور داده
   خود بازگشته  سرزمين  به  يهوديانی آه گرچه3. نمودند

ترسيدند،   بودند می  سرزمين  در آن بودند از مردمی آه
 خود بنا آردند و   را در جای سابق  قربانگاه با اينحال
  صر را به و ع های سوختنی صبح ، قربانی روی آن

  ها را همانطور آه آنها عيد خيمه4.  نمودند خداوند تقديم
 بود، برگزارآردند   شده  موسی نوشته  تورات در آتاب
 برای هر  هايی را آه  روزهای عيد، قربانی ودر طول
،   پس از آن5.  نمودند  بود، تقديم  شده روز تعيين

،  های سوختنی روزانه  قربانی آنهابطور مرتب
 ء ه نو و جشنهای ساليان  ماه  جشن های مخصوص بانیقر

ها،   قربانی  بر اين عالوه. آردند  می خداوند را تقديم
  روز اول6. شد  می  خداوند تقديم  به  هم هدايای داوطلبانه

 خداوند، ء های خانه  پايه  از گذاشتن ، حتی قبل  هفتم ماه
 برای های سوختنی  قربانی  تقديم  به  شروع آاهنان

 .خداوند آردند
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  خدا خانهی بازساز
بنا و نجار ی ا  خدا عدهء خانهی بازسازی  برا سپس7

 مواد  صور و صيدونی  اهال  آردند و به استخدام
   دادند و از آنها چوب  زيتون  و روغن  شرابی،غذاي

   دريا، به ، از طريق  چوبها از لبنان اين. سرو گرفتند
  ، پادشاه  آورش ءاينها با اجازه  تمام. شد ی م يافا حمل
 .  گرفت ی م ، انجام پارس

،   اورشليم  به  ورود يهوديان  دوم  از سال  دوم در ماه8
   به  آسانی آه  و تمام ، الويان ، آاهنان ، يهوشع زروبابل
 خدا ء  بودند آار بازسازی خانه  يهودا بازگشته سرزمين
   يا بيشتر سن ال س  بيست الويانی آه.  آردند را شروع

.  آنند  آار نظارت  شدند تا بر اين داشتند، تعيين
 و   و پسران  يشوع  بعهده  برآار آارگران نظارت9

)  هودويا از نسل (  و پسرانش ئيل  و قدمی برادرانش
   آار به  حيناداد نيز در اين  طايفه الويان. ( شد گذاشته
 .)آردند  آمک می ايشان

   شد، آاهنان  خداوند گذاشته انههای خ وقتی پايه10
 خود را پوشيدند و شيپورها را   مخصوص لباس

   سنجهای خود را به  آسافء  طايفه نواختند و الويان
، خداوند را   داود پادشاه  رسم صدا درآوردند تا مطابق

 خداوند   در وصف  آلمات  با اين ايشان11.  آنند ستايش
 برای  و محبتش  خداوند نيكوست«: سراييدند می

  ءگذاری خانه  برای پايه سپس» ! پايان  بی اسرائيل
.  با صدای بلند، خدا را شكر آردند  قوم خداوند، تمام

   آه  قوم  و سران  و الويان اما بسياری از آاهنان12
 برای خداوند   سليمان ای را آه پير بودند و خانه

 خداوند را ء های خانه  بودند، وقتی پايه  بود ديده ساخته
شد ديدند، با صدای بلند گريستند، در   می  گذاشته آه

آسی 13. آوردند  از شادی فرياد برمی  ديگران حاليكه
   را از فرياد شادی تشخيص  صدای گريه توانست نمی

   از فاصله  بلند بود آه  صداها چنان دهد، زيرا اين
 .رسيد  می  گوش نيز به دور

 
  خداء هخانی  با بازساز مخالفت

   شنيدند آه  يهودا و بنيامين  مردم وقتی دشمنان
  اند و مشغول  بازگشته  تبعيد شده يهوديان
نزد 2 هستند،   خداوند، خدای اسرائيلء بازسازی خانه

  بگذاريد ما هم«:  آمدند و گفتند  قوم  و سران زروبابل
 ما  ، چون  خدا با شما همكاری آنيمء در بازسازی خانه

  از وقتی آه.  پرستيم  را می  شما، خدای يگانه ثل م هم
   اينجا آورده ، امپراطور آشور، ما را به اسرحدون

 ». ايم  برای خدای شما قربانی آرده  هميشه است
 يهود   قوم  و ساير سران  و يهوشع زروبابلی ول3

 آار   در اين دهيم ی نم  شما اجازه به«:  دادند جواب
،  اسرائيلی  خداوند، خداء خانه. باشيدک شري

،   است  داده  فرمان  پارس  پادشاه  آورش همانطور آه
 ». شود  ساخته  اسرائيل  قوم  دست بايد به

   يهوديانء  روحيه  تضعيف  آنجا به  ساآنان پس4
 بسيار   خدا موانعء خانهی ، در آار بازساز پرداخته

  ه رشو از مقاماتی  برخ  به در ضمن5. ايجاد آردند
  آارشكنيها در تمام  اين.  آنند  آنها اقدام دادند تا عليه

  تا سلطنت و   وجود داشت  آورش  سلطنت دوران
 * .  يافت  ادامه داريوش

 
  اورشليمی  با بازساز مخالفت

 يهودا و   مردم  خشايارشا، دشمنان در آغاز سلطنت6
 .ادند، فرست  آنها برای پادشاه ای عليه نامه  شكايت اورشليم

  ای عليه  نامه  اردشير نيز شكايت  سلطنت در دوران7
 را   نامه  شكايت اين.  شد  نوشته  يهودا و اورشليم مردم
   و زبان  خط  به  و رفقای ايشان ، ميتراداد، طبئيل بشالم
  آسان9و8.  نوشتند  پارس  برای اردشير، پادشاه**ارامی

  بر ضد مردم  نامه  شكايت  اين  در نوشتن ديگری آه
  رحوم : بودند از  داشتند عبارت  دست يهودا و اورشليم

   و مقامات ای از قضات فرماندار، شمشائی منشی، عده
)   است  در عيالم آه (  و شوش ، بابل  از ارک ديگری آه

 آشور   ديگر آه ای از قومهای مختلف و نيز عده10بودند، 
سرزمينهای خود  و قدرتمند، آنها را از   بزرگ بانيپال
 رود   و ساير شهرهای غرب  در سامره  آورده بيرون
 . بود  داده  اسكان فرات

                                                 
رويدادهايی که در .  بخوانيد24 اين مطلب را در آيه ءدنباله   *

 .بعد اتفاق افتاده استحدود يک قرن ,  آمده23-6آيات 

 اين کتاب به زبان عبری نيست بلکه به 18: 6 تا 8: 4از  **
 .ارامی است که زبان رسمی سرزمين پارس بود
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  اردشير پادشاهی  برا آهی ا  نامه  متن  است اين11
 :، فرستادند پارس

،   هستيم  رود فرات  غرب  از ساآنان  آه ما بندگانت«
 شما  ان فرم  به  يهوديانی آه  آه نماييم  می  را آگاه پادشاه12
   محل  شهر را آه خواهند اين اند، می  شده  منتقل  اورشليم به

  آنها مشغول.  بازسازی آنند  است  بوده  و آشوب شورش
   آگاه پادشاه13.  هستند هايش  حصار و تعمير پايه ساختن

   ساخته  دوباره  شهر و حصارهايش  اگر اين باشند آه
  واهد بود، زيرا بعد از آن خ  پادشاه  زيان  به گمان شود، بی
  چون14.  نخواهند داد  و خراج  شما باج  ديگر به يهوديان
   آه  نيست ، شايسته خوريم  را می  و نمک پادشاه ما نان
 تا  ای فرستاديم ، نامه برای همين.   را ببينيم  پادشاه زيان
  استدعا داريم15.   سازيم  ماجرا آگاه  را از اين پادشاه

 را   نياآانتان  تاريخ  مورد آتاب رماييد در ايندستور ف
   در اين  گذشته  در قرون  گردد آه بررسی نمايند تا معلوم

   اين در حقيقت.   است  شورشهايی برپا گشته شهر چه
 برضد   آن  ساآنان  آه  است  شده  خراب  آن  سبب شهر به
د،  آنن  حكومت خواستند بر آن  می  و حكامی آه پادشاهان

   آه سازيم  می  را آگاه  پادشاه پس16. آردند  می  شورش مدام
، ديگر   شوند، پادشاه  ساخته  شهر و حصارهايش اگر اين
 در   آه  از قلمرو خويش  قسمت  نگهداری اين قادر به
 ».، نخواهند بود  است  رود فرات غرب

ی منشی  فرماندار و شمشائ  رحوم  به  پادشاه پس18و17
 رود  غربی  و نواح  در سامره  آه  ايشان انو همدست
 : داد  جواب  بودند، چنين  ساآن فرات

 بوديد رسيد و   فرستاده آهی ا نامه! درود بر شما«
  دستور دادم19.  شد  خوانده منی  برا  از ترجمه پس

 شهر   اين  ساآنان  شد آه معلوم. آنندی  و بررس تحقيق
   و آشوب  شورش ان پادشاه  عليه از ديرباز هميشه

 قدرتمندی  پادشاهان  آه  فهميدم همچنين20. اند برپا آرده
   رود فرات  بر سراسر غرب اند آه  بوده در اورشليم
   و خراج  و باج آردند، و جزيه یمی فرمانرواي

 دستور بدهيد   مردان  اين ، به بنابراين21. گرفتند یم
 صادر  ن م از جانبی  دارند و تا فرمان  نگه دست

 آنيد و  اقدامی فور22. نكنندی نشود شهر را بازساز
 ». را بگيريد  فتنه جلو اين

 و  رحومی ، برا  پارس  اردشير، پادشاهء نامهی وقت23
   شد، آنها با عجله  خوانده  ايشان و همدستانی شمشائ

 را بزور مجبور آردند   رفتند و يهوديان  اورشليم به
 . از آار بكشند دست

 
 شود ی م  شروع  خدا دوبارهء خانهی زسازبا
   سلطنت  دوم  خدا تا سال خانهی آار بازساز24

 . بود  مانده  متوقف  پارس ، پادشاه داريوش
 

 پسر( اسامی حجی و زآريا   دو نبی به آنگاه
   خدای اسرائيل  پيغام  دادن  آردند به شروع) عدو

   و يهوشع بابلوقتی زرو2.  و يهودا  اورشليم  يهوديان به
 شدند   خدا مشغول ء بازسازی خانه  آنها را شنيدند، به پيغام
 . آمک آردند  آنان  دو نبی نيز به و اين

   رود فرات  استاندار غربی، تتنا  هنگام در اينی ول3
 آمدند و   اورشليم  آنها به و همدستانی و شتربوزنا

 خدا ء نه خا  است  داده  شما اجازه بهی  آس چه«: گفتند
 از  سپس4»  آنيد؟  را تكميل را بسازيد و ساختمانش

   ساختن  مشغول را آهی  آسان  تمام آنها خواستند نام
  از آنجا آهی ول6و5.  بدهند  ايشان  خدا بودند، به خانه

بود، آنها نتوانستند از ی  يهود  سرپرستان خدا مراقب
و ی  شتربوزنای، تتنا پس. آنندی  جلوگير آار ايشان
 بودند   رود فرات  غرب  مقامات  آه  ايشان همدستان
   پادشاه  داريوش  اطالع بهی ا نامهی  را ط جريان

   چنين  نامه متن7.  ماندند رسانيدند و منتظر جواب
 :بود

 !  پادشاه درود بر داريوش
 ء  خانه  ساختمان  محل  ما به رساند آه یمی  آگاه به8

 را با   خانه  اين  و ديديم م رفتي  يهوديان بزرگی خدا
در ديوار ی چوبی سازند و تيرها ی م بزرگی سنگها

   پيش و با موفقيتی  تند آار به. گذارند ی آار م آن
   چه  آه  پرسيديم  ايشان ما از سرپرستان9. رود یم
  سپس10.   است  آار را داده  اينء  آنها اجازه به  یآس

   آه شما برسانيمی  آگاه  تا به آنها را پرسيديمی نامها
 . هستندی  آسان  چه  ايشان سرپرستان

 و   خدای آسمان ما خدمتگزاران«:  بود  اين جوابشان11
   بوسيله  قرنها پيش  خدا را آه  خانه  و اآنون  هستيم زمين
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اجداد 12.  سازيم  می  بنا شد، دوباره  اسرائيل  بزرگ پادشاه
   را به  خدا ايشان دند، پس آور  خشم  را به ما خدای آسمان

   خانه  آرد و او اين  تسليم  بابل  نبوآدنصر، پادشاه دست
   بابل ، به  را اسير آرده  اسرائيل  نمود و قوم را خراب

   اول ، در سال  بابل ، فاتح  پادشاه اما آورش13. برد
   خدا از نو ساخته  خانه  فرمانی صادر آرد آه سلطنتش

  ای را آه  طال و نقره  ظروف او تمام  همچنين14. شود
 ء  و در بتخانه  گرفته  خدا از اورشليم نبوآدنصر از خانه

  آورش.  خدا بازگرداندء  خانه  به  بود، دوباره  گذاشته بابل
   سمت  او را به  خودش  شيشبصر آه  را به  ظروف اين

 او  و به15 بود، سپرد   آرده فرمانداری يهودا تعيين
   خدا در اورشليمء  خانه  محل  را به  ظروف داد آهدستور 

.  بنا آند  دوباره  محل  خدا را در آن ءبازگرداند و خانه
 خدا را ء های خانه  آمد و پايه  اورشليم  شيشبصر به پس16

،   هستيم  بنای آن  ما مشغول  تابحال  وقت ؛ و از آن گذاشت
 ».  است  نشده ولی آار هنوز تمام

دانند امر فرمايند تا در   می  صالح گر پادشاه ا حال17
 آيا   آنند و ببينند آه  تحقيق  سلطنتی بابلء آتابخانه

؟   يا نه  است  فرمانی داده  چنين  پادشاه بدرستی آورش
 . فرمايند  ما ابالغ  خود را به  خواست  پادشاه سپس

 
   داريوش فرمان

 در   داد آه  فرمان  پادشاه  داريوش آنگاه
ی  اسناد در آنجا نگهدار ، آه  بابلء آتابخانه

   اآباتان  در آاخ سرانجام2.  بپردازند  تحقيق شد، به یم
  پيدا آردند آهی  طومار  مادهاست  در سرزمين آه
 : بود  شده  نوشته  چنين آنی رو

 خدا  ، در مورد خانه  پادشاه  آورش  سلطنت  اول در سال3
 : صادر شد  پادشاه  از طرف  فرمان ، اين در اورشليم

  ساخته  ، دوباره هاست ی قربان  تقديم  محل  خدا آهء خانه
  * ذراع شصتک ، هر ي خانهی  و بلند عرض. شود
ک  و ي  بزرگ  سنگ  رديف  از سه ديوار آن4. باشد
 از   آن  هزينه تمام.  شود ، ساخته آنی  رو  چوب رديف
ی ا  طال و نقره وفظر5.  شود  پرداخت  پادشاه ءخزانه
   آورده  بابل  و به  خدا گرفتهء  نبوآدنصر از خانه آه

                                                 
 .حدود بيست و هفت متر است» شصت ذراع«   *

، در   سابق  و مثل  بازگردانيده  اورشليم  به بود، دوباره
 . شود  خدا گذاشته خانه

ی تتنای  را برا  فرمان  اين  پادشاه  داريوش پس7و6
 رود   غرب و ساير مقاماتی استاندار، شتربوزنا

 : بودند فرستاد  ايشان ستان همد  آه فرات
 شود   ساخته  در جای سابقش  خدا دوبارهء بگذاريد خانه

   دست  يهود آه  قوم  فرماندار يهودا و سران و مزاحم
 برای  بلكه8.  خدا هستند، نشويدء  خانه اندر آار ساختن

 ساختمانی را از   مخارج  تمام درنگ  آار بی پيشرفت
 رود   غرب  در طرف تی آه سلطنتی، از مالياء خزانه
هر روز، 10و9. شود، بپردازيد آوری می  جمع فرات
   هستند به  در اورشليم  آاهنانی آه  درخواست طبق
 و نيز گاو و   زيتون ، روغن ، نمک ، شراب  گندم ايشان
 مورد پسند خدای  هايی آه  بدهيد تا قربانی  و بره قوچ

 و  المتی پادشاه نمايند و برای س ، تقديم آسمانی است
 مرا تغيير دهد،   فرمان  اين هر آه11.  دعا آنند پسرانش
 شود و   درست اش  خانه  داری از تيرهای سقف چوبه
   تبديل دان  زباله  به اش  شود، و خانه  دار آشيده  به بر آن
 را تغيير   فرمان  اين  و هر قومی آه هر پادشاه12. گردد

 شهر   خدايی آه  آند، آن  خدا را خرابء دهد و خانه
،   است  آرده  خود انتخابء  خانه  را برای محل اورشليم

 را   فرمان ، اين  پادشاه ، داريوش من.  ببرد او را از بين
 . تأخير اجرا شود  بدون ، پس صادر آردم

ی  فور و همدستانشی استاندار، شتر بوزنای تتنا13
 .  را اجرا آردند  پادشاه فرمان

 
  خداء انهخک تبر

   خدا مشغولء خانهی  بازساز  يهود به  قوم  سران پس14
ی و زآريای آميز حج تشويقی شدند و در اثر پيامها

  مطابق  خدا ء خانه  بردند و سرانجام آار را پيشی نب
 و   و داريوش  آورش  و فرمان اسرائيلی دستور خدا

   اين به15.  شد ، ساخته  پارس اردشير، پادشاهان
   ماه  خدا در روز سوم ءخانهی  آار بازساز يبترت
  ، تكميل  پادشاه  داريوش  سلطنت  ششم از سال» ادار«

 .گرديد
 از  آهی  آسان  و تمام ، الويان  آاهنان  هنگام در اين16

ک  خدا را تبرء خانهی  بودند با شاد بازگشتهی اسير
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   خدا، صد گاو، دويستء خانهک تبری برا17. نمودند
 بز نر نيز  دوازده. شدی  قربان ، و چهار صد بره قوچ
ی  قربان  اسرائيل ء قبيله  دوازده  گناهانء آفارهی برا

 خود   را سر خدمت  و الويان  آاهنان سپس18. گرديد
   شريعت  دستورات  خدا قرار دادند تا طبقء در خانه

 . شوند  آار مشغول بهی موس
 

  عيد پسح
 بودند، در روز   بازگشته  از اسارت يهوديانی آه19

.  گرفتند  را جشن ، عيد پسح  سال  اول  ماه چهاردهم
 عيد تطهير   خود را برای اين  و الويان  آاهنان تمام20

،   قوم  را برای تمام های عيد پسح  بره آردند و الويان
 از   يهوديانی آه پس21.  آردند  ذبح  و خودشان آاهنان
   از اعمال  با آسانی آه راه بودند هم  بازگشته اسارت
 بودند تا خداوند،   آشيده  دست پرست  قومهای بت قبيح

 را   آنند، قربانی عيد پسح  را عبادت خدای اسرائيل
 روز با شادی   فطير را هفت آنها عيد نان22. خوردند
   را بر آن* آشور  گرفتند، زيرا خداوند، پادشاه جشن
 خدای   خدای حقيقی آهء  خانه  تا در ساختن داشت

 . آمک آند  ايشان  باشد، به اسرائيل
 

 روند ی م  اورشليم  به عزرا و همراهانش
،   پارس  اردشير، پادشاه  سلطنت در زمان

عزرا .  عزرا  نام آرد به یمی زندگ یمرد
پسر سرايا بود، سرايا پسر عزريا، عزريا پسر 

  ، صادوق  پسر صادوق ، شلوم حلقيا، حلقيا پسر شلوم
 پسر امريا، امريا پسر  ، اخيطوب پسر اخيطوب

 پسر زرحيا،  ، مرايوت عزريا، عزريا پسر مرايوت
پسر ی  بقی،پسر بقی  عزی،زرحيا پسر عز

 پسر العازار  ، فينحاس  پسر فينحاس ، ابيشوع ابيشوع
 .  اعظم  آاهن و العازار پسرهارون

   را آه ت تورا  يهود بود و آتاب دينی عزرا از علما6
   بود، خوب  داده  اسرائيل  قوم بهی  موس خداوند بوسيله

                                                 
احتماًال منظور پادشاه پارس است که در آن : »پادشاه آشور«  *

هان آشور که  پادشاءءزمان بر سرزمينی که قبًال زير سلطه
 .راند حکومت می, دشمن اسرائيل بودند قرار داشت

  خواست ی عزرا م  هر چه اردشير پادشاه.  دانست یم
عزرا .  با او بود داد، زيرا خداوند، خدايش یمی  و به

 و  از يهوديانی ا  عده و همراه9و8و7  گفتک  را تر بابل
 و  ان، نگهبان ، نوازندگان ، الويان نيز آاهنان
 روز  ايشان.   رفت  اورشليم  خدا بهء  خانه خدمتگزاران

   اردشير از بابل  سلطنت  هفتم  از سال  اول  ماه اول
   پنجم  ماه خدا روز اولی  يار  آردند و به حرآت
عزرا 10.  رسيدند  اورشليم  به ، بسالمت  سال همان
   و بكار بستن  توراتء  مطالعه خود را وقفی زندگ
   اسرائيل  مردم  به  احكامش  و تعليم  آن وراتدست

 . بود نموده
 

  اردشير ءسفارشنامه
 عزرا،   به  اردشير پادشاه آهی ا  نامه  متن  است اين11

 : يهود داد  دين  و عالم آاهن
   و عالم آاهنی  عزرا ، به از اردشير پادشاه12

 . آسمانی  خدا شريعت
   اسرائيل  مردم  از تمام  آه مده  می  فرمان  وسيله  اين به13

   من  در سراسر قلمرو سرزمين  و الويانی آه و آاهنان
   تو به تواند همراه  بخواهد می برند، هر آه بسر می
   مشاورم  و هفت  من تو از طرف14.  باز گردد اورشليم

  شوی تا بر اساس  می  و يهودا فرستاده  اورشليم به
در 16و15.  آنی  آنجا را تحقيق  مردم  وضع  خدايت قوانين
   تقديم  خدای اسرائيل  ما به ای را آه  طال و نقره ضمن
دهند،   می  اهالی بابل ای را آه  و طال و نقره آنيم می

 خدا ء  برای خانه  و آاهنان  يهوديان  با هدايايی آه همراه
 آنجا  وقتی به17.  ببر  اورشليم آنند، با خود به  می تقديم

ها،   هدايا، گاوها، قوچ  از هر چيز با اين  قبلرسيدی
 برای هدايای آردی و نوشيدنی  ها، و موادی را آه بره
   آنها را روی قربانگاه  و تمام  خريداری آن  است الزم
 هر   هدايا را بهء بقيه18.  نما  خدای خود تقديم ءخانه

  دانيد و مطابق  می  صالح  تو و برادرانت طريقی آه
 ما  لوازمی را آه19 . بكار ببريد  خدای شماست خواست

 خدای   به دهيم  می  خدای شما در اورشليمء برای خانه
 خدا ء اگر چيز ديگری برای خانه20.  آنيد خود تقديم
   سلطنتی دريافتء توانيد از خزانه  داشتيد می احتياج
 .نماييد
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دارها در   خزانه  تمام ، به ، اردشير پادشاه من22و21
   هر چه  آه دهم ی دستور م  رود فرات  غرب ناطقم

، از شما  آسمانی  خدا  شريعت  و عالم عزرا، آاهن
   هزار و چهار صد آيلوگرم تا سه  نمايد درخواست

،  ، دو هزار ليتر شراب  گندم  هزار آيلوگرم ، ده نقره
  آهک  و هر مقدار نم  زيتون دو هزار ليتر روغن

  آسمانی  خدا هر چه23. او بدهيد  بهی  باشد فور الزم
 او بجا آوريد، ء خانهی  تأخير برا  باشد، بدون فرموده

  همچنين24.  شود  نازل  و خاندانم  خدا بر من مبادا خشم
،  ، نوازندگان ، الويان  آاهنان  تمام  آه آنم ی م اعالن

 خدا از ء  خانه  و ساير آارآنان ، خدمتگزاران نگهبانان
 . هستند  معاف  ماليات ونه هرگ پرداخت

،   است  تو داده  خدا به آهی عزرا، با حكمتی و تو ا25
دانند  ی را م  خدايت  شريعت را آهی  و قضات حكام
   رود فرات  غرب  مردم  مسايل بهی رسيدگی برا

تو آشنا نباشند، ی  خدا اگر آنها با شريعت.   آن انتخاب
نخواهد از ی ساگر آ26. ی ده  را تعليم بايد ايشان
 آند، بايد   اطاعت تو و دستور پادشاهی  خدا شريعت

   است  او يا مرگ  شود؛ مجازات  مجازات درنگ یب
 .  يا زندان  اموال يا تبعيد، يا ضبط

 بر خداوند،  سپاس«:  عزرا اينطور دعا آرد سپس27
   گذاشت  پادشاه  را در دل  اشتياق  اين خدای اجداد ما آه

.  دهد  زينت  است  در اورشليم داوند را آه خء تا خانه
 و   پادشاه  مرا مقبول  آه آنم  را شكر می خداوند، خدايم28

   قوت  من  گردانيد و به  مقتدرش  مقامات  و تمام مشاوران
 تا   آنم  را جمع های اسرائيل  طايفه  سران بخشيد تا بتوانم

 ». بازگردند  اورشليم  به با من
 

  عزرا بازگشتند  همراه هايی آه خاندان  اسامی سران
ی اسرائيلی ها  طايفه سرانی  نامها  است اين
از  *  من  اردشير همراه  سلطنت در دوران  آه

 : بازگشتند  اورشليم  به بابل
 ؛  فينحاسء ، از طايفه جرشوم2-14

  ايتامار؛ء ، از طايفه دانيال
  داود؛ ، از طايفه)پسر شكنيا ( حطوش

                                                 
 .منظور عزرا است   *

 ؛  فرعوشء  ديگر از طايفهمرد 150و زآريا، 
  مرد ديگر از طايفه 200، و )پسر زرحيا(اليهو عينای 

 ؛  موآب فحت
  زتو؛ ءطايفهمرد ديگر از  300، و ) ئيل یپسر يحز(شكنيا 
 ؛  عادين مرد ديگر از طايفه 50، و ) پسر يوناتان(عابد 

 ؛  عيالمء طايفهمرد ديگر از  70، و )پسر عتليا(اشعيا 
  شفطيا؛ء مرد ديگر از طايفه 80، و ) پسر ميكائيل(بديا ز

 ؛  يوآبء مرد ديگر از طايفه 218، و ) ئيل پسر يحی(عوبديا 
  بنی؛ ءمرد ديگر از طايفه 160، و )پسر يوسفيا ( شلوميت
  ببای؛ مرد ديگر از طايفه 28، و )پسر ببای(زآريا 
  ازجد؛ ءهمرد ديگر از طايف 110، و ) پسر هقاطان ( يوحانان
 .ی بغوا ء ديگر از طايفهمرد 70 زبود و ی،عوتا
 ء  از طايفه  ديگر آهمرد 60، شمعيا و  ئيل ی، يع اليفلط

 . رفتند  اورشليم  بودند، بعدًا به ادونيقام
 

   اورشليم  به بازگشت
رود  ی شهر اهوا م  به آهی  را در آنار رود  همه من15

در ی وقت.  و زديم روز در آنجا ارد  و سه  آردم جمع
 بودند، بازديد   آمده آهی  و آاهنان  از قوم  محل آن

  پس16.  را نيافتمی در آنجا آسی  الوء ، از قبيله آردم
،  ، الناتان ، ياريب ، شمعيا، الناتان ئيل یاليعزر، ار

   بودند به  الويان  سران  را آه ، زآريا و مشالم ناتان
 از علما بودند، احضار  ه آ  و الناتان  يوياريب اتفاق
   عدو، سرپرست پيشی را با پيغام  و ايشان17  آردم

   آه  تا از او و بستگانش  در آاسفيا فرستادم يهوديان
   خدا در آاسفيا بودند بخواهند آهء  خانه خدمتگزارن
  به18.  خدا نزد ما بفرستند خانهی برا یخدمتگزاران

 شربيا را   نام بهی  مرد آاردان ما، ايشانی  خدا لطف
 ما   پيش  و برادرانش  نفر از پسران با هيجده
 و ی،پسر الوی  محلی، محل شربيا از نسل. (فرستادند

 حشبيا و  آنها همچنين19.)  بود پسر اسرائيلی الو
 و  بود با برادرانی  مرار  از نسل اشعيا را آه

.  نفر بودند نزد ما فرستادند  بيست  آه پسرانش
 ء  خانه  از خدمتگزاراننفر 220،   عده بر اين  عالوه20

ی  آسان  افراد از نسل اين. ( شدند  ما ملحق خدا نيز به
  بهک آمی  را برا  ايشان  داود و افرادش بودند آه
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 نفر 220   اينء همهی اسام.)  بودند  نموده  تعيين الويان
 . شد نوشته

ی  همگ  نمودم ، اعالم در آنار رود اهوا بوديمی وقت21
 خود را در حضور   وسيله  اين  تا به  بگيريم روزه
 سفر   در اين  و از او بخواهيم  آنيم خود فروتنی خدا

.  نمايد  حفظ  و اموالمان  و فرزندان  زن ما را همراه
   آنم  درخواست  از پادشاه آشيدم ی م خجالت22

   در مقابل  راه  ما بفرستد تا در طول همراهی سربازان
   بودم  گفته  پادشاه  به  آنند، چون  از ما حمايت ناندشم
   دارند محافظت  او ايمان  به آهی  خدا از آسان آه
  گويند سخت یمک  او را تر را آهی آند، اما آنان یم

 و از خدا   گرفتيم  روزه پس23. نمايد ی م مجازات
   آند و او نيز اين  تا از ما محافظت  آرديم خواهش

 .دآار را آر
   آاهن ، شربيا و حشبيا و ده  آاهنان  سران از بين24

   نگهداری و حمل تا مسئول25   آردم ديگر را انتخاب
 و   و مشاوران  پادشاه  و هدايايی باشند آه طال و نقره

   خدا تقديم ء برای خانه  اسرائيل  دربار و نيز قوم مقامات
   به يی آه و هدايا مقدار طال و نقره27و26.  بودند آرده
 3ر400،   نقره تن 22:  بود از  عبارت  سپردم ايشان

  جام 20 طال،  آيلوگرم 3ر400،   نقره  ظروف آيلوگرم
 مفرغی صيقلی  ، دو ظرف  هزار درهم  ارزش طال به
 . طال گرانبها بود  مثل  آه خالص

خداوند ی شما برا«:   گفتم  آاهنان  اين  به سپس28
   نيز آه  و ظروف  طال و نقره ايد و اين  شده تقديس
اند،   آرده ، هديه اجدادتانی  خداوند، خدا  به مردم
 آنيد   مواظبت ، از آنها بدقت پس29؛ باشند ی م مقدس

   و الويان  آاهنان  سران  به  و آاست  آم تاآنها را بدون
 دهيد تا   تحويل  در اورشليم  اسرائيل  قوم بزرگان و

   و الويان آاهنان30» .اوند بگذارند خد  خانهء در خزانه
   گرفتند تا آنها را به  و هدايا را تحويل طال و نقره

 . ببرند  خدا در اورشليمء خانه
 و   آرديم  از آنار رود اهوا آوچ  اول  ماه در روز دوازدهم31

 سفر از خطر   اين  و خدا ما را در طول  شديم  اورشليمء روانه
   اورشليم  به سرانجام32.  نمود افظت مح  و راهزنان دشمنان
 .  آرديم  روز استراحت  و سه رسيديم

 خدا ء  خانه ، به  اورشليم  به  ورودمان در روز چهارم33
  ، به  آرده  را وزن  و طال و ظروف  نقره  و تمام رفتيم

العازار .   داديم  تحويل آاهنی  پسر اوريا مريموت
يوزاباد پسر ی ها نام بهی  و دو الو پسر فينحاس

  همه34. نيز با او بودندی ، و نوعديا پسر بنو يشوع
   آنها در همان  شد، و وزن  و وزن  هدايا شمرده اين

 . گرديد  يادداشت موقع
، برای خدای   بوديم  از تبعيد بازگشته  ما آهء  همه سپس35

 قربانی   بعنوان بره 77 و  قوچ 96گاو،  12  اسرائيل
   گناه ءبز نر نيز برای آفاره 12 و   نموديم سوختنی تقديم

 او   امرا و حكام  به  پادشاهء وقتی نامه36.  خود قربانی آرديم
 پشتيبانی خود   شد، همگی آنان  داده  رود فرات در غرب
 . داشتند  خدا اعالم  خانه  و ساختن را از قوم

 
 عزرای دعا

  ل اسرائي  قوم  امور، سران  اين  از پايان پس
 و   و آاهنان  قوم  آمدند و گفتند آه من  پيش

 ديار   اين  ساآن پرست بتی  خود را از قومها الويان
ها،  یها، حيت ی آنعان  قبيح اند و از اعمال جدا نكرده

ها  یها، مصر یها، موآب یها، عمون یها، يبوس یفرز
از ی  يهود مردان2. آنند یمی ها پيرو یو امور
   زنان خود و پسرانشانی ا برا قومه  اين دختران
ی  را با قومها  مقدس  قوم  وسيله  اين اند و به گرفته
 و   فساد، سران در اين. اند  آميخته  در هم پرست بت

 .اند  بوده  پيشقدم  قوم بزرگان
ی ، مو  خود را دريدم ، جامه  خبر را شنيدم اينی وقت3

  سپس4.   و متحير نشستم  خود را آندم سر و ريش
ی  از خدا  قوم  گناه  بخاطر اين آهی از آسانی گروه

   تا وقت  شدند و من  جمع ترسيدند نزد من ی م اسرائيل
 .  ماندم عصر، همانطور نشستهی  قربان تقديم

 و با  خود بلند شدمی عصر از جای  قربان در هنگام5
خود را ی  و دستها  زانو زدم  دريده ء جامه همان

خدايا در «:  گفتم6،   بلند آرده يمبحضور خداوند، خدا
   در حضورت  آه آشم ی م  و خجالت نزد تو شرمسارم

 و   ما از سر ما گذشته  گناهان ، چون سر بلند آنم
 ما از  قوم7.   است آشيدهک  فل ما سر بهی خطاها
ی  زياد  گناهان  مرتكب  تا بحال گذشتهی زمانها
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 و   و پادشاهان ما  آه  است  دليل  همين اند؛ به شده
 و اسير و   ديگر آشته  پادشاهان  دست  به آاهنانمان
  تا امروز همی  رسواي ، و اين ايم  و رسوا شده غارت

ی  تو ا  لطف  آه استی  مدت و حال8.  استی باق
از ی ا  و تو عده  ما شده  حال ما، شاملی خداوند، خدا

  دس مق  مكان  در اين  آورده  بيرون ما را از اسارت
   تازه و حياتی  ما شاد و بهی ا مستقر ساخته

تو ما را در ی ، ول  بوديم ما اسير و برده9. یا بخشيده
   ما را مورد لطف  بلكهی،نكردک تری  بردگ حالت

   تازه  ما حيات  تو به.ی قرار داد  پارس پادشاهان
 و در  آنيمی  تو را بازسازء  خانه تا بتوانيمی ا بخشيده
 .  باشيم  در امان هودا و شهر اورشليم ي سرزمين

  ، چه  لطف  همه  از اين  ای خدای ما، پس و حال«11و10
 تو   بار ديگر از دستورات ؟ در حاليكه  بگوييم توانيم می
.  ايم  بودی، سرپيچی آرده  ما داده  به  انبيايت  توسط آه

   را به  بزودی آن  سرزمينی آه  بودند آه  ما گفته آنها به
 بر اثر   آه  آورد زمينی است  خود درخواهيم تصرف
 و   است  شده  نجس  آن پرست  بت  ساآنان  قبيح اعمال

 ما فرمودند  به12.   پر از فساد و پليدی است سراسر آن
 و   اهالی آنجا ندهيم  پسران  خود را به  دختران آه

  آنند و نيز  ازدواج  ايشان  ما با دختران  پسران نگذاريم
   از آن  تا بتوانيم  قومها آمک نكنيم  آن هرگز به
 را برای   و آن مند شويم  حاصلخيز بهره سرزمين

  اما ما مرتكب13.   بگذاريم  ارث  تا ابد به فرزندانمان
   و تو ما را تنبيه  بزرگی شديم  و گناهان  زشت اعمال
 ما   سزاوار بوديم  آه  آمتر از آنچه دانيم ولی می. آردی
با 14.  آزاد شويم   نمودی و گذاشتی از اسارت را تنبيه

 و با  ايم  تو سرپيچی نموده ، باز از دستورات وجود اين
 شک  ، بدون حال.  ايم  آرده  قومهای فاسد وصلت اين

 و حتی يكنفر از ما   گرفت  تو قرار خواهيم مورد خشم
ای خداوند، خدای 15.  باقی نخواهد ماند نيز زنده
   قوم ما بازماندگان.  هستی ، تو خدايی عادل لاسرائي
،  آنيم  می  خود اعتراف  گناه  در حضور تو به اسرائيل

   در حضورت  نيستيم  شايسته  گناه  اين  سبب هر چند به
 ». بايستيم

 
  ی غيريهود از زنانی جداي

 خدا ء  خانه  عزرا در مقابل همانطور آه
 دعا و  آنان يه بود و گر  نهاده بر زمين یرو

 و   و زنان از مردانی  زياد آرد، عده ی م اعتراف
   شدند و با او گريه  جمع نيز دورشی  اسرائيل اطفال
 .آردند

   بود به  عيالم ء از طايفه آه  ئيل ی شكنيا پسر يح سپس2
ی  خدا  به  نسبت  آه آنيم ی م ما اعتراف«:  عزرا گفت
ی  غيريهود زنان با  ، چون ايم  ورزيده خود گناه
ی برای ، باز اميد با وجود اينی ول.  ايم  آرده ازدواج

ی در حضور خداک اين3.  استی  باق اسرائيل یبن
 و   خود جدا شويم  از زنان  آه دهيم ی م  قول خويش

ما .   دور آنيم  سرزمين  از اين آنها را با فرزندانشان
 از خدا  آهی  مورد از دستور تو و آنان در اين

   عمل  شريعت ، و طبق آنيم یمی ترسند پيرو یم
ما از .   آنيم  ما بگو چه  برخيز و به حال4.  نماييم یم

   و آنچه  نااميد نباش  آرد، پس خواهيمی تو پشتيبان
 ».  بده  انجام  است الزم

 و   و الويان  آاهنان  عزرا بلند شد و از سران آنگاه5
   هر چه  بخورند آه م تا قس  خواست اسرائيل ی بن تمام

.  خوردند  قسم  دهند؛ و همه  انجام  است شكنيا گفته
   اطاق  و به  خدا برخاستء  عزرا از برابر خانه سپس6

 در آنجا ماند،   و شب رفت)  پسر الياشيب ( يهوحانان
   گناه  بسبب  نوشيد، چون  آب  خورد و نه  نان نهی ول
 . بود  گرفته  ماتم قوم

   تمام  شد آه  اعالم  سراسر يهودا و اورشليم در پس8و7
 شوند و   جمع  روز در اورشليم  سه  بايد در عرض قوم

 و   سران  تصميم  خودداری آند طبق اگر آسی از آمدن
  خود او هم  خواهد گرديد و  او ضبط  اموال  قوم بزرگان
   از سه پس9.  طرد خواهد شد  اسرائيل  قوم از ميان
 يهودا و   مردان  بود، تمام  نهم  ماه  بيستم روز روز آه
 ء  جلو خانه  شدند و در ميدان  جمع  در اورشليم بنيامين

 و بخاطر   موضوع  اهميت آنها بسبب. خدا نشستند
  سپس10. لرزيدند باريد، می  می  شديدی آه باران

شما «:   گفت  چنين  ايشان  بلند شد و به عزرای آاهن
   غيريهودی ازدواج  با زنان ايد، چون  شده  گناه مرتكب
  اسرائيل  بنی  گناهان  به  آارتان ايد و با اين آرده
   در حضور خداوند، خدای اجدادتان حال11. ايد افزوده
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 جا   او را به  آنيد و خواست  خود اعتراف  گناهان به
 شما هستند   در اطراف خود را از قومهايی آه. آوريد

 ». جدا شويد  بيگانه  زنان ايندور نگهداريد و از 
  ای انجام  گفته آنچه«:  دادند  با صدای بلند جواب همه12
  چون.   آار يكی دو روز نيست ولی اين13.  دهيم می
.  اند زياد است  شده  گناهی آلوده  چنين  به  آسانی آهء عده

   از اين بارد و بيش  می  بشدت  هم  باران در ضمن
 ما در  بگذار سران14.  نجا بايستيم در اي توانيم نمی

 هر  سپس.  آار رسيدگی آنند  اين  بمانند و به اورشليم
 با   شده  تعيين  غيريهودی دارد، در وقت  زن  آه آس

   وضعش  شهر خود بيايد تا به  و قضات بزرگان
آسی 15» . خدای ما از ما برگردد رسيدگی شود و خشم

پسر  ( جز يوناتان نكرد،   پيشنهاد مخالفت با اين
 و   از پشتيبانی مشالم آه)  پسر تقوه(و يحزيا )  عسائيل

 .شبتای الوی برخوردار بودند
 چند نفر   را پذيرفتند و عزرای آاهن  روش  اين قوم16

 را  شان  آرد و اسامی ها را انتخاب  طايفه از سران
 خود را   تحقيق  دهم  ماه ، روز اول  گروه اين.  نوشت
 مردانی   وضع  به  ماه  سه و در عرض17آردند،   شروع

 . داشتند رسيدگی نمودند  بيگانه  همسران آه
 

  داشتند  بيگانه  زنان آهی مردانی اسام
 : داشتند  بيگانه  زنان آهی مردانی  اسام  است اين18

 : از آاهنان
معسيا، :   و برادرانش  پسر يهوصادق  يهوشع ازطايفه

  از  دادند آه  قول  مردان اين19. يا، جدل اليعزر، ياريب
 خود جدا شوند و هر يک برای  ء بيگانه همسران
   برای قربانی تقديم ، يک قوچ  گناهش  شدن بخشيده
 .آرد

 .و زبديای حنان:  اميرء از طايفه20
 .، عزيا ئيل معسيا، ايليا، شمعيا، يحی:   حاريم از طايفه21
،  يا، اسماعيل معسی،اليوعينا:  فشحور از طايفه22
 . ، يوزاباد، العاسه ئيل نتن

 : از الويان23
، فتحيا، ) قليطا  به معروف( قاليا ی،يوزاباد، شمع
 .يهودا، اليعزر

 : از نوازندگان24

 . الياشيب
 : خدا  خانه از نگهبانان

 .ی، اور ، طالم شلوم
 :  قوم از بقيه25

ازار، ، الع رميا، يزيا، ملكيا، ميامين:   فرعوش از طايفه
 .ملكيا، بنايا

، عبدی،  ئيل متنيا، زآريا، يحی:   عيالم از طايفه26
 .، ايليا يريموت

،  ، متنيا، يريموت اليوعينای، الياشيب:  زتو از طايفه27
 .زاباد، عزيزا

 .ی عتالی،، حننيا، زبا  يهوحانان:ی ببا از طايفه28
،  ، عدايا، ياشوب ک، ملو  مشالم:ی بانء از طايفه29

 . ، راموت شآل
، بنايا، معسيا،  عدنا، آالل:   موآب  فحت ءاز طايفه30

 .ی منسی،، بنو ئيل متنيا، بصل
اليعزر، اشيا، ملكيا، شمعيا، :   حاريمء از طايفه32و31

 .، شمريا ک، ملو ، بنيامين شمعون
،  ، زاباد، اليفلط  متاتهی،متنا:   حاشومء از طايفه33

 .ی شمعی، منسی،يريما
، بنايا،  ، اوئيل  عمرامی، معدا:ی بان ايفهاز ط34-37

 ی،، متنيا، متنا ، الياشيب  ونيا، مريموتی،بيديا، آلوه
 .يعسو

، عدايا،   شلميا، ناتانی، شمع:ی بنوء از طايفه38-42
 ، شلميا، شمريا،  عزرئيلی، شارای، شاشای،مكندبا
 . ، امريا، يوسف شلوم

د، زبينا، يدو، ، متتيا، زابا ئيل یيع:  نبو از طايفه43
 .، بنايا يوئيل

 بودند و   گرفته  بيگانه ، زنان  مردان  اينء همه44
  شدهی  فرزندان  صاحب  زنان  از اين از ايشانی بعض
 .بودند


