ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
1

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺴﺮ داود در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﻗﻮی ﺷﺪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد و او

را ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪ.
2و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﺮداران ﻫﺰاره و ﺻﺪه و داوران و ﻫﺮ رﺋﯿﺴﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،از رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪ3 ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ در
ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ آن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد4 .ﻟﯿﮑﻦ داود ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را از ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ داود ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻ
آورد و ﺧﯿﻤﻪای ﺑﺮاﯾﺶ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد5 .و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ ﺑﻦاوری اﺑﻦ ﺣﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد آن ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ6 .ﭘﺲ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻫﺰار
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﮔﺬراﻧﯿﺪ.
7در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و او را ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎ«.
8ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود اﺣﺴﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدی و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﯽ.
9ﺣﺎل ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود دادی وﻓﺎ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﺜﯿﺮﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﯽ10 .اﻵن ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻗﻮم
ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻧﻤﺎﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ را داوری ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد؟«
11ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ در ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد و دوﻟﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﺎن
دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪی و ﻧﯿﺰ ﻃﻮل اﯾﺎم را ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدی ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهام داوری ﻧﻤﺎﯾﯽ12 ،ﻟﻬﺬا
ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و دوﻟﺖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی و ﺣﺸﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.
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13ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻮد ،از ﺣﻀﻮر ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد
و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
14و 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 ﮔﺬاﺷﺖ15 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را در
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد را ﻣﺜﻞ ﭼﻮب اﻓﺮاغ ﮐﻪ در ﻫﻤﻮاری اﺳﺖ ﻓﺮاوان ﺳﺎﺧﺖ16 .و
اﺳﺒﻬﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﺼﺮ آورده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﺎﺟﺮان ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ17 .و ﯾﮏ اراﺑﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوردﻧﺪ 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.

2

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﯾﻬﻮه و ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﺧﻮدش ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ،و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب
در ﮐﻮﻫﻬﺎ ،و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺮد.
3و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺰد ﺣﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرم داود رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدی و
ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ) ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎ(4 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای او ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﻢ
و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ در ﺣﻀﻮر وی ﺑﺴﻮزاﻧﻢ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ داﺋﻤﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ و
ﺷﺎم ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻏﺮهﻫﺎ و ﻋﯿﺪﻫﺎی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﯾﻀﻪای
اﺑﺪی اﺳﺖ5 .و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ از ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ6 .و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای او ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ زﯾﺮا ﻓﻠﮏ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ او را
ﻧﺪارد؛ و ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای وی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر در ﺣﻀﻮر وی.
7و ﺣﺎل ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و
آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ داﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ داود اﯾﺸﺎن را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ8 .و ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد و ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﭼﻮب ﺻﻨﺪل
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ﺑﺮای ﻣﻦ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮﻧﺪ و اﯾﻨﮏ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد9 .ﺗﺎ ﭼﻮب ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻈﯿﻢ و ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد10 .و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﭼﻮبﺑﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻮب را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﯿﺴﺖ
ﻫﺰار ﮐﺮ ﮔﻨﺪم ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮐﺮ ﺟﻮ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺑﺖ ﺷﺮاب و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺑﺖ
روﻏﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.

11و ﺣﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻣﮑﺘﻮﺑﺎ ﺟﻮاب داده ،آن را ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ »ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﻮم ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
12و ﺣﻮرام ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺴﺮی ﺣﮑﯿﻢ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻬﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮدش ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ13 .و اﻵن ﺣﻮرام را ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺣﮑﯿﻢ و ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﻬﻢ از ﮐﺴﺎن ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدم14 .و او ﭘﺴﺮ زﻧﯽ از دﺧﺘﺮان دان اﺳﺖ ،و ﭘﺪرش ﻣﺮد ﺻﻮری
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ و ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب و ارﻏﻮان و آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک و
ﻗﺮﻣﺰ و ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ و اﺧﺘﺮاع ﻫﻤﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮای او ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺗﻮ و
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺪرت داود ﮐﺎری ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺸﻮد15 .ﭘﺲ ﺣﺎل آﻗﺎﯾﻢ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و روﻏﻦ و ﺷﺮاب را
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ16 .و ﻣﺎ ﭼﻮب از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر اﺣﺘﯿﺎج ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺮﯾﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺘﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮوی درﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد و ﺗﻮ آن را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد«.
17ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﻏﺮﯾﺐ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎره ای ﮐﻪ
ﭘﺪرش داود آﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺮده ﺑﻮد ﺷﻤﺮد ،و ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
18و از اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب در ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺳﻪ
ﻫﺰار و ﺷﺶ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺗﺎ از ﻣﺮدم ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

3

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ

ﮐﻪ )ﺧﺪاوﻧﺪ( ﺑﺮ ﭘﺪرش داود ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ داود در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ارﻧﻮن ﯾﺒﻮﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮد2 .و در روز دوم ﻣﺎه دوم از ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد3 .و اﯾﻦ اﺳﺖ
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اﺳﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﻬﺎد :ﻃﻮﻟﺶ ﺑﻪ ذراﻋﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ اول
ﺷﺼﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع4 ،و ﻃﻮل رواﻗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮض ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ
ذراع ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ذراع و اﻧﺪروﻧﺶ را ﺑﻪ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ5 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ
ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و آن را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﺮ آن درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮد.
6و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺮﺻﻊ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻃﻼی آن ﻃﻼی ﻓﺮواﯾﻢ ﺑﻮد7 .و ﺗﯿﺮﻫﺎ
و آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎ و درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮد.
8و ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺮض ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ
ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﺑﻮد ،و آن را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺸﺼﺪ وزﻧﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ9 .و وزن ﻣﯿﺨﻬﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل
ﻃﻼ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
10و در ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس دو ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﮐﺎری ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ11 .و
ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎل ﯾﮑﯽ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮده ،ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﺎل
دﯾﮕﺮش ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد12 .و ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮده ،ﺑﻪ
دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ وﺑﺎل دﯾﮕﺮش ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺑﺎل ﮐﺮوﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺼﻖ ﻣﯽﺷﺪ13 .و ﺑﺎﻟﻬﺎی
اﯾﻦ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﯿﺴﺖ ذراع ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺑﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و روﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد14 .و ﺣﺠﺎب را از آﺳﻤﺎﻧﺠﻮﻧﯽ و ارﻏﻮان و ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﺳﺎﺧﺖ،
و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮد.
15و ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ دو ﺳﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ طول آﻧﻬﺎ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد و ﺗﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد16 .و رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺮاب ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎد و ﺻﺪ اﻧﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ17 .و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ ﻫﯿﮑﻞ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ،
و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ،و آن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﻮد ﯾﺎﮐﯿﻦ و آن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﭼﭗ ﺑﻮد ﺑﻮﻋﺰ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.

4

و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﺑﯿﺴﺖ ذراع ،و

ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ده ذراع ﺑﻮد2 .و درﯾﺎﭼﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از ﻟﺐ ﺗﺎ ﻟﺒﺶ ده ذراع ﺑﻮد ،و از ﻫﺮ
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ﻃﺮف ﻣﺪور ﺑﻮد ،و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ،و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﯽ ذراﻋﯽ آن را ﮔﺮداﮔﺮد اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽداﺷﺖ3 .و
زﯾﺮ آن از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺻﻮرت ﮔﺎوان ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﮔﺮداﮔﺮد اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ذراع
ده از آﻧﻬﺎ درﯾﺎﭼﻪ را از ﻫﺮﺟﺎﻧﺐ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ؛ و آن ﮔﺎوان در دو ﺻﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ4 .و آن ﺑﺮ دوازده ﮔﺎو ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺳﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎل و
روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﺮب و روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب و روی ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﻮد ،و درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮ
ﻓﻮق آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﺧﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﺪرون ﺑﻮد5 .و ﺣﺠﻢ آن ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﻮد و ﻟﺒﺶ ﻣﺜﻞ ﻟﺐ
ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ داﺷﺖ6 .و ده ﺣﻮض
ﺳﺎﺧﺖ و از آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮای
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد.
7و ده ﺷﻤﻌﺪان ﻃﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف
ﭼﭗ در ﻫﯿﮑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ8 .و ده ﻣﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ در ﻫﯿﮑﻞ
ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺻﺪ ﮐﺎﺳﻪ ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ9 .و ﺻﺤﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺻﺤﻦ ﺑﺰرگ و دروازهﻫﺎی ﺻﺤﻦ )ﺑﺰرگ را(
ﺳﺎﺧﺖ ،و درﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ10 .و درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق از
ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﮔﺬاﺷﺖ.
11و ﺣﻮرام دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎﮐﻨﺪازﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ ﺣﻮرام ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ12 .دو ﺳﺘﻮن و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دو
ﺳﺘﻮن ﺑﻮد و دو ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد 13و ﭼﻬﺎرﺻﺪ اﻧﺎر
ﺑﺮای دو ﺷﺒﮑﻪ و دو ﺻﻒ اﻧﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ دو ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺗﺎﺟﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮد
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ14 .و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﻮﺿﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ و دوازده ﮔﺎو را زﯾﺮ
درﯾﺎﭼﻪ )ﺳﺎﺧﺖ(16 .و دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎﮐﻨﺪازﻫﺎ و ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب آﻧﻬﺎ را ﭘﺪرش ﺣﻮرام ﺑﺮای
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ17 .آﻧﻬﺎ را ﭘﺎدﺷﺎه در ﺻﺤﺮای اردن در
ﮔﻞ رﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﮑﻮت و ﺻﺮده ﺑﻮد رﯾﺨﺖ18 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﻻت را از ﺣﺪ زﯾﺎده
ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ وزن ﺑﺮﻧﺞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
19و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻻت را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻣﺬﺑﺢ ﻃﻼ و ﻣﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ20 .و ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎی آﻧﻬﺎ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ
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ﻣﺤﺮاب اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد21 .و ﮔﻠﻬﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎ و اﻧﺒﺮﻫﺎ را از ﻃﻼ ﯾﻌﻨﯽ از زر ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ22 .و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ
و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ )ﺳﺎﺧﺖ( ،و دروازه ﺧﺎﻧﻪ و درﻫﺎی اﻧﺪروﻧﯽ آن ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس و درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﮑﻞ از ﻃﻼ ﺑﻮد.

5

ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن

ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﭘﺪرش داود را داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﺳﺎﯾﺮ آﻻت آﻧﻬﺎ را در ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا
ﮔﺬاﺷﺖ.
2آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط و ﺳﺮوران آﺑﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺷﻬﺮ داود ﮐﻪ ﺻﻬﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورﻧﺪ3 .و ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﯿﺪ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ4 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و
ﻻوﯾﺎن ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ5 .و ﺗﺎﺑﻮت و ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻫﻤﻪ آﻻت ﻣﻘﺪس را ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮآوردﻧﺪ ،و ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ6 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد وی
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و آﻧﻘﺪر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره و ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآﻣﺪ7 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﺶ در ﻣﺤﺮاب ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس زﯾﺮ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن درآوردﻧﺪ8 .و ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﮑﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮوﺑﯿﺎن
ﺗﺎﺑﻮت و ﻋﺼﺎﻫﺎﯾﺶ را از ﺑﺎﻻ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ9 .و ﻋﺼﺎﻫﺎ اﯾﻨﻘﺪر دراز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﻋﺼﺎﻫﺎ از ﺗﺎﺑﻮت
ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺮاب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﺮون دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﺗﺎ اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ10 .و در ﺗﺎﺑﻮت
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺳﻮای آن دو ﻟﻮح ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﺣﻮرﯾﺐ در آن ﮔﺬاﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ.
11و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻗﺪس ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ )زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
آﺳﺎف و ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻬﺎ و ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ
و ﻋﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻣﺬﺑﺢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﺎ
ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ(13 .ﭘﺲ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎﻧﻮازان و ﻣﻐﻨﯿﺎن ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ آواز در ﺣﻤﺪ و

ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

668

ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا آﻣﺪﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﺳﻨﺠﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺑﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ14 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.

6

آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮم.

2اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهام«.
3و ﭘﺎدﺷﺎه روی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ داد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ4 .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺪرم داود
وﻋﺪه داده ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ،ﮔﻔﺖ5 :از روزی ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردم ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ در آن
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد6 .اﻣﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ اﺳﻢ ﻣﻦ
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ و داود را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد7 .و در دل ﭘﺪرم داود ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .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 ﻧﻬﺎدی9 .ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ
را ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ او ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد10 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرم داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و ﺑﺮ
وﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪام و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﻮدم11 .و ﺗﺎﺑﻮت را ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در آﻧﺠﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪام«.
12و او ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ13 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ،و ﻋﺮﺿﺶ ﭘﻨﺞ ذراع ،و
ﺑﻠﻨﺪیاش ﺳﻪ ذراع ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮ آن اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زاﻧﻮ زد و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ14 ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻪ در آﺳﻤﺎن و ﻧﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری15 .و آن وﻋﺪهای را 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 اﺳﺖ16 .ﭘﺲ اﻵن ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﭘﺪرم داود آن
وﻋﺪه را ﻧﮕﺎه دار ﮐﻪ ﺑﻪ او داده و ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻦ
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدی17 .و اﻵن ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود ﮔﻔﺘﻪای ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺸﻮد.
»18اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ در ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ اﯾﻨﮏ ﻓﻠﮏ و
ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک ﺗﻮ را ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدم19 .ﻟﯿﮑﻦ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﻣﻦ ﺑﻪ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ20 ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺐ و روز ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش وﻋﺪه
دادهای ﮐﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯽ داد ﺗﺎ دﻋﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ
اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ21 ،و ﺗﻀﺮع ﺑﻨﺪهات و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﺳﺘﻤﺎع
ﻧﻤﺎ و از آﺳﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮ؛ و ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪی ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎ.
»22اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ورزد و ﻗﺴﻢ ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و او آﻣﺪه،
ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد23 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ
داوری ﮐﻦ و ﺷﺮﯾﺮان را ﺟﺰا داده ،ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن ،و ﻋﺎدﻻن را ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده،
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺟﺰا ﺑﺪه.
»24و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺰد ﺗﻮ در
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﮐﻨﻨﺪ25 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎه ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهای ﺑﺎزآور.
»26ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد،
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ27 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻗﻮم ﺧﻮد
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و راه ﻧﯿﮑﻮ را ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﯿﺮاث ﺑﺨﺸﯿﺪهای ﺑﺎران ﺑﻔﺮﺳﺖ.
»28اﮔﺮ در زﻣﯿﻦ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ وﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم ﯾﺎ ﯾﺮﻗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻠﺦ ﯾﺎ ﮐﺮم ﺑﺎﺷﺪ
و اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ29 ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ دﻋﺎ و ﻫﺮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪای ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺑﻼ و ﻏﻢ دل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دراز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد30 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دل او را
ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ راﻫﻬﺎﯾﺶ ﺟﺰا ﺑﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎرف ﻗﻠﻮب ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽآدم ﻫﺴﺘﯽ31 .ﺗﺎ
آن ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ دادهای زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
»32و ﻧﯿﺰ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ و دﺳﺖ ﻗﻮی و
ﺑﺎزوی ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺗﻮ از زﻣﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
33آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ،ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ آن ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ 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.
»34اﮔﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﯿﺮون
روﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام ،ﻧﺰد ﺗﻮ دﻋﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ35 ،آﻧﮕﺎه دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎ آور.
»36و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﻀﺒﻨﺎک
ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ و اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دور
ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﺮﻧﺪ37 ،ﭘﺲ اﮔﺮ 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
ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ38 ،و در زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهای و ﺷﻬﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهام دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ39 ،آﻧﮕﺎه از آﺳﻤﺎن ،ﻣﮑﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺧﻮد ،دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮ و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺠﺎ آور ،و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮز40 .ﭘﺲ اﻵن ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
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ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺷﻮد ﺷﻨﻮا ﺑﺎﺷﺪ41 .و ﺣﺎل ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی آراﻣﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺮﺧﯿﺰ .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻠﺒﺲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ42 .ای
ﯾﻬﻮه ﺧﺪا روی ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﮕﺮدان و رﺣﻤﺘﻬﺎی ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود را ﺑﯿﺎد آور«.

7

و ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن از دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی

ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺖ2 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻼل ﯾﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد3 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
آﺗﺶ را ﮐﻪ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ،روی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ
ﺳﻨﮕﻔﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ.
4و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ5 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺴﺖ و
دو ﻫﺰار ﮔﺎو و ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ6 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻐﻠﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن ،آﻻت ﻧﻐﻤﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را )ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﮐﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ،
زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ؛ و داود ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن
ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
7و ﺳﻠﯿﻤﺎن وﺳﻂ ﺻﺤﻨﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻘﺪﯾـﺲ ﻧﻤـﻮد زﯾﺮا ﮐـﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭘﯿﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿـﺪ ،ﭼﻮﻧﮑـﻪ ﻣﺬﺑـﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺳﻠﯿﻤـﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾـﺎی آردی و ﭘﯿـﻪ ذﺑﺎﯾـﺢ را ﮔﻨﺠﺎﯾـﺶ ﻧﺪاﺷـﺖ.
8و در آﻧﻮﻗﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی ﻫﻔﺖ روز را ﻋﯿﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ و آن اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ از ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد9 .و در روز ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﺬﺑﺢ ﻫﻔﺖ روز و ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ10 .و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﺎه
ﻫﻔﺘﻢ ،ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود و
ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧﻮﺷﺪل ﺑﻮدﻧﺪ.
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11ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد ،آن را ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺷﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،او را ﮔﻔﺖ» :دﻋﺎی ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم و اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺷﻮد13 .اﮔﺮ آﺳﻤﺎن را ﺑﺒﻨﺪم ﺗﺎ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد و اﮔﺮ اﻣﺮ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺦ ،ﺣﺎﺻﻞ زﻣﯿﻦ را ﺑﺨﻮرد و اﮔﺮ وﺑﺎ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ14 ،و ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از راﻫﻬﺎی ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ از آﺳﻤﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺮزﯾﺪ و
زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد15 .و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﮔﺸﺎده ،و ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺷﻮد ﺷﻨﻮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد16 .و ﺣﺎل اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ،و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ
اﺳﻢ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﭼﺸﻢ و دل ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ17 .و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرت داود ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ و
ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داری18 ،آﻧﮕﺎه ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرت
داود ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»19ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎدهام ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
رﻓﺘﻪ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ20 ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
دادهام ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدهام ،از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﮑﻨﺪ و
آن را در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ و ﻣﺴﺨﺮه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ21 .و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر رﻓﯿﻊ
اﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﻪ از آن ﺑﮕﺬرد ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ 22و ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از
زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد آورده اﺳﺖ«.
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و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ

ﻣﯽﮐﺮد2 ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﻮرام ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داده ﺑﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در آﻧﻬﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
3و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎت ﺻﻮﺑﻪ رﻓﺘﻪ ،آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد4 .و ﺗﺪﻣﻮر را در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰﯾﻨﻪ را ﮐﻪ در ﺣﻤﺎت ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ5 .و ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون
ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎ و دروازهﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻮد6 .و ﺑﻌﻠﻪ و ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داﺷﺖ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻮاران را و ﻫﺮآﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ) ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد(7 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ8 ،ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺸﺎن را
ﻫﻼک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن از اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺖ9 .اﻣﺎ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺣﺪی را
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ و ﺳﺮداران اﺑﻄﺎل و ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ و
ﺳﻮاران او ﺑﻮدﻧﺪ10 .و ﺳﺮوران ﻣﻘﺪم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺮﻗﻮم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
11و ﺳﻠﯿﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را از ﺷﻬﺮ داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد آورد ،زﯾﺮا
ﮔﻔﺖ» :زن ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
12آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺶ رواق ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ13 .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ روز در روزش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻮﺳﯽ در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،و ﻏﺮهﻫﺎ و ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﻮاﺳﻢ ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ و ﻋﯿﺪ
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ14 .و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻐﻠﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻟﻮازم ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮ
روز را در روزش ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ و درﺑﺎﻧﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ دروازه )ﻗﺮار داد( ،زﯾﺮا
ﮐﻪ داود ﻣﺮد ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد15 .و اﯾﺸﺎن از ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎره ﻫﺮ اﻣﺮی و درﺑﺎره
ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن داده ﺑﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
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16ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن از روزی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﮔﺸﺖ ،ﻧﯿﮑﻮ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ.
17آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ و ﺑﻪ اﯾﻠﻮت ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ادوم اﺳﺖ ،رﻓﺖ.
18و ﺣﻮرام ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ و ﻧﻮﮐﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ در درﯾﺎ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای وی
ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ اوﻓﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه وزﻧﻪ ﻃﻼ از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ.

9

و ﭼﻮن ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ آوازه ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﻃﻼی ﺑﺴﯿﺎر و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻧﺰد ﺳﻠﯿﻤﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ وی از ﻫﺮﭼﻪ در دﻟﺶ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد2 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻠﺶ را ﺑﺮای وی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰی از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮد3 .و ﭼﻮن
ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد4 ،و ﻃﻌﺎم ﺳﻔﺮه او و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﻧﻈﻢ
و ﻟﺒﺎس ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ را و ﺳﺎﻗﯿﺎﻧﺶ و ﻟﺒﺎس اﯾﺸﺎن و زﯾﻨﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ
دﯾﺪ ،روح دﯾﮕﺮ در او ﻧﻤﺎﻧﺪ.
5ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آوازهای را ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﺧﻮد درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪم
راﺳﺖ ﺑﻮد6 .اﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪم و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪم ،اﺧﺒﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور ﻧﮑﺮدم؛ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺼﻒ ﻋﻈﻤﺖ
ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و از ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم اﻓﺰودهای7 .ﺧﻮﺷﺎﺑﻪﺣﺎل ﻣﺮدان ﺗﻮ و
ﺧﻮﺷﺎﺑﻪﺣﺎل اﯾﻦ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ8 .ﻣﺘﺒﺎرک
ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺸﻮی .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﺗﻮ را ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ داوری و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺠﺎ آوری9 «.و 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 دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
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10و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮرام و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﻃﻼ از اوﻓﯿﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﭼﻮب ﺻﻨﺪل و
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ آوردﻧﺪ11 .و ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل زﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﻮدﻫﺎ و ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از آن در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد.
12و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آرزوی او را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد داد ،ﺳﻮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او
ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه آورده ﺑﻮد؛ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮﻓﺖ.
13و وزن ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن رﺳﯿﺪ ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﻮد،
14ﺳﻮای آﻧﭽﻪ ﺗﺎﺟﺮان و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن آوردﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ15 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه دوﯾﺴﺖ ﺳﭙﺮ ﻃﻼی ﭼﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﭙﺮ
ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ16 .و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﭙﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻃﻼی ﭼﮑﺸﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﭙﺮ
ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﮔﺬاﺷﺖ17 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺨﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺖ و آن را ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ18 .و ﺗﺨﺖ را ﺷﺶ ﭘﻠﻪ و ﭘﺎﯾﻨﺪازی زرﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻧﺰد ﺟﺎی ﮐﺮﺳﯿﺶ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﻮد ،و دو ﺷﯿﺮ ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮی دﺳﺘﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ19 .و دوازده ﺷﯿﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ،ﺑﺮ آن ﺷﺶ ﭘﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد20 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از
ﻃﻼ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن از زر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮد ،و ﻧﻘﺮه در اﯾﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآﻣﺪ21 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮرام ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی
ﺗﺮﺷﯿﺸﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻋﺎج و ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎ و ﻃﺎوﺳﻬﺎ ﻣﯽآورد.
22ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در دوﻟﺖ و ﺣﮑﻤﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪ23 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا در دﻟﺶ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ24 .و ﻫﺮﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را از آﻻت ﻧﻘﺮه و آﻻت ﻃﻼ و رﺧﻮت و اﺳﻠﺤﻪ و ﻋﻄﺮﯾﺎت
و اﺳﺒﻬﺎ و ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل را در ﺳﺎﻟﺶ ﻣﯽآوردﻧﺪ25 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار آﺧﻮر ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎ و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار داﺷﺖ .و آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی اراﺑﻪﻫﺎ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه در
اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ26 .و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از ﻧﻬﺮ )ﻓﺮات( ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد27 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻘﺮه را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد را ﻣﺜﻞ ﭼﻮب اﻓﺮاغ
ﮐﻪ در ﺻﺤﺮاﺳﺖ ﻓﺮاوان ﺳﺎﺧﺖ28 .و اﺳﺒﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻣﺼﺮ و از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯽآوردﻧﺪ.
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29و اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن از اول ﺗﺎ آﺧﺮ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮارﯾﺦ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ و در ﻧﺒﻮت اﺧﯿﺎی
ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ و در رؤﯾﺎی ﯾﻌﺪوی راﯾﯽ درﺑﺎره ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 30ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد31 .و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ
ﭘﺪرش داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش رﺣﺒﻌﺎم در ﺟﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

10

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

ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎزﻧﺪ2 .و ﭼﻮن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ) ،و او ﻫﻨﻮز در ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد( ،ﯾﺮﺑﻌﺎم از ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد3 .و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؛
آﻧﮕﺎه ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»4 :ﭘﺪر ﺗﻮ ﯾﻮغ ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ
ﺳﺎﺧﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻮ اﻵن ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد را و ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻦ او را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﺎد ﺳﺒﮏ ﺳﺎز و ﺗﻮ را
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد5 «.او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺑﺎز ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.و اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ.
6و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺻﻼح ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺟﻮاب دﻫﻢ؟« 7اﯾﺸﺎن ﺑﻪ او ﻋﺮض
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺸﺎن را راﺿﯽ ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﮔﻮﯾﯽ،
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد8 «.اﻣﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﮐﻪ ﺑﻪ وی 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» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺪرت ﯾﻮغ ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮ آن را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ از ﮐﻤﺮ ﭘﺪرم ﮐﻠﻔﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ11 .و ﺣﺎل ﭘﺪرم ﯾﻮغ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ«.
12و در روز ﺳﻮم ،ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻧﺰد رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎزآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ و
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﺳﻮم ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎزآﯾﯿﺪ13 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﻮاب داد؛ و رﺣﺒﻌﺎم
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ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﺎﯾﺦ را ﺗﺮک ﮐﺮد14 ،و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺸﻮرت ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺪرم ﯾﻮغ ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ آن را زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻘﺮﺑﻬﺎ15 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط 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؟ در ﭘﺴﺮ ﯾﺴﯽ' ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ! ﺣﺎل ای داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش!« ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻨﺪ17 .اﻣﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد18 .ﭘﺲ رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺪرام را ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ 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 ﺷﺪهاﻧﺪ.

11

و ﭼﻮن رﺣﺒﻌﺎم وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺟﻨﮓ

آزﻣﻮده را از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ2 .اﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﻌﯿﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ4 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﻣﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ «.و اﯾﺸﺎن ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
5و رﺣﺒﻌﺎم در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار در ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﺧﺖ6 .ﭘﺲ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و
ﻋﯿﺘﺎم و ﺗﻘﻮع 7و ﺑﯿﺖ ﺻﻮر و ﺳﻮﮐﻮ و ﻋﺪﻻم8 ،و ﺟﺖ و ﻣﺮﯾﺸﻪ و زﯾﻒ9 ،و ادوراﯾﻢ و ﻻﮐﯿﺶ و
ﻋﺰﯾﻘﻪ10 ،و ﺻﺮﻋﻪ و اﯾﻠﻮن و ﺣﺒﺮون را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار در ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
11و ﺣﺼﺎرﻫﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در آﻧﻬﺎ ﺳﺮداران و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺄﮐﻮﻻت و روﻏﻦ و ﺷﺮاب ﮔﺬاﺷﺖ.
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12و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ او
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
13و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﺣﺪود ﺧﻮد ﻧﺰد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
14زﯾﺮاﮐﻪ ﻻوﯾﺎن اراﺿﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻣﻼک ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﭘﺴﺮاﻧﺶ اﯾﺸﺎن را از ﮐﻬﺎﻧﺖ ﯾﻬﻮه اﺧﺮاج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ15 .و او ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ و دﯾﻮﻫﺎ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد16 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﻬﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ17 .ﭘﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮدا را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮاﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ داود و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
18و رﺣﺒﻌﺎم ﻣﺤﻠﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ داود و اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ دﺧﺘﺮ اﻟﯿĤب ﺑﻦ ﯾﺴﯽ' را ﺑﻪ زﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺖ19 .و او ﺑﺮای وی ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻮش و ﺷﻤﺮﯾﺎ و زﻫﻢ را زاﯾﯿﺪ20 .و ﺑﻌﺪ از او ﻣﻌﮑﻪ دﺧﺘﺮ
اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﮔﺮﻓﺖ و او ﺑﺮای وی اﺑﯿﺎ و ﻋﺘﺎی و زﺑﺰا و ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ را زاﯾﯿﺪ21 .و رﺣﺒﻌﺎم ،ﻣﻌﮑﻪ دﺧﺘﺮ
اﺑﺸﺎﻟﻮم را از ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺎن و ﻣﺘﻌﻪﻫﺎی ﺧﻮد زﯾﺎده دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺠﺪه زن و ﺷﺼﺖ
ﻣﺘﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﭘﺴﺮ و ﺷﺼﺖ دﺧﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد22 .و رﺣﺒﻌﺎم اﺑﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﮑﻪ را در
ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﺳﺮور و رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮاﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ23 .و
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼد ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺼﺎردار ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آذوﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮار داد و زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﺳﺖ.

12

و ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮدش ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،او ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم ،ﺷﯿﺸﻖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ3 .ﺑﺎ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ اراﺑﻪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار
ﺳﻮار و ﺧﻠﻘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﻟﻮﺑﯿﺎن و ﺳﮑﯿﺎن و ﺣﺒﺸﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺶ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ4 .ﭘﺲ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ5 .و ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻧﺰد رﺣﺒﻌﺎم و ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا
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ﮐﻪ از ﺗﺮس ﺷﯿﺸﻖ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا
ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﺸﻖ ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد6 «.آﻧﮕﺎه ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ7 «.و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﻌﯿﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن را اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﯿﺸﻖ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ
رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪه او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن را
ﺑﺪاﻧﻨﺪ«.
9ﭘﺲ ﺷﯿﺸﻖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮد10 .و رﺣﺒﻌﺎم
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻮض آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮداران ﺷﺎﻃﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺮد11 .و ﻫﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﺎﻃﺮان
آﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﺷﺎﻃﺮان ﺑﺎز ﻣﯽآوردﻧﺪ12 .و ﭼﻮن او ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪ،
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﻧﺴﺎزد؛ و در ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
13و رﺣﺒﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد .و رﺣﺒﻌﺎم ﭼﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،و در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﺧﻮد را در آن ﺑﮕﺬارد ،ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﻪ ﺑﻮد.
14و او ﺷﺮارت ورزﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﻮد.
15و اﻣﺎ وﻗﺎﯾﻊ اول و آﺧﺮ رﺣﺒﻌﺎم آﯾﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮارﯾﺦ ﺷﻤﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ و ﺗﻮارﯾﺦ اﻧﺴﺎب ﻋﺪوی
راﯾﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ و در ﻣﯿﺎن رﺣﺒﻌﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﻮد16 .ﭘﺲ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران
ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش اﺑﯿﺎ و ﭘﺴﺮش اﺑﯿﺎ ﺑﺠﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

13

در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،اﺑﯿﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ2 .ﺳﻪ ﺳﺎل در

اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ دﺧﺘﺮ اورﯾﺌﯿﻞ از ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻮد.
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و در ﻣﯿﺎن اﺑﯿﺎ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﻮد3 .و اﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﻮﺟﯽ از ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﺪارک ﺟﻨﮓ دﯾﺪ ،و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻗﻮی
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ وی ﺟﻨﮓ را ﺻﻒ آراﯾﯽ ﻧﻤﻮد4 .و اﺑﯿﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺻﻤﺎراﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ! 5آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ داود و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﮑﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ داده اﺳﺖ؟ 6و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ
ﻧﺒﺎط ﺑﻨﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪ7 .و ﻣﺮدان ﺑﯿﻬﻮده ﮐﻪ ﭘﺴﺮان
ﺑﻠﯿﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺿﺪ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ دادﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
رﺣﺒﻌﺎم ﺟﻮان و رﻗﯿﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﻮد8 .و ﺷﻤﺎ اﻵن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﭘﺴﺮان داود اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ و ﺷﻤﺎ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ9 .آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ ﮐﻬﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺑﻨﯽﻫﺎرون و ﻻوﯾﺎن را ﻧﯿﺰ اﺧﺮاج ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﺪ؟ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﯽﺷﻮد10 .و اﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ و او را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و ﮐﺎﻫﻨﺎن از
ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻻوﯾﺎن در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ11 .و ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﻫﺮ ﺷﺎم
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺑﺨﻮر ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و
ﺷﻤﻌﺪان ﻃﻼ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ را ﻫﺮ ﺷﺐ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ وﺻﺎﯾﺎی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽدارﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ او را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ12 .و اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﺪا رﺋﯿﺲ اﺳﺖ و ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
آواز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮازﻧﺪ .ﭘﺲ ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻣﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا
ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.
13اﻣﺎ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد ﭘﯿﺶ روی ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ و
ﮐﻤﯿﻦ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد14 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮدا ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ از ﭘﯿﺶ و ﻫﻢ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن
ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ15 .و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺮآوردﻧﺪ ،و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮآوردﻧﺪ ،ﺧﺪا ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر اﺑﯿﺎ و ﯾﻬﻮدا ﺷﮑﺴﺖ داد16 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮدا ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد17 .و اﺑﯿﺎ و ﻗﻮم او آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار
ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺘﻮل اﻓﺘﺎدﻧﺪ18 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن وﻗﺖ ذﻟﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا
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ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ19 .و اﺑﯿﺎ ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده،
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ و ﯾﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ و اﻓﺮون را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ از او ﮔﺮﻓﺖ20 .و ﯾﺮﺑﻌﺎم
در اﯾﺎم اﺑﯿﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻮت ﺑﻬﻢ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را زد ﮐﻪ ﻣﺮد21 .و اﺑﯿﺎ ﻗﻮی ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻬﺎرده زن
ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﭘﺴﺮ و ﺷﺎﻧﺰده دﺧﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد22 .ﭘﺲ ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺑﯿﺎ از رﻓﺘﺎر
و اﻋﻤﺎل او در ﻣﺪرس ﻋﺪوی ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.

14

و اﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺳﺎ در

ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ؛ و در اﯾﺎم او زﻣﯿﻦ ده ﺳﺎل آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ2 .و آﺳﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﺶ ﻧﯿﮑﻮ و راﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽآورد3 ،و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺘﻬﺎ را
ﺑﺸﮑﺴﺖ و اﺷﻮرﯾﻢ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد؛ 4و ﯾﻬﻮدا را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ و
ﺷﺮﯾﻌﺖ و اواﻣﺮ او را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ5 .و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﺷﻤﺲ را از ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا دور
ﮐﺮد؛ ﭘﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ6 .و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار در ﯾﻬﻮدا ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ
آرام ﺑﻮد و در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را راﺣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ7 .و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و دﯾﻮارﻫﺎ و ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﺎ دروازهﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
8زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪهاﯾﻢ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ اﺳﺖ .او را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و او ﻣﺎ را
از ﻫﺮ ﻃﺮف راﺣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
9و آﺳﺎ ﻟﺸﮑﺮی از ﯾﻬﻮدا ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺳﭙﺮدار و ﻧﯿﺰهدار داﺷﺖ و از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ دوﯾﺴﺖ و
ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﺳﭙﺮدار و ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ10 .ﭘﺴﯽ زارح ﺣﺒﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺰار
ﻫﺰار ﺳﭙﺎه و ﺳﯿﺼﺪ اراﺑﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺸﻪ رﺳﯿﺪ11 .و آﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ؛ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در وادی ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻧﺰد ﻣﺮﯾﺸﻪ ﺟﻨﮓ را ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﻨﺪ12 .و آﺳﺎ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮت دادن ﺑﻪ زورآوران ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را اﻋﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽدارﯾﻢ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺪهاﯾﻢ ،ای ﯾﻬﻮه ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺲ ﻣﮕﺬار ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ«.
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13آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺒﺸﯿﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﺳﺎ و ﯾﻬﻮدا ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺣﺒﺸﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ14 .و
آﺳﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺟﺮار ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﺣﺒﺸﯿﺎن آﻧﻘﺪر اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ از
اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻟﺸﮑﺮ او ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن
ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺣﺪ زﯾﺎده ﺑﺮدﻧﺪ15 .و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺟﺮار ﺑﻮد ،ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺮس
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺗﺎراج ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر در آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
16و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮاﺷﯽ را ﻧﯿﺰ زدﻧﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻓﺮاوان و ﺷﺘﺮان را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.

15

و روح ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﻮدﯾﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪ2 .و او ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت آﺳﺎ ﺑﯿﺮون

آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ای آﺳﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ
ﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ و اﮔﺮ او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ او را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ او را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ او ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد3 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﯽﺧﺪای ﺣﻖ و ﺑﯽﮐﺎﻫﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﯽﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
4اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺗﻨﮕﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،او را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ او
را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ5 .و در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﯿﭻ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﺿﻄﺮاب
ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺑﻮد6 .و ﻗﻮﻣﯽ از ﻗﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی از ﺷﻬﺮی ﻫﻼک ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻼ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ7 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺳﺴﺖ
ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﺟﺮت اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ«.
8ﭘﺲ ﭼﻮن آﺳﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﺒﻮت )ﭘﺴﺮ( ﻋﻮدﯾﺪ ﻧﺒﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده،
رﺟﺎﺳﺎت را از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد دور
ﮐﺮد ،و ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی رواق ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد9 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و
ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﮐﻪ از اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ و ﺷﻤﻌﻮن در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮد زﯾﺮا ﮔﺮوه
ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺑﺎ او ﻣﯽﺑﻮد ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ10 .ﭘﺲ در ﻣﺎه
ﺳﻮم از ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ11 .و در آن روز ﻫﻔﺘﺼﺪ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ
ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن

ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

683

ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﻃﻠﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﻮاه ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮاه ﺑﺰرگ ،ﺧﻮاه ﻣﺮد و ﺧﻮاه زن ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد14 .و ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و
آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﺑﻮﻗﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ15 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ
ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﺑﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺗﻤﺎم
ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ وی را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف اﻣﻨﯿﺖ داد.
16و ﻧﯿﺰ آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﻌﮑﻪ را از ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮدن ﻣﻌﺰول ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺗﻤﺜﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺷﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و آﺳﺎ ﺗﻤﺜﺎل او را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و آن را ﺧﺮد ﮐﺮده ،در وادی ﻗﺪرون ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
17اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﻟﯿﮑﻦ دل آﺳﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﻮد.
18و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرش وﻗﻒ ﮐﺮده ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮدش وﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و
ﻇﺮوف ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درآورد19 ،و ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮد.
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اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﺑﻌﺸﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﻣﺪ ،و

راﻣﻪ را ﺑﻨـﺎ ﮐـﺮد ﺗﺎ ﻧﮕـﺬارد ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ ﻧﺰد آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .آﻧﮕﺎه آﺳﺎ ﻧﻘﺮه و
ﻃﻼ را از ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،آن را ﻧـﺰد ﺑﻨﻬـﺪد ﭘﺎدﺷـﺎه ارام ﮐﻪ در
دﻣﺸـﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»3 :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ و در ﻣﯿﺎن ﭘﺪر ﻣﻦ و ﭘﺪر ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم .ﭘﺲ ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺸﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ داری ،ﺑﺸﮑﻦ ﺗﺎ
او از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮود4 «.و ﺑﻨﻬﺪد آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺳﺮداران اﻓﻮاج ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن ﻋﯿﻮن و دان و آﺑﻞﻣﺎﯾﻢ و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
5و ﭼﻮن ﺑﻌﺸﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن راﻣﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد6 .و آﺳﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن ﺳﻨﮕﻬـﺎی راﻣﻪ و ﭼﻮﺑﻬـﺎی آن را ﮐﻪ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﺮداﺷﺘﻨـﺪ و او ﺟﺒﻊ و ﻣﺼﻔﻪ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻨـﺎ ﻧﻤـﻮد.
7و در آن زﻣـﺎن ﺣﻨﺎﻧـﯽ راﯾـﯽ ﻧـﺰد آﺳـﺎ ﭘﺎدﺷـﺎه ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤـﻮدی و ﺑﺮ ﯾﻬـﻮه ﺧـﺪای ﺧـﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻨﻤﻮدی ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ارام
از دﺳﺖ ﺗﻮ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ8 .آﯾﺎ ﺣﺒﺸﯿﺎن و ﻟﻮﺑﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟ و اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران از
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ﺣﺪ زﯾﺎده ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤـﻮدی آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺗـﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤـﻮد.
9زﯾـﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤـﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬﺎن ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ دل
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ او ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .ﺗﻮ در اﯾﻨﮑﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻧﻤـﻮدی ،ﻟﻬـﺬا از اﯾـﻦ ﺑﺒﻌﺪ در
ﺟﻨﮕﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ10 «.اﻣﺎ آﺳﺎ ﺑﺮ آن راﯾﯽ ﻏﻀﺐ ﻧﻤﻮده ،او را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ از
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﻢ او ﺑﺮ وی اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .و در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ آﺳﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮم ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮد.
11و اﯾﻨﮏ وﻗﺎﯾﻊ اول و آﺧﺮ آﺳﺎ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘـﻮب اﺳﺖ12 .و
در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳـﺎ ﻣﺮﺿـﯽ در ﭘﺎﯾﻬﺎی او ﻋﺎرض ﺷﺪ و ﻣﺮض او ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ؛
و ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪد ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺒﯿﺒﺎن13 .ﭘﺲ آﺳﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و
در ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد وﻓﺎت ﯾﺎﻓـﺖ14 .و او را در ﻣﻘﺒـﺮهای ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺧـﻮد در
ﺷﻬـﺮ داود ﮐﻨـﺪه ﺑـﻮد دﻓﻦ ﮐﺮدﻧـﺪ؛ و او را در دﺧﻤـﻪای ﮐﻪ از ﻋﻄﺮﯾﺎت و اﻧﻮاع ﺣﻨﻮط ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻄــﺎران ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨـﺪ ،و ﺑـﺮای وی آﺗﺸﯽ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
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و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﺟﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ

داد2 .و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﺮاوﻻن در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و در
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرش آﺳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮار داد3 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻣﯽﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ در
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی اول ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺳﻠﻮک ﻣﯽﮐﺮد و از ﺑﻌﻠﯿﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد4 .ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ را
ﻃﻠﺒﯿﺪه ،در اواﻣﺮ وی ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﻋﻤﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ5 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را در
دﺳﺘﺶ اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آوردﻧﺪ و دوﻟﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد6 .و دﻟﺶ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﯿﻊ ﺷﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و اﺷﯿﺮهﻫﺎ را از ﯾﻬﻮدا دور ﮐﺮد.
7و در ﺳﺎل ﺳﻮم از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﺳﺮوران ﺧﻮﯾﺶ را ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺤﺎﯾﻞ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و زﮐﺮﯾﺎ و
ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ8 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻻوﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﻧﺘﻨﯿﺎ و زﺑﺪﯾﺎ و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ و ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت و ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن و ادﻧﯿﺎ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺗﻮب ادﻧﯿﺎ را ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﻟﯿﺸﻤﻊ و ﯾﻬﻮرام ﮐﻬﻨﻪ را9 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن در ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﻠﯿﻢ دادﻧﺪ و ﺳﻔﺮ
ﺗﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﻗﻮم را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ.
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10و ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮدﻧﺪ11 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﻫﺪاﯾﺎ و ﻧﻘﺮه ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﺮای ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آوردﻧﺪ ،و
ﻋﺮﺑﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاﺷﯽ ﻫﻔﺖﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺑﺮای او آوردﻧﺪ12 .ﭘﺲ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺰاﻧﻪ در ﯾﻬﻮدا ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد13 .و در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد و ﻣﺮدان ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده و ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻗﻮی در اورﺷﻠﯿﻢ داﺷﺖ14 .و
ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﻬﻮدا ﺳﺮداران ﻫﺰاره ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
اﯾﺸﺎن ادﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﺷﺠﺎع ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ15 .و ﺑﻌﺪ از ،او ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن رﺋﯿﺲ ﺑﻮد و ﺑﺎ او

دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ16 .و ﺑﻌﺪ از او ،ﻋﻤﺴﯿﺎ اﺑﻦ زﮐﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ او دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺷﺠﺎع ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ17 .و از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﻟﯿﺎداع ﮐﻪ ﺷﺠﺎع ﻗﻮی ﺑﻮد و
ﺑﺎ او دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎن و ﺳﭙﺮ ﺑﻮدﻧﺪ18 .و ﺑﻌﺪ از او ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ﺑﻮد و ﺑﺎ او ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد
ﻫﺰار ﻣﺮد ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ19 .اﯾﻨﺎن ﺧﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﻗﺮار داده ﺑﻮد.

18

و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط دوﻟﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺖ ،و ﺑﺎ اﺧﺎب ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﻮد2 .و

ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﺰد اﺧﺎب ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﻓﺖ و اﺧﺎب ﺑﺮای او و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
و ﮔﺎوان ﺑﺴﯿﺎر ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد و او را ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدش ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآﯾﺪ3 .ﭘﺲ
اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺧﻮاﻫﯽ
آﻣﺪ؟« او ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻣﻦ ﭼﻮن ﺗﻮ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﻮن ﻗﻮم ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
رﻓﺖ«.
4و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ آﻧﮑﻪ اﻣﺮوز از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ5 «.و
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ از آن ﺑﺎز اﯾﺴﺘﻢ؟« اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﺮآی و ﺧﺪا آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد6 «.اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ،ﻧﺒﯽای از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از او
ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟« 7و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او از
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺗﻮان ﮐﺮد؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ از او ﻧﻔﺮت دارم زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺑﺪی؛ و او ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻤﻼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ«.
8ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻤﻼ را ﺑﻪ
زودی ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ9 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن
ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ10 .و ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اراﻣﯿﺎن را ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯽ زد ﺗﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ11 «.و ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺒﻮت ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ
راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮآی و ﻓﯿﺮوز ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
12و 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 ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮕﻮ«.
13ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺟـﻮاب داد» :ﺑﻪ ﺣﯿـﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴـﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﺮا ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﺎن را ﺧﻮاﻫﻢ
ﮔﻔﺖ«.
14ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ،آﯾﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻦ از آن ﺑﺎزاﯾﺴﺘﻢ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮآﯾﯿﺪ و ﻓﯿﺮوز ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ15 «.ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮ را ﻗﺴﻢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ
راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﯽ؟« 16او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮ
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه دﯾﺪم؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدد17 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺪی«.
18او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﮐﻼم ﯾﻬﻮه را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﯾﻬﻮه را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪم ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ19 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺎب
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻏﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮود و در راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﯿﻔﺘﺪ؟ ﯾﮑﯽ ﺟﻮاب داده ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺳﺨﻦ
راﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻄﻮر ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد20 .و آن روح )ﭘﻠﯿﺪ( ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را اﻏﻮا ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟ 21او ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽروم و در دﻫﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ روح ﮐﺎذب ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .او ﻓﺮﻣﻮد :وی را اﻏﻮا ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و

ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ

687

ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮو و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻦ22 .ﭘﺲ اﻵن ﻫﺎن ،ﯾﻬﻮه روﺣﯽ ﮐﺎذب در دﻫﺎن اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
23آﻧﮕﺎه ﺻﺪﻗﯿﺎ اﺑﻦﮐﻨﻌﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﻪ رﺧﺴﺎر ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ زد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺪام راه روح
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ؟« 24ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :اﯾﻨﮏ در روزی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﺠﺮه اﻧﺪروﻧﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ آن را ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ25 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و او را ﻧﺰد آﻣﻮن ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ و ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ26 .و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را در زﻧﺪان ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻧﺎن ﺗﻨﮕﯽ و آب ﺗﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮوراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدم27 «.ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﯽ ،ﯾﻬﻮه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﮔﻔﺖ ای ﻗﻮم ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ«.
28ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠْﻌﺎد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ29 .و ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروم .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را
ﺑﭙﻮش «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻨﺪ30 .و ﭘﺎدﺷﺎه ارام
ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﻘﻂ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ31 «.و ﭼﻮن ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را
اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را از او ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ32 .و ﭼﻮن ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺗﻌﺎﻗﺐ او ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ33 .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻏﺮض ﮐﺸﯿﺪه ،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 ﺷﺪم34 «.و در آن روز ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در اراﺑﻪاش ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﻣﯿﺎن ﺗﺎ وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ؛ و در وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻣﺮد.

19

و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ2 .و ﯾﯿﻬﻮ

اﺑﻦ ﺣﻨﺎﻧﯽ راﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﺮﯾﺮان را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ داری؟ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻀﺐ از ﺟﺎﻧﺐ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ3 .ﻟﯿﮑﻦ در ﺗﻮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺷﯿﺮهﻫﺎ را از زﻣﯿﻦ دور
ﮐﺮده ،و دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﻮدهای«.
4و ﭼﻮن ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ5 .و داوران در وﻻﯾﺖ
ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار داد6 .و ﺑﻪ داوران ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن داوری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،و او در
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد7 .و ﺣﺎل ﺧﻮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ و ﻃﺮﻓﺪاری و رﺷﻮهﺧﻮاری ﻧﯿﺴﺖ«.
8و در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻌﻀﯽ از ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن را و ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داوری ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺮاﻓﻌﻪﻫﺎ ﻗﺮار داد .ﭘﺲ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ9 .و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده،
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺪﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ و دل ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ10 .و در ﻫﺮ دﻋﻮیای ﮐﻪ از
ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺎن ﺧﻮن و ﺧﻮن و ﻣﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻊ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ
و اﺣﮑﺎم ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ آﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن را اﻧﺬار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺮم ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و
ﺑﺮ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻣﺠﺮم ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ11 .و اﯾﻨﮏ اﻣﺮﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ
ﮐﻬﻨﻪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و زﺑﺪﯾﺎ اﺑﻦ اﺳﻤﻌﺌﯿﻞ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
اﻣﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و ﻻوﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.

20

و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺑﻨﯽﻣﻮآب و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ

ﺑﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آﻣﺪﻧﺪ2 .و ﺑﻌﻀﯽ آﻣﺪه ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ از آن ﻃﺮف
درﯾﺎ از ارام ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ و اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن در ﺣﺼﻮن ﺗﺎﻣﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﯿﻦ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
3ﭘﺲ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و در ﻃﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰم ﻧﻤﻮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ روزه اﻋﻼن ﮐﺮد4 .و
ﯾﻬﻮدا ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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5و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ روی ﺻﺤﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد6 ،و ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪران ،ﻣﺎ ،آﯾﺎ ﺗﻮ در آﺳﻤﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﯽ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻣﺖﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ و در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻗﻮت و ﺟﺒﺮوت اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد7 .آﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را از ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ،آن را ﺑﻪ ذرﯾﺖ دوﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد دادهای؟ 8و اﯾﺸﺎن در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺗﻮ در آن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ9 :ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﯾﺎ وﺑﺎ ﯾﺎ
ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺎرض ﺷﻮد و ﻣﺎ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ )زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺖ( ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ،و در وﻗﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻧﺠﺎت ﺑﺪه.
10و اﻵن اﯾﻨﮏ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﻣﻮآب و اﻫﻞ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ ،ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ
اﺟﺎزت ﻧﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﺸﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ،
11اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﻣﮑﺎﻓﺎت آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را از ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف ﻣﺎ دادهای ،اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ12 .ای ﺧﺪای ﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻗﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ اﺳﺖ«.
13و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ14 .آﻧﮕﺎه
روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﺤﺰﺋﯿﻞ ﺑﻦزﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺑﻨﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻣﺘﻨﯿﺎی ﻻوی ﮐﻪ از ﺑﻨﯽآﺳﺎف ﺑﻮد ،در
ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪ15 .و او ﮔﻔﺖ» :ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ! و ای ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ از آن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺧﺪاﺳﺖ16 .ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮود آﯾﯿﺪ .اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاز
ﺻﯿﺺ ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و اﯾﺸﺎن را در اﻧﺘﻬﺎی وادی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺮوﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ17 .در اﯾﻦ
وﻗﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺠﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ای ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ و ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون روﯾﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

18ﭘﺲ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ19 .و ﻻوﯾﺎن از ﺑﻨﯽﻗﻬﺎﺗﯿﺎن و از ﺑﻨﯽﻗﻮرﺣﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آواز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
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20و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻘﻮع ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ای ﯾﻬﻮدا و ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ! ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ و اﺳﺘﻮار
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی او اﯾﻤﺎن آورﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ21 «.و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﻗﻮم ،ﺑﻌﻀﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺴﻠﺤﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ و زﯾﻨﺖ ﻗﺪوﺳﯿﺖ را
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ22 «.و ﭼﻮن
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﯿﺪن و ﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﻣﻮآب و ﺳﮑﻨﻪ ﺟﺒﻞ
ﺳﻌﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﺸﺎن ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺷﺪﻧﺪ23 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و
ﻣﻮآب ﺑﺮ ﺳﮑﻨﻪ ﺟﺒﻞ ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﻧﺎﺑﻮد و ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻌﯿﺮ
ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻼﮐﺖ اﻣﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ.
24و ﭼﻮن ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ دﯾﺪهﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﺑﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﮔﺮوه ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ
ﻻﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،و اﺣﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد25 .و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻏﻨﯿﻤﺖ اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻣﻮال و رﺧﻮت و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﺧﻮد
آﻧﻘﺪر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖ اﯾﻨﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﻣﺸﻐﻮل ﻏﺎرت ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
26و در روز ﭼﻬﺎرم در وادی ﺑﺮﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آن ﻣﮑﺎن را ﺗﺎ اﻣﺮوز وادی ﺑﺮﮐﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ27 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ و
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻣﻘﺪم اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺷﺎدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد28 .و ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ و ﻋﻮدﻫﺎ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ.
29و ﺗﺮس ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ30 .و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آرام ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاﯾﺶ او را از ﻫﺮ ﻃﺮف رﻓﺎﻫﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
31ﭘﺲ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻋﺰوﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻠﺤﯽ ﺑﻮد32 .و ﻣﻮاﻓﻖ رﻓﺘﺎر ﭘﺪرش
آﺳﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،از آن اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد33 .ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم ﻫﻨﻮز دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺼﻤﻢ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
34و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط از اول ﺗﺎ آﺧﺮ در اﺧﺒﺎر ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﺣﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﺪرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.
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35و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ اﺧﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد،
ﻃﺮح آﻣﯿﺰش اﻧﺪاﺧﺖ36 .و در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﺎ وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮد و
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ را در ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ37 .آﻧﮕﺎه اﻟﻌﺎزر ﺑﻦ دوداواﻫﻮی ﻣﺮﯾﺸﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻧﺒﻮت
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﺧﺰﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ «.ﭘﺲ آن
ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.

21

و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ دﻓﻦ ﺷﺪ ،و

ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮرام ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ2 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻋﺰرﯾﺎ و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و زﮐﺮﯾﺎ و ﻋﺰرﯾﺎﻫﻮ و
ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﺷﻔﻄﯿﺎ ﺑﺮادران او ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ3 .و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن
ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻧﻔﺎﯾﺲ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار در ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد؛ و اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ را
ﺑﻪ ﯾﻬﻮرام ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﻮد.
4و ﭼﻮن ﯾﻬﻮرام ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺪرش ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد
و ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ5 .ﯾﻬﻮرام ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد6 .و ﻣﻮاﻓﻖ رﻓﺘﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان
اﺧﺎب رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اﺧﺎب زن او ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد7 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ داود ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻮﻧﮑﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﻪ وی و ﺑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان داود را ﻫﻼک ﺳﺎزد.
8و در اﯾﺎم او ادوم از زﯾﺮدﺳﺖ ﯾﻬﻮدا ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 .و
ﯾﻬﻮرام ﺑﺎ ﺳﺮداران ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ رﻓﺖ ،و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ادوﻣﯿﺎن را ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺷﮑﺴﺖ داد10 .اﻣﺎ ادوم ﺗﺎ اﻣﺮوز از زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﻬﻮدا ﻋﺎﺻﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻟﺒﻨﻪ ﻧﯿﺰ از زﯾﺮ دﺳﺖ او ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﮐﺮد.
11و او ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ در ﮐﻮﻫﻬﺎی ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ زﻧﺎ ﮐﺮدن
ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮده ،ﯾﻬﻮدا را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ از اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﺪو رﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﯾﻬﻮه،
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ﺧﺪای ﭘﺪرت داود ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﭘﺪرت ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی آﺳﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮدی13 ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را
اﻏﻮا ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ زﻧﺎﮐﺎری ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﺪرت ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی14 ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﺖ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و زﻧﺎﻧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻣﻮاﻟﺖ را ﺑﻪ ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ،در اﺣﺸﺎﯾﺖ
ﭼﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎریای ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺸﺎﯾﺖ از آن ﻣﺮض روزﺑﻪروز ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ16 «.ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﻋﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺣﺒﺸﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮرام ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ17 .و ﺑﺮ
ﯾﻬﻮدا ﻫﺠﻮم آورده ،در آن ﺛﻠْﻤﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮان و
زﻧﺎن او را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدﻧﺪ .و ﺑﺮای او ﭘﺴﺮی ﺳﻮای ﭘﺴﺮ ﮐﻬﺘﺮش ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
18و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺸﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮض ﻋﻼﺟﻨﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ19 .و ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم
ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت دو ﺳﺎل ،اﺣﺸﺎﯾﺶ از ﺷﺪت ﻣﺮض ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺎ دردﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﺮد ،و
ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮای وی )ﻋﻄﺮﯾﺎت( ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرش ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ20 .و او ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺮ او رﻗﺘﯽ ﺷﻮد ،رﺣﻠﺖ
ﮐﺮد ،و او را در ﺷﻬﺮ داود ،اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
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و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﮐﻬﺘﺮش اﺧﺰﯾﺎ را در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ،

زﯾﺮا ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺎن ﺑﺮ اردو ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﺰرﮔﺶ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ
اﺧﺰﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد2 .و اﺧﺰﯾﺎ ﭼﻬﻞ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﮏ
ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻋﺘﻠﯿﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮی ﺑﻮد3 .و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی
ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻧﺎﺻﺢ او ﺑﻮد ﺗﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﮑﻨﺪ4 .و ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان
اﺧﺎب آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﺪرش ،ﺑﺮای
ﻫﻼﮐﺘﺶ ﻧﺎﺻﺢ او ﺑﻮدﻧﺪ5 .ﭘﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرت اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ و اراﻣﯿﺎن ﯾﻮرام را ﻣﺠﺮوح
ﻧﻤﻮدﻧﺪ6 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ارام در
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راﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ .و ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ
ﻓﺮود آﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد.
7و ﻫﻼﮐﺖ اﺧﺰﯾﺎ در اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰد ﯾﻮرام رﻓﺖ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد زﯾﺮا ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﻬﻮرام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﻧﻤﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﻣﺴﺢ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ8 .و ﭼﻮن ﯾﯿﻬﻮ ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا و
ﭘﺴﺮان ﺑﺮادران اﺧﺰﯾﺎ را ﮐﻪ ﻣﻼزﻣﺎن اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ9 .و اﺧﺰﯾﺎ را ﻃﻠﺒﯿﺪ و او را
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺰد ﯾﯿﻬﻮ آوردﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪه،
دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪ «.ﭘﺲ ،از
ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺰﯾﺎ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎﻧﺪ.
10ﭘﺲ ﭼﻮن ﻋﺘﻠﯿﺎ ﻣﺎدر اﺧﺰﯾﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻻد
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا را ﻫﻼک ﮐﺮد11 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮﺷﺒﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻮآش ﭘﺴﺮ اﺧﺰﯾﺎ را
ﮔﺮﻓﺖ و او را از ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﺪﻧﺪ دزدﯾﺪه ،او را ﺑﺎ داﯾﻪاش در اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﮔﺬاﺷﺖ و ﯾﻬﻮﺷﺒﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ،زن ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮد ،او را از ﻋﺘﻠﯿﺎ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﻧﮑﺸﺖ12 .و او ﻧﺰد اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ .و ﻋﺘﻠﯿﺎ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد.

23

و در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ داده ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮداران ﺻﺪه

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن و ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﻮﺑﯿﺪ و ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺪاﯾﺎ و اﻟﯿﺸﺎﻓﺎط
ﺑﻦ زﮐﺮی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺖ2 .و اﯾﺸﺎن در ﯾﻬﻮدا ﮔﺮدش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن را از ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ3 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ .و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﭘﺴﺮان داود ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ4 .و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﺛﻠﺚ از ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن در ﺳﺒﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ درﺑﺎﻧﻬﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ5 .و ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺛﻠﺜﯽ ﺑﻪ دروازه اﺳﺎس و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺻﺤﻨﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ6 .و ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ
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از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن داﺧﻞ
ﺑﺸﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺳﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم )ﺧﺎﻧﻪ( ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .و ﻻوﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﻼح
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه را از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ و
ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﯿﺮون رود ،ﺷﻤﺎ ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.
8ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ
ﮐﺪام ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاه از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاه از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز
ﺳﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻔﺮﻣﻮد9 .و ﯾﻬﻮﯾﺎداع
ﮐﺎﻫﻦ ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﻣﺠﻨﻬﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﮐﻪ از آن داود ﭘﺎدﺷﺎه و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ داد10 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ
ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ و ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار داد11 .و ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﯿﺮون
آورده ،ﺗﺎج را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ او داده ،او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،او را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
12اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﺘﻠﯿﺎ آواز ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺪح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ13 .و دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺘﻮن ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﺪﺧﻞ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،و
ﺳﺮوران و ﮐﺮﻧﺎﻧﻮازان ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ
و ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺗﺴﺒﯿﺢ .آﻧﮕﺎه ﻋﺘﻠﯿﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﺻﺪا زد ﮐﻪ »ﺧﯿﺎﻧﺖ،
ﺧﯿﺎﻧﺖ!« 14و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ را ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻓﻮج ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :او
را از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ او ﺑﺮود ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد «.زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ﮐﻪ او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺸﯿﺪ15 .ﭘﺲ او را راه دادﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ دﻫﻨﻪ دروازه اﺳﺒﺎن ،ﻧﺰد
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ ،او را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
16و ﯾﻬﻮﯾﺎداع در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ17 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻪ ،آن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﺶ و ﺗﻤﺎﺛﯿﻠﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﻌﻞ ﻣﺘﺎن را روﺑﻪروی ﻣﺬﺑﺤﻬﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ18 .و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮ داود،

وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺳﭙﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داود اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮاره ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ19 .و درﺑﺎﻧﺎن را ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﺪ،
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داﺧﻞ ﻧﺸﻮد20 .و ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ و ﻧﺠﺒﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﻮم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه را از ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ آورد و او را از دروازه اﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه درآورده ،او را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ21 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮ آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺘﻠﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ.

24

و ﯾﻮآش ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻇﺒﯿﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒﻌﯽ ﺑﻮد2 .و ﯾﻮآش در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد3 .و ﯾﻬﻮﯾﺎداع دو زن ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و او ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
4و ﺑﻌﺪ از آن ،ﯾﻮآش اراده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﯿﺮون روﯾﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
6ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع رﺋﯿﺲ )ﮐﻬﻨﻪ( را ﺧﻮاﻧﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا از ﻻوﯾﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮑﺮدی ﮐﻪ
ﺟﺰﯾﻪای را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،از
ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟« 7زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻋﺘﻠْﯿﺎی ﺧﺒﯿﺜﻪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺻﺮف ﺑﻌﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
8و ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و آن را ﺑﯿﺮون دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ9 .و
در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا دردادﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﻪای را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار داده
ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ10 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم آن را ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ آورده ،در ﺻﻨﺪوق
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﺪ11 .و ﭼﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻻوﯾﺎن ،ﻧﺰد وﮐﻼی ﭘﺎدﺷﺎه آورده ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﺸﺎن
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺴﺖ .آﻧﮕﺎه ﮐﺎﺗﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و وﮐﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ آﻣﺪه ،ﺻﻨﺪوق را ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .و روز ﺑﻪ روز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ،ﻧﻘﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﻬﻮﯾﺎداع آن را ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ دادﻧﺪ،
و اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎﯾﺎن و ﻧﺠﺎران ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻫﻨﮕﺮان و ﻣﺴﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .ﭘﺲ ﻋﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺎر از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪ
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ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﺶ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ،آن را ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ14 .و ﭼﻮن آن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ
ﻧﻘﺮه را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﻬﻮﯾﺎداع آوردﻧﺪ و از آن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺒﺎب ﯾﻌﻨﯽ آﻻت ﺧﺪﻣﺖ و
آﻻت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.
15اﻣﺎ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ،ﺑﻤﺮد و ﺣﯿﻦ وﻓﺎﺗﺶ ﺻﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد16 .و او را در
ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ او ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد.
17و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﺳﺮوران ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه در
آن وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺖ18 .و اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،اﺷﯿﺮﯾﻢ و
ﺑﺘﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ19 .و او
اﻧﺒﯿﺎء ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
20ﭘﺲ روح ﺧﺪا زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ را ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺖ و او ﺑﺎﻻی ﻗﻮم اﯾﺴﺘﺎده ،ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا از اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،او ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ21 «.و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻤﻮده،
او را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ22 .ﭘﺲ ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺣﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺪرش ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﺑﻪ وی ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﭼﻮن او ﻣﯽﻣﺮد،
ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
23و در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻟﺸﮑﺮ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ
ﺷﺪه ،ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﻗﻮم را از ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
دﻣﺸﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ارام ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺮ ﯾﻮآش
ﻗﺼﺎص ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
25و ﭼﻮن از ﻧﺰد او رﻓﺘﻨﺪ )زﯾﺮا ﮐﻪ او را در ﻣﺮﺿﻬﺎی ﺳﺨﺖ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ( ،ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺧﻮن ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،ﺑﺮاو ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،او را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش ﮐﺸﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻣﺮد ،او را در ﺷﻬﺮ
داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او را در ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻓﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ26 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ،

ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

697

اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :زاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﻪ و ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺮﯾﺖ ﻣﻮآﺑﯿﻪ27 .و اﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺴﺮاﻧﺶ و
ﻋﻈﻤﺖ وﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،اﯾﻨﮏ در ﻣﺪرس ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ ،و ﭘﺴﺮش اﻣﺼﯿﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

25

اﻣﺼﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﻬﻮﻋﺪان اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ دل ﮐﺎﻣﻞ3 .و ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ در دﺳﺘﺶ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪ ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﺪرش
ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ4 .اﻣﺎ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن را ﻧﮑﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭘﺪران ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﭘﺪران ﻣﻘﺘﻮل ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
5و اﻣﺼﯿﺎ ﯾﻬﻮدا را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺳﺮداران ﻫﺰاره و ﺳﺮداران ﺻﺪه از اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﺸﺎن را از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻤﺮده ،ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﯿﺰه و
ﺳﭙﺮدار را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ6 .و ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده ﺑﻪ ﺻﺪ وزﻧﻪ
ﻧﻘﺮه از اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ7 .اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻧﺮوﻧﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ8 .و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮوی ﺑﺮو و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺟﻨﮓ ﻗﻮی ﺷﻮ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮا ﻗﺪرت ﻧﺼﺮت
دادن و ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ«.
9اﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دادهام ،ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟«
ﻣﺮد ﺧﺪا ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪﻫﺪ10 «.ﭘﺲ اﻣﺼﯿﺎ ﻟﺸﮑﺮی را ﮐﻪ
از اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺰد او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
11و اﻣﺼﯿﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﺑﺮد و ﺑﻪ وادی اﻟﻤﻠﺢ رﺳﯿﺪه ،ده
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽﺳﻌﯿﺮ را ﮐﺸﺖ12 .و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را زﻧﺪه اﺳﯿﺮ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻠﻪ
ﺳﺎﻟﻊ ﺑﺮده ،از ﻗﻠﻪ ﺳﺎﻟﻊ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ13 .و اﻣﺎ ﻣﺮدان آن ﻓﻮج ﮐﻪ اﻣﺼﯿﺎ ﺑﺎز
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ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا از ﺳﺎﻣﺮه ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
14و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ اﻣﺼﯿﺎ از ﺷﮑﺴﺖ دادن ادوﻣﯿﺎن ،او ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻨﯽﺳﻌﯿﺮ را آورده ،آﻧﻬﺎ را
ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده ،ﺑﺨﻮر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ15 .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻣﺼﯿﺎ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺒﯽ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ او را ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪاﯾﺎن آن ﻗﻮم را ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ،ﻃﻠﺒﯿﺪی؟« 16و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ ،او را ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ ﺗﻮ
را ﻣﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮ! ﭼﺮا ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻨﺪ؟« ﭘﺲ ﻧﺒﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدی و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪی«.
17ﭘﺲ اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﯾﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﯿﻬﻮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ18 «.و ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد اﻣﺼﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﺘﺮﺧﺎر ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺰد ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ
زﻧﯽ ﺑﺪه .اﻣﺎ ﺣﯿﻮان وﺣﺸﯽ ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد ﮔﺬر ﮐﺮده ،ﺷﺘﺮﺧﺎر را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮد19 .ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﻫﺎن
ادوم را ﺷﮑﺴﺖ دادم و دﻟﺖ ﺗﻮ را ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد.
ﭼﺮا ﺑﻼ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﯽ ﺗﺎ ﺧﻮدت و ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ؟«
20اﻣﺎ اﻣﺼﯿﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ادوم را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪ و او و اﻣﺼﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ22 .و ﯾﻬﻮدا از ﺣﻀﻮر
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪه ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮد23 .و ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺼﯿﺎ اﺑﻦﯾﻮآش
ﺑﻦﯾﻬﻮآﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را در ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورده ،ﭼﻬﺎرﺻﺪ ذراع ﺣﺼﺎر
اورﺷﻠﯿﻢ را از دروازه اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﺎ دروازه زاوﯾﻪ ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ24 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوﻓﯽ
را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﺰد )ﺑﻨﯽ( ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﯾﺮﻏﻤﺎﻻن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد25 .و اﻣﺼﯿﺎ اﺑﻦﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮآﺣﺎز
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد26 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اول و آﺧﺮ اﻣﺼﯿﺎ ،آﯾﺎ در ﺗﻮارﯾﺦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 27و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺼﯿﺎ از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺤﺮاف
ورزﯾﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ وی اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ ﻓﺮار ﮐﺮد و از ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ
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ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و او را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ28 .و او را ﺑﺮ اﺳﺒﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ ﯾﻬﻮدا دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ.

26

و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﻋﺰﯾﺎ را ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺟﺎی ﭘﺪرش اﻣﺼﯿﺎ

ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ2 .و او ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻠﻮت را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آن را ﺑﺮای
ﯾﻬﻮدا اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﻮد3 .و ﻋﺰﯾﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﮑﻠﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد4 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﺪرش اﻣﺼﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد5 .و در روزﻫﺎی زﮐﺮﯾﺎ ﮐﻪ در رؤﯾﺎﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺼﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺧﺪا را
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﺧﺪا او را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
6و او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﺣﺼﺎر ﺟﺖ و ﺣﺼﺎر ﯾﺒﻨﻪ و ﺣﺼﺎر اﺷﺪود را
ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ در زﻣﯿﻦ اﺷﺪود و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد7 .و ﺧﺪا او را ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و
ﻋﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮرﺑﻌﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﻌﻮﻧﯿﺎن ﻧﺼﺮت داد8 .و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺎ دادﻧﺪ و
اﺳﻢ او ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﻮی ﮔﺸﺖ9 .و ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺮﺟﻬﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد
دروازه زاوﯾﻪ و ﻧﺰد دروازه وادی و ﻧﺰد ﮔﻮﺷﻪ ﺣﺼﺎر ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ10 .و ﺑﺮﺟﻬﺎ
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاﺷﯽ ﮐﺜﯿﺮ در ﻫﻤﻮاری و در ﻫﺎﻣﻮن داﺷﺖ و
ﻓﻼﺣﺎن و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و در ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ داﺷﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻼﺣﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ11 .و ﻋﺰﯾﺎ
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎرﺑﻪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد اﯾﺸﺎن
ﮐﻪ ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ ﮐﺎﺗﺐ و ﻣﻌﺴﯿﺎی رﺋﯿﺲ زﯾﺮدﺳﺖ ﺣﻨﻨﯿﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺎن
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ12 .و ﻋﺪد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران آﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﺑﻮد.
13و زﯾﺮ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﺿﺪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ14 .و ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻟﺸﮑﺮ ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺧﻮدﻫﺎ و زرهﻫﺎ و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻼﺧﻨﻬﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ15 .و ﻣﻨﺠﻨﯿﻘﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻣﺨﺘﺮع ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺮﺟﻬﺎ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺣﺼﺎر ﺑﺮای
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اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭘﺲ آوازه او ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻬﺎی دور ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺼﺮت
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ.
16ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن زورآور ﺷﺪ ،دل او ﺑﺮای ﻫﻼﮐﺘﺶ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ
ورزﯾﺪه ،ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ درآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮر ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﺪ17 .و ﻋﺰرﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ از ﻋﻘﺐ او
داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه او ﻫﺸﺘﺎد ﻣﺮد رﺷﯿﺪ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ درآﻣﺪﻧﺪ18 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻋﺰﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺮون ﺷﻮ زﯾﺮا ﺧﻄﺎ
ﮐﺮدی ،و اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺰت ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
19آﻧﮕﺎه ﻋﺰﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﺮی ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺑﺨﻮر در دﺳﺖ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و
ﭼﻮن ﺧﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮص ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﺨﻮر ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ20 .و ﻋﺰرﯾﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮ او ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ
ﺑﺮص ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ او را از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد21 .و ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ اﺑﺮص
ﺑﻮد و در ﻣﺮﯾﻀﺨﺎﻧﻪ ﻣﺒﺮوص ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد؛ و ﭘﺴﺮش ﯾﻮﺗﺎم ،ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﮐﻢ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد.
22و اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اول و آﺧﺮ ﻋﺰﯾﺎ را ﻧﻮﺷﺖ23 .ﭘﺲ ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺮص اﺳﺖ و
ﭘﺴﺮش ﯾﻮﺗﺎم در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
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و ﯾﻮﺗﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﺮوﺷﻪ دﺧﺘﺮ ﺻﺎدوق ﺑﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﭘﺪرش ﻋﺰﯾﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻧﺸﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮم ﻫﻨﻮز
ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ3 .و او دروازه اﻋﻼی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﻋﻮﻓﻞ ﻋﻤﺎرت ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎﺧﺖ4 .و ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ و ﺑﺮﺟﻬﺎ در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ5 .و ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
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ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن در آن ﺳﺎل ،ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ده ﻫﺰار
ﮐﺮ ﮔﻨﺪم و ده ﻫﺰار ﮐﺮ ﺟﻮ ﺑﻪ او دادﻧﺪ؛ و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن در ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﻪ او
دادﻧﺪ6 .ﭘﺲ ﯾﻮﺗﺎم زورآور ﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ راﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ.
7و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮﺗﺎم و ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﺶ و رﻓﺘﺎرش ،اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ8 .و او ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.
9ﭘﺲ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮش آﺣﺎز در ﺟﺎﯾﺶ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
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و آﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ

ﮐﺮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﺪرش داود ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورد2 .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻌﻠﯿﻢ رﯾﺨﺖ3 .و در وادی اﺑﻦ ﻫﻨﻮم ﺑﺨﻮر
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺳﻮزاﻧﯿﺪ4 .و ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻠﻬﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺨﻮر
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
5ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن او را ﺷﮑﺴﺖ
داده ،اﺳﯿﺮان ﺑﺴﯿﺎری از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ او
را ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ داد6 .و ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ روز در ﯾﻬﻮدا ﮐﺸﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ7 .و زﮐﺮی
ﮐﻪ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع اﻓﺮاﯾﻤﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻋﺰرﯾﻘﺎم ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ،و اﻟﻘﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اول ﺑﻌﺪ
از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﮐﺸﺖ.
8ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان از ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﯿﺮی
ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮدﻧﺪ9 .و در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻮدﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
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دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﺷﻤﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻏﻀﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﺘﯿﺪ10 .و ﺣﺎل ﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ .و آﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ 11ﭘﺲ اﻵن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﺳﯿﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از
ﺑﺮادران ﺧﻮد آوردهاﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
12آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن و ﺑﺮﮐﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﻠﯿﻤﻮت و
ﯾﺤﺰﻗﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﻠﻮم و ﻋﻤﺎﺳﺎ اﺑﻦ ﺣﺪﻻی ﺑﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .و ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ؛ و
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺣﺪت
ﺧﺸﻢ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ14 «.ﭘﺲ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ،اﺳﯿﺮان و ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﭘﯿﺶ رؤﺳﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ15 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﺳﯿﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن اﯾﺸﺎن را از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﻔﺶ ﺑﻪ ﭘﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را
ﺧﻮراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﺑﺮ اﻻﻏﻬﺎ ﺳﻮار ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺨﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﺑﺮادراﻧﺸﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
16و در آن زﻣﺎن ،آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ادوﻣﯿﺎن ﻫﻨﻮز ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا را ﺷﮑﺴﺖ داده ،اﺳﯿﺮان ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ18 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻫﺎﻣﻮن و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﻬﻮدا ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ و اﯾﻠﻮن و ﺟﺪﯾﺮوت و ﺳﻮﮐﻮ را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ و ﺗﻤﻨﻪ
را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ و ﺟﻤﺰو را ﺑﺎ دﻫﺎﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ19 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ واداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ورزﯾﺪ20 .ﭘﺲ ﺗﻠْﻐﺖ ﻓﻠﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮ او ﺑﺮآﻣﺪ و او را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورد و وی را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﺪاد21 .زﯾﺮا ﮐﻪ آﺣﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران را ﺗﺎراج ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
داد ،اﻣﺎ او را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻨﻤﻮد.
22و ﭼﻮن او را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورده ﺑﻮد ،ﻫﻤﯿﻦ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪ.
23زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﻣﺸﻖ ﮐﻪ او را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺧﺪاﯾﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ارام ،اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﺮت دادهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا
اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﻼﮐﺖ وی و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ24 .و آﺣﺎز اﺳﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و آﻻت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺧﺮد ﮐﺮد و درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻫﺮ
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ﮔﻮﺷﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ25 .و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن
ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد26 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ وی و
ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی اول و آﺧﺮ او ،اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ27 .ﭘﺲ
آﺣﺎز ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .و ﭘﺴﺮش ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

29

ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،و اﺳﻢ ﻣﺎدرش اﺑﯿﻪ دﺧﺘﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻮد2 .و او آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﭘﺪرش داود ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
3و در ﻣﺎه اول از ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﺸﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻧﻤﻮد4 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را آورده ،اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺪان ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد5 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای
ﻻوﯾﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! اﻵن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده،
ﻧﺠﺎﺳﺎت را از ﻗﺪس ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺪ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ،آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ و او را ﺗﺮک ﮐﺮده ،روی ﺧﻮد را از ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ
آن دادﻧﺪ7 .و درﻫﺎی رواق را ﺑﺴﺘﻪ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ در ﻗﺪس ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﮕﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ8 .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ
و اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻮﯾﺶ و دﻫﺸﺖ و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ9 .و
اﯾﻨﮏ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻨﺪ.
10اﻵن اراده دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪم ﺗﺎ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ او از ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدد11 .ﭘﺲ
ﺣﺎل ،ای ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ،ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻣﻮرزﯾﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎده ،او
را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن او ﺷﺪه ،ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪ«.
12آﻧﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﻻوﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﻨﯽﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ﻣﺤﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺳﺎی و ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ
ﻋﺰرﯾﺎ و از ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪی و ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻠﻠﺌﯿﻞ و از ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن ﯾﻮآخ ﺑﻦ زﻣﻪ و ﻋﯿﺪن
ﺑﻦ ﯾﻮآخ13 .و از ﺑﻨﯽ اﻟﯿﺼﺎﻓﺎن ﺷﻤﺮی و ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و از ﺑﻨﯽآﺳﺎف زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺘﻨﯿﺎ14 .و از ﺑﻨﯽ ﻫﯿﻤﺎن
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ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﺷﻤﻌﯽ و از ﺑﻨﯽﯾﺪوﺗﻮن ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ15 .و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ
ﺷﺪﻧﺪ16 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻪ ،آن را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻧﺠﺎﺳﺎت را ﮐﻪ در
ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
وادی ﻗﺪرون ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ17 .و در ﻏﺮه ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،و در روز ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺎه ﺑﻪ رواق ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و در ﻫﺸﺖ روز ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،در روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه
اول آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ18 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﻧﺪرون ﻗﺼﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ و ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻻﺗﺶ ﻃﺎﻫﺮ
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ19 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه در اﯾﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪ دور اﻧﺪاﺧﺖ
ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و اﯾﻨﮏ ﭘﯿﺶ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ«.

20ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رؤﺳﺎی ﺷﻬﺮ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮآﻣﺪ21 .و اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه و ﻫﻔﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﻗﺪس
و ﯾﻬﻮدا ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺸﻮد .و او ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
22ﭘﺲ ﮔﺎوان را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺧﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻗﻮﭼﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮن را ﺑﺮ
ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮهﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﺑﺰﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ آورده ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ24 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪ ،ﺧﻮن را
ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻔﺎره ﺑﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد.
25و او ﻻوﯾﺎن را ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻬﺎ و ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ و ﻋﻮدﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن داود و ﺟﺎد ،راﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺒﯿﺎی او ﺷﺪه ﺑﻮد.
26ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ آﻻت داود و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ27 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ راﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮودﻫﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ در ﻋﻘﺐ آﻻت داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ28 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻧﻮازان ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪ29 .و ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺎ وی رﮐﻮع ﮐﺮده،
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ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ30 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و رؤﺳﺎ ﻻوﯾﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت داود و آﺳﺎف راﯾﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و رﮐﻮع ﻧﻤﻮده ،ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
31ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﯾﺪ .ﭘﺲ
ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.آﻧﮕﺎه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ذﺑﺎﯾﺢ
ﺗﺸﮑﺮ آوردﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ از دل راﻏﺐ ﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ آورد32 .و ﻋﺪد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ آوردﻧﺪ ،ﻫﻔﺘﺎد ﮔﺎو و ﺻﺪ ﻗﻮچ و دوﯾﺴﺖ ﺑﺮه ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد33 .و ﻋﺪد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺷﺸﺼﺪ ﮔﺎو و ﺳﻪﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮد34 .و ﭼﻮن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻻوﯾﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺪد ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﻻوﯾﺎن از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ ﺑﻮد35 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﻪ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ36 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﻗﻮم را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ.

30

و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ

ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ.
2زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را
در ﻣﺎه دوم ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ3 .ﭼﻮﻧﮑﻪ در آﻧﻮﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻨﻤﻮده و ﻗﻮم در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ4 .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺴﻨﺪ
آﻣﺪ5 .ﭘﺲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ دان ﻧﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
6ﭘﺲ ﺷﺎﻃﺮان ﺑﺎ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا رﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز
ﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ او ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر رﺳﺘﻪاﯾﺪ ،رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .و ﻣﺜﻞ ﭘﺪران و
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ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺤﻞ دﻫﺸﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ8 .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺎزﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪس او ﮐﻪ آن را ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ او از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدد9 .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﻟﺘﻔﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی
او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ روی ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
10ﭘﺲ ﺷﺎﻃﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ از زﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﺗﺎ زﺑﻮﻟﻮن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
اﺳﺘﻬﺰا و ﺳﺨﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ11 .اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿﺮ و ﻣﻨﺴﯽ و زﺑﻮﻟﻮن ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آﻣﺪﻧﺪ12 .و دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﯾﮏ دل ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ را
ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ.
13ﭘﺲ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻤﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ در ﻣﺎه دوم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪ14 .و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ
ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺑﺨﻮر را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺑﻪ وادی ﻗﺪرون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ15 .و در ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه دوم ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آوردﻧﺪ16 .ﭘﺲ در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮد ﺧﺪا
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮن را از دﺳﺖ ﻻوﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ17 .زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻻوﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺼﺢ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﻨﺪ18 .زﯾﺮا ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﻗﻮم
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر از اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ و ﯾﺴﺎﮐﺎر و زﺑﻮﻟﻮن ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ﻣﻌﻬﺬا ﻓﺼﺢ را ﺧﻮردﻧﺪ ﻟﮑﻦ
ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ »19 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﻫﺮ
ﮐﺲ را ﮐﻪ دل ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮزد،
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﻬﺎرت ﻗﺪس ﻧﺒﺎﺷﺪ20 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻮم را ﺷﻔﺎ داد21 .ﭘﺲ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﻫﻔﺖ روز ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .و
ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ آﻻت ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ22 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ
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ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﻫﻔﺖ روز ﻣﺮﺳﻮم ﻋﯿﺪ را
ﺧﻮردﻧﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
23و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ را ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﻔﺖ روز
دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ24 .زﯾﺮا ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻫﺰار ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺳﺮوران ﻫﺰار ﮔﺎو و ده ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ25 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﻬﻮدا و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و )ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﯽﮐﻪ( در ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎدی
ﮐﺮدﻧﺪ26 .و ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ رخ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد27 .ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﻮم را ﺑﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و آواز
اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و دﻋﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺪس او ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ.

31

و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺣﺎﺿﺮ

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و اﺷﯿﺮﯾﻢ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺤﻬﺎ را از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
2و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻗﺴﺎم اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺸﮑﺮ و
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﻪ دروازهﻫﺎی اردوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ3 .و ﺣﺼﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را از اﻣﻮال ﺧﺎﺻﺶ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻫﻼﻟﻬﺎ و ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮد4 .و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺣﺼﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮاﻇﺐ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
5و ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺑﺮ ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و ﻋﺴﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ دادﻧﺪ و ﻋﺸﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﮐﺜﺮت آوردﻧﺪ6 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
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ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﺸﺮ ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﻋﺸﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای اﯾﺸﺎن وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد آورده ،آﻧﻬﺎ را ﺗﻮده ﺗﻮده ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺳﺮوران آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻮدهﻫﺎ را
دﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻗﻮم او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ9 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ درﺑﺎره ﺗﻮدهﻫﺎ
از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺳﺆآل ﻧﻤﻮد10 .و ﻋﺰرﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﺻﺎدوق ﺑﻮد او را ﺟﻮاب داد و
ﮔﻔﺖ» :از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ آوردن ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮردﯾﻢ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ و
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ«.
11ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ12 .و ﻫﺪاﯾﺎ و
ﻋﺸﺮﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت را در آﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻮﻧﻨﯿﺎی ﻻوی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﻮد و
ﺑﺮادرش ﺷﻤﻌﯽ ﺛﺎﻧﯽ اﺛﻨﯿﻦ13 .و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺎ و ﻧﺤﺖ و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ و ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﯾﻮزاﺑﺎد و اﯾﻠﻠﺌﯿﻞ و
ﯾﺴﻤﺨﯿﺎ و ﻣﺤﺖ و ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻋﺰرﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا زﯾﺮ دﺳﺖ ﮐﻮﻧﻨﯿﺎ و
ﺑﺮادرش ﺷﻤﻌﯽ وﮐﻼء ﺷﺪﻧﺪ14 .و ﻗﻮری اﺑﻦ ﯾﻤﻨﻪ ﻻوی ﮐﻪ درﺑﺎن دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻮاﻓﻞ ﺧﺪا
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﻘﺪس را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ15 .و زﯾﺮدﺳﺖ او ﻋﯿﺪن و ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و
ﯾﺸﻮع و ﺷﻤﻌﯿﺎ و اﻣﺮﯾﺎ و ﺷﮑﻨﯿﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﺧﻮد ،ﺧﻮاه ﺑﺰرگ و ﺧﻮاه ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ16 ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻪ ﯾﻮﻣﯿﻪ
ذﮐﻮری ﮐﻪ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن در وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن،
)17و ﺣﺼﻪ( آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن و از
ﻻوﯾﺎن از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن18 ،و )ﺣﺼﻪ( ﺟﻤﯿﻊ
اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﺲ در وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﻣﺎﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ19 .و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ
در زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ذﮐﻮران ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺼﻪﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
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20ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﻧﯿﮑﻮ و
ﭘﺴﻨﺪ و اﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آورد21 .و در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و در ﺷﺮاﯾﻊ و اواﻣﺮ ﺑﺮای
ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺧﺪای ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.

32

و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ،ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا

داﺧﻞ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار اردو زده ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻔﺘﻮح ﻧﻤﺎﯾﺪ2 .و
ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ دارد3 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺮداران و
ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ﮐﻪ آب ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ اورا اﻋﺎﻧﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ4 .و ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮی را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﺟﺎری ﺑﻮد ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آب ﻓﺮاوان ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ؟« 5ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
داده ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺼﺎر را ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و آن را ﺗﺎ ﺑﺮﺟﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺣﺼﺎر دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺮون آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﻣﻠﻮ را در ﺷﻬﺮ داود ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮد و اﺳﻠﺤﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺎﺧﺖ6 .و
ﺳﺮداران ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻗﻮم ﮔﻤﺎﺷﺖ و اﯾﺸﺎن را در ﺟﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﺰد دروازه ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺳﺨﻨﺎن
دﻻوﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ 7ﮐﻪ »دﻟﯿﺮ و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ! و از ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻮﯾﺪ! زﯾﺮا آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ وی اﺳﺖ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ8 .ﺑﺎ او
ﺑﺎزوی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﻧﺼﺮت دﻫﺪ و در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ«.
ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
9و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮدش ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺸﻤﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﮐﯿﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ»10 :ﺳﻨﺨﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺤﺎﺻﺮه در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ؟ 11آﯾﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را اﻏﻮا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﺤﻂ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟
12آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺤﻬﺎی او را ﻣﻨﻬﺪم ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده
و ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻣﺬﺑﺢ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ؟ 13آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و
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ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﻮاﯾﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎی آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ؟ 14ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺪران ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﺮ رﻫﺎﻧﯿﺪن ﻗﻮم ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ؟ 15ﭘﺲ ﺣﺎل ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
اﯾﻨﻄﻮر اﻏﻮا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﺧﺪا از ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ و ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻗﺎدر
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻦ و از دﺳﺖ ﭘﺪراﻧﻢ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ' ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
16و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎده ﺑﻪ ﺿﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﻨﺪهاش ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ17 .و ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﺣﺮف زده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن
اﻣﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪای ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ18 «.و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد ﺑﻪ اﻫﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺪا
در دادﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮﺳﺎن و ﻣﺸﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ19 .و درﺑﺎره ﺧﺪای اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ
ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻮع دﺳﺖ آدﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
20ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و اﺷﻌﯿﺎء اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻫﻤﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺟﻨﮕﯽ و رؤﺳﺎ و ﺳﺮداران را ﮐﻪ در
اردوی ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ و او ﺑﺎ روی ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد .و
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ داﺧﻞ ﺷﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﻠﺒﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ22 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و از
دﺳﺖ ﻫﻤﻪ رﻫﺎﯾﯽ داده ،اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻧﻤﻮد23 .و ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺸﮑﺸﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺰْﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آوردﻧﺪ و او ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺪ.
24و در آن اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻮت ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،او ﺑﺎ
وی ﺗﮑﻠﻢ ﮐﺮد و وی را ﻋﻼﻣﺘﯽ داد25 .ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺰْﻗﯿﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ
ﻧﻨﻤﻮد زﯾﺮا دﻟﺶ ﻣﻐﺮور ﺷﺪ و ﻏﻀﺐ ﺑﺮ او و ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ26 .اﻣﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،از ﻏﺮور دﻟﺶ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮد ،ﻟﻬﺬا ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ.

ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ و دوم

711

27و ﺣﺰﻗﯿﺎ دوﻟﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﺰﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ
و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﻧﻔﯿﺴﻪ ﺳﺎﺧﺖ28 .و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﮔﻨﺪم و ﺷﯿﺮه و روﻏﻦ و آﺧﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺑﻬﺎﯾﻢ و آﻏﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻠﻪﻫﺎ29 .و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻮاﺷﯽ ﮔﻠﻪﻫﺎ و رﻣﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺧﺪا اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد30 .و ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺎﻟﯽ آب ﺟﯿﺤﻮن را ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را
ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ داود ﻓﺮود آورد .ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪ.
31اﻣﺎ در اﻣﺮ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﺳﺮداران ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره آﯾﺘﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﺪا او را واﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ او را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ در دﻟﺶ ﺑﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ.
32و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺣﺴﻨﺎت او اﯾﻨﮏ در رؤﯾﺎی اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦآﻣﻮص ﻧﺒﯽ و در ﺗﻮارﯾﺦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ33 .ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺑﻠﻨﺪی ﻣﻘﺒﺮه
ﭘﺴﺮان داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ او را در ﺣﯿﻦ وﻓﺎﺗﺶ اﮐﺮام ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و
ﭘﺴﺮش ﻣﻨﺴﯽ در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

33

ﻣﻨﺴﯽ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از
ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد3 .زﯾﺮا ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺧﺮاب
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﻣﺬﺑﺤﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻠﯿﻢ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و اﺷﯿﺮهﻫﺎ ﺑﺴﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ
آﺳﻤﺎن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد4 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرهاش
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﺳﻢ ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد5 «.و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن
در ﻫﺮ دو ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد6 .و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در وادی اﺑﻦ ﻫﻨﻮم از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و
ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی و اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی و ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺮاوده ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ورزﯾﺪه ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد7 .و ﺗﻤﺜﺎل رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺖ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺧﺪا ﺑﻪ داود و ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :در اﯾﻦ
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ﺧﺎﻧﻪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ آن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ،اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻢ داد8 .و ﭘﺎﯾﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪام ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آواره ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهام و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ دادهام ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 «.اﻣﺎ ﻣﻨﺴﯽ ،ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن
اورﺷﻠﯿﻢ را اﻏﻮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻼک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﺗﺮ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﯽ و ﺑﻪ ﻗﻮم او ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ11 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ آﺷﻮر را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آورد و ﻣﻨﺴﯽ را ﺑﺎ ﻏﻠﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺮدﻧﺪ12 .و ﭼﻮن در ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮد13 .و ﭼﻮن از او ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮد وی را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻀﺮع او را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز آورد؛ آﻧﮕﺎه ﻣﻨﺴﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا اﺳﺖ.
14و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﻬﺮ داود را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﺟﯿﺤﻮن در وادی ﺗﺎ دﻫﻨﻪ دروازه
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و دﯾﻮاری ﮔﺮداﮔﺮد ﻋﻮﻓﻞ ﮐﺸﯿﺪه ،آن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺮداران ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﯾﻬﻮدا ﻗﺮار داد15 .و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺖ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺬﺑﺤﻬﺎ را
ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ16 .و ﻣﺬﺑﺢ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﺮ آن ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ17 .اﻣﺎ ﻗﻮم ﻫﻨﻮز در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد.
18و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻨﺴﯽ و دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﺎن راﺋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ19 .و دﻋﺎی او و
ﻣﺴﺘﺠﺎبﺷﺪﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎه و ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ و ﺟﺎﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ و اﺷﯿﺮهﻫﺎ و
ﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺘﻮاﺿﻊﺷﺪﻧﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻨﮏ در اﺧﺒﺎر ﺣﻮزای ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ20 .ﭘﺲ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﻣﻮن در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
21آﻣﻮن ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد22 .و
آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﭘﺪرش ﻣﻨﺴﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؛ و آﻣﻮن
ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻣﻨﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮد23 .و ﺑﻪ
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ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻨﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرش ﻣﻨﺴﯽ ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ آﻣﻮن زﯾﺎده و زﯾﺎده
ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪ24 .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪه ،او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش ﮐﺸﺘﻨﺪ25 .و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮش ﯾﻮﺷﯿﺎ را در
ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.

34

ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﯽ و ﯾﮑﺴﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻤﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪ3 .و در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺟﻮان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد داود ﺷﺮوع ﮐﺮد و در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و اﺷﯿﺮهﻫﺎ و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺘﻬﺎ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد4 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺑﻌﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی
ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﺷﻤﺲ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد ،و اﺷﯿﺮهﻫﺎ و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺘﻬﺎی
رﯾﺨﺘﻪﺷﺪه را ﺷﮑﺴﺖ ،و آﻧﻬﺎ را ﺧﺮد ﮐﺮده ،ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮﻫﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺎﺷﯿﺪ5 .و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ را ﻃﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮد6 .و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ و ﺷﻤﻌﻮن ﺣﺘﯽ' ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﻮد )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮد(7 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ و اﺷﯿﺮهﻫﺎ و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ را ﮐﻮﺑﯿﺪه،
ﻧﺮم ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎی ﺷﻤﺲ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
8و در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻓﺎن ﺑﻦ
اﺻﻠﯿﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ ﯾﻮآﺣﺎز وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎر را ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎد9 .و ﻧﺰد ﺣﻠﻘﯿﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا درآورده ﺷﺪه ،و ﻻوﯾﺎن
ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ ،آن را از دﺳﺖ ﻣﻨﺴﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و
ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ10 .و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ11 .ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﻧﺠﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و
ﭼﻮب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اردﯾﻬﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا آﻧﻬﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺑﺨﺮﻧﺪ12 .و آن ﻣﺮدان ،ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ .و ﺳﺮﮐﺎران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﯾﺤﺖ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎی ﻻوﯾﺎن از ﺑﻨﯽﻣﺮاری و زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺸﻼم از ﺑﻨﯽﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ از ﻻوﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد13 .و اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻇﺮان ﺣﻤﺎﻻن و وﮐﻼء ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪای
ﺧﺪﻣﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﻻوﯾﺎن ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﺳﺮداران و درﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
14و ﭼﻮن ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ،
ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ )ﻧﺎزل ﺷﺪه( ﺑﻮد ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد15 .و ﺣﻠﻘﯿﺎ ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ را
ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪام «.و ﺣﻠﻘﯿﺎ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن داد.
16و ﺷﺎﻓﺎن آن ﮐﺘﺎب را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ آن را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ17 «.و ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ،
ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎران و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻤﻠﻪﻫﺎ دادﻧﺪ18 .و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺷﺎﻓﺎن آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮاﻧﺪ.
19و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪ20 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ و
اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن و ﻋﺒﺪون ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎ و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ و ﻋﺴﺎﯾﺎ ﺧﺎدم ﭘﺎدﺷﺎه را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ:
»21ﺑﺮوﯾﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻈﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﭘﺪران ﻣﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ«.
22ﭘﺲ ﺣﻠﻘﯿﺎ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻧﺰد ﺣﻠﺪه ﻧﺒﯿﻪ زن ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﺗﻮﻗﻬﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﺮه
ﻟﺒﺎسدار رﻓﺘﻨﺪ ،و او در ﻣﺤﻠﻪ دوم اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد و او را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ23 .و او ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ24 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﻪ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ25 .ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ26 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮدن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهای27 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دل ﺗﻮ ﻧﺮم ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم
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ﺧﺪاوﻧﺪ را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺷﻨﯿﺪی ،در ﺣﻀﻮر وی ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪی و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ
را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدم28 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﭘﺪراﻧﺖ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
دﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب آوردﻧﺪ.
29و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ30 .و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و او ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،در ﮔﻮش اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪ31 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده،
اواﻣﺮ و ﺷﻬﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻋﻬﺪ را ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ32 .و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
33و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت را از ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﺎم او از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪﻧﺪ.
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و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺤﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،و ﻓﺼﺢ را در

ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول در اورﺷﻠﯿﻢ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار داده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮی دل ﺳﺎﺧﺖ3 .و ﺑﻪ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺑﻮت ﻣﻘﺪس را در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .و دﯾﮕﺮ ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ ﺑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻵن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد و
ﺑﻪ ﻗﻮم او اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ4 .و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﺧﻮد و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ
وﻓﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﺎزﯾﺪ5 .و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯽﻗﻮم و ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن در ﻗﺪس
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ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ6 .و ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺗﺪارک ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
7ﭘﺲ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯽﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﮔﻠﻪ ﺑﺮهﻫﺎ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر
ﺳﯽ ﻫﺰار رأس ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺼﺢ داد و از ﮔﺎوان ﺳﻪ ﻫﺰار رأس ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ
از اﻣﻮال ﺧﺎص ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد8 .و ﺳﺮوران او ﺑﻪ ﻗﻮم و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ دادﻧﺪ .و
ﺣﻠﻘﯿﺎ و زﮐﺮﯾﺎ و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﺑﺮه و ﺳﯿﺼﺪ ﮔﺎو ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺼﺢ دادﻧﺪ9 .و ﮐﻮﻧﻨﯿﺎ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﻧﺘﻨﯿﺌﯿﻞ ﺑﺮادراﻧﺶ و ﺣﺸﺒﺎ و ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و ﯾﻮزاﺑﺎد ﮐﻪ
رؤﺳﺎی ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺑﺮه و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮔﺎو ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻓﺼﺢ دادﻧﺪ.
10ﭘﺲ آن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد و ﻻوﯾﺎن در ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ11 .و ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮن را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن )ﮔﺮﻓﺘﻪ(
ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺪﻧﺪ12 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺎوان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .و ﻓﺼﺢ را ﻣﻮاﻓﻖ رﺳﻢ ﺑﻪ
آﺗﺶ ﭘﺨﺘﻨﺪ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس را در دﯾﮕﻬﺎ و ﭘﺎﺗﯿﻠﻬﺎ و ﺗﺎﺑﻪﻫﺎ ﭘﺨﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺑﻪ
زودی دادﻧﺪ14 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون
ﮐﻬﻨﻪ در ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭘﯿﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﻻوﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن و
ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﮐﻬﻨﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ15 .و ﻣﻐﻨﯿﺎن از ﺑﻨﯽآﺳﺎف ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن داود و آﺳﺎف و
ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن ﮐﻪ راﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و درﺑﺎﻧﺎن ﻧﺰد ﻫﺮ دروازه؛ و ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﻻزم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد دور ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻬﯿﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ16 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن روز آﻣﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺼﺢ را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ17 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ،ﻓﺼﺢ و ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﻫﻔﺖ روز ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ18 .و ﻫﯿﭻ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ از
اﯾﺎم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ
ﻓﺼﺤﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮان ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿـﻢ ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻨـﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘـﻪ ﺑـﻮد19 .و اﯾﻦ ﻓﺼﺢ در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ.
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20ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﭼﻮن ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﯿﮑﻞ را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﮑﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ .و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ او ﺑﯿﺮون رﻓﺖ21 .و )ﻧﮑﻮ( ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد او
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻣـﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼـﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﻣـﺪهام ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺿﺪ ﺧﺎﻧﺪاﻧـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﻢ .و ﺧـﺪا ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺘﺎﺑﻢ .ﭘﺲ از آن
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را ﻫﻼک ﺳﺎزد«.
22ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ روی ﺧﻮد را از او ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺘﻨﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﺟﻨﮓ
ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﮐﻼم ﻧﮑﻮ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺠﺪو درآﻣﺪ23 .و
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺑﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهام24 «.ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ او را از اراﺑﻪاش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اراﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺳﻮار
ﮐﺮده ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آوردﻧﺪ .ﭘﺲ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺪران ﺧﻮد دﻓﻦ ﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ25 .و ارﻣﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎت
ﯾﻮﺷﯿﺎ را در ﻣﺮاﺛﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ اﻣﺮوز ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻓﺮﯾﻀﻪای در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در ﺳﻔﺮ ﻣﺮاﺛﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ26 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮﺷﯿﺎ و اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻮرات
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد27 ،و اﻣﻮر اول و آﺧﺮ او اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
اﺳﺖ.
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و ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ،ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را در ﺟﺎی ﭘﺪرش در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻪ ﻣﺎه
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد3 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،او را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻌﺰول ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ
وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺮد4 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﺮادرش اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ ،و اﺳﻢ
او را ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﮑﻮ ﺑﺮادرش ﯾﻬﻮآﺣﺎز را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮد.
5ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،و
در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺷﺮارت ورزﯾﺪ6 .و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺑﺮآﻣﺪ و او را ﺑﻪ
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺒﺮد7 .و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورده،
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آﻧﻬﺎ را در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد در ﺑﺎﺑﻞ ﮔﺬاﺷﺖ8 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ و رﺟﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و آﻧﭽﻪ
در او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ در ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ .و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ در
ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.
9ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻣﺎه و ده روز در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و
آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد10 .و در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﺎ ﻇﺮوف ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورد ،و ﺑﺮادرش ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ.
11ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد12 .و
در ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺷﺮارت ورزﯾﺪه ،در ﺣﻀﻮر ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ ،ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﻨﻤﻮد13 .و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ داده ﺑﻮد ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ و ﮔﺮدن
ﺧﻮد را ﻗﻮی و دل ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻨﻤﻮد14 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﻮم ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﮐﻪ آن را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
15و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮﻻن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺒﺢ زود
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد و ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮد16 .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
رﺳﻮﻻن ﺧﺪا را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﻼم او را ﺧﻮار ﺷﻤﺮده ،اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ را اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم او اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻋﻼﺟﯽ ﻧﺒﻮد.
17ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪس اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ و
ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و دوﺷﯿﺰﮔﺎن و ﭘﯿﺮان و رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻨﻤﻮد ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن آورد و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد18 .و او ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﮔﻨﺠﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوراﻧﺶ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد19 .و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را
ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ آﻻت ﻧﻔﯿﺴﻪ آﻧﻬﺎ را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
20و ﺑﻘﯿﻪاﻟﺴﯿﻒ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس او را و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ21 .ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﯿﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد و زﻣﯿﻦ از ﺳﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮد زﯾﺮا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان ﻣﺎﻧﺪ آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪ.
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22و در ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﯿﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ
روح ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮد و آن را ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ»23 :ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻤﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ و او ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای وی در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در
ﯾﻬﻮدا اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم او؟ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮود«.
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