ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
1

و داود ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ

ﮔﺮم ﻧﻤﯽﺷﺪ2 .و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻗﺎی ﻣﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺎﮐﺮهای ﺟﻮان ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در آﻏﻮش ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﺗﺎ آﻗﺎی ﻣﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮔﺮم
ﺑﺸﻮد3 «.ﭘﺲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺧﺘﺮی ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،او را
ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ4 .و آن دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه را ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﻤﻮده ،او را ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ.
5آﻧﮕﺎه ادﻧﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد «.و ﺑﺮای
ﺧﻮد اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی وی ﺑﺪوﻧﺪ ،ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﭘﺪرش او را در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﯿﺪه ،و ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و او ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮشاﻧﺪام ﺑﻮد
و ﻣﺎدرش او را ﺑﻌﺪ از اﺑْﺸﺎﻟﻮم زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد7 .و ﺑﺎ ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد و
اﯾﺸﺎن ادﻧﯿﺎ را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و اﻣﺎ ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺷﻤﻌﯽ و
رﯾﻌﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن داود ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ادﻧﯿﺎ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.
9و ادﻧﯿﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان و ﭘﺮوارﯾﻬﺎ ﻧﺰد ﺳﻨﮓ زوﺣﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﯿﻦ روﺟﻞ اﺳﺖ،
ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮادراﻧﺶ ،ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ،
دﻋﻮت ﻧﻤﻮد10 .اﻣﺎ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ و ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را دﻋﻮت ﻧﮑﺮد.
11و ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺘﺸﺒﻊ ،ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﻪ ادﻧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ،
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻗﺎی ﻣﺎ داود ﻧﻤﯽداﻧﺪ12 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﯿﺎ ﺗﻮ را ﻣﺸﻮرت دﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد و ﺟﺎن
ﭘﺴﺮت ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ13 .ﺑﺮو وﻧﺰد داود ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪه ،وی را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،آﯾﺎ
ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و او ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ادﻧﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 14اﯾﻨﮏ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯽ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
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15ﭘﺲ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﻃﺎق درآﻣﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮ ﺑﻮد و اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه
را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد16 .و ﺑﺘﺸﺒﻊ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟« 17او وی را ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و او ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ18 .و ﺣﺎل اﯾﻨﮏ
ادﻧﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه اﻃﻼع ﻧﺪارد19 .و ﮔﺎوان و ﭘﺮوارﯾﻬﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ذﺑﺢ
ﮐﺮده ،ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ و ﯾﻮآب ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ را دﻋﻮت ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻨﺪهات ﺳﻠﯿﻤﺎن
را دﻋﻮت ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ20 .و اﻣﺎ ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن
را ﺧﺒﺮ دﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ21 .واﻻ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد«.
22و اﯾﻨﮏ ﭼﻮن او ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺷﺪ23 .و ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ اﺳﺖ «.و او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه درآﻣﺪه ،رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه،
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد24 .و ﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ادﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و او ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ؟ 25زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﮔﺎوان و ﭘﺮوارﯾﻬﺎ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده ،و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ را دﻋﻮت ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ادﻧﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
26ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻨﺪهات ﻣﺮا و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﺑﻨﺪهات ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را دﻋﻮت ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ27 .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺟﺎﻧﺐ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه و آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ﺧﺒﺮ ﻧﺪادی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻗﺎﯾﻢ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؟«
28و داود ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺘﺸﺒﻊ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ «.ﭘﺲ او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
درآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎد29 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎن ﻣﺮا از ﺗﻤﺎم ﺗﻨﮕﯿﻬﺎ رﻫﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ30 ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد31 «.و ﺑﺘﺸﺒﻊ رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد
و ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ ،داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ!«
32و داود ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ33 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎی
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ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ و ﭘﺴﺮم ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺳﻮار ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﻪ ﺟﯿﺤﻮن ﺑﺒﺮﯾﺪ.
34و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ،
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ! 35و ﺷﻤﺎ در ﻋﻘﺐ وی ﺑﺮآﯾﯿﺪ ﺗﺎ او داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻣﻦ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و او را ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺸﻮا
ﺑﺎﺷﺪ36 «.و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع در ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ! ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ37 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺮﺳﯽ وی را
از ﮐﺮﺳﯽ آﻗﺎﯾﻢ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ«.
38و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را
ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﺟﯿﺤﻮن آوردﻧﺪ39 .و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ ،ﺣﻘﻪ روﻏﻦ را از
ﺧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ40 «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﻋﻘﺐ وی ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﻗﻮم ﻧﺎی ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮح ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از آواز اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺸﻖ ﻣﯽﺷﺪ.
41و ادﻧﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن از ﺧﻮردن ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ را
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﯾﻮآب آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺻﺪای اﺿﻄﺮاب در ﺷﻬﺮ؟« 42و ﭼﻮن
او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﯾﻨﮏ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ رﺳﯿﺪ و ادﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮد
ﺷﺠﺎع ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﺒﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽآوری43 «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن در ﺟﻮاب ادﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ ،داود
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ44 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع
و ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن را ﺑﺎ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮار ﮐﺮدهاﻧﺪ45 .و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن
ﻧﺒﯽ ،او را در ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺷﺎدی ﮐﻨﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
آﺷﻮب درآﻣﺪ .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ46 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻠﻮس ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ47 .و اﯾﻀﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻨﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﺎ ،داود ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﻢ
ﺳﻠﯿﻤﺎن را از اﺳﻢ ﺗﻮ اﻓﻀﻞ و ﮐﺮﺳﯽ او را از ﮐﺮﺳﯽ ﺗﻮ اﻋﻈﻢ ﮔﺮداﻧﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺳﺠﺪه
ﻧﻤﻮد48 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ
ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ،اﯾﻦ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«.
49آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ادﻧﯿﺎ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺖ50 .و ادﻧﯿﺎ از
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ را ﮔﺮﻓﺖ51 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺧﺒﺮ داده،
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ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ادﻧﯿﺎ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ52 «.و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﯾﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪی در او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد،
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد53 «.و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را از ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ آوردﻧﺪ و او آﻣﺪه ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮو«.

2

و ﭼﻮن اﯾﺎم وﻓﺎت داود ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎن را وﺻﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ:

»2ﻣﻦ ﺑﻪ راه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﯽروم .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش3 .وﺻﺎﯾﺎی ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی وی ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎ ،و ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ و اﺣﮑﺎم و ﺷﻬﺎدات وی را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ در
ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ،
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯽ4 .و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻗﺮار دارد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ راه ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»5و دﯾﮕﺮ ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد ﻣﯽداﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺎ دو ﺳﺮدار
ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ و ﻋﻤﺎﺳﺎ اﺑﻦ ﯾﺘﺮ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ و ﺧﻮن ﺟﻨﮓ را در ﺣﯿﻦ ﺻﻠﺢ
رﯾﺨﺘﻪ ،ﺧﻮن ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻧﻌﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﺑﻮد ،ﭘﺎﺷﯿﺪ.
6ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ و ﻣﺒﺎد ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ او ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﻓﺮو رود7 .و اﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان ﺑﺮزﻻی ﺟﻠﻌﺎدی اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎ و اﯾﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮادر ﺗﻮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ8 .و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﻌﯽ اﺑﻦ ﺟﯿﺮای
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ از ﺑﺤﻮرﯾﻢ ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ و او ﻣﺮا در روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺳﺨﺖ ﻟﻌﻦ ﮐﺮد،
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ اردن آﻣﺪ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ9 .ﭘﺲ اﻵن او را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﺸﻤﺎر زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد ،ﻣﯽداﻧﯽ .ﭘﺲ ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﻮن ﻓﺮود آور«.
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10ﭘﺲ داود ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﺷﺪ11 .و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد .ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در ﺣﺒﺮون ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد12 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ.
13و ادﻧﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﻧﺰد ﺑﺘﺸﺒﻊ ،ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪ و او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻣﺪی؟« او
ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ14 «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮﻓﯽ دارم «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ15 «.ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،از آن ﺑﺮادرم ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن او ﺑﻮد16 .و اﻵن
ﺧﻮاﻫﺸﯽ از ﺗﻮ دارم؛ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﺮا رد ﻣﮑﻦ «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ17 «.ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﻮﯾﯽ زﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﻮ را رد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ«.
18ﺑﺘﺸﺒﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ«.
19ﭘﺲ ﺑﺘﺸﺒﻊ ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او درﺑﺎره ادﻧﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎدر ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺮﺳﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و او ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﻨﺸﺴﺖ20 .و او ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺰﺋﯽ دارم ﮐﻪ از
ﺗﻮ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﺮا رد ﻣﻨﻤﺎ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺎدرم ﺑﮕﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺗﻮ را رد
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد21 «.و او ﮔﻔﺖ» :اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادرت ادﻧﯿﺎ ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﻮد22 «.ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه،
ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﺑﯿﺸﮏ ﺷﻮﻧﻤﯿﻪ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ادﻧﯿﺎ ﻃﻠﺒﯿﺪی؟ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای وی ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ23 «.و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ادﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺟﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ24 .و
اﻵن ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺮا ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺪرم ،داود ﻧﺸﺎﻧﯿﺪه ،و ﺧﺎﻧﻪای
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ وﻋﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻧﯿﺎ اﻣﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد25 «.ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻓﺮﺳﺘﺎد و او وی را زد ﮐﻪ ﻣﺮد.
26و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ
ﻫﺴﺘﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻬﻮه را در ﺣﻀﻮر ﭘﺪرم داود
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ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﯽ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﭘﺪرم ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﺸﯿﺪی27 «.ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﺑﯿﺎﺗﺎر را از ﮐﻬﺎﻧﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻠﯽ در ﺷﯿﻠﻮه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﺪ.
28و ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﯾﻮآب رﺳﯿﺪ ،ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻣﺬﺑﺢ را ﮔﺮﻓﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮآب ،ادﻧﯿﺎ را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد29 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﺮده ،و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن،
ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و او را ﺑﮑﺶ30 «.و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪه،
او را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ «.او ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮم «.و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﯾﻮآب ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب داده اﺳﺖ«.
31ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮاﻓﻖ ﺳﺨﻨﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ و او را ﮐﺸﺘﻪ ،دﻓﻦ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ
را ﮐﻪ ﯾﻮآب رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد از ﻣﻦ و از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم دور ﻧﻤﺎﯾﯽ32 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدش
رد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ دو ﻣﺮد ﮐﻪ از او ﻋﺎدلﺗﺮ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺠﻮم آورده ،اﯾﺸﺎن
را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ و ﭘﺪرم ،داود اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﻤﺎﺳﺎ
اﺑﻦ ﯾﺘﺮ ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﯾﻬﻮدا33 .ﭘﺲ ﺧﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮآب و ﺑﺮ ﺳﺮ ذرﯾﺘﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸﺖ و ﺑﺮای داود و ذرﯾﺘﺶ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ و ﮐﺮﺳﯽاش ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد34 «.ﭘﺲ ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع رﻓﺘﻪ ،او را زد و ﮐﺸﺖ و او را در ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮد ،دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ35 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮداری ﻟﺸﮑﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺻﺎدوق
ﮐﺎﻫﻦ را در ﺟﺎی اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ.
36و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺷﻤﻌﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪای در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ
ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﻣﺮو37 .زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻨﺎ در روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون روی
و از ﻧﻬﺮ ﻗﺪرون ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺪان ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد و ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد38 «.و
ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪهات
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد «.ﭘﺲ ﺷﻤﻌﯽ روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد.
39اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺳﻪ ﺳﺎل واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻏﻼم ﺷﻤﻌﯽ ﻧﺰد اﺧﯿﺶ ﺑﻦ ﻣﻌﮑﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﺖ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﻌﯽ را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻏﻼﻣﺎﻧﺖ در ﺟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ40 «.و ﺷﻤﻌﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﻻغ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎراﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ ،ﻧﺰد اﺧﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﺖ رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﺷﻤﻌﯽ
رﻓﺘﻪ ،ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد را از ﺟﺖ ﺑﺎزآورد41 .و ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﻌﯽ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺖ رﻓﺘﻪ
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و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ42 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺷﻤﻌﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ و وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ
ﻧﺪادم و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﮕﻔﺘﻢ در روزی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮی و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد ،و ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻔﺘﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ؟ 43ﭘﺲ ﻗﺴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم ،ﭼﺮا ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ؟« 44و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﻌﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪی را ﮐﻪ دﻟﺖ از آن آﮔﺎﻫﯽ
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ داود ﮐﺮدهای ،ﻣﯽداﻧﯽ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺮت ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ45 .و
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺮﺳﯽ داود در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
46ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد و او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،او را زد ﮐﻪ ﻣﺮد .و ﺳﻠﻄﻨﺖ در
دﺳﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ.

3

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﻮده ،دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﮔﺮﻓﺖ ،و او

را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود آورد ﺗﺎ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺗﻤﺎم
ﮐﻨﺪ2 .ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮم در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن
ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
3و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ4 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻮن رﻓﺖ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻈﯿﻢ ،آن ﺑﻮد و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ آن ﻣﺬﺑﺢ ﻫﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ5 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺟﺒﻌﻮن در ﺧﻮاب ﺷﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ،
ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ6 «.ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪهات ،ﭘﺪرم داود ،ﻫﺮﮔﺎه در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﺎ راﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﻠﺐ
ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﺣﺴﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،و اﯾﻦ اﺣﺴﺎن ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﺮای او ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮی ﺑﻪ او دادی ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ7 .و اﻵن ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرم داود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺮوج و دﺧﻮل
را ﻧﻤﯽداﻧﻢ8 .و ﺑﻨﺪهات در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای ﻫﺴﺘﻢ ،ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮐﺜﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮان ﺷﻤﺮد و ﺣﺴﺎب ﮐﺮد9 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد دل ﻓﻬﯿﻢ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺗﻮ را داوری
ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻢ؛ زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ را داوری ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد؟«
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10و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد11 .ﭘﺲ ﺧﺪا وی
را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﻃﻮل اﯾﺎم ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﻄﻠﺒﯿﺪی ،و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺆال
ﻧﻨﻤﻮدی ،و ﺟﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﻔﻬﻤﯽ،
12اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺗﻮ ﮐﺮدم و اﯾﻨﮏ دل ﺣﮑﯿﻢ و ﻓﻬﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
ﺗﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ13 .و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ
دوﻟﺖ و ﻫﻢ ﺟﻼل را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدم ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد14 .و اﮔﺮ در راﻫﻬﺎی ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ داود ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد ،آﻧﮕﺎه روزﻫﺎﯾﺖ را ﻃﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.

15ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﺧﻮاب ﺑﻮد .و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺿﯿﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮد.
16آﻧﮕﺎه دو زن زاﻧﯿﻪ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،در ﺣﻀﻮرش اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ17 .و ﯾﮑﯽ از آن زﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
»ای آﻗﺎﯾﻢ ،ﻣﻦ و اﯾﻦ زن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻢ و در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ او زاﯾﯿﺪم18 .و روز ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از
زاﯾﯿﺪﻧﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﻧﯿﺰ زاﯾﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ
ﻫﺮ دو در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﯾﻢ19 .و در ﺷﺐ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻦ زن ﻣﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد20 .و او در
ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰت در ﺧﻮاب ﺑﻮد از ﭘﻬﻠﻮی ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﻐﻞ ﺧﻮد
ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮده ﺧﻮد را در ﺑﻐﻞ ﻣﻦ ﻧﻬﺎد21 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺷﯿﺮ
دﻫﻢ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺮده ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﭼﻮن در وﻗﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻣﻦ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮدم،
ﻧﯿﺴﺖ22 «.زن دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮده از آن ﺗﻮﺳﺖ «.و آن
دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮده از آن ﺗﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن ﻣﻦ اﺳﺖ «.و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
23ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮده از آن
ﺗﻮﺳﺖ و آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮده از آن ﺗﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن ﻣﻦ اﺳﺖ24 «.و ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ25 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺴﺮ زﻧﺪه را ﺑﻪ دو ﺣﺼﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺼﻔﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ و ﻧﺼﻔﺶ را ﺑﻪ آن ﺑﺪﻫﯿﺪ26 «.و زﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ زﻧﺪه از آن او ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دﻟﺶ ﺑﺮ ﭘﺴﺮش ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای
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آﻗﺎﯾﻢ! ﭘﺴﺮ زﻧﺪه را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ و او را ﻫﺮﮔﺰ ﻣﮑﺸﯿﺪ «.اﻣﺎ آن دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ از آن ﻣﻦ و ﻧﻪ از
آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؛ او را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ27 «.آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ زﻧﺪه را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ و او
را اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎدرش اﯾﻦ اﺳﺖ28 «.و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داوری ﮐﺮدن در دل
اوﺳﺖ.

4

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد2 .و ﺳﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ:

ﻋﺰرﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ3 ،و اﻟﯿﺤﻮرف و اﺧﯿﺎ ﭘﺴﺮان ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ اﺧﯿﻠﻮد وﻗﺎﯾﻊ
ﻧﮕﺎر4 ،و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ،و ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻨﺎن5 ،و ﻋﺰرﯾﺎﻫﻮ ﺑﻦ ﻧﺎﺗﺎن ،ﺳﺮدار
وﮐﻼء و زاﺑﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﺗﺎن ﮐﺎﻫﻦ و دوﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺎدﺷﺎه6 ،و اﺧﯿﺸﺎر ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ادوﻧﯿﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪا،
رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان.
7و ﺳﻠﯿﻤﺎن دوازده وﮐﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮراک ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ
ﺗﺪارک ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﺗﺪارک ﻣﯽدﯾﺪ8 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺑﻨﺤﻮر در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ9 ،و ﺑﻨﺪﻗﺮ در ﻣﺎﻗﺺ و ﺷﻌﻠﺒﯿﻢ و ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ و اﯾﻠﻮن ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻧﺎن10 ،و
ﺑﻨﺤﺴﺪ در ارﺑﻮت ﮐﻪ ﺳﻮﮐﻮه و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﻓﺮ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ11 ،و ﺑﻨﺌﺒﯿﻨﺪاب در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﻓﺖ
دور ﮐﻪ ﺗﺎﻓﺖ دﺧﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن زن او ﺑﻮد12 ،و ﺑﻌﻨﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻠﻮد در ﺗﻌﻨﮏ و ﻣﺠﺪو و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺘﺸﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺮﺗﺎن زﯾﺮ ﯾﺰرﻋﯿﻞ اﺳﺖ از ﺑﯿﺘﺸﺎن ﺗﺎ آﺑﻞ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺗﺎ آن ﻃﺮف ﯾﻘﻤﻌﺎم13 ،و ﺑﻨﺠﺎﺑﺮ در
راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﮐﻪ ﻗﺮای ﯾﺎﻋﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠْﻌﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻮک ارﺟﻮب ﮐﻪ در ﺑﺎﺷﺎن اﺳﺖ
ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺣﺼﺎردار ﺑﺎ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ14 ،و اﺧﯿﻨﺎداب ﺑﻦ
ﻋﺪو در ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ15 ،و اﺧﯿﻤﻌﺺ در ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺳﻤﺖ ،دﺧﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد16 ،و
ﺑﻌﻨﺎ اﺑﻦ ﺣﻮﺷﺎی در اﺷﯿﺮ و ﺑﻌﻠﻮت17 ،و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﻓﺎروح در ﯾﺴﺎﮐﺎر18 ،و ﺷﻤﻌﯽ اﺑﻦ اﯾﻼ در
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ19 ،و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ اوری در زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن و ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن
ﺑﻮد و او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در آن زﻣﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﻮد.
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20و ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎره ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮده ،ﺷﺎدی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ،از ﻧﻬﺮ )ﻓﺮات( ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻫﺪاﯾﺎ آورده ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
22و آذوﻗﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﺳﯽ ﮐﺮ آرد ﻧﺮم و ﺷﺼﺖ ﮐﺮ ﺑﻠﻐﻮر ﺑﻮد23 .و ده ﮔﺎو
ﭘﺮواری و ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺎو از ﭼﺮاﮔﺎه و ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺳﻮای ﻏﺰاﻟﻬﺎ و آﻫﻮﻫﺎ و ﮔﻮزﻧﻬﺎ و ﻣﺮﻏﻬﺎی ﻓﺮﺑﻪ.
24زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ از ﺗﻔﺴﺢ ﺗﺎ ﻏﺰه ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻮک ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و او
را از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺻﻠﺢ ﺑﻮد25 .و ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﺮﮐﺲ زﯾﺮ ﻣﻮ و اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮد از دان
ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﻤﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ26 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﭼﻬﻞ ﻫﺰار آﺧﻮر اﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار ﺑﻮد27 .و آن وﮐﻼ از ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻣﺎه ﺧﻮد ﺗﺪارک ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎﺷﺪ28 .و ﺟﻮ و ﮐﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺒﺎن و اﺳﺒﺎن ﺗﺎزی ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪاش ﻣﻘﺮر ﺑﻮد ،ﻣﯽآوردﻧﺪ.
29و ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ از ﺣﺪ زﯾﺎده و وﺳﻌﺖ دل ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮد30 .و ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽﻣﺸﺮق و از ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺼﺮﯾﺎن زﯾﺎده ﺑﻮد31 .و
از ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن از اﯾﺘﺎن ازراﺣﯽ و از ﭘﺴﺮان ﻣﺎﺣﻮل ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻤﺎن و ﮐﻠْﮑﻮل و دردع ﺣﮑﯿﻢﺗﺮ ﺑﻮد و
اﺳﻢ او در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ32 .و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺖ و
ﺳﺮودﻫﺎﯾﺶ ﻫﺰار و ﭘﻨﺞ ﺑﻮد33 .و درﺑﺎره درﺧﺘﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،از ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ زوﻓﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
دﯾﻮارﻫﺎ ﻣﯽروﯾﺪ و درﺑﺎره ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻣﺮﻏﺎن و ﺣﺸﺮات و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ34 .و از ﺟﻤﯿﻊ ﻃﻮاﯾﻒ
و از ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ آوازه ﺣﮑﻤﺖ او را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را
اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

5

و ﺣﯿﺮام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ

او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﯿﺮام ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺖ داود ﺑﻮد2 .و
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺰد ﺣﯿﺮام ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ 3ﮐﻪ »ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻦ داود را ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﺳﻢ
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را زﯾﺮ ﮐﻒ
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ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﻧﻬﺎد4 .اﻣﺎ اﻵن ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا از ﻫﺮ ﻃﺮف آراﻣﯽ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﺷﻤﻨﯽ و ﻫﯿﭻ
واﻗﻌﻪ ﺑﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد5 .و اﯾﻨﮏ ﻣﺮاد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود وﻋﺪه داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮت ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد6 .و ﺣﺎل اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺮوﻫﺎی آزاد از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎدﻣﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﺰد ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن در ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدن
درﺧﺘﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.

7ﭘﺲ ﭼﻮن ﺣﯿﺮام ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ داود ﭘﺴﺮی ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ8 «.و ﺣﯿﺮام ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدی اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم و ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﻮ را درﺑﺎره ﭼﻮب ﺳﺮو
آزاد و ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آورد9 .ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ درﯾﺎ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و
ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ در درﯾﺎ ،ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯽ و آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ از ﻫﻢ
ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﺮی و اﻣﺎ ﺗﻮ درﺑﺎره دادن آذوﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اراده ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﯽ
آورد10 «.ﭘﺲ ﺣﯿﺮام ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺳﺮو آزاد و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺻﻨﻮﺑﺮ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارادهاش ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داد.
11و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮐﺮ ﮔﻨﺪم و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮐﺮ روﻏﻦ ﺻﺎف ﺑﻪ ﺣﯿﺮام ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮت ﺧﺎﻧﻪاش
داد ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﺣﯿﺮام ﻣﯽداد12 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او وﻋﺪه داده
ﺑﻮد ،ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﺮام و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
13و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺖ و آن ﺳﺨﺮه ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد14 .و از
اﯾﺸﺎن ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﯾﮏ ﻣﺎه در ﻟﺒﻨﺎن و دو ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .و ادوﻧﯿﺮام رﺋﯿﺲ ﺳﺨﺮه ﺑﻮد15 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺎرﺑﺮدار و ﻫﺸﺘﺎد
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭼﻮﺑﺒﺮ در ﮐﻮه ﺑﻮد16 .ﺳﻮای ﺳﺮوران ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪﻫﺰار
و ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺎر ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﻬﺎی
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪﻧﺪ18 .و ﺑﻨﺎﯾﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺑﻨﺎﯾﺎن ﺣﯿﺮام و
ﺟﺒْﻠﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮﺑﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد از ﺧﺮوج ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ در ﻣﺎه

زﯾﻮ ﮐﻪ ﻣﺎه دوم از ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺮوع
ﮐﺮد2 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﻃﻮﻟﺶ ﺷﺼﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ
ﺳﯽ ذراع ﺑﻮد3 .و رواق ﭘﯿﺶ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺮض ﺧﺎﻧﻪ ،ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ
روﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻪ ده ذراع ﺑﻮد4 .و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺸﺒﮏ ﺳﺎﺧﺖ5 .و ﺑﺮ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮﻓﺶ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﯿﮑﻞ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺮاب و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮﻓﺶ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ6 .و ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع و ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻄﯽ ﻋﺮﺿﺶ ﺷﺶ ذراع و
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﺶ ﻫﻔﺖ ذراع ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪ از ﺧﺎرج ﭘﺸﺘﻪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎ
در دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮد7 .و ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ از ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺪن ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﭼﮑﺶ و ﻧﻪ ﺗﺒﺮ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ آﻻت آﻫﻨﯽ ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ.
8و در ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی وﺳﻄﯽ در ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻄﯽ و از ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻄﯽ ﺗﺎ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻣﯽ از ﭘﻠﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﺎﭘﯿﭻ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ9 .و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪ را
ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ10 .و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺮ
ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو آزاد در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺷﺪ.
11و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»12 :اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،اﮔﺮ در
ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎ آوری و ﺟﻤﯿﻊ اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،در آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﯽ ،آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرت ،داود ،ﮔﻔﺘﻪام ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ13 .و در ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
14ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ15 .و اﻧﺪرون دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮو آزاد ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ دﯾﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ را از اﻧﺪرون ﺑﺎ ﭼﻮب
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻓﺮش ﮐﺮد16 .و از ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی
ﺳﺮو آزاد از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را در اﻧﺪرون ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮاب ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد17 .و ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﮑﻞ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺮاب ﭼﻬﻞ ذراع ﺑﻮد18 .و در اﻧﺪرون
ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد ﻣﻨﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺪوﻫﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪاش ﺳﺮو آزاد ﺑﻮد و
ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮓ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ19 .و در اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﺮاب را ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را در آن
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ﺑﮕﺬارد20 .و اﻣﺎ داﺧﻞ ﻣﺤﺮاب ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع
ﺑﻮد و آن را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ21 .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺮاب زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﺸﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
22و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬﺑﺢ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺮاب
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
23و در ﻣﺤﺮاب دو ﮐﺮوﺑﯽ از ﭼﻮب زﯾﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻗﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ده ذراع ﺑﻮد24 .و
ﺑﺎل ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ ﭘﻨﺞ ذراع و ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و از ﺳﺮ ﯾﮏ ﺑﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎل دﯾﮕﺮ ده
ذراع ﺑﻮد25 .و ﮐﺮوﺑﯽ دوم ده ذراع ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﮐﺮوﺑﯽ را ﯾﮏ اﻧﺪازه و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد26 .ﺑﻠﻨﺪی
ﮐﺮوﺑﯽ اول ده ذراع ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ27 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن را در اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﭘﻬﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﻮار دﯾﮕﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد28 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
29و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﺮوﺑﯿﺎن و درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ
و ﺑﺴﺘﻪﻫـﺎی ﮔـﻞ در اﻧـﺪرون و ﺑﯿـﺮون ﮐﻨﺪ30 .و زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧـﻪ را از اﻧـﺪرون و ﺑﯿـﺮون ﺑﻪ ﻃـﻼ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿـﺪ.
31و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ در ﻣﺤﺮاب دو ﻟﻨﮕﻪ از ﭼـﻮب زﯾﺘـﻮن ،و آﺳﺘﺎﻧـﻪ و ﺑﺎﻫﻮﻫـﺎی آن را ﺑﻪ
اﻧـﺪازه ﭘﻨـﺞ ﯾﮏ دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺖ32 .ﭘﺲ آن دو ﻟﻨﮕﻪ از ﭼﻮب زﯾﺘـﻮن ﺑﻮد و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻬـﺎی
ﮐﺮوﺑﯿـﺎن و درﺧﺘـﺎن ﺧﺮﻣـﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫـﺎی ﮔﻞ ﮐﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن و درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ را
ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿـﺪ.
33و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ در ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎﻫﻮﻫﺎی ﭼﻮب زﯾﺘﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻬﺎر ﯾﮏ دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺖ.
34و دو ﻟﻨﮕﻪ اﯾﻦ در از ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﻮد و دو ﺗﺨﺘﻪ ﻟﻨﮕﻪ اول ﺗﺎ ﻣﯽﺷﺪ و دو ﺗﺨﺘﻪ ﻟﻨﮕﻪ دوم ﺗﺎ
ﻣﯽﺷﺪ35 .و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن و درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﻘﺸﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ36 .و ﺻﺤﻦ اﻧﺪرون را از ﺳﻪ ﺻﻒ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،و ﯾﮏ ﺻﻒ ﺗﯿﺮﻫﺎی
ﺳﺮو آزاد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
37و ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺎه زﯾﻮ از ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻧﻬﺎده ﺷﺪ38 .و در ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻣﺎه
ﺑﻮل ﮐﻪ ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﺶ ﺑﺮ وﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ آن را
در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
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اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش را ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﺪت ﺳﯿﺰده ﺳﺎل ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ

را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ2 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺻﺪ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و
ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺳﯽ ذراع ﺑﻮد و آن را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺻﻒ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو آزاد ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﺮ آن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﺗﯿﺮﻫﺎی
ﺳﺮو آزاد ﮔﺬاﺷﺖ.
3و آن ﺑﺮ زﺑﺮ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻏﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺮو آزاد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ
ﺻﻒ ﭘﺎﻧﺰده ﺑﻮد4 .و ﺳﻪ ﺻﻒ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻮش ﺑﻮد و ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮه در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد5 .و ﺟﻤﯿﻊ
درﻫﺎ و ﺑﺎﻫﻮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻊ و ﺗﺨﺘﻪﭘﻮش ﺑﻮد و ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮه در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد.
6و رواﻗﯽ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺠﺎه ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺳﯽ ذراع ﺑﻮد و رواﻗﯽ ﭘﯿﺶ
آﻧﻬﺎ7 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ و رواﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ رواق داوری ﮐﻪ در آن
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ ﺳﺮو آزاد از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
8و ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد در ﺻﺤﻦ دﯾﮕﺮ در اﻧﺪرون رواق ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .و ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ رواق
ﺳﺎﺧﺖ.
9ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرات از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮاﺷﯿﺪه و از اﻧﺪرون و ﺑﯿﺮون ﺑﺎ ارهﻫﺎ
ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ دﯾﻮار و از ﺑﯿﺮون ﺗﺎ ﺻﺤﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮد10 .و ﺑﻨﯿﺎد از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ
و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﮕﻬﺎی ده ذراﻋﯽ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻫﺸﺖ ذراﻋﯽ ﺑﻮد11 .و ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺳﺮو آزاد ﺑﻮد12 .و ﮔﺮداﮔﺮد ﺻﺤﻦ ﺑﺰرگ ﺳﻪ ﺻﻒ
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﯾﮏ ﺻﻒ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو آزاد ﺑﻮد و ﺻﺤﻦ اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و رواق ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
13و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺣﯿﺮام را از ﺻﻮر آورد14 .و او ﭘﺴﺮ ﺑﯿﻮهزﻧﯽ از ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺑﻮد
و ﭘﺪرش ﻣﺮدی از اﻫﻞ ﺻﻮر و ﻣﺴﮕﺮ ﺑﻮد و او ﭘﺮ از ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻬﺎرت و ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺮدن ﻫﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺴﮕﺮی ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
15و دو ﺳﺘﻮن ﺑﺮﻧﺞ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻫﺠﺪه ذراع ﺑﻮد و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ دوازده ذراع
ﺳﺘﻮن دوم را اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ16 .و دو ﺗﺎج از ﺑﺮﻧﺞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارد
ﮐﻪ ﻃﻮل ﯾﮏ ﺗﺎج ﭘﻨﺞ ذراع و ﻃﻮل ﺗﺎج دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد17 .و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری و رﺷﺘﻪﻫﺎی
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زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺎری ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﺎج اول و ﻫﻔﺖ ﺑﺮای
ﺗﺎج دوم18 .ﭘﺲ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﺮداﮔﺮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری دو ﺻﻒ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﻧﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎج دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ19 .و ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در رواق ﺑﻮد ،از ﺳﻮﺳﻨﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼﻬﺎر ذراع ﺑﻮد20 .و ﺗﺎﺟﻬﺎ از ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ آن دو
ﺳﺘﻮن ﺑﻮد ﻧﺰد ﺑﻄﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮد ،و اﻧﺎرﻫﺎ در ﺻﻔﻬﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺗﺎج دﯾﮕﺮ دوﯾﺴﺖ ﺑﻮد21 .و
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را در رواق ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد و ﺳﺘﻮن راﺳﺖ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،آن را ﯾﺎﮐﯿﻦ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .ﭘﺲ ﺳﺘﻮن
ﭼﭗ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﻮﻋﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ22 .و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﻮﺳﻨﮑﺎری ﺑﻮد .ﭘﺲ ﮐﺎر ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
23و درﯾﺎﭼﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از ﻟﺐ ﺗﺎ ﻟﺒﺶ ده ذراع ﺑﻮد و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺪور ﺑﻮد،
و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﭘﻨﺞ ذراع و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﯽ ذراﻋﯽ آن را ﮔﺮداﮔﺮد اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ24 .و زﯾﺮ ﻟﺐ آن از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﮐﺪوﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ذراع ده ،و آﻧﻬﺎ درﯾﺎﭼﻪ را از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ
اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ و آن ﮐﺪوﻫﺎ در دو ﺻﻒ ﺑﻮد و در ﺣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن ،رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد25 .و آن ﺑﺮ
دوازده ﮔﺎو ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺳﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل ﺑﻮد و روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﺮب و روی ﺳﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ،و درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮ ﻓﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﺧﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﺪرون ﺑﻮد26 .و ﺣﺠﻢ آن ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﻮد و ﻟﺒﺶ ﻣﺜﻞ ﻟﺐ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن دو ﻫﺰار ﺑﺖ ﻣﯽداﺷﺖ.
27و ده ﭘﺎﯾﻪاش را از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬﺎر ذراع ﺑﻮد و ﻋﺮﺿﺶ ﭼﻬﺎر ذراع و
ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺳﻪ ذراع ﺑﻮد28 .و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ داﺷﺖ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن
زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد29 .و ﺑﺮ آن ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ﮐﻪ درون زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﺷﯿﺮان و ﮔﺎوان و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .و زﯾﺮ ﺷﯿﺮان و ﮔﺎوان ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞﮐﺎری آوﯾﺰان ﺑﻮد30 .و ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ داﺷﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ آن را دوﺷﻬﺎ ﺑﻮد و آن دوﺷﻬﺎ زﯾﺮ
ﺣﻮض رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮﯾﮏ ﻃﺮف از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد31 .و دﻫﻨﺶ در ﻣﯿﺎن ﺗﺎج و
ﻓﻮق آن ﯾﮏ ذراع ﺑﻮد و دﻫﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪور و ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد .و ﺑﺮ دﻫﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﻬﺎ
ﺑﻮد و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻣﺪور32 .و ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ زﯾﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ﺑﻮد و ﺗﯿﺮهﻫﺎی ﭼﺮﺧﻬﺎ در
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺮ ﭼﺮخ ﯾﮏ ذراع و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد33 .و ﮐﺎر ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﭼﺮﺧﻬﺎی اراﺑﻪ ﺑﻮد و
ﺗﯿﺮهﻫﺎ و ﻓﻠﮑﻪﻫﺎ و ﭘﺮهﻫﺎ و ﻗﺒﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد34 .و ﭼﻬﺎر دوش ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮد و دوﺷﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ از ﺧﻮدش ﺑﻮد35 .و در ﺳﺮ ﭘﺎﯾﻪ ،داﯾﺮهای ﻣﺪور ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﯿﻢ ذراع ﺑﻮد و
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ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﺶ از ﺧﻮدش ﺑﻮد36 .و ﺑﺮ ﻟﻮﺣﻪﻫﺎی ﺗﯿﺮهﻫﺎ و ﺑﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﺶ،
ﮐﺮوﺑﯿﺎن و ﺷﯿﺮان و درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺮﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﺮد و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﮔﺮداﮔﺮدش ﺑﻮد37 .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻃﻮر آن ده ﭘﺎﯾﻪ را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ رﯾﺨﺖ و ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد.
38و ده ﺣﻮض ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﻮض ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﭼﻬﻞ ﺑﺖ داﺷﺖ .و ﻫﺮ ﺣﻮض ﭼﻬﺎر
ذراﻋﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪای از آن ده ﭘﺎﯾﻪ ،ﯾﮏ ﺣﻮض ﺑﻮد39 .و ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ و
ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق از ﻃﺮف
ﺟﻨﻮب ﮔﺬاﺷﺖ.
40و ﺣﯿﺮام ،ﺣﻮضﻫﺎ و ﺧﺎک اﻧﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺣﯿﺮام ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ41 .دو ﺳﺘﻮن و دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﺳﺘﻮن ﺑﻮد و دو ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد42 .و
ﭼﻬﺎرﺻﺪ اﻧﺎر ﺑﺮای دو ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ دو ﺻﻒ اﻧﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دو ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد43 ،و ده ﭘﺎﯾﻪ و ده ﺣﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻮد44 ،و ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ و دوازده
ﮔﺎو زﯾﺮ درﯾﺎﭼﻪ.
45و دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎکاﻧﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺮام ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺑﻮد46 .آﻧﻬﺎ را ﭘﺎدﺷﺎه در ﺻﺤﺮای اردن در ﮐﻞ رﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺳﮑﻮت و ﺻﺮﻃﺎن اﺳﺖ ،رﯾﺨﺖ47 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻇﺮوف را ﺑﯽوزن واﮔﺬاﺷﺖ زﯾﺮا
ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺣﺪ زﯾﺎده ﺑﻮد ،وزن ﺑﺮﻧﺞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
48و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺬﺑﺢ را از ﻃﻼ و ﻣﯿﺰ را ﮐﻪ ﻧﺎن
ﺗﻘْﺪﻣﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد از ﻃﻼ49 .و ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﭘﻨﺞ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ
روﺑﺮوی ﻣﺤﺮاب ﺑﻮد ،از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و ﮔﻠﻬﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎ و اﻧﺒﺮﻫﺎ را از ﻃﻼ50 ،و ﻃﺎﺳﻬﺎ و ﮔﻠْﮕﯿﺮﻫﺎ و
ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و ﭘﺎﺷﻨﻪﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪروﻧﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﮑﻞ ،از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
51ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرش داود وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و آﻻت درآورده ،در ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
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آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط و ﺳﺮوران ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﺎی

ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺷﻬﺮ داود ﮐﻪ
ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورﻧﺪ2 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺎه اﯾﺘﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ اﺳﺖ در ﻋﯿﺪ ﻧﺰد
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ3 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ4 .و
ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﻪ آﻻت ﻣﻘﺪس را ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮد آوردﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
آﻧﻬﺎ را ﺑﺮآوردﻧﺪ5 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ
روی ﺗﺎﺑﻮت ﻫﻤﺮاه وی اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و اﯾﻨﻘﺪر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو را ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر و ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآﻣﺪ6 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﺶ در ﻣﺤﺮاب ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس زﯾﺮ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن درآوردﻧﺪ7 .زﯾﺮا ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮوﺑﯿﺎن
ﺗﺎﺑﻮت و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ را از ﺑﺎﻻ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ8 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ اﯾﻨﻘﺪر دراز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ از ﻗﺪﺳﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺮاب ﺑﻮد ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ از ﺑﯿﺮون دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ9 .و در

ﺗﺎﺑﻮت ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺳﻮای آن دو ﻟﻮح ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﺣﻮرﯾﺐ در آن ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ10 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن
از ﻗﺪس ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ اﺑﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ11 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
12آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮم13 .ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهام«.
14و ﭘﺎدﺷﺎه روی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ15 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ
داود وﻋﺪه داده ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ،ﮔﻔﺖ16 :از روزی ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم ،ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ در آن
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ داود را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد17 .و در دل ﭘﺪرم ،داود ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ18 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن در دل
ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی19 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،او ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
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ﮐﺮد20 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و
ﺑﺮ وﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪام ،و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام21 .و در آن ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮدهام ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ
ﭘﺪران ﻣﺎ ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آوردن اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد«.
22و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ 23و ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن و
ﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری24 .و آن وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،ﭘﺪرم داود دادهای ،ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪای
زﯾﺮا ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد وﻋﺪه دادی و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن را وﻓﺎ ﻧﻤﻮدی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ25 .ﭘﺲ
اﻵن ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،ﭘﺪرم داود ،آن وﻋﺪهای را ﻧﮕﺎه دار ﮐﻪ ﺑﻪ او داده و
ﮔﻔﺘﻪای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرم رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮدی26 .و اﻵن ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،ﭘﺪرم داود ﮔﻔﺘﻪای ،ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺸﻮد.
»27اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ اﯾﻨﮏ ﻓﻠﮏ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﺗﻮ را
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام28 .ﻟﯿﮑﻦ ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ دﻋﺎ و
ﺗﻀﺮع ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺸﻨﻮ29 ،ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ ﺷﺐ و روز ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ در
آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ30 .و ﺗﻀﺮع
ﺑﻨﺪهات و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺸﻨﻮ و از ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪی ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎ.
»31اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ورزد و ﻗﺴﻢ ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و او آﻣﺪه
ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد32 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎ و ﺷﺮﯾﺮان را ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،راه اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن و ﻋﺎدﻻن را ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده،
اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺟﺰا ده.
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»33و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،اﺳﻢ ﺗﻮ را اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺰد ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ34 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهای ﺑﺎزآور.
»35ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد ،اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻢ ﺗﻮ را اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ36 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﯿﺎﻣﺮز و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ راه ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ده و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﻮم
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﯿﺮاث ﺑﺨﺸﯿﺪهای ،ﺑﺎران ﺑﻔﺮﺳﺖ.
»37اﮔﺮ در زﻣﯿﻦ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ وﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم ﯾﺎ ﯾﺮﻗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻠﺦ ﯾﺎ ﮐﺮم ﺑﺎﺷﺪ
و اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺿﯽ
ﮐﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ38 ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ دﻋﺎ و ﻫﺮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪای ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﻮ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﺮده
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﻼی دل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
دراز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ39 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﮐﻪ دل او را ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ راﻫﻬﺎﯾﺶ ﺟﺰا ﺑﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎرف ﻗﻠﻮب ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽآدم
ﻫﺴﺘﯽ40 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ دادهای زﻧـﺪه
ﺑﺎﺷﻨـﺪ ،از ﺗـﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨـﺪ.
»41و ﻧﯿﺰ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺗﻮ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
42زﯾﺮا ﮐﻪ آوازه اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻤﺖ و دﺳﺖ ﻗﻮﯾﺖ و ﺑﺎزوی دراز ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ43 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ آن
ﻏﺮﯾﺐ از ﺗﻮ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﻢ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ﺗﻮ،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
»44اﮔﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ

و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ45 ،آﻧﮕﺎه دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺠﺎ آور.
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»46و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ و اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮاه دور و ﺧﻮاه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ47 ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن
اﺳﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮده ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ،و ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪه ،و ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ48 ،و در زﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهای و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ49 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﺖ ،دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺠﺎ
آور50 .و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣـﺮز و اﯾﺸﺎن را در دل اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ51 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗـﻮم ﺗـﻮ و ﻣﯿﺮاث ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺼـﺮ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮره آﻫﻦ ﺑﯿﺮون
آوردی52 .ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻀﺮع ﺑﻨﺪهات و ﺑﻪ ﺗﻀﺮع ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺸﺎده ﺷﻮد و اﯾﺸـﺎن را در
ﻫـﺮ ﭼﻪ ﻧـﺰد ﺗـﻮ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ،اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ53 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای
ارﺛﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻤﺘﺎز ﻧﻤﻮدهای ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ وﻋﺪه دادی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﭘـﺪران ﻣﺎ را از ﻣﺼـﺮ ﺑﯿﺮون آوردی«.
54و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،از
ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ از زاﻧﻮ زدن و دراز ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ55 ،و
اﯾﺴﺘﺎده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ داد و ﮔﻔﺖ:
»56ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،آراﻣﯽ داده
اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻋﺪهﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،ﻣﻮﺳﯽ داده ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻧﯿﻔﺘﺎد57 .ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﯽﺑﻮد و ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ و رد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ58 .و
دﻟﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﺶ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و

اﺣﮑﺎم او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ59 .و ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻪام ،ﺷﺐ و روز ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد و ﺣﻖ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎی ﻫﺮ روز ﺑﺠﺎ آورد60 .ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮمﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﺳﺖ و دﯾﮕﺮی
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ﻧﯿﺴﺖ61 .ﭘﺲ دل ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮاﯾﺾ او ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،اواﻣﺮ او را ﻣﺜﻞ
اﻣﺮوز ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ«.
62ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ63 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬارﻧﯿﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﮔﺎو و ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ64 .و در آن روز
ﭘﺎدﺷﺎه وﺳﻂ ﺻﺤﻦ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﭘﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،از آن ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﭘﯿﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ را در
آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ.
65و در آن وﻗﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی ﻋﯿﺪ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ و آن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺰرگ از
ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ ﻫﻔﺖ روز و ﻫﻔﺖ روز ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرده روز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ66 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﻗﻮم را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،و ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
و ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،داود و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.

9

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و از ﺑﺠﺎ

آوردن ﻫﺮ ﻣﻘﺼﻮدی ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺎرغ ﺷﺪ2 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺟﺒﻌﻮن ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ ﮐﺮدی ،اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم ،و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ در آن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﻬﺎده ﺷﻮد
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدم ،و ﭼﺸﻤﺎن و دل ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد4 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ دل ﮐﺎﻣﻞ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺪرت داود رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﺑﺠﺎ آوری و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری5 ،آﻧﮕﺎه ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ داود وﻋﺪه دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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»6اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻦ روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﻀﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران
ﺷﻤﺎ دادم ﻧﮕﺎه ﻧﺪارﯾﺪ و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ7 ،آﻧﮕﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
از روی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﺧﻮد
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدم از ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺶ دور ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ و
ﻣﻀﺤﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد آن ﺑﮕﺬرد ،ﻣﺘﺤﯿﺮ
ﺷﺪه ،ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؟ 9و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آورده اﺳﺖ«.
10و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﻦ دو ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد11 ،و ﺣﯿﺮام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد و ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ و
ﻃﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮ در زﻣﯿﻦ ﺟﻠﯿﻞ
ﺑﻪ ﺣﯿﺮام داد12 .و ﺣﯿﺮام ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ،از ﺻﻮر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ،
اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ13 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادرم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪهای
ﭼﯿﺴﺖ؟« و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ اﻣﺮوز زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺑﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪ14 .و ﺣﯿﺮام ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎد.
15و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﺳﺨﺮهای ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﻣﻠﻮ و ﺣﺼﺎرﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻮر و ﻣﺠﺪو و ﺟﺎزر16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺟﺎزر را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،و آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،و آن را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ زن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺮ داده ﺑﻮد17 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺟﺎزر و
ﺑﯿﺖﺣﻮرون ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد18 .و ﺑﻌﻠﺖ و ﺗﺪﻣﺮ را در ﺻﺤﺮای زﻣﯿﻦ19 ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داﺷﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮاران را و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯿﻞ داﺷﺖ
ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد(20 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
اﻣﻮرﯾﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ21 ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک
ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺧﺮاجﮔﺬار و ﻏﻼﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ22 .اﻣﺎ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺣﺪی
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را ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ و ﺧﺪام و ﺳﺮوران و ﺳﺮداران و رؤﺳﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و
ﺳﻮاران او ﺑﻮدﻧﺪ.
23و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻇﺮان ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﺎری داﺷﺘﻨﺪ.
24ﭘﺲ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﻬﺮ داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮآﻣﺪ ،و در آن
زﻣﺎن ﻣﻠﻮ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
25و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺨﻮر ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ .ﭘﺲ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
26و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻠﻮت ﺑﺮ ﮐﻨﺎره ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم در زﻣﯿﻦ ادوم
اﺳﺖ ،ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ27 .و ﺣﯿﺮام ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻼح ﺑﻮدﻧﺪ و در درﯾﺎ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ ،در
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد28 .ﭘﺲ ﺑﻪ اوﻓﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ وزﻧﻪ ﻃﻼ از آﻧﺠﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ.
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و ﭼﻮن ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ آوازه ﺳﻠﯿﻤﺎن را درﺑﺎره اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،آﻣﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ2 .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﻃﻼی ﺑﺴﯿﺎر و
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ وارد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪ و ﺑﺎ وی از ﻫﺮ ﭼﻪ در
دﻟﺶ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد3 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰی از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﻔﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮد4 .و ﭼﻮن ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را دﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮد5 ،و ﻃﻌﺎم ﺳﻔﺮه او و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را و ﻧﻈﺎم و ﻟﺒﺎس ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ را و ﺳﺎﻗﯿﺎﻧﺶ و
زﯾﻨﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ،روح در او دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
6و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آوازهای ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ در وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪم ،راﺳﺖ
ﺑﻮد7 .اﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪم و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪم ،اﺧﺒﺎر را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدم ،و اﯾﻨﮏ ﻧﺼﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ ﺣﮑﻤﺖ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺗﻮ از ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،زﯾﺎده اﺳﺖ8 .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدان ﺗﻮ
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و ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ.
9ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ10 .از اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺗﻮ را ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
داوری و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آوری«.
11و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ وزﻧﻪ ﻃﻼ و ﻋﻄﺮﯾﺎت از ﺣﺪ زﯾﺎده و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ داد ،و
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻋﻄﺮﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه داد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ12 .و
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺣﯿﺮام ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻃﻼ از اوﻓﯿﺮ آوردﻧﺪ ،ﭼﻮب ﺻﻨﺪل از ﺣﺪ زﯾﺎده ،و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از اوﻓﯿﺮ
آوردﻧﺪ.
13و ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﻮدﻫﺎ و
ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﯿﺎﻣﺪه و دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
14و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اراده او را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد داد ،ﺳﻮای آﻧﭽﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
از ﮐﺮم ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ وی ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺲ او ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،رﻓﺖ.
15و وزن ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ وزﻧﻪ ﻃﻼ
ﺑﻮد،
16ﺳﻮای آﻧﭽﻪ از ﺗﺎﺟﺮان و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
17و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه دوﯾﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻃﻼی ﭼﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﭙﺮ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﺷﺪ ،و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﭙﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻃﻼی ﭼﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﭙﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﺎی ﻃﻼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﺷﺪ؛ و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺬاﺷﺖ18 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺨﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺖ و آن را
ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ19 .و ﺗﺨﺖ را ﺷﺶ ﭘﻠﻪ ﺑﻮد و ﺳﺮ ﺗﺨﺖ از ﻋﻘﺒﺶ ﻣﺪور ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و
آن ﻃﺮف ﮐﺮﺳﯽاش دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮد و دو ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی دﺳﺘﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ20 .و آﻧﺠﺎ دوازده ﺷﯿﺮ از
اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺑﺮ آن ﺷﺶ ﭘﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد21 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از ﻃﻼ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن از زر
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺮه ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ آن در اﯾﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
22زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺣﯿﺮام ﺑﻪ روی درﯾﺎ داﺷﺖ و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﺮﺷﯿﺸﯽ ﻫﺮ
ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻋﺎج و ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎ و ﻃﺎووﺳﻬﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ.
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23ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در دوﻟﺖ و ﺣﮑﻤﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪ24 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻫﻞ ﺟﻬﺎن ،ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪدر دﻟﺶ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ25 .و
ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را از آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﻮت و اﺳﻠﺤﻪ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و اﺳﺒﺎن و
ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ ،ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﯽآوردﻧﺪ.
26و ﺳﻠﯿﻤﺎن اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ اراﺑﻪ و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار داﺷﺖ
و آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ27 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻘﺮه را در اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد را ﻣﺜﻞ ﭼﻮب اﻓﺮاغ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاﺳﺖ ،ﻓﺮاوان ﺳﺎﺧﺖ28 .و اﺳﺒﻬﺎی
ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﺼﺮ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﺎﺟﺮان ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻌﯿﻦ29 .و ﯾﮏ اراﺑﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،و ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﯾﮏ
اﺳﺐ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ارام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردﻧﺪ.
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و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮای دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری را از ﻣﻮآﺑﯿﺎن و

ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ادوﻣﯿﺎن و ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ2 .از اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن درﻧﯿﺎﯾﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا دل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻠﺼﻖ ﺷﺪ3 .و او را ﻫﻔﺘﺼﺪ زن ﺑﺎﻧﻮ
و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺘﻌﻪ ﺑﻮد و زﻧﺎﻧﺶ دل او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ4 .و در وﻗﺖ ﭘﯿﺮی ﺳﻠﯿﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﻧﺶ
دل او را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و دل او ﻣﺜﻞ دل ﭘﺪرش داود ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺶ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد5 .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻋﻘﺐ ﻋﺸﺘﻮرت ،ﺧﺪای ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ،و در ﻋﻘﺐ ﻣﻠﮑﻮم رﺟﺲ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
رﻓﺖ6 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ورزﯾﺪه ،ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد داود ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻨﻤﻮد7 .آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ روﺑﺮوی اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﻮش ﮐﻪ رﺟﺲ
ﻣﻮآﺑﯿﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﮏ ،رﺟﺲ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد8 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
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9ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ دﻟﺶ از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه10 ،او را در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎب اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی
ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورد11 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻤﻮدی و ﻋﻬﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺗﻮ ﭘﺎره ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ﺧﻮاﻫﻢ داد12 .ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﺎم ﺗﻮ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺪرت ،داود ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ از دﺳﺖ ﭘﺴﺮت آن را ﭘﺎره ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد13 .وﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﭘﺎره
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﻂ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪهام داود و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
14و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪد ادوﻣﯽ را ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ادوم ﺑﻮد15 .زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود در ادوم ﺑﻮد و ﯾﻮآب ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺮای دﻓﻦ ﮐﺮدن
ﮐﺸﺘﮕﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﮐﻮران ادوم را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد)16 .زﯾﺮا ﯾﻮآب و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه در
آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﮐﻮران ادوم را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ(17 .آﻧﮕﺎه ﻫﺪد ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ادوﻣﯿﺎن ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺪرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﻫﺪد ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد18 .ﭘﺲ ،از ﻣﺪﯾﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪه،
ﺑﻪ ﻓﺎران آﻣﺪﻧﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﺎران ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،و او
وی را ﺧﺎﻧﻪای داد و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ داﺷﺖ19 .و ﻫﺪد در ﻧﻈﺮ
ﻓﺮﻋﻮن اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﻮاﻫﺮ زن ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﺤﻔﻨﯿﺲ ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻪ وی ﺑﻪ زﻧﯽ داد20 .و
ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﺤﻔﻨﯿﺲ ﭘﺴﺮی ﺟﻨﻮﺑﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای وی زاﯾﯿﺪ و ﺗﺤﻔﻨﯿﺲ او را در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﯿﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺟﻨﻮﺑﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﻓﺮﻋﻮن ﻣﯽﺑﻮد21 .و ﭼﻮن ﻫﺪد در ﻣﺼﺮ ﺷﻨﯿﺪ
ﮐﻪ داود ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،و ﯾﻮآب ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺪد ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا
رﺧﺼﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوم22 «.ﻓﺮﻋﻮن وی را ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮوی؟« ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮا اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﺎ«.
23و ﺧﺪا دﺷﻤﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای وی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ رزون ﺑﻦاﻟﯿﺪاع را ﮐﻪ از ﻧﺰد آﻗﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﺪدﻋﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد24 .و ﻣﺮدان ﭼﻨﺪی ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺳﺮدار
ﻓﻮﺟﯽ ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود ﺑﻌﻀﯽ اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،در
دﻣﺸﻖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ25 .و او در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن ،دﺷﻤﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮری
ﮐﻪ ﻫﺪد ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ارام ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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26و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط اﻓﺮاﯾﻤﯽ از ﺻﺮده ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻣﺎدرش ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺻﺮوﻋﻪ و ﺑﯿﻮه
زﻧﯽ ﺑﻮد ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد27 .و ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻠﻮ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،و رﺧﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد داود را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد28 .و
ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن آن ﺟﻮان را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻣﺮدی زرﻧﮓ ﺑﻮد او
را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﺑﮕﻤﺎﺷﺖ29 .و در آن زﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﻣﺪ و اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ ﻧﺒﯽ در راه ﺑﻪ او ﺑﺮﺧﻮرد ،و ﺟﺎﻣﻪ ﺗﺎزهای در ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﺸﺎن ﻫﺮ دو در
ﺻﺤﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ30 .ﭘﺲ اﺧﯿﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﺎزهای ﮐﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ دوازده ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎره
ﮐﺮد31 .و ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ده ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را از دﺳﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ و ده ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ32 .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ،
داود و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ،ﯾﮏ ﺳﺒﻂ از آن او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺸﺘﻮرت ،ﺧﺪای ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن ،و ﮐﻤﻮش ،ﺧﺪای
ﻣﻮآب ،و ﻣﻠﮑﻮم ،ﺧﺪای ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﻣﻦ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ در
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش ،داود ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ34 .ﻟﯿﮑﻦ
ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻠﮑﺖ را از دﺳﺖ او ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ،از آﻧﺮو
ﮐﻪ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،او را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم روزﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮور ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ35 .اﻣﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ را از دﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﯾﻌﻨﯽ ده ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد36 .و ﯾﮏ ﺳﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،داود در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺗﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آن
ﺑﮕﺬارم ،ﻧﻮری در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ37 .و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺖ
آرزو دارد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮی38 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ،ﺑﺸﻨﻮی و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﻢ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮم راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آوری و ﻓﺮاﯾﺾ و
اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،داود آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻪای
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای داود ﺑﻨﺎ ﮐﺮدم و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
39و ذرﯾﺖ داود را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ ذﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ40 «.ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺼﺪ
ﮐﺸﺘﻦ ﯾﺮﺑﻌﺎم داﺷﺖ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﺷﯿﺸﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺗﺎ وﻓﺎت
ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﺪ.
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41و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﺣﮑﻤﺖ او ،آﯾﺎ آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎب وﻗﺎﯾﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 42و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد43 .ﭘﺲ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد داود دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش رﺣﺒﻌﺎم در ﺟﺎی او
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

12

و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ رﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ او را

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺎزﻧﺪ2 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﺷﻨﯿﺪ )و او ﻫﻨﻮز در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ،و ﯾﺮﺑﻌﺎم در ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد3 ،و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ( ،آﻧﮕﺎه ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»4 :ﭘﺪر ﺗﻮ
ﯾﻮغ ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮ اﻵن ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎد ﺳﺒﮏ
ﺳﺎز ،و ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد5 «.ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ «.ﭘﺲ ﻗﻮم رﻓﺘﻨﺪ.
6و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺻﻼح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﻮاب دﻫﻢ؟« 7اﯾﺸﺎن او را ﻋﺮض
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻨﺪه ﺷﻮی و اﯾﺸﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺟﻮاب دﻫﯽ و ﺳﺨﻨﺎن
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻮﯾﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد8 «.اﻣﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﮐﻪ ﺑﻪ او
دادﻧﺪ ﺗﺮک ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﺸﻮرت
ﮐﺮد9 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺻﻼح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﻮاب دﻫﯿﻢ؟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮض
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﯾﻮﻏﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﺳﺒﮏ ﺳﺎز10 «.و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرت ﯾﻮغ ﻣﺎ را
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﺎز ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ از
ﮐﻤﺮ ﭘﺪرم ﮐﻠﻔﺖﺗﺮ اﺳﺖ11 .و ﺣﺎل ﭘﺪرم ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را زﯾﺎده
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد«.
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12و در روز ﺳﻮم ،ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻧﺰد رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎز آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﺳﻮم ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎز آﯾﯿﺪ13 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻮاب داد ،و
ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮک ﮐﺮد14 .و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺸﻮرت ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد15 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻗﻮم را اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﮑﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﺪ.
16و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد آﻧﮕﺎه ﻗﻮم ،ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را در داود ﭼﻪ ﺣﺼﻪ اﺳﺖ؟ و در ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﭼﻪ ﻧﺼﯿﺐ؟ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ! و اﯾﻨﮏ ای داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش!«
ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻨﺪ17 .اﻣﺎ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد18 .و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ،ادورام را ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺑﺎجﮔﯿﺮان ﺑﻮد،
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ اراﺑﻪ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﺮد19 .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان داود ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
20و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﻧﺰد
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ و او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻏﯿﺮ از ﺳﺒﻂ ﯾﻬﻮدا ﻓﻘﻂ ،ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﺪان
داود را ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮد.
21و ﭼﻮن رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ و
ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﻨﮓآزﻣﻮده را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺳﻠﻄﻨﺖ را
ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ22 .اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﻌﯿﺎ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»23 :ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم
ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ:
24ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ «.و اﯾﺸﺎن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
25و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺷﮑﯿﻢ را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ،
ﻓﻨﻮﺋﯿﻞ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد26 .و ﯾﺮﺑﻌﺎم در دل ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺣﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان داود ﺧﻮاﻫﺪ
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ﺑﺮﮔﺸﺖ27 ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ دل
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﻧﺰد رﺣﺒﻌﺎم،
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ28 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮده ،دو ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ زﺣﻤﺖ اﺳﺖ؛ ﻫﺎن ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ را از زﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ!« 29و ﯾﮑﯽ را در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و دﯾﮕﺮی را در دان ﻗﺮار داد30 .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﻨﺎه ﺷﺪ و ﻗﻮم ﭘﯿﺶ آن ﯾﮏ ﺗﺎ دان ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
31و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ از ﺑﻨﯽﻻوی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
32و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻋﯿﺪی در ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺪی ﮐﻪ در ﯾﻬﻮداﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﻧﺰد
آن ﻣﺬﺑﺢ ﻣﯽرﻓﺖ و در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻗﺮار داد33 .و در روز
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ از دل ﺧﻮد اﺑﺪاع ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ.

13

و اﯾﻨﮏ ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ آﻣﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد2 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺬﺑﺢ را ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای
ﻣﺬﺑﺢ! ای ﻣﺬﺑﺢ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻧﺎم دارد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﺪان داود
زاﯾﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ذﺑﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ3 «.و در آن روز ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ ﭼﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ،
رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ4 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﺨﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا را ﮐﻪ ﻣﺬﺑﺢ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﺑﻮد ،ﻧﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪ ،ﯾﺮﺑﻌﺎم دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺬﺑﺢ دراز ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ «.و
دﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎز ﺑﮑﺸﺪ.
5و ﻣﺬﺑﺢ ﭼﺎک ﺷﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ از روی ﻣﺬﺑﺢ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺸﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد6 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺮد ﺧﺪا را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه،
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ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺮای ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز داده ﺷﻮد «.ﭘﺲ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮد ،و دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﺑﺎز داده ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ اول ﮔﺮدﯾﺪ7 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا
ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﺎ و ﺗﻮ را اﺟﺮت ﺧﻮاﻫﻢ داد8 «.اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻧﺼﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻧﻤﯽآﯾﻢ ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرم و ﻧﻪ آب
ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ9 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎن ﻣﺨﻮر و آب ﻣﻨﻮش و
ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ﺑﺮ ﻣﮕﺮد10 «.ﭘﺲ ﺑﻪ راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻓﺖ و از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد،
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻨﻤﻮد.
11و ﻧﺒﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮردهای در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد و ﭘﺴﺮاﻧﺶ آﻣﺪه ،او را از ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ آن
ﻣﺮد ﺧﺪا آن روز در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺪام راه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟« و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام راه رﻓﺖ13 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»اﻻغ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ «.و اﻻغ را ﺑﺮاﯾﺶ آراﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪ14 .و از ﻋﻘﺐ ﻣﺮد ﺧﺪا
رﻓﺘﻪ ،او را زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ او را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا
آﻣﺪهای؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ15 «.وی را ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎ و ﻏﺬا ﺑﺨﻮر16 «.او در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﺎ ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﻮم ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرم و ﻧﻪ آب
ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺎن ﻣﺨﻮر و آب ﻣﻨﻮش و
از راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻨﻤﺎ18 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد و آب
ﺑﻨﻮﺷﺪ «.اﻣﺎ وی را دروغ ﮔﻔﺖ19 .ﭘﺲ ﻫﻤﺮاه وی در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻏﺬا ﺧﻮرد و آب ﻧﻮﺷﯿﺪ.
20و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺒﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه
ﺑﻮد آﻣﺪ21 ،و ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮده ،ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ،
22و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻏﺬا ﻣﺨﻮر و آب ﻣﻨﻮش ،ﻏﺬا ﺧﻮردی و آب
ﻧﻮﺷﯿﺪی ،ﻟﻬﺬا ﺟﺴﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﭘﺪراﻧﺖ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ23 «.ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او ﻏﺬا ﺧﻮرد و آب
ﻧﻮﺷﯿﺪ اﻻغ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎراﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد24 .و ﭼﻮن رﻓﺖ ،ﺷﯿﺮی او را
در راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺸﺖ و ﺟﺴﺪ او در راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و اﻻغ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده ،و ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﻻش
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اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد25 .و اﯾﻨﮏ ﺑﻌﻀﯽ راه ﮔﺬران ﺟﺴﺪ را در راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺷﯿﺮ را ﻧﺰد ﺟﺴﺪ اﯾﺴﺘﺎده
دﯾﺪﻧﺪ؛ ﭘﺲ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ آن ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺮ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
26و ﭼﻮن ﻧﺒﯽ ﮐﻪ او را از راه ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ آن ﻣﺮد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮد؛ ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ داده ﮐﻪ او را درﯾﺪه و ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد27 «.ﭘﺲ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﻻغ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺑﯿﺎراﯾﯿﺪ «.و اﯾﺸﺎن آن را آراﺳﺘﻨﺪ28 .و او رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺟﺴﺪ او را در راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و اﻻغ و ﺷﯿﺮ را
ﻧﺰد ﺟﺴﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﯾﺎﻓﺖ؛ و ﺷﯿﺮ ﺟﺴﺪ را ﻧﺨﻮرده و اﻻغ را ﻧﺪرﯾﺪه ﺑﻮد29 .و آن ﻧﺒﯽ ﺟﺴﺪ ﻣﺮد ﺧﺪا
را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮ اﻻغ ﮔﺬارده ،آن را ﺑﺎزآورد و آن ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮد و او را دﻓﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ30 .و ﺟﺴﺪ او را در ﻗﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬارد و ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :وای ای ﺑﺮادر ﻣﻦ!« 31و
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ او را دﻓﻦ ﮐﺮد ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم ﻣﺮا در ﻗﺒﺮی ﮐﻪ
ﻣﺮد ﺧﺪا در آن ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی وی ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
32زﯾﺮا ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ اﺳﺖ و درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
33و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﯾﺮﺑﻌﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ردی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،او را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻮد34 .و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آن را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺖ.

14

در آن زﻣﺎن اﺑﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ2 .و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﻵن

ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ زن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻫﺴﺘﯽ ،و ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮو .اﯾﻨﮏ
اﺧﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮم ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ در آﻧﺠﺎﺳﺖ3 .و در دﺳﺖ ﺧﻮد ده
ﻗﺮص ﻧﺎن و ﮐﻠﯿﭽﻪﻫﺎ و ﮐﻮزه ﻋﺴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد وی ﺑﺮو و او ﺗﻮ را از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻃﻔﻞ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
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4ﭘﺲ زن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺧﯿﺎ رﺳﯿﺪ و اﺧﯿﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از ﭘﯿﺮی ﺗﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ زن
ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی از ﺗﻮ ﺑﭙﺮﺳﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﮕﻮ و
ﭼﻮن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ،ﻣﺘﻨﮑﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺎ ﺻﺪای ﭘﺎﯾﻬﺎی او را ﮐﻪ ﺑﻪ
در داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای زن ﯾﺮﺑﻌﺎم داﺧﻞ ﺷﻮ .ﭼﺮا ﻫﯿﺄت ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪای؟ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام7 .ﺑﺮو و ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻤﺘﺎز ﻧﻤﻮدم ،و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﻢ8 ،و
ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺧﺎﻧﺪان داود درﯾﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ،و ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،داود ﻧﺒﻮدی ﮐﻪ اواﻣﺮ ﻣﺮا
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﻣﺮا ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﻮل
ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺲ9 .اﻣﺎ ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺎده ﺷﺮارت ورزﯾﺪی و رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن
ﻏﯿﺮ و ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻏﻀﺐ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردی و ﻣﺮا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد
اﻧﺪاﺧﺘﯽ10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻼ ﻋﺎرض ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و از ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻫﺮ ﻣﺮد را و ﻫﺮ
ﻣﺤﺒﻮس و آزاد را ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزم ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم را دور ﻣﯽاﻧﺪازم
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺮﮔﯿﻦ را ﺑﺎﻟﮑﻞ دور ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ11 .ﻫﺮﮐﻪ از ﯾﺮﺑﻌﺎم در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺳﮕﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﺮﮐﻪ
در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ12 .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد رﺳﯿﺪن ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد13 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای او ﻧﻮﺣﻪ
ﻧﻤﻮده ،او را دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺴﻞ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ ﻗﺒﺮ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ او ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ14 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺮوز ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻪ
)ﺑﮕﻮﯾﻢ( اﻵن ﻧﯿﺰ )واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ(15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ زد ﻣﺜﻞ ﻧﯽای ﮐﻪ در آب
ﻣﺘﺤﺮک ﺷﻮد ،و رﯾﺸﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻨﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺷﯿﺮﯾﻢ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ16 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ورزﯾﺪه ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
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17ﭘﺲ زن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺮﺻﻪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد رﺳﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺮد18 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،اﺧﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
19و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ
اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ20 .و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ﻧﺎداب ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
21و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد .و رﺣﺒﻌﺎم ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آن

ﺑﮕﺬارد ،ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﻪ ﺑﻮد22 .و ﯾﻬﻮدا در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﯿﺮت او را
ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ23 .و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و اﺷﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ
ﺳﺒﺰ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ24 .و اﻟﻮاط ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﻮر
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
25و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ26 .و
ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺟﻤﯿﻊ
ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮد27 .و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮداران ﺷﺎﻃﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮد28 .و
ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﻃﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺠﺮه
ﺷﺎﻃﺮان ﺑﺎز ﻣﯽآوردﻧﺪ.
29و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ رﺣﺒﻌﺎم و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 30و در ﻣﯿـﺎن رﺣﺒﻌـﺎم و ﯾﺮﺑﻌـﺎم در ﺗﻤﺎﻣـﯽ روزﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﻮد31 .و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ
ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘـﺪران ﺧﻮد دﻓـﻦ ﺷﺪ ،و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﻪ ﺑﻮد و
ﭘﺴﺮش اﺑﯿﺎم در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد.
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و در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ،اﺑﯿﺎم ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ2 .ﺳﻪ

ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻣﻌﮑﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻮد3 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺪرش ﻗﺒﻞ از او ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و دﻟﺶ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺶ ﻣﺜﻞ دل ﭘﺪرش داود ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺒﻮد4 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داود وی را ﻧﻮری در اورﺷﻠﯿـﻢ داد ﺗﺎ ﭘﺴﺮش را ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮﻗﺮار
ﮔﺮداﻧﺪ ،و اورﺷﻠﯿﻢ را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ داود آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و از
ﻫﺮﭼﻪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ در اﻣﺮ اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ
6و در ﻣﯿﺎن رﺣﺒﻌﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش ﺟﻨﮓ ﺑﻮد7 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺑﯿﺎم و ﻫﺮﭼﻪ
ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ و در ﻣﯿﺎن اﺑﯿﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﻮد.
8و اﺑﯿﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺳﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﻮد.
9و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﺳﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ10 .و در اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﻬﻞ و

ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻣﻌﮑﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻮد11 .و آﺳﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش ،داود ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد12 .و اﻟﻮاط را از وﻻﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﺑﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺪراﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دور ﻧﻤﻮد13 .و ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﻣﻌﮑﻪ را ﻧﯿﺰ از ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻌﺰول ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او
ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺷﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و آﺳﺎ ﺗﻤﺜﺎل او را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،آن را در وادی ﻗﺪرون ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
14اﻣﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ دل آﺳﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻣﺶ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﻮد15 .و
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘـﺪرش وﻗﻒ ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش وﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻇﺮوف ،در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درآورد.
16و در ﻣﯿﺎن آﺳﺎ و ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﻮد17 .و ﺑﻌﺸﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﻣﺪه ،راﻣﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺰد آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ18 .آﻧﮕﺎه آﺳﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺮد و آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻦ
ﻃﺒﺮﻣﻮن ﺑﻦ ﺣﺰﯾﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﮐﻪ در دﻣﺸﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»19 :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ و در
ﻣﯿﺎن ﭘﺪر ﻣﻦ و ﭘﺪر ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮏ ﻫﺪﯾﻪای از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم؛ ﭘﺲ ﺑﯿﺎ و
ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﮑﻦ ﺗﺎ او از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮود20 «.و ﺑﻨﻬﺪد ،آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را اﺟﺎﺑﺖ
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ﻧﻤﻮده ،ﺳﺮداران اﻓﻮاج ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻋﯿﻮن ودان و آﺑﻠﺒﯿﺖ ﻣﻌﮑﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﻨﺮوت را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ21 .و ﭼﻮن ﺑﻌﺸﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن راﻣﻪ را
ﺗﺮک ﮐﺮده ،در ﺗﺮﺻﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد22 .و آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدا ﻧﺪا درداد ﮐﻪ اﺣﺪی از آن
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎی راﻣﻪ و ﭼﻮب آن را ﮐﻪ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﺒﻊ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺼﻔﻪ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد23 .و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﺎﯾﻊ آﺳﺎ و ﺗﻬﻮر او و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد و
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻣﺎ در زﻣﺎن
ﭘﯿﺮیاش درد ﭘﺎ داﺷﺖ24 .و آﺳﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
25و در ﺳﺎل دوم آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻧﺎداب ﺑﻦ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،و دو ﺳﺎل ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد26 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ راه ﭘﺪر ﺧﻮد و ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه او ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد.
27و ﺑﻌﺸﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﺎ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺴﺎﮐﺎر ﺑﻮد ،ﺑﺮ وی ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻌﺸﺎ او را در ﺟﺒﺘﻮن
ﮐﻪ از آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮد ،ﮐﺸﺖ و ﻧﺎداب و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺟﺒﺘﻮن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ28 .و در
ﺳﺎل ﺳﻮم آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺸﺎ او را ﮐﺸﺖ و در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد29 .و ﭼﻮن او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ،
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﮐﺸﺖ و ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﯾﺮﺑﻌﺎم زﻧﺪه ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﻫﻼک ﮐﺮد ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد30 .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﯾﺮﺑﻌﺎم ورزﯾﺪه ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورده ﺑﻮد.
31و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎداب و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 32و در ﻣﯿﺎن آﺳﺎ و ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﻮد.
33در ﺳﺎل ﺳﻮم آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺸﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﺮﺻﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد34 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ راه ﯾﺮﺑﻌﺎم و
ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﺣﻨﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﻌﺸﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ را

از ﺧﺎک ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮا ﺳﺎﺧﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ راه ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده،
ﻗﻮم ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﺮا از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ،
3اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻌﺸﺎ و ﺧﺎﻧﻪ او را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ4 .آن را ﮐﻪ از ﺑﻌﺸﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺳﮕﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ و آن را ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا
ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
5و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺸﺎ و آﻧﭽﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 6ﭘﺲ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺗﺮﺻﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش اﯾﻠﻪ در ﺟﺎﯾﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ7 .و ﻧﯿﺰ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﯿﻬﻮاﺑﻦ ﺣﻨﺎﻧﯽ ﻧﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،درﺑﺎره ﺑﻌﺸﺎ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎم ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ آورده ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن
آورد و ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ او را ﮐﺸﺖ.
8و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،اﯾﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﻌﺸﺎ در ﺗﺮﺻﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ
و دو ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد9 .و ﺑﻨﺪه او ،زﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻧﺼﻒ اراﺑﻪﻫﺎی او ﺑﻮد ،ﺑﺮ او ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺖ .و
او در ﺗﺮﺻﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ارﺻﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ او در ﺗﺮﺻـﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻣﺴﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد10 .و زﻣﺮی
داﺧﻞ ﺷﺪه ،او را در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا زد و ﮐﺸﺖ و در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
11و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﺑﻨﺸﺴﺖ ،ﺗﻤـﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻌﺸﺎ را زد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد از اﻗﺮﺑﺎ و
اﺻﺤﺎب او را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ12 .ﭘﺲ زﻣـﺮی ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﺧﺎﻧـﺪان ﺑﻌﺸـﺎ را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼﻣـﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄـﻪ ﯾﯿﻬـﻮی ﻧﺒـﯽ درﺑـﺎره ﺑﻌﺸﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻼک ﮐﺮد13 .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧـﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺸـﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش اﯾﻠﻪ ﮐﺮده ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨـﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ14 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ
اﯾﻠﻪ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟
15در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،زﻣﺮی در ﺗﺮﺻﻪ ﻫﻔﺖ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد .و
ﻗﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﺘﻮن ﮐﻪ از آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮد ،اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ16 .و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اردو ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺮی ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﻤﺮی را ﮐﻪ
ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮد ،در ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اردو ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ17 .آﻧﮕﺎه ﻋﻤﺮی و ﺗﻤﺎم
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی از ﺟﺒﺘﻮن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺗﺮﺻﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ18 .و ﭼﻮن زﻣﺮی دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻣﺮد19 .و
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ورزﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آورد ،و ﺑﻪ راه
ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ او ورزﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ20 .و ﺑﻘﯿﻪ
وﻗﺎﯾﻊ زﻣﺮی و ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ او ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟
21آﻧﮕﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺼﻒ ﻗﻮم ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺒﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺟﯿﻨﺖ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ
او را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﺮی22 .اﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﺗﺒﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺟﯿﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﺗﺒﻨﯽ ﻣﺮد و ﻋﻤﺮی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد23 .در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ
آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻋﻤﺮی ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و دوازده ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﺷﺶ ﺳﺎل در ﺗﺮﺻﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.
24ﭘﺲ ﮐﻮه ﺳﺎﻣﺮه را از ﺳﺎﻣﺮ ﺑﻪ دو وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪ و در آن ﮐﻮه ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻬﺮی را
ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮه ﺑﻮد ،ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺎﻣﯿﺪ.
25و ﻋﻤﺮی آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد26 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻫﻬﺎی ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﻫﯿﺠﺎن آورد ،ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد27 .و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮی ﮐﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب
ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 28ﭘﺲ ﻋﻤﺮی ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺳﺎﻣﺮه
ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش اﺧﺎب در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
29و اﺧﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮی در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،و
اﺧﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮی ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد30 .و اﺧﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮی از
ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد.
31و ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدن او ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﺳﻬﻞ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺰاﺑﻞ ،دﺧﺘﺮ اﺗﺒﻌﻞ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺘﻪ ،ﺑﻌﻞ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮد و او را ﺳﺠﺪه ﮐﺮد32 .و ﻣﺬﺑﺤﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد33 .و اﺧﺎب اﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺖ و
اﺧﺎب در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﻓﺮاط ﻧﻤﻮده ،ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد34 .و در اﯾﺎم او ،ﺣﯿﺌﯿﻞ ﺑﯿﺖﺋﯿﻠﯽ ،ارﯾﺤﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﻨﯿﺎدش را
ﺑﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد اﺑﯿﺮام ﻧﻬﺎد و دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺳﺠﻮب ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
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و اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه،

ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎدهام ﻗﺴﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺒﻨﻢ و ﺑﺎران ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
2و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ و
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﮐﺮﯾﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اردن اﺳﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ4 .و از ﻧﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻏﺮاﺑﻬﺎ را
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ﮐﻪ ﺗﻮ را در آﻧﺠﺎ ﺑﭙﺮورﻧﺪ5 «.ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،و رﻓﺘﻪ
ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﮐﺮﯾﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اردن اﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ6 .و ﻏﺮاﺑﻬﺎ در ﺻﺒﺢ ،ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮای وی و
در ﺷﺎم ،ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ و از ﻧﻬﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ7 .و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی روزﻫﺎی ﭼﻨﺪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻬﺮ ﺧﺸﮑﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎران در زﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد.
8و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»9 :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺻﯿﺪون اﺳﺖ ﺑﺮو و
در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺸﻮ .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻮهزﻧﯽ در آﻧﺠﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﭙﺮورد10 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ رﻓﺖ و ﭼﻮن ﻧﺰد دروازه ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﯿﻮه زﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﻫﯿﺰم ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﺪ؛ ﭘﺲ او را ﺻﺪا
زده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﻋﻪای آب در ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ11 «.و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
آوردن آن ﻣﯽرﻓﺖ ،وی را ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ» :ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ در دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎور12 «.او
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ ﻧﺪارم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آرد در ﺗﺎﭘﻮ و
ﻗﺪری روﻏﻦ در ﮐﻮزه ،و اﯾﻨﮏ دو ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﻨﻢ ﺗﺎ رﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺴﺮم ﺑﭙﺰم ﮐﻪ
ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ13 «.اﯾﻠﯿﺎ وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس ،ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﮑﻦ .ﻟﯿﮑﻦ اول ﮔﺮدهای
ﮐﻮﭼﮏ از آن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﭙﺰ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺴﺮت ﺑﭙﺰ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎراﻧﺪ ،ﺗﺎﭘﻮی آرد ﺗﻤﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﻮزه روﻏﻦ ﮐﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ15 «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم اﯾﻠﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .و زن و او
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و ﺧﺎﻧﺪان زن ،روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮردﻧﺪ16 ،و ﺗﺎﭘﻮی آرد ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ و ﮐﻮزه روﻏﻦ ﮐﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
17و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ آن زن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ .و ﻣﺮض او
ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﯽ در او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ18 .و ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪی ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آوری و ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ؟« 19او وی را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮت را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.ﭘﺲ او را از آﻏﻮش وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﺑﺮد و او را ﺑﺮ
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ20 .و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻮهزﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد او ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪهام ﺑﻼ رﺳﺎﻧﯿﺪی و ﭘﺴﺮ او را ﮐﺸﺘﯽ؟« 21آﻧﮕﺎه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ
ﭘﺴﺮ دراز ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺴﺄﻟﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن اﯾﻦ
ﭘﺴﺮ ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺮدد22 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ آواز اﯾﻠﯿﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه
ﺷﺪ23 .و اﯾﻠﯿﺎ ﭘﺴﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را از ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ آورد و ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺳﭙﺮد و اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮت زﻧﺪه اﺳﺖ!« 24ﭘﺲ آن زن ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻵن از اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮد ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻫﺎن ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ«.
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و ﺑﻌﺪ از روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺮو و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺧﺎب ﺑﻨﻤﺎ و ﻣﻦ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎران ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎراﻧﯿﺪ2 «.ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺧﺎب ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺤﻂ در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺨﺖ ﺑﻮد3 .و اﺧﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ را ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻮد ،اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد و
ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ4 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺰاﺑﻞ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺠﺎه در ﻣﻐﺎره ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎن و آب ﭘﺮورد.
5و اﺧﺎب ﺑﻪ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :در زﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب و ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮو ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﻒ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،اﺳﺒﺎن و ﻗﺎﻃﺮان را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺎﯾﻢ از ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ6 «.ﭘﺲ زﻣﯿﻦ را در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ اﺧﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ راه ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺖ ،و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﺑﻪ راه دﯾﮕﺮ،
ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺖ.
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7و ﭼﻮن ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ در راه ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺪو ﺑﺮﺧﻮرد؛ و او وی را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد در
اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آﻗﺎی ﻣﻦ اﯾﻠﯿﺎ ،ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ؟« 8او را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺑﺮو و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد
ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻠﯿﺎﺳﺖ9 «.ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺧﺎب ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ
ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ10 .ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻠﺐ ﺗﻮ
آﻧﺠﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻗﻮم ﻗﺴﻢ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺗﻮ را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ11 .و ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮو ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻠﯿﺎﺳﺖ؟ 12و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
از ﻧﺰد ﺗﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺑﺮدارد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺑﻪ اﺧﺎب
ﺧﺒﺮ دﻫﻢ و او ﺗﻮ را ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ .و ﺑﻨﺪهات از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ13 .ﻣﮕﺮ
آﻗﺎﯾﻢ اﻃﻼع ﻧﺪارد از آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺰاﺑﻞ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﮐﺸﺖ ﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺪ
ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺠﺎه در ﻣﻐﺎرهای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎن و آب ﭘﺮوردم؟ 14و
ﺣﺎل ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮو و آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻠﯿﺎﺳﺖ؟ و ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ15 «.اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎدهام ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﻣﺮوز ﺑﻪ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد16 «.ﭘﺲ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت اﺧﺎب رﻓﺘﻪ ،او را ﺧﺒﺮ داد؛ و اﺧﺎب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻼﻗﺎت اﯾﻠﯿﺎ آﻣﺪ.
17و ﭼﻮن اﺧﺎب اﯾﻠﯿﺎ را دﯾﺪ ،اﺧﺎب وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻀﻄﺮب
ﻣﯽﺳﺎزی؟« 18ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻀﻄﺮب ﻧﻤﯽﺳﺎزم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت؛ ﭼﻮﻧﮑﻪ اواﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﺑﻌﻠﯿﻢ را ﻧﻤﻮدی19 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﺮ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ را ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ،و اﻧﺒﯿﺎی اﺷﯿﺮﯾﻢ را ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه اﯾﺰاﺑﻞ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ«.
20ﭘﺲ اﺧﺎب ﻧﺰد ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﺮ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد21 .و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ در ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯽﻟﻨﮕﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﺳﺖ ،او را
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ! و اﮔﺮ ﺑﻌﻞ اﺳﺖ ،وی را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!« اﻣﺎ ﻗﻮم در ﺟﻮاب او ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ22 .ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ
ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﯽ ﯾﻬﻮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهام و اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ دو
ﮔﺎو ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﯾﮏ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،و آن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﺮ ﻫﯿﺰم
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آﺗﺶ ﻧﻨﻬﻨﺪ؛ و ﻣﻦ ﮔﺎو دﯾﮕﺮ را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﻣﯽﮔﺬارم و آﺗﺶ ﻧﻤﯽﻧﻬﻢ24 .و
ﺷﻤﺎ اﺳﻢ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ؛ و آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﻮاب
دﻫﺪ ،او ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯿﮑﻮ ﮔﻔﺘﯽ«.
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25ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﮔﺎو ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،ﺷﻤﺎ اول آن را ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎزﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ آﺗﺶ ﻧﮕﺬارﯾﺪ26 «.ﭘﺲ ﮔﺎو را ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﺎم ﺑﻌﻞ را از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ای ﺑﻌﻞ ﻣﺎ را ﺟﻮاب ﺑﺪه «.ﻟﯿﮑﻦ ﻫﯿﭻ ﺻﺪا ﯾﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺒﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ27 .و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ،اﯾﻠﯿﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪاﺳﺖ! ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت رﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ
در ﺧﻮاب اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد!« 28و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮد،
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺗﯿﻐﻬﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ29 .و
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻇﻬﺮ ﺗﺎ وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻫﺪﯾﻪ ﻋﺼﺮی ،اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻪ آوازی ﺑﻮد و
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب دﻫﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
30آﻧﮕﺎه اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻧﺰد وی آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺬﺑﺢ

ﯾﻬﻮه را ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد31 .و اﯾﻠﯿﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،دوازده ﺳﻨﮓ ﮔﺮﻓﺖ32 .و ﺑﻪ آن ﺳﻨﮕﻬﺎ
ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮه ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢ ﺧﻨﺪﻗﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺰر داﺷﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ.
33و ﻫﯿﺰم را ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﮔﺎو را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻬﺎر ﺧﻢ
از آب ﭘﺮ ﮐﺮده ،آن را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﯿﺰم ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ34 «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮑﻨﯿﺪ«؛ و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﮑﻨﯿﺪ «.و ﺑﺎر ﺳﻮم ﮐﺮدﻧﺪ35 .و آب ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺬﺑﺢ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺧﻨﺪق ﻧﯿﺰ از آب ﭘﺮ
ﮔﺸﺖ.
36و در وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻫﺪﯾﻪ ﻋﺼﺮی ،اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﺎل ،اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ
و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﮐﺮدهام37 .ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻨﮑﻪ دل اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮداﻧﯿﺪی38 «.آﻧﮕﺎه آﺗﺶ ﯾﻬﻮه اﻓﺘﺎده،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﯿﺰم و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺧﺎک را ﺑﻠﻌﯿﺪ و آب را ﮐﻪ در ﺧﻨﺪق ﺑﻮد ،ﻟﯿﺴﯿﺪ39 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم ﭼﻮن اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻬﻮه ،او ﺧﺪاﺳﺖ! ﯾﻬﻮه او ﺧﺪاﺳﺖ!« 40و اﯾﻠﯿﺎ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻠﯿﺎ
اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﻗﯿﺸﻮن ﻓﺮود آورده ،اﯾﺸﺎن را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ.
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41و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮآﻣﺪه ،اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽآﯾﺪ«.
42ﭘﺲ اﺧﺎب ﺑﺮآﻣﺪه ،اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮد .و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه ،روی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ43 .و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی درﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ «.و
او ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ و او ﮔﻔﺖ» :ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮو44 «.و در ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻫﻔﺘﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ اﺑﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻒ دﺳﺖ آدﻣﯽ از درﯾﺎ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺑﻪ
اﺧﺎب ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اراﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪ و ﻓﺮود ﺷﻮ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎران ﺗﻮ را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد45 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ،آﺳﻤﺎن از اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻆ و ﺑﺎد ،ﺳﯿﺎه ﻓﺎم ﺷﺪ ،و ﺑﺎران ﺳﺨﺖ ﺑﺎرﯾﺪ و اﺧﺎب ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﯾﺰرﻋﯿﻞ آﻣﺪ46 .و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻠﯿﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ،ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺖ و ﭘﯿﺶ روی اﺧﺎب دوﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ رﺳﯿﺪ.

19

و اﺧﺎب ،اﯾﺰاﺑﻞ را از آﻧﭽﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮐﺮده ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ

ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ داد2 .و اﯾﺰاﺑﻞ رﺳﻮﻟﯽ ﻧﺰد اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻓﺮدا ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﺟﺎن ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺎزم3 «.و ﭼﻮن اﯾﻦ
را ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮداﺳﺖ آﻣﺪ و ﺧﺎدم ﺧﻮد
را در آﻧﺠﺎ واﮔﺬاﺷﺖ.
4و ﺧﻮدش ﺳﻔﺮ ﯾﮏ روزه ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮده ،رﻓﺖ و زﯾﺮ درﺧﺖ اردﺟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺮگ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺲ اﺳﺖ! ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻢ5 «.و زﯾﺮ درﺧﺖ اردج دراز ﺷﺪه ،ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و اﯾﻨﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪای او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺨﻮر6 «.و ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﺳﺮش ﻗﺮﺻﯽ ﻧﺎن ﺑﺮ رﯾﮕﻬﺎی داغ و ﮐﻮزهای از آب
ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺧﻮرد و آﺷﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪ7 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺨﻮر زﯾﺮا ﮐﻪ راه ﺑﺮای ﺗﻮ زﯾﺎده اﺳﺖ8 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮت
آن ﺧﻮراک ،ﭼﻬﻞ روز و ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺣﻮرﯾﺐ ﮐﻪ ﮐﻮه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،رﻓﺖ9 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎرهای
داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺷﺐ را در آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
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و اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﻧﺎزل ﺷﺪه ،او را ﮔﻔﺖ» :ای اﯾﻠﯿﺎ ﺗﻮ را در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟«
10او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ،ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ دارم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ
ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهام و ﻗﺼﺪ ﻫﻼﮐﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ«.
11او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺮون آی و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺑﺎﯾﺴﺖ «.و اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و
ﺑﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺻﺨﺮهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮد ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺑﺎد ﻧﺒﻮد .و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎد ،زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺒﻮد12 .و ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ،آﺗﺸﯽ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در
آﺗﺶ ﻧﺒﻮد .و ﺑﻌﺪ از آﺗﺶ ،آوازی ﻣﻼﯾﻢ و آﻫﺴﺘﻪ13 .و ﭼﻮن اﯾﻠﯿﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،روی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ردای ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در دﻫﻨﻪ ﻣﻐﺎره اﯾﺴﺘﺎد .و اﯾﻨﮏ ﻫﺎﺗﻔﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﯾﻠﯿﺎ ،ﺗﻮ
را در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟« 14او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ،ﻏﯿﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ
دارم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺗﻮ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ را ﺑﻪ

ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهام و ﻗﺼﺪ ﻫﻼﮐﺖ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ15 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن دﻣﺸﻖ ﺑﺮﮔﺮد .و ﭼﻮن ﺑﺮﺳﯽ ،ﺣﺰاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ارام ﻣﺴﺢ ﮐﻦ16 ،و ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﻧﻤﺸﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎ ،و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎط را ﮐﻪ از
آﺑﻞ ﻣﺤﻮﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﺒﯽ ﺑﺸﻮد17 .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﺰاﺋﯿﻞ
رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﯿﻬﻮ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﯿﻬﻮ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻟﯿﺸﻊ او راﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ18 .اﻣﺎ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زاﻧﻮﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﻧﺰد ﺑﻌﻞ ﺧﻢ ﻧﺸﺪه ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻫﻨﻬﺎی اﯾﺸﺎن او را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
19ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎط را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد و دوازده ﺟﻔﺖ ﮔﺎو
ﭘﯿﺶ وی و ﺧﻮدش ﺑﺎ ﺟﻔﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻮد .و ﭼﻮن اﯾﻠﯿﺎ از او ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ردای ﺧﻮد را ﺑﺮ وی
اﻧﺪاﺧﺖ20 .و او ﮔﺎوﻫﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﻋﻘﺐ اﯾﻠﯿﺎ دوﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را
ﺑﺒﻮﺳﻢ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ آﯾﻢ «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺑﺮﮔﺮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮدهام!« 21ﭘﺲ
از ﻋﻘﺐ او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ذﺑﺢ ﮐﺮده ،ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ آﻻت ﮔﺎوان ﭘﺨﺖ ،و
ﺑﻪ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد داد ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ اﯾﻠﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  /ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ

558

20

و ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،و ﺳﯽ و دو ﭘﺎدﺷﺎه و

اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺳﺎﻣﺮه را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد2 .و
رﺳﻮﻻن ﻧﺰد اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻬﺪد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ3 :ﻧﻘﺮه ﺗﻮ و
ﻃﻼی ﺗﻮ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻮ از آن ﻣﻨﻨﺪ4 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه! ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺗﻮ ،ﻣﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ دارم از آن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ5 «.و رﺳﻮﻻن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﻬﺪد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه
و ﻃﻼ و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯽ6 .ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺗﻮ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد«.
7آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪی را ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮاﻧﻢ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،او را
اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮدم8 «.آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او را ﻣﺸﻨﻮ و ﻗﺒﻮل ﻣﻨﻤﺎ9 «.ﭘﺲ ﺑﻪ
رﺳﻮﻻن ﺑﻨﻬﺪد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎر اول ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
آورد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺮد «.ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﺟﻮاب را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ10 .آﻧﮕﺎه
ﺑﻨﻬﺪد ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎن ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﮔﺮد
ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮑﻨﺪ11 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :وی را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :آﻧﮑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﻓﺨﺮ ﻧﮑﻨﺪ12 «.و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻮاب
را ﺷﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﻣﯿﮕﺴﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﺻﻒآراﯾﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ «.ﭘﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
13و اﯾﻨﮏ ﻧﺒﯽای ﻧﺰد اﺧﺎب  ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻣﺮوز آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه
ﻫﺴﺘﻢ14 «.اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻪ؟« او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺎدﻣﺎن
ﺳﺮوران ﮐﺸﻮرﻫﺎ «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؟« ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ15 «.ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن
ﺳﺮوران ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺳﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
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16و در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﻬﺪد ﺑﺎ آن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻌﻨﯽ آن ﺳﯽ و ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ
ﻣﺪدﮐﺎر او ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﺮوران ﮐﺸﻮرﻫﺎ اول
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﻬﺪد ﮐﺴﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن او را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺮدﻣﺎن از ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﯾﻨﺪ18 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.
19ﭘﺲ اﯾﺸﺎن از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﺮوران ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد20 .ﻫﺮ ﮐﺲ از اﯾﺸﺎن ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ و اراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن اﯾﺸﺎن را
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﻬﺪد ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮار رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ21 .و ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد ،و اراﻣﯿﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﺸﺖ.
22و آن ﻧﺒﯽ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻗﻮی ﺳﺎز و ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪه ،ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪ«.
23و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﻮاری ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ24 .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ازﺟﺎی ﺧﻮد ﻋﺰل ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﺸﺎن ﺳﺮداران ﺑﮕﺬار25 .و ﺗﻮ ﻟﺸﮑﺮی را ﻣﺜﻞ ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺐ
و اراﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎر ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻫﻤﻮاری ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ «.ﭘﺲ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
26و در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﺑﻨﻬﺪد اراﻣﯿﺎن را ﺳﺎن دﯾﺪه ،ﺑﻪ اﻓﯿﻖ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ
ﻧﻤﺎﯾﺪ27 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺎن دﯾﺪه ،زاد دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ دو ﮔﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ اردو زدﻧﺪ ،اﻣﺎ اراﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ28 .و آن ﻣﺮد ﺧﺪا
ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ اراﻣﯿﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﮐﻮﻫﻬﺎﺳﺖ و ﺧﺪای وادﯾﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﻬﺬا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ29 «.و اﯾﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ،ﻫﻔﺖ روز اردو زدﻧﺪ
و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺪ ﻫﺰار ﭘﯿﺎده اراﻣﯿﺎن را در ﯾﮏ روز ﮐﺸﺘﻨﺪ.
30و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻓﯿﻖ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺼﺎر ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
اﻓﺘﺎد.
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و ﺑﻨﻬﺪد ﻓﺮار ﮐﺮده ،در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻃﺎق اﻧﺪروﻧﯽ درآﻣﺪ31 .و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﭘﻼس و ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون روﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد32 «.و
ﭘﻼس ﺑﺮ ﮐﻤﺮﻫﺎی ﺧﻮد و رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﺪه ﺗﻮ،
ﺑﻨﻬﺪد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ «.او ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ او ﺗﺎ ﺣﺎل زﻧﺪه اﺳﺖ؟ او ﺑﺮادر ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ33 «.ﭘﺲ آن ﻣﺮدان ﺗﻔﺄل ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﻪ زودی از دﻫﺎن وی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮادر ﺗﻮ
ﺑﻨﻬﺪد!« ﭘﺲ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و او را ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.و ﭼﻮن ﺑﻨﻬﺪد ﻧﺰد او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،او را ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺧﻮد
ﺳﻮار ﮐﺮد34 .و )ﺑﻨﻬﺪد( وی را ﮔﻔﺖ» :ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ از ﭘﺪر ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ ﻣﯽدﻫﻢ و
ﺑﺮای ﺧﻮد در دﻣﺸﻖ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺴﺎز ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎﺧﺖ) «.در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ(» :ﻣﻦ ﺗﻮ
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ ﺑﺎ او ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و او را رﻫﺎ ﮐﺮد.
35و ﻣﺮدی از ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺰن «.اﻣﺎ آن ﻣﺮد از
زدﻧﺶ اﺑﺎ ﻧﻤﻮد36 .و او وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﻨﯿﺪی ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﻮن از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮوی
ﺷﯿﺮی ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ «.ﭘﺲ ﭼﻮن از ﻧﺰد وی رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﯿﺮی او را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺸﺖ37 .و او
ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺰن «.و آن ﻣﺮد او را ﺿﺮﺑﺘﯽ زده ،ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺖ38 .ﭘﺲ
آن ﻧﺒﯽ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻋﺼﺎﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﻣﺘﻨﮑﺮ ﻧﻤﻮد39 .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه درﮔﺬر ﻣﯽﺑﻮد ،او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺪا در داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﺟﻨﮓ رﻓﺖ و اﯾﻨﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﺮده ،ﮐﺴﯽ را ﻧﺰد ﻣﻦ آورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻧﮕﺎه دار و اﮔﺮ
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﻮد ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﻮاﻫﯽ داد40 .و ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ﺗﻮ
اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮد ،او ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺣﮑﻢ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺧﻮدت ﻓﺘﻮی' دادی41 «.ﭘﺲ ﺑﻪ زودی ﻋﺼﺎﺑﻪ را از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ42 .او وی را ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم از دﺳﺖ ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮدی ،ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن او و ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻗﻮم
او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد43 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل و ﻣﻐﻤﻮم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه
داﺧﻞ ﺷﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺑﻪ

ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺼﺮ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺮه ،داﺷﺖ2 .و اﺧﺎب ،ﻧﺎﺑﻮت را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺎغ ﺳﺒﺰی ﮐﺎری ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺸﻮد زﯾﺮا ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻮض آن
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﯾﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﻧﻘﺮه ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
3ﻧﺎﺑﻮت ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ارث اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ4 «.ﭘﺲ اﺧﺎب
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل و ﻣﻐﻤﻮم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ
زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ارث اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد «.و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد دراز ﺷﺪه ،روﯾﺶ را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻃﻌﺎم ﻧﺨﻮرد.
5و زﻧﺶ ،اﯾﺰاﺑﻞ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :روح ﺗﻮ ﭼﺮا ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم
ﻧﻤﯽﺧﻮری؟« 6او وی را ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻮض آن ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و او
ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽدﻫﻢ7 «.زﻧﺶ اﯾﺰاﺑﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ اﻵن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻏﺬا ﺑﺨﻮر و دﻟﺖ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
8آﻧﮕﺎه ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺧﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﻣﻬﺮ او ﻣﺨﺘﻮم ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﮑﺘﻮب را ﻧﺰد
ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻧﺠﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮت در ﺷﻬﺮش ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد9 .و در ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻪ روزه اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎﺑﻮت را ﺑﻪ ﺻﺪر ﻗﻮم ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ10 .و دو ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽﺑﻠﯿﻌﺎل را ﭘﯿﺶ او
وا دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺷﻬﺎدت داده ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺪا و ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪای .ﭘﺲ او را ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪه ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد11 «.ﭘﺲ اﻫﻞ ﺷﻬﺮش ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻧﺠﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ وی ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺰاﺑﻞ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ12 .و ﺑﻪ روزه اﻋﻼن ﮐﺮده ،ﻧﺎﺑﻮت را در ﺻﺪر ﻗﻮم ﻧﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ13 .و
دو ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽﺑﻠﯿﻌﺎل درآﻣﺪه ،ﭘﯿﺶ وی ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و آن ﻣﺮدان ﺑﻠﯿﻌﺎل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻮت
ﺷﻬﺎدت داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﺎﺑﻮت ﺑﺮ ﺧﺪا و ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ،و او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه،
وی را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺮد14 .و ﻧﺰد اﯾﺰاﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪه و ﻣﺮده
اﺳﺖ.
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15و ﭼﻮن اﯾﺰاﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪه ،و ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﯾﺰاﺑﻞ ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻞ را ﮐﻪ او ﻧﺨﻮاﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ16 «.و ﭼﻮن اﺧﺎب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﻣﺮده اﺳﺖ ،اﺧﺎب
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺮف ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ ﻓﺮود آﻣﺪ.
17و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»18 :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت اﺧﺎب،
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه اﺳﺖ ،ﻓﺮود ﺷﻮ .اﯾﻨﮏ او در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮود
ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮد19 .و او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻫﻢ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﻮدی
و ﻫﻢ ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪی؟ و ﺑﺎز او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﮕﺎن ﺧﻮن
ﻧﺎﺑﻮت را ﻟﯿﺴﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﮕﺎن ﺧﻮن ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﯿﺪ«.
20اﺧﺎب ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،آﯾﺎ ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﯽ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠﯽ ﺗﻮ را ﯾﺎﻓﺘﻢ زﯾﺮا
ﺗﻮ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻪای ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آوری21 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻼ آورده ،ﺗﻮ
را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و از اﺧﺎب ﻫﺮ ﻣﺮد را ﺧﻮاه ﻣﺤﺒﻮس و ﺧﻮاه آزاد در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ22 .و ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻌﺸﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورده ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪای23 «.و درﺑﺎره
اﯾﺰاﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﮕﺎن اﯾﺰاﺑﻞ را ﻧﺰد ﺣﺼﺎر ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد24 .ﻫﺮ ﮐﻪ
را از ﮐﺴﺎن اﺧﺎب در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺳﮕﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﺑﺨﻮرﻧﺪ«.
25و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﺜﻞ اﺧﺎب ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﺑﺠﺎ آوردن آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ اﺳﺖ
ﻓﺮوﺧﺖ ،و زﻧﺶ اﯾﺰاﺑﻞ او را اﻏﻮا ﻧﻤﻮد26 .و در ﭘﯿﺮوی ﺑﺘﻬﺎ رﺟﺎﺳﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ
اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
27و ﭼﻮن اﺧﺎب اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﭼﺎک زده ،ﭘﻼس در ﺑﺮ ﮐﺮد و روزه
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﻼس ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﮑﻮت راه ﻣﯽرﻓﺖ28 .ﻧﮕﺎه ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ»29 :آﯾﺎ اﺧﺎب را دﯾﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻼ را در اﯾﺎم وی ﻧﻤﯽآورم ،ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﺎم ﭘﺴﺮش ،اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
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و ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ارام و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮد2 .و در ﺳﺎل ﺳﻮم،

ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮود آﻣﺪ3 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد از آن ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻏﺎﻓﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ؟« 4ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ؟« و
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﺗﻮ و ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﻗﻮم ﺗﻮ و ﺳﻮاران ﻣﻦ،
ﭼﻮن ﺳﻮاران ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
5و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ«.
6و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺪر ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮوم ﯾﺎ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻢ؟« اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮآی و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد7 «.اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از او ﺳﺆال
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟« 8و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻤﻠﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺗﻮان ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از او ﻧﻔﺮت دارم زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﻧﺒﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی «.و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ9 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ
از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻤﻠﻪ را ﺑﻪ زودی ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ10 «.و ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد در ﺟﺎی وﺳﯿﻊ،
ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ11 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ
اﺑﻦ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اراﻣﯿﺎن را ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﯽ زد ﺗﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ12 «.و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآی و
ﻓﯿﺮوز ﺷﻮ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
13و ﻗﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
زﺑﺎن درﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﻼم ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﮐﻼم ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮕﻮ«.
14ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻫﻤﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ«.
15ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ،آﯾﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﯿﻢ «.او در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮآی و ﻓﯿﺮوز ﺷﻮ .و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد16 «.ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮ را ﻗﺴﻢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه،
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ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ؟« 17او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪای ﮐﻪ ﺷﺒﺎن
ﻧﺪارد ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﯾﺪم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد18 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی؟«
19او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪم و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ20 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺎب را
اﻏﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﯿﻔﺘﺪ .و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ راﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻄﻮر ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻤﻮد21 .و آن روح )ﭘﻠﯿﺪ( ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﻢ22 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟ او ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروم و در دﻫﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ
روح ﮐﺎذب ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ :وی را اﻏﻮا ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮو و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻦ.
23ﭘﺲ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ روﺣﯽ ﮐﺎذب در دﻫﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺗﻮ
ﺳﺨﻦ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
24آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﻪ رﺧﺴﺎر ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ زد و ﮔﻔﺖ» :روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﺪام راه از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ؟« 25ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻨﮏ در روزی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺮه اﻧﺪروﻧﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ ،آن را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ26 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ را ﺑﮕﯿﺮ و او را ﻧﺰد آﻣﻮن ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ و ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮ27 .و ﺑﮕﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را در زﻧﺪان ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺗﻨﮕﯽ و آب ﺗﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدم28 «.ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ «.و ﮔﻔﺖ» :ای ﻗﻮم ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ«.
29و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ30 .و ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروم و ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﭙﻮش«.
ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺖ31 .و ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺳﯽ و دو ﺳﺮدار
اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﮓ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ32 «.و ﭼﻮن ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد33 .و ﭼﻮن ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺗﻌﺎﻗﺐ او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ34 .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻏﺮض ﮐﺸﯿﺪه،
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ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﯿﺎن وﺻﻠﻪﻫﺎی زره زد ،و او ﺑﻪ اراﺑﻪران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮕﺮدان و ﻣﺮا
از ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪم35 «.و در آن روز ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را در
اراﺑﻪاش ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﻣﯿﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؛ و وﻗﺖ ﻏﺮوب ﻣﺮد و ﺧﻮن زﺧﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اراﺑﻪ رﯾﺨﺖ.
36و ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﻟﺸﮑﺮ ﻧﺪا در داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدد37 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮد و او را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه آوردﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ38 .و
اراﺑﻪ را در ﺑﺮﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺴﺘﻨﺪ و ﺳﮕﺎن ﺧﻮﻧﺶ را ﻟﯿﺴﯿﺪﻧﺪ و اﺳﻠﺤﻪ او را ﺷﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد39 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺧﺎب و ﻫﺮ ﭼﻪ او ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐـﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾـﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫـﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ40 .ﭘﺲ اﺧﺎب
ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ،اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
41و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ آﺳﺎ در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ42 .و
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد
و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻋﺰوﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻠﺤﯽ ،ﺑﻮد43 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﭘﺪرش ،آﺳﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،از آﻧﻬﺎ
ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻫﻤﯽ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ44 .و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﮐﺮد.
45و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط و ﺗﻬﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 46و ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻮاﻃﯽ ﮐﻪ از اﯾﺎم ﭘﺪرش ،آﺳﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را از
زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
47و در ادوم ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ وﮐﯿﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد48 .و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی
ﺗﺮﺷﯿﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آوردن ﻃﻼ ﺑﻪ اوﻓﯿﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ در ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ
ﺷﮑﺴﺖ49 .آﻧﮕﺎه اﺧﺰﯾﺎ اﺑﻦ اﺧﺎب ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ در
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ «.اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد50 .و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺎ اﺟﺪادش در ﺷﻬﺮ
ﭘﺪرش ،داود دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮرام در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
51و اﺧﺰﯾﺎ اﺑﻦ اﺧﺎب در ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪ ،و دو ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد52 .و آﻧﭽﻪ درﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد و ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪرش و ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎدرش و ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
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ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد53 .و ﺑﻌﻞ را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،او را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺪرش ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد.
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