ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
1

و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺧﺎب ،ﻣﻮآب ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﻧﺪ2 .و اﺧﺰﯾﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ

ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد اﻓﺘﺎده ،ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ .ﭘﺲ رﺳﻮﻻن را رواﻧﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﺑﻌﻞ
زﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟« 3و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت رﺳﻮﻻن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺆال ﻧﻤﻮدن از ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون ﻣﯽروﯾﺪ؟
4ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺮآﻣﺪی ،ﻓﺮود ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺮد«.
5و اﯾﻠﯿﺎ رﻓﺖ و رﺳﻮﻻن ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ؟« 6اﯾﺸﺎن در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻣﺎ را ﮔﻔﺖ :ﺑﺮوﯾﺪ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،او را ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮ ﺑﺮای ﺳﺆال ﻧﻤﻮدن از ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺑﺴﺘﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮآﻣﺪی ،ﻓﺮود ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد7 «.او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﺄت ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺮآﻣﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟« 8اﯾﺸﺎن او را ﺟﻮاب دادﻧﺪ:
»ﻣﺮد ﻣﻮیدار ﺑﻮد و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺮش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد «.او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ اﺳﺖ«.
9آﻧﮕﺎه ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻧﺰد وی آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ او
ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ وی ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ »ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ آی؟« 10اﯾﻠﯿﺎ
در ﺟﻮاب ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺗﻮ را و ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮت را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ «.ﭘﺲ آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،او را و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش را ﺑﺴﻮﺧﺖ.
11و ﺑﺎز ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎد و او وی را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ زﯾﺮ آی؟« 12اﯾﻠﯿﺎ در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن
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ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺗﻮ را و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮت را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ «.ﭘﺲ
آﺗﺶ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،او را و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش را ﺑﺴﻮﺧﺖ.
13ﭘﺲ ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﺳﻮم را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮش ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﺳﻮم آﻣﺪه ،ﻧﺰد اﯾﻠﯿﺎ
ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪ و از او اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺟﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ14 .اﯾﻨﮏ آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،آن دو ﺳﺮدار ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ اول
را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎﻫﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﻮزاﻧﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﻵن ﺟﺎن ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ15 «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ زﯾﺮ آی و از او ﻣﺘﺮس «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه وی ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮود ﺷﺪ16 .و
وی را ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮﻧﮑﻪ رﺳﻮﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ از ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون
ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﮐﻼم او ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
از ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮآﻣﺪی ،ﻓﺮود ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد«.
17ﭘﺲ او ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮد و ﯾﻬﻮرام در ﺳﺎل دوم ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﭘﺴﺮی ﻧﺒﻮد18 .و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎل اﺧﺰﯾﺎ ﮐﻪ
ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟

2

و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻠﯿﺎ را در ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ

اﯾﻠﯿﺎ و اﻟﯿﺸﻊ از ﺟﻠﺠﺎل رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ2 .و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه و ﺣﯿﺎت ﺧﻮدت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ«.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ3 .و ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد اﻟﯿﺸﻊ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،وی را
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ آﻗﺎی ﺗﻮ را از ﻓﻮق ﺳﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻢ؛ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
4و اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﻟﯿﺸﻊ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ «.او
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ «.ﭘﺲ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ آﻣﺪﻧﺪ5 .و
ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﯾﺤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد اﻟﯿﺸﻊ آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ،
آﻗﺎی ﺗﻮ را از ﻓﻮق ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﯽدارد؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻢ؛ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
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6و اﯾﻠﯿﺎ وی را ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اردن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ «.ﭘﺲ ﻫﺮدوی اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ7 .و
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ رﻓﺘﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن از دور اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﺰد اردن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
8ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ ردای ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﭘﯿﭽﯿﺪه ،آب را زد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪ و ﻫﺮدوی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
9و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ اﯾﺸﺎن ،اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮑﻨﻢ ،ﭘﯿﺶ
از آﻧﮑﻪ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮم ،ﺑﺨﻮاه «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻀﺎﻋﻒ روح ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد10 «.او
ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰ دﺷﻮاری ﺧﻮاﺳﺘﯽ! اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮم ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ ،از ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ واﻻ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 «.و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ اراﺑﻪ آﺗﺸﯿﻦ و
اﺳﺒﺎن آﺗﺸﯿﻦ اﯾﺸﺎن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد و اﯾﻠﯿﺎ در ﮔﺮدﺑﺎد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد12 .و ﭼﻮن
اﻟﯿﺸﻊ اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ﮐﻪ »ای ﭘﺪرم! ای ﭘﺪرم! اراﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿـﻞ و ﺳﻮاراﻧﺶ!« ﭘـﺲ او را
دﯾﮕـﺮ ﻧﺪﯾﺪ و ﺟﺎﻣﻪ ﺧـﻮد را ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،آن را ﺑﻪ دو ﺣﺼـﻪ ﭼﺎک زد.
13و ردای اﯾﻠﯿﺎ را ﮐﻪ از او اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره اردن اﯾﺴﺘﺎد14 .ﭘﺲ
ردای اﯾﻠﯿﺎ را ﮐﻪ از او اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ و آب را زده ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﻠﯿﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« و ﭼﻮن
او ﻧﯿﺰ آب را زد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﻟﯿﺸﻊ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد.
15و ﭼﻮن ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﮐﻪ روﺑﺮوی او در ارﯾﺤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ او را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :روح اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮ
اﻟﯿﺸﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.و ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی آﻣﺪه ،او را رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮد ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و آﻗﺎی ﺗﻮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ
روح ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﻫﻬﺎ ﯾﺎ در ﯾﮑﯽ از درهﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.او ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻔﺮﺳﺘﯿﺪ17 «.اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮ وی اﺑﺮام ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺠﻞ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ «.ﭘﺲ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺳﻪ روز ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ18 .و ﭼﻮن او در ارﯾﺤﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد،
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد وی ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺮوﯾﺪ؟«
19و اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ
آﺑﺶ ﻧﺎﮔﻮار و زﻣﯿﻨﺶ ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ20 «.او ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﻦ ﻃﺸﺖ ﻧﻮی آورده ،ﻧﻤﮏ در آن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ21 .و او ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪ آب ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﮏ را در آن اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
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» ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آب را ﺷﻔﺎ دادم ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺑﯽﺣﺎﺻﻠﯽ از آن ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ«.
22ﭘﺲ آب ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.
23و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪ .و ﭼﻮن او ﺑﻪ راه ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ،اﻃﻔﺎل ﮐﻮﭼﮏ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ،او را ﺳﺨﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﮐﭽﻞ ﺑﺮآی! ای ﮐﭽﻞ ﺑﺮآی!« 24و او ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن
را دﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد؛ و دو ﺧﺮس از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﭼﻬﻞ و دو ﭘﺴﺮ از
اﯾﺸﺎن ﺑﺪرﯾﺪ25 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ رﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد.

3

و ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و دوازده ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺜﺎل ﺑﻌﻞ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،دور ﮐﺮد.
3ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﺴﺒﯿﺪه ،از آن دوری
ﻧﻮرزﯾﺪ.
4و ﻣﯿﺸﻊ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮاﺷﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺪﻫﺰار ﺑﺮه و ﺻﺪﻫﺰار
ﻗﻮچ ﺑﺎ ﭘﺸﻢ آﻧﻬﺎ ادا ﻣﯽﻧﻤﻮد5 .و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ.
6و در آن وﻗﺖ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه از ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺎن دﯾﺪ7 .و رﻓﺖ و ﻧﺰد
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮآب ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،ﻣﻦ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﻮن ﻗﻮم
ﺗﻮ و اﺳﺒﺎن ﻣﻦ ﭼﻮن اﺳﺒﺎن ﺗﻮ8 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺪام راه ﺑﺮوﯾﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ادوم«.
9ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﭘﺎدﺷﺎه ادوم رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺳﻔﺮ ﻫﻔﺖ روزه دور زدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﺸﮑﺮ و ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،آب ﻧﺒﻮد10 .و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﻓﺴﻮس ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮآب ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ11 «.و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﺒﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟« و ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎدﺷـﺎه اﺳﺮاﺋﯿـﻞ در ﺟـﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎط ﮐﻪ آب ﺑﺮ دﺳﺘﻬﺎی اﯾﻠﯿﺎ ﻣﯽرﯾﺨﺖ،
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اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ12 «.و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﮐـﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اوﺳـﺖ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷـﺎه اﺳﺮاﺋﯿـﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓـﺎط و
ﭘﺎدﺷـﺎه ادوم ﻧـﺰد وی ﻓـﺮود آﻣﺪﻧـﺪ.
13و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﻧﺰد اﻧﺒﯿﺎی ﭘﺪرت و اﻧﺒﯿﺎی
ﻣﺎدرت ﺑﺮو «.اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ وی را ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮآب ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ14 «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی
اﯾﺴﺘﺎدهام ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽداﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﺗﻮ را ﻧﻤﯽدﯾﺪم15 .اﻣﺎ اﻵن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻄﺮب ﺳﺎز
زد ،دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی آﻣﺪ16 .و او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ وادی را ﭘﺮ از ﺧﻨﺪﻗﻬﺎ
ﺑﺴﺎز17 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ و ﺑﺎران ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ وادی از آب ﭘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﻣﻮاﺷﯽ ﺷﻤﺎ و ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ18 .و اﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻮآب را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد19 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار و ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﻧﯿﮑﻮ را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب
را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺴﺖ و ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد20 «.و ﺑﺎﻣﺪادان در وﻗﺖ
ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻫﺪﯾﻪ ،اﯾﻨﮏ آب از راه ادوم آﻣﺪ و آن زﻣﯿﻦ را از آب ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
21و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺳﻼح ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
22ﭘﺲ ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن آب ﺗﺎﺑﯿﺪ ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن از آن ﻃﺮف ،آب را ﻣﺜﻞ ﺧﻮن
ﺳﺮخ دﯾﺪﻧﺪ23 ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﮐﺮده ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ؛ ﭘﺲ
ﺣﺎل ای ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ24 «.اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﻣﻮآﺑﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن
را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ25 .و ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﺳﻨﮓ ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،آن
را ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب را ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ درﺧﺘﺎن ﺧﻮب را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻟﮑﻦ
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﯿﺮﺣﺎرﺳﺖ را در آن واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻼﺧﻦاﻧﺪازان آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،زدﻧﺪ26 .و ﭼﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮزن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ادوم
را ﺑﺸﮑﺎﻓﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ27 .ﭘﺲ ﭘﺴﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
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ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .و ﻏﯿﻆ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﭘﺲ
از ﻧﺰد وی رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

4

و زﻧﯽ از زﻧﺎن ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺰد اﻟﯿﺸﻊ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪهات ،ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮد

و ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﻃﻠﺒﮑﺎر او آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دو ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮد2 «.اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ و در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ داری؟« او ﮔﻔﺖ» :ﮐﻨﯿﺰت
را در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺳﻮای ﻇﺮﻓﯽ از روﻏﻦ ﻧﯿﺴﺖ3 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻇﺮﻓﻬﺎ از ﺑﯿﺮون از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﮐﻦ ،ﻇﺮﻓﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﻮاه4 .و داﺧﻞ ﺷﺪه ،در را ﺑﺮ ﺧﻮدت و ﭘﺴﺮاﻧﺖ
ﺑﺒﻨﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰ و ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار«.
5ﭘﺲ از ﻧﺰد وی رﻓﺘﻪ ،در را ﺑﺮ ﺧﻮد و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺴﺖ و اﯾﺸﺎن ﻇﺮﻓﻬﺎ ﻧﺰد وی آورده ،او
ﻣﯽرﯾﺨﺖ6 .و ﭼﻮن ﻇﺮﻓﻬﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﯿﺎور «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ «.و روﻏﻦ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺎد7 .ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،آن ﻣﺮد ﺧﺪا را ﺧﺒﺮ
داد .و او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و روﻏﻦ را ﺑﻔﺮوش و ﻗﺮض ﺧﻮد را ادا ﮐﺮده ،ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﮔﺬران ﮐﻨﯿﺪ«.
8و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﯿﻢ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ زﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ او اﺑﺮام ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﺑﺨﻮرد؛ و ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎن ﺧﻮردن ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد9 .ﭘﺲ آن زن
ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻓﻬﻤﯿﺪهام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻘﺪس ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬرد.
10ﭘﺲ ﺑﺮای وی ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺑﺴﺘﺮ و ﺧﻮان و ﮐﺮﺳﯽ و ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ درآن
ﺑﺮای وی ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺰد ﻣﺎ آﯾﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻓﺮودآﯾﺪ«.
11ﭘﺲ روزی آﻧﺠﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮود آﻣﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ12 .و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد،
ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن ﺷﻮﻧﻤﯽ را ﺑﺨﻮان «.و ﭼﻮن او را ﺧﻮاﻧﺪ ،او ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎد13 .و او ﺑﻪ
ﺧﺎدم ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ زﺣﻤﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪهای؛ ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺎری داری؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻢ14 «.و
او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ زن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« ﺟﯿﺤﺰی ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺴﺮی ﻧﺪارد و
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ﺷﻮﻫﺮش ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ15 «.آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺨﻮان «.ﭘﺲ وی را ﺧﻮاﻧﺪه ،او ﻧﺰد در
اﯾﺴﺘﺎد16 .و ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﻮاﻓﻖ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ،ﭘﺴﺮی در آﻏﻮش ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ «.و او ﮔﻔﺖ:
»ﻧﯽ ای آﻗﺎﯾﻢ؛ ای ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد دروغ ﻣﮕﻮ«.
17ﭘﺲ آن زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،در آن وﻗﺖ ﻣﻮاﻓﻖ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ.
18و ﭼﻮن آن ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ روزی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﺰد دروﮔﺮان رﻓﺖ19 .و
ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ» :آه ﺳﺮ ﻣﻦ! آه ﺳﺮ ﻣﻦ!« و او ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :وی را ﻧﺰد ﻣﺎدرش ﺑﺒﺮ«.
20ﭘﺲ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﺎدرش ﺑﺮد و او ﺑﻪ زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺮد21 .ﭘﺲ ﻣﺎدرش ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ ،او را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ و در را ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ22 .و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را آواز داده،
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و اﻻﻏﯽ از اﻻﻏﻬﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺸﺘﺎﺑﻢ و ﺑﺮﮔﺮدم23 «.او
ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﭼﺮا ﻧﺰد او ﺑﺮوی ،ﻧﻪ ﻏﺮه ﻣﺎه و ﻧﻪ ﺳﺒﺖ اﺳﺖ «.ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ24 «.ﭘﺲ اﻻغ را
آراﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮان و ﺑﺮو و ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﮕﻮﯾﻢ در راﻧﺪن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻨﻤﺎ25 «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد
ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ رﺳﯿﺪ.
و ﭼﻮن ﻣﺮد ﺧﺪا او را از دور دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ اﯾﻨﮏ زن ﺷﻮﻧﻤﯽ
ﻣﯽآﯾﺪ26 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﺸﺘﺎب و وی را ﺑﮕﻮ :آﯾﺎ ﺗﻮ را ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮت
ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺴﺮت ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ27 «.و ﭼﻮن ﻧﺰد ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻮه رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﭼﺴﺒﯿﺪ .و ﺟﯿﺤﺰی ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ ﺗﺎ او را دور ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :او را واﮔﺬار زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﺎﻧﺶ در وی ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ28 «.و زن ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﭘﺴﺮی از آﻗﺎﯾﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺪه؟« 29ﭘﺲ او ﺑﻪ ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ:
»ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪ و ﻋﺼﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮو و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ ،او را ﺗﺤﯿﺖ ﻣﮕﻮ
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺗﺤﯿﺖ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺟﻮاﺑﺶ ﻣﺪه و ﻋﺼﺎی ﻣﺮا ﺑﺮ روی ﻃﻔﻞ ﺑﮕﺬار30 «.اﻣﺎ ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮدت ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻢ «.ﭘﺲ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﻋﻘﺐ زن
رواﻧﻪ ﺷﺪ31 .و ﺟﯿﺤﺰی از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ،ﻋﺼﺎ را ﺑﺮ روی ﻃﻔﻞ ﻧﻬﺎد؛ اﻣﺎ ﻧﻪ آواز داد و ﻧﻪ اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،او را ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻃﻔﻞ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪ«.
32ﭘﺲ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺮده و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ او ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ33 .و ﭼﻮن
داﺧﻞ ﺷﺪ ،در را ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺴﺖ و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮد.
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34و ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺮ ﻃﻔﻞ دراز ﺷﺪ و دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ دﻫﺎن وی و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﺸﻢ او و دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ دﺳﺖ او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ وی ﺧﻢ ﮔﺸﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮ ﮔﺮم ﺷﺪ35 .و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،درﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺑﺨﺮاﻣﯿﺪ و ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ وی ﺧﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮد؛
ﭘﺲ ﻃﻔﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد36 .و ﺟﯿﺤﺰی را آواز داده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن ﺷﻮﻧﻤﯽ را ﺑﺨﻮان«.
ﭘﺲ او را ﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﺰد او داﺧﻞ ﺷﺪ ،او وی را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮدار37 «.ﭘﺲ آن زن
داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد و رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
38و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ .و ﻗﺤﻄﯽ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮد و ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .و او ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :دﯾﮓ ﺑﺰرگ را ﺑﮕﺬار و آش ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﺑﭙﺰ39 «.و ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺒﺰﯾﻬﺎ ﺑﭽﯿﻨﺪ و ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺮی از آن ﭼﯿﺪه ،داﻣﻦ ﺧﻮد را ﭘﺮ
ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را در دﯾﮓ آش ﺧﺮد ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ40 .ﭘﺲ ﺑﺮای آن ﻣﺮدﻣﺎن
رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﭼﻮن ﻗﺪری آش ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﻣﺮگ در دﯾﮓ
اﺳﺖ!« و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ41 .او ﮔﻔﺖ» :آرد ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﭘﺲ آن را در دﯾﮓ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺰ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ «.ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻀﺮ در دﯾﮓ ﻧﺒﻮد.
42و ﮐﺴﯽ از ﺑﻌﻞ ﺷﻠﯿﺸﻪ آﻣﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺮد ﺧﺪا ﺧﻮراک ﻧﻮﺑﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺟﻮ و
ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮد آورد .ﭘﺲ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ43 «.ﺧﺎدﻣﺶ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻘﺪر را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﮕﺬارم؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ44 «.ﭘﺲ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮردﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

5

و ﻧﻌﻤﺎن ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،در ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺶ ﻣﺮدی ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺎه

ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ او ارام را ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد ،و آن ﻣﺮد ﺟﺒﺎر ،ﺷﺠﺎع وﻟﯽ اﺑﺮص ﺑﻮد2 .و
ﻓﻮﺟﻬﺎی اراﻣﯿﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﮐﻮﭼﮏ از زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی آوردﻧﺪ و او در ﺣﻀﻮر
زن ﻧﻌﻤﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد3 .و ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ در ﺣﻀﻮر ﻧﺒﯽای ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ او را از ﺑﺮﺻﺶ ﺷﻔﺎ ﻣﯽداد4 «.ﭘﺲ ﮐﺴﯽ درآﻣﺪه ،آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ:
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»ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ از وﻻﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ5 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺑﺮو و
ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ«.
ﭘﺲ رواﻧﻪ ﺷﺪ و ده وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﺷﺸﻬﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ و ده دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ6 .و ﻣﮑﺘﻮب را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آورد و در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﻵن ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ
ﺣﻀﻮرت ﺑﺮﺳﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﻌﻤﺎن را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ او را از ﺑﺮﺻﺶ ﺷﻔﺎ دﻫﯽ7 «.اﻣﺎ ﭼﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب را ﺧﻮاﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮاﻧﻢ و زﻧﺪه
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را از ﺑﺮﺻﺶ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻢ .ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ او ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ از ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
8اﻣﺎ ﭼﻮن اﻟﯿﺸﻊ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭼﺮا درﯾﺪی؟ او ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾـﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﯽای
ﻫﺴﺖ9 «.ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺒﺎن و اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﻧﺰد در ﺧﺎﻧﻪ اﻟﯿﺸﻊ اﯾﺴﺘﺎد10 .و اﻟﯿﺸﻊ رﺳﻮﻟﯽ
ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و در اردن ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﻤﺎ و ﮔﻮﺷﺘﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ11 «.اﻣﺎ ﻧﻌﻤﺎن ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪه ،رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮔﻔﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد و اﺳﻢ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﯾﻬﻮه را ﺧﻮاﻧﺪه ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﺮص ﺣﺮﮐﺖ
داده ،اﺑﺮص را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد12 .آﯾﺎ اﺑﺎﻧﻪ و ﻓﺮﻓﺮ ،ﻧﻬﺮﻫﺎی دﻣﺸﻖ ،از ﺟﻤﯿﻊ آﺑﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ در آﻧﻬﺎ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﻧﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮم؟« ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻢ رﻓﺖ13 .اﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،او را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﭘﺪر ﻣﺎ ،اﮔﺮ ﻧﺒﯽ ﺗﻮ را اﻣﺮی ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،آﯾﺎ آن را
ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽآوردی؟ ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﭼﻮن ﺗﻮ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﮐﻦ و ﻃﺎﻫﺮ ﺷﻮ14 «.ﭘﺲ
ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ در اردن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﻣﺮد ﺧﺪا ﻏﻮﻃﻪ ﺧﻮرد و ﮔﻮﺷﺖ او ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ
ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
15ﭘﺲ او ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی
اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﻵن داﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺟﺰ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺣﺎل ﺗﻤﻨﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪﯾﻪای از ﺑﻨﺪهات ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ16 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎدهام
ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد «.و ﻫﺮﭼﻨﺪ او را اﺑﺮام ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮد اﺑﺎ ﻧﻤﻮد17 .و ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮﻧﻪ،
ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻗﺎﻃﺮ از ﺧﺎک ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات داده ﺷﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﺑﻨﺪهات ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
و ذﺑﯿﺤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ اﻻ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه18 .اﻣﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ را ﻋﻔﻮ
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ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻣﻮن داﺧﻞ ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ و
ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ رﻣﻮن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن در ﺧﺎﻧﻪ رﻣﻮن ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ را در اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ19 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو«.
و از ﻧﺰد وی اﻧﺪک ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮﻓﺖ20 .اﻣﺎ ﺟﯿﺤﺰی ﮐﻪ ﺧﺎدم اﻟﯿﺸﻊ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ آﻗﺎﯾﻢ از ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺎن اراﻣﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آورده ﺑﻮد ،اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻋﻘﺐ او دوﯾﺪه ،ﭼﯿﺰی از او ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ21 «.ﭘﺲ ﺟﯿﺤﺰی از ﻋﻘﺐ ﻧﻌﻤﺎن
ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺎن او را دﯾﺪ ﮐﻪ از ﻋﻘﺒﺶ ﻣﯽدود ،از اراﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« 22او ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ .آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ اﻵن دو ﺟﻮان
از ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ؛ ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ23 «.ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،دو وزﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮ «.ﭘﺲ ﺑﺮ او اﺑﺮام ﻧﻤﻮد ﺗﺎ او دو وزﻧﻪ
ﻧﻘﺮه را در دو ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺴﺖ و ﺑﺮ دو ﺧﺎدم ﺧﻮد ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮدﻧﺪ24 .و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﻋﻮﻓﻞ رﺳﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و آن اﺷﺨﺎص را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮده،
رﻓﺘﻨﺪ.
25و او داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد و اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﺟﯿﺤﺰی از ﮐﺠﺎ
ﻣﯽآﯾﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪهات ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد26 «.اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ دل ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺖ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮد از اراﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ وﻗﺖ ،وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺮه و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻟﺒﺎس و ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﮔﻠﻪﻫﺎو رﻣﻪﻫﺎ و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان اﺳﺖ؟ 27ﭘﺲ ﺑﺮص ﻧﻌﻤﺎن
ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺑﻪ ذرﯾﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺴﺒﯿﺪ «.و از ﺣﻀﻮر وی ﻣﺒﺮوص ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.

6

و ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ در آن ﺳﺎﮐﻨﯿﻢ،

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ2 .ﭘﺲ ﺑﻪ اردن ﺑﺮوﯾﻢ و ﻫﺮﯾﮏ ﭼﻮﺑﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در
آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ3 «.و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده،
ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﯿﺎ «.او ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﻣﯽآﯾﻢ4 «.ﭘﺲ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ اردن
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺗﯿﺮ را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،آﻫﻦ ﺗﺒﺮ در آب اﻓﺘﺎد
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و او ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آه ای آﻗﺎﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﻮد6 «.ﭘﺲ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎ اﻓﺘﺎد؟« و
ﭼﻮن ﺟﺎ را ﺑﻪ وی ﻧﺸﺎن داد ،او ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮﯾﺪه ،در آﻧﺠﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و آﻫﻦ را روی آب آورد7 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدار «.ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،آن را ﮔﺮﻓﺖ.
8و ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :در ﻓﻼن
ﺟﺎ اردوی ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد9 «.اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ از
ﻓﻼن ﺟﺎ ﮔﺬر ﻧﮑﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺰول ﮐﺮدهاﻧﺪ10 «.و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد
ﺧﺪا او را ﺧﺒﺮ داد و وی را از آن اﻧﺬار ﻧﻤﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺧﻮد را از آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﯾﮑﺒﺎر و ﻧﻪ دو ﺑﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد.
11و دل ﭘﺎدﺷﺎه ارام از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ؟« 12و ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
»ای آﻗﺎﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﻣﺨﺒﺮ ﻣﯽﺳﺎزد13 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و او
را ﺑﮕﯿﺮم «.ﭘﺲ او را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در دوﺗﺎن اﺳﺖ14 .ﭘﺲ ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎ و ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن وﻗﺖ ﺷﺐ آﻣﺪه ،ﺷﻬﺮ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ15 .و ﭼﻮن ﺧﺎدم ﻣﺮد ﺧﺪا ﺻﺒﺢ زود
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،اﯾﻨﮏ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﺎ ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎ ﺷﻬﺮ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺶ
وی را ﮔﻔﺖ» :آه ای آﻗﺎﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟« 16او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻨﺪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ17 «.و اﻟﯿﺸﻊ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن او را ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ «.ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺎدم را ﮔﺸﻮد و او دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف اﻟﯿﺸﻊ از ﺳﻮاران و اراﺑﻪﻫﺎی
آﺗﺸﯿﻦ ﭘﺮ اﺳﺖ18 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻧﺰد وی ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ ،اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﮐﻮری ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزی «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﮐﻮری ﻣﺒﺘﻼ
ﺳﺎﺧﺖ19 .و اﻟﯿﺸﻊ ،اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :راه اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه آورد.
20و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﮔﺸﻮد و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺳﺎﻣﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ21 .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را دﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪرم آﯾﺎ ﺑﺰﻧﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺰﻧﻢ؟« 22او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺰن؛ آﯾﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﯿﺮ ﮐﺮدهای ،ﺧﻮاﻫﯽ زد؟ ﻧﺎن و آب ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﺬار ﺗﺎ
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ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ23 «.ﭘﺲ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و ﭼﻮن
ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ رﻓﺘﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻓﻮﺟﻬﺎی ارام
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
24و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺮآﻣﺪه،
ﺳﺎﻣﺮه را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد25 .و ﻗﺤﻄﯽ ﺳﺨﺖ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد و اﯾﻨﮏ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺳﺮ اﻻﻏﯽ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﭘﺎره ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ رﺑﻊ ﻗﺎب ﺟﻠﻐﻮزه ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﺎره ﻧﻘﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
26و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺎره ﮔﺬر ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﻧﯽ ﻧﺰد وی ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺪد ﮐﻦ27 «.او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺪد ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ ﺗﻮ را ﻣﺪد ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ از
ﺧﺮﻣﻦ ﯾﺎ از ﭼﺮﺧﺸﺖ؟« 28ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه او را ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪ؟« او ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوز او را ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد29 .ﭘﺲ ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﭘﺨﺘﯿﻢ
و ﺧﻮردﯾﻢ و روز دﯾﮕﺮ وی را ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺴﺮت را ﺑﺪه ﺗﺎ او را ﺑﺨﻮرﯾﻢ .اﻣﺎ او ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد«.
30و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ زن را ﺷﻨﯿﺪ ،رﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪرﯾﺪ و او ﺑﺮ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻗﻮم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ در زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﭘﻼس درﺑﺮ داﺷﺖ31 .و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ
ﺑﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﺳﺮ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎط اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ32 «.و اﻟﯿﺸﻊ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺸﺎﯾﺦ،
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﺴﯽ را از ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻗﺎﺻﺪ ﻧﺰد وی،
اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﺮا از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ؟
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،در را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و او را از در ﺑﺮاﻧﯿﺪ؛ آﯾﺎ ﺻﺪای ﭘﺎﯾﻬﺎی آﻗﺎﯾﺶ در
ﻋﻘﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ؟« 33و ﭼﻮن او ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،اﯾﻨﮏ ﻗﺎﺻﺪ ﻧﺰد وی رﺳﯿﺪ و او ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺑﻼ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻢ؟«

7

و اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ

اﯾﻦ وﻗﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻞ آرد ﻧﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل و دو ﮐﯿﻞ ﺟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﺰد دروازه ﺳﺎﻣﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد2 «.و ﺳﺮداری ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ دﺳﺖ وی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد در ﺟﻮاب ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﮔﺮ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻫﻢ در آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺎزد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ اﻣﺎ از آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد«.
3و ﭼﻬﺎر ﻣﺮد ﻣﺒﺮوص ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ؟ 4اﮔﺮ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﺤﻄﯽ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد و اﮔﺮ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﺮوﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اردوی اراﻣﯿﺎن ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ را زﻧﺪه
ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد5 «.ﭘﺲ وﻗﺖ ﺷﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اردوی اراﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اردوی اراﻣﯿﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﻨﮏ ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد6 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺪای اراﺑﻪﻫﺎ و ﺻﺪای اﺳﺒﺎن و ﺻﺪای ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ را در اردوی اراﻣﯿﺎن ﺷﻨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﺎ اﺟﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ7 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ وﻗﺖ ﺷﺎم ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎن و اﻻﻏﻬﺎ و
اردوی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻮد ﺗﺮک ﮐﺮده ،از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ8 .و آن ﻣﺒﺮوﺻﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر
اردو آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮده ،از آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻟﺒﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﻓﺘﻨﺪ
و آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه ،از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮدﻧﺪ؛ و رﻓﺘﻪ ،ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ.
9ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺧﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ؛ اﻣﺮوز روز ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ
و اﮔﺮ ﺗﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازﯾﻢ ،ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ؛ ﭘﺲ اﻵن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ دﻫﯿﻢ10 «.ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،درﺑﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮ را ﺻﺪا زدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ
اردوی اراﻣﯿﺎن درآﻣﺪﯾﻢ و اﯾﻨﮏ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ و ﻧﻪ ﺻﺪای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﺳﺒﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و
اﻻﻏﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد«.
11ﭘﺲ درﺑﺎﻧﺎن ﺻﺪا زده ،ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه را در اﻧﺪرون اﻃﻼع دادﻧﺪ12 .و ﭘﺎدﺷﺎه در ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد :ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از اردو ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن از
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ13 «.و ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﭘﻨﺞ رأس از اﺳﺒﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽاﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ )اﯾﻨﮏ
آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﻗﯽاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( و ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ14 «.ﭘﺲ دو اراﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه از ﻋﻘﺐ ﻟﺸﮑﺮ
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ارام ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ15 «.ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اردن رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ راه
از ﻟﺒﺎس و ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن از ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه را
ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
16و ﻗﻮم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،اردوی اراﻣﯿﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﯿﻞ آرد ﻧﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل و
دو ﮐﯿﻞ ﺟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ17 .و ﭘﺎدﺷﺎه آن ﺳﺮدار را ﮐﻪ ﺑﺮ
دﺳﺖ وی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺮ دروازه ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺧﻠﻖ ،او را ﻧﺰد دروازه ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد وی ﻓﺮودآﻣﺪ18 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ اﯾﻦ وﻗﺖ دو ﮐﯿﻞ ﺟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل و ﯾﮏ
ﮐﯿﻞ آرد ﻧﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﺰد دروازه ﺳﺎﻣﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ19 ،و آن ﺳﺮدار در ﺟﻮاب ﻣﺮد
ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻫﻢ در آﺳﻤﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺪ؟ و او
ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ اﻣﺎ از آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد20 ،ﭘﺲ او را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ
زﯾﺮا ﺧﻠﻖ او را ﻧﺰد دروازه ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد.
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و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و

ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮی ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺤﻄﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ2 «.و آن زن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﻣﺮد
ﺧﺪا ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،در زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪ3 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻀﺎی ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ آن زن از زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ4 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺟﯿﺤﺰی ،ﺧﺎدم ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﺣﺎل ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ5 «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدهای را زﻧﺪه ﻧﻤﻮد ،اﯾﻨﮏ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮد .و ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه! اﯾﻦ ﻫﻤﺎن زن اﺳﺖ و
ﭘﺴﺮی ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ زﻧﺪه ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ6 «.و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه از زن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،او وی را ﺧﺒﺮ داد؛ ﭘﺲ
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ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او وﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻠﮏ
او را از روزی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻵن ﺑﻪ او رد ﻧﻤﺎ«.
7و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ و ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد .و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد
ﺧﺪا اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ8 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺮو و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﺎ ﮐﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟« 9و
ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت وی رﻓﺘﻪ ،ﻫﺪﯾﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎر ﭼﻬﻞ ﺷﺘﺮ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺎﯾﺲ
دﻣﺸﻖ .و آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮت ،ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﺮا ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺧﻮد ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ؟« 10و اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و او را ﺑﮕﻮ :اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﻔﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد11 «.و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را
ﺧﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ وی ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ12 .و ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ
ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺿﺮری را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﯽداﻧﻢ؛
ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﯽ زد و ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺸﺖ ،و اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن را
ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺣﺎﻣﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﻢ ﭘﺎره ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد13 «.و ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﮐﻪ
ﺳﮓ اﺳﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﮑﻨﺪ؟« اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ14 «.ﭘﺲ از ﻧﺰد اﻟﯿﺸﻊ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد آﻣﺪ و او وی را ﮔﻔﺖ:
»اﻟﯿﺸﻊ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ15 «.و در ﻓﺮدای
آن روز ،ﻟﺤﺎف را ﮔﺮﻓﺘﻪ آن را در آب ﻓﺮو ﺑﺮد و ﺑﺮ روﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮد ﮐﻪ ﻣﺮد و ﺣﺰاﺋﯿﻞ در ﺟﺎﯾﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
16و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﯾﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻫﻨﻮز ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮرام ﺑﻦ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد17 .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد18 .و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان

اﺧﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اﺧﺎب ،زن او ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد19 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه داود ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﻫﻼک ﺳﺎزد
ﭼﻮﻧﮑﻪ وی را وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ او را و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ،ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺪﻫﺪ20 .و در اﯾﺎم وی
ادوم از زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﻬﻮدا ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﯾﻮرام ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺑﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻌﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ و در ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ادوﻣﯿﺎن را ﮐﻪ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮداران اراﺑﻪﻫﺎ
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را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ22 .و ادوم از زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﺎﺻﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻟﺒﻨﻪ ﻧﯿﺰ در آن وﻗﺖ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ23 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮرام و آﻧﭽﻪ ﮐـﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب
ﺗـﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 24و ﯾﻮرام ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ
ﭘﺪران ﺧﻮد دﻓﻦ ﺷﺪ .و ﭘﺴﺮش اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.
25و در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﯾﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﺧﺰﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا،
آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد26 .و اﺧﺰﯾﺎ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻋﺘﻠﯿﺎ ،دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮی ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد27 .و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد زﯾﺮا ﮐﻪ داﻣﺎد
ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﺑﻮد28 .و ﺑﺎ ﯾﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ
و اراﻣﯿﺎن ،ﯾﻮرام را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ29 .و ﯾﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺟﺮاﺣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ وی رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ .و اﺧﺰﯾﺎ
اﺑﻦ ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻪ ﯾﺰرﺋﯿﻞ ﻓﺮود آﻣﺪ ﺗﺎ ﯾﻮرام ﺑﻦ اﺧﺎب را ﻋﯿﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮﯾﺾ
ﺑﻮد.

9

و اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان اﻧﺒﯿﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪ و اﯾﻦ

ﺣﻘﻪ روﻏﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮو2 .و ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪی ،ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﻧﻤﺸﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ و داﺧﻞ ﺷﺪه ،او را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰان و او را ﺑﻪ اﻃﺎق
ﺧﻠﻮت ﺑﺒﺮ3 .و ﺣﻘﻪ روﻏﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮش ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿـﻞ ﻣﺴـﺢ ﮐﺮدم .ﭘﺲ در را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻓﺮار ﮐﻦ و درﻧﮓ ﻣﻨﻤﺎ«.
4ﭘﺲ آن ﺟﻮان ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﺒﯽ ﺟﻮان ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد آﻣﺪ5 .و ﭼﻮن ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ
ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او ﮔﻔﺖ» :ای ﺳﺮدار ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻨﯽ دارم «.ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ
از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﺳﺮدار!« 6ﭘﺲ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ و روﻏﻦ را ﺑﻪ ﺳﺮش
رﯾﺨﺘﻪ ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدم7 .و ﺧﺎﻧﺪان آﻗﺎی ﺧﻮد ،اﺧﺎب را ﺧﻮاﻫﯽ زد ﺗﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن
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ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ را و ﺧﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از دﺳﺖ اﯾﺰاﺑﻞ ﺑﮑﺸﻢ8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان
اﺧﺎب ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .و از اﺧﺎب ﻫﺮ ﻣﺮد را و ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ و رﻫﺎﺷﺪهای در اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ9 .و ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب را ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻌﺸﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ10 .و ﺳﮕﺎن ،اﯾﺰاﺑﻞ را در ﻣﻠﮏ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد و دﻓﻦﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
ﭘﺲ در را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ.
11و ﯾﯿﻬﻮ ﻧﺰد ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮐﺴﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟ و
اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪ؟« ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد و ﮐﻼﻣﺶ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ12 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ را اﻃﻼع ﺑﺪه «.ﭘﺲ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدم13 «.آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻫﺮ ﮐﺪام
رﺧﺖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را زﯾﺮ او ﺑﻪ روی زﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﯾﯿﻬﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺖ«.
14ﻟﻬﺬا ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﻧﻤﺸﯽ ﺑﺮ ﯾﻮرام ﺑﺸﻮرﯾﺪ و ﯾﻮرام ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد را از ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻧﮕﺎه ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ15 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺟﺮاﺣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ رأی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ رﻫﺎ ﺷﺪه ،از ﺷﻬﺮ
ﺑﯿﺮون رود ﻣﺒﺎدا رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺧﺒﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ16 «.ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ رﻓﺖ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮرام در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد و اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﯾﻮرام ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮد.
17ﭘﺲ دﯾﺪهﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺮج ﯾﺰرﻋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﯿﻬﻮ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،دﯾﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ «.و ﯾﻬﻮرام ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮاری ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« 18ﭘﺲ ﺳﻮاری ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ »ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮد «.و
دﯾﺪهﺑﺎن ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻗﺎﺻﺪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد19 «.ﭘﺲ ﺳﻮار دﯾﮕﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد
و او ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ
را ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮد20 «.و دﯾﺪهﺑﺎن ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد و راﻧﺪن ﻣﺜﻞ راﻧﺪن ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦﻧﻤﺸﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﯽراﻧﺪ«.
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21و ﯾﻬﻮرام ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ اراﺑﻪ او را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﯾﯿﻬﻮ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،او را در ﻣﻠﮏ
ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ22 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮرام ،ﯾﯿﻬﻮ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﯿﻬﻮ آﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟« او ﺟﻮاب
داد» :ﭼﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺎدرت اﯾﺰاﺑﻞ و ﺟﺎدوﮔﺮی وی اﯾﻨﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ؟« 23آﻧﮕﺎه
ﯾﻬﻮرام ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺧﺰﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ای اﺧﺰﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ24 «.و ﯾﯿﻬﻮ
ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﮐﺸﯿﺪه ،در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزوﻫﺎی ﯾﻬﻮرام زد ﮐﻪ ﺗﯿﺮ از دﻟﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در
اراﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد25 .و ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺑﺪﻗﺮ ،ﺳﺮدار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،در ﺣﺼﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺎﺑﻮت ﯾﺰرﻋﯿﻠﯽ

ﺑﯿﻨﺪاز و ﺑﯿﺎدآور ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻋﻘﺐ ﭘﺪرش اﺧﺎب ،ﺳﻮار ﻣﯽﺑﻮدﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ وﺣﯽ را درﺑﺎره او ﻓﺮﻣﻮد26 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮآﯾﻨﻪ ﺧﻮن ﻧﺎﺑﻮت و ﺧﻮن ﭘﺴﺮاﻧﺶ را دﯾﺮوز
دﯾﺪم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫـﻢ رﺳﺎﻧﯿـﺪ .ﭘـﺲ اﻵن او را ﺑﺮدار و
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ او را در اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﯿﻨﺪاز«.
27اﻣﺎ ﭼﻮن اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ را دﯾﺪ ،ﺑﻪ راه ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و ﯾﯿﻬﻮ او را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او را ﺑﺰﻧﯿﺪ و او را ﻧﯿﺰ در اراﺑﻪاش ﺑﻪ ﻓﺮاز ﺟﻮر ﮐﻪ ﻧﺰد ﯾﺒﻠﻌﺎم اﺳﺖ )زدﻧﺪ( و او ﺗﺎ
ﻣﺠﺪو ﻓﺮار ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺮد28 .و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ او را در اراﺑﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و او را در ﻣﺰار
ﺧﻮدش در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
29و در ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﯾﻮرام ﺑﻦاﺧﺎب ،اﺧﺰﯾﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
30و ﭼﻮن ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ آﻣﺪ ،اﯾﺰاﺑﻞ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﺳﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺮ
ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ داده ،از ﭘﻨﺠﺮه ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ31 .و ﭼﻮن ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ دروازه داﺧﻞ ﺷﺪ ،او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ زﻣﺮی را
ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮد؟« 32و او ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﯿﺴﺖ؟« ﭘﺲ دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ33 .و او ﮔﻔﺖ» :او را
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ «.ﭘﺲ او را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺪری از ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮ دﯾﻮار و اﺳﺒﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ و او را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﺮد34 .و داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن ﻣﻠﻌﻮن را ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و او
را دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ35 «.اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺮای دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺶ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﺰ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮ و
ﭘﺎﯾﻬﺎ و ﮐﻔﻬﺎی دﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی از او ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ36 .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،وی را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .و او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﮕﺎن ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺰاﺑﻞ را
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در ﻣﻠﮏ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد37 .و ﻻش اﯾﺰاﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ ،در ﻣﻠﮏ ﯾﺰرﻋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺰاﺑﻞ اﺳﺖ«.

10

و ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ اﺧﺎب در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺰد

ﺳﺮوران ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﭘﺴﺮان اﺧﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﻵن ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮان آﻗﺎی ﺷﻤﺎ و اراﺑﻪﻫﺎ و اﺳﺒﺎن و ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎردار و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ،
3ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮان آﻗﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،او را ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺪرش ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 «.اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ دو ﭘﺎدﺷﺎه
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟« 5ﭘﺲ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ و رﺋﯿﺲ
ﺷﻬﺮ و ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن را ﻧﺰد ﯾﯿﻬﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد؛ ﮐﺴﯽ را ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور6 «.ﭘﺲ
ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﻫﺎی
ﭘﺴﺮان آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.و آن ﭘﺎدﺷﺎهزادﮔﺎن
ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ.
7و ﭼﻮن آن ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎهزادﮔﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﺳﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را در ﺳﺒﺪﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ،ﻧﺰد وی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ8 .و ﻗﺎﺻﺪی آﻣﺪه ،او را ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﺮﻫﺎی ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه را آوردﻧﺪ «.او ﮔﻔﺖ» :آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﺗﻮده ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺗﺎ
ﺻﺒﺢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ9 «.و ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺷﻮرﯾﺪه ،او را ﮐﺸﺘﻢ .اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ 10ﭘﺲ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺠﺎ آورده اﺳﺖ11 «.و ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻤﯿﻊ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب را ﮐﻪ در ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﺎﻧﺶ و اﺻﺪﻗﺎﯾﺶ و
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺶ را ﺗﺎ از ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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12ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪ و ﭼﻮن در راه ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻋﻘﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ،
13ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺑﺮادران اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا دﭼﺎر ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮادران اﺧﺰﯾﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽآﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺴﺮان ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﺤﯿﺖ ﮔﻮﯾﯿﻢ14 «.او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ را زﻧﺪه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﭼﺎه ﺑﯿﺖﻋﻘﺪ ﮐﺸﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اﺣﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ.
15و ﭼﻮن از آﻧﺠﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮﻧﺎداب ﺑﻦ رﮐﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد و او
را ﺗﺤﯿﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ دل ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ دل ﻣﻦ ﺑﺎ دل ﺗﻮ؟« ﯾﻬﻮﻧﺎداب ﺟﻮاب داد ﮐﻪ
»راﺳﺖ اﺳﺖ «.ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.ﭘﺲ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ او داد و او وی
را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ16 .و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ،و ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ دارم ،ﺑﺒﯿﻦ «.و او
را ﺑﺮ اراﺑﻪ وی ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ17 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺧﺎب را ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﺛﺮ او را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
18ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﺧﺎب ﺑﻌﻞ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﻠﯿﻞ ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﯾﯿﻬﻮ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد19 .ﭘﺲ اﻵن ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و
ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻬﻨﻪ او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻗﺼﺪ ذﺑﺢ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ
دارم .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ «.اﻣﺎ ﯾﯿﻬﻮ اﯾﻦ را از راه ﺣﯿﻠﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ را
ﻫﻼک ﺳﺎزد20 .و ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺤﻔﻠﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.و آن را اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪ21 .و
ﯾﯿﻬﻮ ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ آﻣﺪﻧﺪ و اﺣﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭘﺮ ﺷﺪ22 .و ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺨﺰن ﻟﺒﺎس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ
ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺮون آور «.و او ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺮون آورد23 .و ﯾﯿﻬﻮ و ﯾﻬﻮﻧﺎداب
ﺑﻦرﮐﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮده ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﯾﻬﻮه در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ و ﺑﺲ24 «.ﭘﺲ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ذﺑﺎﯾﺢ
و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .و ﯾﯿﻬﻮ ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺮون در ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﯾﮑﻨﻔﺮ از اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮدم رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﺎن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد25 «.و
ﭼﻮن از ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺷﺎﻃﺮان و ﺳﺮداران ﮔﻔﺖ» :داﺧﻞ ﺷﺪه،
اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻃﺮان و ﺳﺮداران
اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻨﺪ 26و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون
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آورده ،آﻧﻬﺎ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ 27و ﺗﻤﺜﺎل ﺑﻌﻞ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻣﺰﺑﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ28 .ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ،اﺛﺮ ﺑﻌﻞ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
29اﻣﺎ ﯾﯿﻬﻮ از ﭘﯿﺮوی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و دان ﺑﻮد30 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدی و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آوردی و ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ در دل ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ
اﺧﺎب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ«.
31اﻣﺎ ﯾﯿﻬﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد.
32و در آن اﯾﺎم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد؛ و ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،اﯾﺸﺎن را در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽزد33 ،ﯾﻌﻨﯽ از اردن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ،ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد و ﺟﺎدﯾﺎن و
رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﻣﻨﺴﯿﺎن را از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ وادی ارﻧﻮن اﺳﺖ و ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن34 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﯿﻬﻮ و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻬﻮر او ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 35ﭘﺲ
ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
36و اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﯿﻬﻮ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد.

11

و ﭼﻮن ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﻣﺎدر اﺧﺰﯾﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻣﺮده اﺳﺖ ،او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ2 .اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺒﻊ دﺧﺘﺮ ﯾﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻮآش ﭘﺴﺮ
اﺧﺰﯾﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ،و او را از ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،دزدﯾﺪه ،او را ﺑﺎ داﯾﻪاش در اﻃﺎق
ﺧﻮاﺑﮕﺎه از ﻋﺘﻠﯿﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و او ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪ3 .و او ﻧﺰد وی در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪ
و ﻋﺘﻠﯿﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
4و در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎی ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﺷﺎﻃﺮان را ﻃﻠﺒﯿﺪ و اﯾﺸﺎن را
ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ داد و ﭘﺴﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد5 .و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﮏ
ﺛﻠﺚ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺳﺒﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﺪ6 .و ﺛﻠﺚ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
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دروازه ﺳﻮر و ﺛﻠﺜﯽ ﺑﻪ دروازهای ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻃﺮان اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ را دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد7 .و دو دﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ8 .و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﭘﺎدﺷﺎه اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺻﻒﻫﺎ درآﯾﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﮔﺮدد .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون رود ﯾﺎ
داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.
9ﭘﺲ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ 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 ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ آﻣﺪﻧﺪ10 .و ﮐﺎﻫﻦ ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﮐﻪ از آن داود ﭘﺎدﺷﺎه و
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ داد11 .و ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻃﺮان ،ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از
ﻃﺮف راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
12و او ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﯿﺮون آورده ،ﺗﺎج ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ او داد و او را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ،ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﮏ زده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ«.
13و ﭼﻮن ﻋﺘﻠﯿﺎ آواز ﺷﺎﻃﺮان و ﻗﻮم را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺰد ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ14 .و دﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ،ﻧﺰد ﺳﺘﻮن اﯾﺴﺘﺎده .و ﺳﺮوران و ﮐﺮﻧﺎﻧﻮازان ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻋﺘﻠﯿﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﺻﺪا زد
ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ! ﺧﯿﺎﻧﺖ! 15و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ را ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻓﻮج ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،اﯾﺸﺎن را
ﮔﻔﺖ» :او را از ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ او ﺑﺮود ،ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد «.زﯾﺮا
ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﮕﺮدد16 .ﭘﺲ او را راه دادﻧﺪ و از راﻫﯽ ﮐﻪ اﺳﺒﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
17و ﯾﻬﻮﯾﺎدع در ﻣﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﻮم ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻣﯿﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﻮم18 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻪ ،آن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﺶ
و ﺗﻤﺎﺛﯿﻠﺶ را ﺧﺮد درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻌﻞ ،ﻣﺘﺎن را روﺑﺮوی ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻫﻦ ﻧﺎﻇﺮان
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ19 .و ﯾﻮزﺑﺎﺷﯿﻬﺎ و ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﺷﺎﻃﺮان و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ راه دروازه ﺷﺎﻃﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪﻧﺪ و او ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻨﺸﺴﺖ20 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮ آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺘﻠﯿﺎ را ﻧﺰد
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
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21و ﭼﻮن ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.

12

در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﯾﯿﻬﻮ ،ﯾﻬﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.

و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﻇﺒﯿﻪ از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﻮد2 .و ﯾﻬﻮآش آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،در ﺗﻤﺎم
روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ او را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد3 .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم ﻫﻨﻮز در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ.
4و ﯾﻬﻮآش ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻘﺮه راﯾﺞ و ﻧﻘﺮه ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ در دل
ﮐﺴﯽ ﺑﮕﺬرد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورد5 ،ﮐﺎﻫﻨﺎن آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ از آﺷﻨﺎی
ﺧﻮد؛ و اﯾﺸﺎن ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در آن ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ6 «.اﻣﺎ ﭼﻨﺎن واﻗﻊ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﯾﻬﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ7 .و
ﯾﻬﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را
ﭼﺮا ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ؟ ﭘﺲ اﻵن ﻧﻘﺮهای دﯾﮕﺮ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ8 «.و ﮐﺎﻫﻨﺎن راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻘﺮه از ﻗﻮم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
9و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮراﺧﯽ در ﺳﺮﭘﻮش آن ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺖ .و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن
در ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،در آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
10و ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺴﯿﺎر در ﺻﻨﺪوق ﺑﻮد ،ﮐﺎﺗﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮآﻣﺪه،
ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺣﺴﺎب آن را ﻣﯽدادﻧﺪ11 .و ﻧﻘﺮهای
را ﮐﻪ ﺣﺴﺎب آن داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ.
و اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﻧﺠﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ12 ،و ﺑﻪ
ﻣﻌﻤﺎران و ﺳﻨﮓﺗﺮاﺷﺎن و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪن ﭼﻮب و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺧﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻻزم ﻣﯽﺑﻮد13 .اﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﺳﻬﺎی
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ﻧﻘﺮه و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﻫﯿﭻ ﻇﺮﻓﯽ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه از ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺬاران دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آن ،ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ15 .و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺬاران ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .اﻣﺎ ﻧﻘﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﺮم و ﻧﻘﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از آن ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽﺑﻮد.
17آﻧﮕﺎه ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺎ ﺟﺖ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد و آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺣﺰاﺋﯿﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ18 .و ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺶ،
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط و ﯾﻬﻮرام و اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا وﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼ را ﮐﻪ
در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﻧﺰد ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻓﺮﺳﺘﺎد
و او از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﻓﺖ.
19و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮآش و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 20و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ و ﯾﻮآش را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻮ ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻠﯽ
ﻓﺮود ﻣﯽرود ،ﮐﺸﺘﻨﺪ21 .زﯾﺮا ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ،ﯾﻮزاﮐﺎر ﺑﻦ ﺷﻤﻌﺖ و ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ﺑﻦﺷﻮﻣﯿﺮ ،او را زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد
و او را ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش اﻣﺼﯿﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

13

در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﯾﻮآش ﺑﻦاﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻦ ﯾﯿﻬﻮ ،ﺑﺮ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه ،ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد ،و در ﭘﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده،
از آن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﺮد3 .ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺰاﺋﯿﻞ،
ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺴﺮ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﻫﻤﻪ روزﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد4 .و ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع
ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﮕﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورد5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از زﯾﺮ دﺳﺖ اراﻣﯿﺎن ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ6 .اﻣﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮده ،در آن ﺳﻠﻮک ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺷﯿﺮه ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻣﺮه
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ﻣﺎﻧﺪ7 .و ﺑﺮای ﯾﻬﻮاﺧﺎز ،از ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻮار و ده اراﺑﻪ و ده ﻫﺰار ﭘﯿﺎده واﻧﮕﺬاﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ارام اﯾﺸﺎن را ﺗﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و اﯾﺸﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮده ،ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد8 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ
ﯾﻬﻮاﺧﺎز و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 9ﭘﺲ
ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮآش ،در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﻮد.
10و در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد11 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﺮده ،در آﻧﻬﺎ
ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮد12 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮآش و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
ﺟﻨﮓ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 13و ﯾﻮآش ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وی ﻧﺸﺴﺖ و ﯾﻮآش ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﺷﺪ.
14و اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﻪ از آن ﻣﺮد ،ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ .و ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺰد وی
ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺑﺮ او ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ! ای ﭘﺪر ﻣﻦ! ای اراﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﻮاراﻧﺶ!« 15و
اﻟﯿﺸﻊ وی را ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﺎن و ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮ «.و ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﻤﺎن و ﺗﯿﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ16 .و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ «.ﭘﺲ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﯿﺸﻊ دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻬﺎد17 .و ﮔﻔﺖ» :ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﺎز ﮐﻦ «.ﭘﺲ آن را ﺑﺎز ﮐﺮد و اﻟﯿﺸﻊ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﻨﺪاز «.ﭘﺲ اﻧﺪاﺧﺖ .و او ﮔﻔﺖ» :ﺗﯿﺮ ﻇﻔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﺮ ﻇﻔﺮ ﺑﺮ ارام زﯾﺮا ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن را
در اﻓﯿﻖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ﺗﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ18 «.و ﮔﻔﺖ» :ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮ «.ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :زﻣﯿﻦ را ﺑﺰن «.ﭘﺲ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را زده ،ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد19 .و ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺧﺸﻢ
ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ زده ﺑﺎﺷﯽ؛ آﻧﮕﺎه اراﻣﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدادی ﺗﺎ ﺗﻠﻒ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎل اراﻣﯿﺎن را ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داد«.
20و اﻟﯿﺸﻊ وﻓﺎت ﮐﺮد و او را دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﻣﻮآب ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ درآﻣﺪﻧﺪ21 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺮدی را دﻓﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻟﺸﮑﺮ را دﯾﺪﻧﺪ و آن ﻣﺮده را
در ﻗﺒﺮ اﻟﯿﺸﻊ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؛ و ﭼﻮن آن ﻣﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ،زﻧﺪه ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی
ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد.
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22و ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آورد23 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن رأﻓﺖ و ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن اﻟﺘﻔﺎت ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﺳﺖ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺳﺎزد ،و اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻫﻨﻮز دور ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ.
24ﭘﺲ ﺣﺰاﺋﯿﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﺮد و ﭘﺴﺮش ،ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ25 .و ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ
ﯾﻬﻮاﺧﺎز ،ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺣﺰاﺋﯿﻞ از دﺳﺖ ﭘﺪرش ،ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از دﺳﺖ ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻦ
ﺣﺰاﺋﯿﻞ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﯾﻬﻮآش ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ او را ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﻮد.

14

در ﺳﺎل دوم ﯾﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﺼﯿﺎ ﺑﻦ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه

ﯾﻬﻮدا آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ .و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﻬﻮﻋﺪان اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد3 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورد اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش داود ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺪرش ﯾﻮآش ﮐﺮده ﺑﻮد ،رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد4 .ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،و ﻗﻮم ﻫﻨﻮز در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ5 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ در دﺳﺘﺶ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪ ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﭘﺎدﺷﺎه
را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ6 .اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﻗﺎﺗﻼن 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.
7و او ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ادوﻣﯿﺎن را در وادی ﻣﻠﺢ ﮐﺸﺖ و ﺳﺎﻟﻊ را در ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﯾﻘﺘﺌﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
8آﻧﮕﺎه اﻣﺼﯿﺎ رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮاﺧﺎز ﺑﻦ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ9 «.و ﯾﻬﻮآش 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
وﺣﺸﯽای ﮐﻪ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮد ،ﮔﺬر ﮐﺮده ،ﺷﺘﺮﺧﺎر را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮد10 .ادوم را اﻟﺒﺘﻪ ﺷﮑﺴﺖ دادی و
دﻟﺖ ﺗﻮ را ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﻮده ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﺎن زﯾﺮا ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻼ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﯽ ﺗﺎ ﺧﻮدت و ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ«.
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11اﻣﺎ اﻣﺼﯿﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد .ﭘﺲ ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪ و او و اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در
ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮداﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .و ﯾﻬﻮدا از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪه ،ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮد13 .و ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﺼﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ اﺧﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا را در ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ،ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را از دروازه اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﺎ دروازه
زاوﯾﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ذراع ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ14 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوﻓﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،و ﯾﺮﻏﻤﺎﻻن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
15و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮآش ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻣﺼﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺟﻨﮓ ﮐﺮد،
آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 16و ﯾﻬﻮآش ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ﯾﺮﺑﻌﺎم در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
17و اﻣﺼﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻬﻮآش ﺑﻦ ﯾﻬﻮاﺧﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد18 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﻣﺼﯿﺎ ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 19و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ وی ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ .ﭘﺲ او ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ ﻓﺮار ﮐﺮد و از ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ20 .و او را ﺑﺮ اﺳﺒﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ در ﺷﻬﺮ
داود ،دﻓﻦ ﺷﺪ21 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ،ﻋﺰرﯾﺎ را ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش،
اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ22 .او اﯾﻠﺖ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،آن را
ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا اﺳﺘﺮداد ﺳﺎﺧﺖ.
23و در ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﻣﺼﯿﺎ ﺑﻦﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در
ﺳﺎﻣﺮه آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد24 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﻨﻤﻮد25 .او ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ درﯾﺎی ﻋﺮﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ اﻣﺘﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﻪ از ﺟﺖ ﺣﺎﻓﺮ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد26 .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮس و ﻧﻪ آزادی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ27 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺗﮑﻠﻢ
ﻧﻨﻤﻮد؛ ﻟﻬﺬا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﯾﻮآش ﻧﺠﺎت داد.
28و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﺮﺑﻌﺎم و آﻧﭽﻪ ﮐﺮد و ﺗﻬﻮر او ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻣﺸﻖ و
ﺣﻤﺎت را ﮐﻪ از آن ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ،ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﺮداد ﺳﺎﺧﺖ ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 29ﭘﺲ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش
زﮐﺮﯾﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

15

و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ اﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه

ﯾﻬﻮدا آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﮑﻠﯿﺎی اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد3 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﺪرش اﻣﺼﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آورد4 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم ﻫﻨﻮز در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ5 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ روز
وﻓﺎﺗﺶ اﺑﺮص ﺑﻮد و در ﻣﺮﯾﺾﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺪ و ﯾﻮﺗﺎم ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻗﻮم
زﻣﯿﻦ داوری ﻣﯽﻧﻤﻮد6 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺰرﯾﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا
ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 7ﭘﺲ ﻋﺰرﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او را ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺗﺎم در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد.
8در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪ و ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد9 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد10 .ﭘﺲ ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪه ،او را در ﺣﻀﻮر ﻗﻮم زد و ﮐﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد11 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ زﮐﺮﯾﺎ اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.
12اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮﮐﺮﺳﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ «.ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
13در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﺎﻣﺮه
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد14 .و ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺎدی از ﺗﺮﺻﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه داﺧﻞ ﺷﺪ .و ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﯾﺎﺑﯿﺶ را در
ﺳﺎﻣﺮه زده ،او را ﮐﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎش ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد15 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﻠﻮم و ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻨﮏ در
ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ16 .آﻧﮕﺎه ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺗﻔْﺼﺢ را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در آن
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ﺑﻮد و ﺣﺪودش را از ﺗﺮﺻﻪ زد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﺎز ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،آن را زد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن
ﺣﺎﻣﻠﻪاش را ﺷﮑﻢﭘﺎره ﮐﺮد.
17در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺑﻦ ﺟﺎدی ،ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ده
ﺳﺎل در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد18 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد19 .ﭘﺲ ﻓﻮل ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر،
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺠﻮم آورد و ﻣﻨﺤﯿﻢ ،ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻓﻮل داد ﺗﺎ دﺳﺖ او ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را در
دﺳﺘﺶ اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد20 .و ﻣﻨﺤﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺘﻤﻮﻻن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده ،در زﻣﯿﻦ
اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻨﻤﻮد21 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻨﺤﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 22ﭘﺲ ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ﻓﻘﺤﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
23و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻓﻘﺤﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﺤﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ
و دو ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد24 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم
ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد25 .و ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداراﻧﺶ ،ﻓﻘـﺢ ﺑـﻦ
رﻣﻠﯿﺎ ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪه ،او را ﺑﺎ ارﺟﻮب وارﯾـﻪ در ﺳﺎﻣﺮه در ﻗﺼﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه زد و ﺑﺎ وی ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از
ﺑﻨﯽﺟﻠﻌﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ او را ﮐﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد26 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﻘﺤﯿﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد،
اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.
27و در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و دوم ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد28 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻨﻤﻮد.
29در اﯾﺎم ﻓﻘﺢ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻐﻠﺘﻔﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر آﻣـﺪه ،ﻋﯿﻮن و آﺑﻞ ﺑﯿﺖﻣﻌﮑﻪ و
ﯾﺎﻧﻮح و ﻗﺎدش و ﺣﺎﺻﻮر و ﺟﻠﻌﺎد و ﺟﻠﯿﻞ و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺑﺮد30 .و در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺎ ،ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ اﯾﻠﻪ ،ﺑﺮ ﻓﻘـﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ﺑﺸﻮرﯾﺪ و او را زده،
ﮐﺸﺖ و در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد31 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻓﻘﺢ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.
32در ﺳﺎل دوم ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠْﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻮﺗﺎم ﺑﻦ ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﻤﻮد33 .او ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و اﺳﻢ
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ﻣﺎدرش ﯾﺮوﺷﺎ ،دﺧﺘﺮ ﺻﺎدوق ﺑﻮد34 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﭘﺪرش
ﻋﺰﯾﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد35 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻗﻮم در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ .و او ﺑﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد36 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮﺗﺎم و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 37در آن اﯾﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮده ،رﺻﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد38 .ﭘﺲ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و
در ﺷﻬﺮ ﭘﺪرش داود ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،آﺣﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

16

در ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ،آﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻤﻮد2 .و آﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و آﻧﭽﻪ در
ﻧﻈﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﭘﺪرش داود ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮد3 .و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ راه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن
را از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد4 .و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻠﻬﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
5آﻧﮕﺎه رﺻﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،و ﻓﻘﺢ ﺑﻦ رﻣﻠﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮآﻣﺪه،
آﺣﺎز را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ6 .در آن وﻗﺖ رﺻﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ،اﯾﻠﺖ را ﺑﺮای
اراﻣﯿﺎن اﺳﺘﺮداد ﻧﻤﻮد و ﯾﻬﻮد را از اﯾﻠﺖ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮد و اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻠﺖ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﻣﺮوز در آن
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ7 .و آﺣﺎز رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ و ﭘﺴﺮ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻣﺮا از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ارام و از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ ده8 «.و آﺣﺎز ،ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد9 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،وی را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد
و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮآﻣﺪه ،آن را ﮔﺮﻓﺖ و اﻫﻞ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد و رﺻﯿﻦ را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
10و آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻐﻠﺘﻔﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ و ﻣﺬﺑﺤﯽ را ﮐﻪ در
دﻣﺸﻖ ﺑﻮد ،دﯾﺪ و آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺬﺑﺢ و ﺷﮑﻞ آن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﺶ ﻧﺰد اورﯾﺎی
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ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد11 .و اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه از دﻣﺸﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،و
اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﺗﺎ وﻗﺖ آﻣﺪن آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه از دﻣﺸﻖ ،آن را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﺧﺖ12 .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه از
دﻣﺸﻖ آﻣﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺬﺑﺢ را دﯾﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﺑﺮآن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ13 .و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺧﻮد را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻫﺪﯾﻪ رﯾﺨﺘﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را رﯾﺨﺖ و ﺧﻮن ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺎﺷﯿﺪ14 .و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،آن را از روﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻪ ،از ﻣﯿﺎن
ﻣﺬﺑﺢ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ،آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬاﺷﺖ15 .و آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه،
اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺢ و ﻫﺪﯾﻪ آردی ﺷﺎم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺪﯾﻪ آردی او را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ و ﻫﺪﯾﻪ آردی اﯾﺸﺎن و ﻫﺪاﯾﺎی
رﯾﺨﺘﻨﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺰرگ ﺑﮕﺬران ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮن ذﺑﺎﯾﺢ را ﺑﺮ
آن ﺑﭙﺎش؛ اﻣﺎ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ16 «.ﭘﺲ اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮ وﻓﻖ آﻧﭽﻪ
آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
17و آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺮﯾﺪه ،ﺣﻮض را از آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و درﯾﺎﭼﻪ را از ﺑﺎﻻی
ﮔﺎوان ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮود آورد و آن را ﺑﺮ ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﯽ ﮔﺬاﺷﺖ18 .و رواق ﺳﺒﺖ را
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و راﻫﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ داد19 .و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎل آﺣﺎز ﮐﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 20ﭘﺲ آﺣﺎز ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﺷﺪ
و ﭘﺴﺮش ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

17

در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ اﯾﻼ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه

ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ3 .و ﺷﻠﻤﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ ﺿﺪ وی ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻫﻮﺷﻊ ،ﺑﻨﺪه
او ﺷﺪ و ﺑﺮای او ﭘﯿﺸﮑﺶ آورد4 .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر در ﻫﻮﺷﻊ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﻧﺰد
ﺳﻮء ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر او را ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎده ،در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ.
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5و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺠﻮم آورده ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮآﻣﺪ و آن را ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﻤﻮد6 .و در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﻮﺷﻊ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺳﺎﻣﺮه را ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد و
اﯾﺸﺎن را در ﺣﻠﺢ و ﺧﺎﺑﻮر ﺑﺮ ﻧﻬﺮ ﺟﻮزان و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎدﯾﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ داد.
7و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ از
زﯾﺮدﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد ،ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ و از ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ8 ،و در
ﻓﺮاﯾﺾ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و در ﻓﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ9 ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻼف ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ
درﺳﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺳﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ،و در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ،از ﺑﺮﺟﻬﺎی دﯾﺪﺑﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺣﺼﺎردار ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ10 ،و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ و اﺷﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﻞ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ
ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ11 ،و در آن ﺟﺎﯾﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن راﻧﺪه ﺑﻮد،
در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ واﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ،
12و ﺑﺘﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻨﯿﺪ13 ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎ و ﺟﻤﯿﻊ راﺋﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ14 «،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻨﻤﻮده ،ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ،
ﺳﺨﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ15 ،و ﻓﺮاﯾﺾ او و ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ،و ﺷﻬﺎدات را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده
ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺮوی اﺑﺎﻃﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را درﺑﺎره آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ16 ،و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و اﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻞ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ17 ،و ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی و ﺟﺎدوﮔﺮی ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در
ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺎوردﻧﺪ18 ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺳﺒﻂ
ﯾﻬﻮدا ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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19اﻣﺎ ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻀﯽ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ20 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ذﻟﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺣﺘﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور
اﻧﺪاﺧﺖ.
21زﯾﺮا ﮐﻪ او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺧﺎﻧﺪان داود ﻣﻨﺸﻖ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ22 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ورزﯾﺪه ﺑﻮد ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،از آﻧﻬﺎ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﺮدﻧﺪ23 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ،از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد دور اﻧﺪاﺧﺖ .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ آﺷﻮر ﺟﻼی وﻃﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
24و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻣﺮدﻣﺎن از ﺑﺎﺑﻞ و ﮐﻮت و ﻋﻮا و ﺣﻤﺎت و ﺳﻔﺮواﯾﻢ آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺳﮑﻮﻧﺖ داد و اﯾﺸﺎن ﺳﺎﻣﺮه را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ،در
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ25 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﺮان در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ26 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪی و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺪای آن
زﻣﯿﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و او ﺷﯿﺮان در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؛ و اﯾﻨﮏ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺪای آن زﻣﯿﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ27 «.و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد و اﯾﺸﺎن را ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺎﻋﺪه
ﺧﺪای زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ28 «.ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪ و در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
29اﻣﺎ ﻫﺮ اﻣﺖ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﻣﺘﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ30 .ﭘﺲ اﻫﻞ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺳﮑﻮت
ﺑﻨﻮت را و اﻫﻞ ﮐﻮت ،ﻧﺮﺟﻞ را و اﻫﻞ ﺣﻤﺎت ،اﺷﯿﻤﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ31 .و ﻋﻮﯾﺎن ،ﻧﺒﺤﺰ و ﺗﺮﺗﺎک را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﻫﻞ ﺳﻔﺮواﯾﻢ ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ادرﻣﻠﮏ و ﻋﻨﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻔﺮواﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ32 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ33 .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه را
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ رﺳﻮم اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه
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ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ34 .اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻪ از
ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم او و ﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اواﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان
ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ او را اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ،رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ35 ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :از ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻋﺒﺎدت
ﻣﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﮕﺬراﻧﯿﺪ36 .ﺑﻠﮑﻪ از ﯾﻬﻮه ﻓﻘﻂ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ و
ﺑﺎزوی اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و او را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ37 .و ﻓﺮاﯾﺾ و
اﺣﮑﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺖ و اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﺪ و
از ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ38 .و ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻢ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻨﯿﺪ و از ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ.
39زﯾﺮا اﮔﺮ از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،او ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ«.
40اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﺎدت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
41ﭘﺲ آن اﻣﺖﻫﺎ ،ﯾﻬﻮه را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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و در ﺳﺎل ﺳﻮم ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ اﯾﻠﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ اﺑﻦ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا

آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .او ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و اﺳﻢ ﻣﺎدرش اﺑﯽ ،دﺧﺘﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻮد3 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﭘﺪرش داود ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد4 .او ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ را ﺷﮑﺴﺖ و
اﺷﯿﺮه را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﺮد ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ .و او آن را ﻧﺤﺸْﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ5 .او ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮد
و ﺑﻌﺪ از او از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ او ﻧﺒﻮد و ﻧﻪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ6 .و ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺴﭙﯿﺪه ،از ﭘﯿﺮوی او اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪ و اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد،
ﻧﮕﺎه داﺷﺖ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ رو ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻓﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪ؛ و ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
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ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ،او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﻮد8 .او ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺗﺎ ﻏﺰه و ﺣﺪودش و از ﺑﺮﺟﻬﺎی دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺗﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺷﮑﺴﺖ داد.
9و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ اﯾﻠﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد،
ﺷﻠْﻤﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮآﻣﺪه ،آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد10 .و در آﺧﺮ ﺳﺎل ﺳﻮم در ﺳﺎل
ﺷﺸﻢ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﻮﺷﻊ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﺎﻣﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ11 .و ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﺷﻮر ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را در ﺣﻠﺢ و ﺧﺎﺑﻮر ،ﻧﻬﺮ ﺟﻮزان ،و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎدﯾﺎن
ﺑﺮده ،ﺳﮑﻮﻧﺖ داد12 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آواز ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻋﻬﺪ او و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ.
13و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار
ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﻣﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد14 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﻻﮐﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﮔﻔﺖ» :ﺧﻄﺎ ﮐﺮدم .از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﺬاری ،ادا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﺳﯿﺼﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﺳﯽ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﺮ ﺣﺰْﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮔﺬاﺷﺖ15 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،داد16 .در آن وﻗﺖ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻃﻼ را از درﻫﺎی
ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻨﺪه ،آن را ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر داد.
17و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺗﺮﺗﺎن و رﺑﺴﺎرﯾﺲ و رﺑﺸﺎﻗﯽ را از ﻻﮐﯿﺶ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺐ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ و ﭼﻮن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﺰد ﻗﻨﺎت ﺑﺮﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺎزر اﺳﺖ ،اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ18 .و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،
اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺷﺒﻨﺎی ﮐﺎﺗﺐ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ آﺳﺎف وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ.
19و رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ 20ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،اﻣﺎ ﻣﺸﻮرت و ﻗﻮت ﺟﻨﮓ
ﺗﻮ ،ﻣﺤﺾ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .اﻵن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهای؟
21اﯾﻨﮏ ﺣﺎل ﺑﺮ ﻋﺼﺎی اﯾﻦ ﻧﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ،آن را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ22 .و اﮔﺮ ﻣﺮا ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﻢ ،آﯾﺎ او آن
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ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺠﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 23ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﺎ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﺮط ﺑﺒﻨﺪ و ﻣﻦ دو
ﻫﺰار اﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ .اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺳﻮاران ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ! 24ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﯾﮏ
ﭘﺎﺷﺎ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﻢ را ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﺗﻮﮐﻞ
داری؟ 25و آﯾﺎ ﻣﻦ اﻵن ﺑﯽاذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮاﺑﯽ آن ﺑﺮآﻣﺪهام؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮآی و آن را ﺧﺮاب ﮐﻦ«.
26آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ و ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﻪ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
اراﻣﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد در ﮔﻮش ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﻨﻤﺎی27 «.رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻧﺰد آﻗﺎﯾﺖ و ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را
ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺑﻮل ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ؟«
28ﭘﺲ رﺑﺸﺎﻗﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد ﺻﺪا زد و ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ29 .ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
او ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ وی ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ30 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺴﺎزد و ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه،
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ31 .ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻮش
ﻣﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ از
ﻣﻮ ﺧﻮد و ﻫﺮﮐﺲ از اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮرد و ﻫﺮﮐﺲ از آب ﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﺷﺪ32 .ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎورم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻏﻠﻪ و ﺷﯿﺮه و زﻣﯿﻦ ﻧﺎن و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻦ
زﯾﺘﻮﻧﻬﺎی ﻧﯿﮑﻮ و ﻋﺴﻞ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻮش ﻣﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ33 .آﯾﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ زﻣﯿﻦ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر رﻫﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ؟ 34ﺧﺪاﯾﺎن ﺣﻤﺎت و ارﻓﺎد ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻔﺮواﯾﻢ
و ﻫﯿﻨﻊ و ﻋﻮا ﮐﺠﺎ؟ و آﯾﺎ ﺳﺎﻣﺮه را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ؟ 35از ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ
ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ،اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؟«
36اﻣﺎ ﻗﻮم ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ او ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﯿﺪ37 .ﭘﺲ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺷﺒﻨﻪ ﮐﺎﺗﺐ و ﯾﻮآخ ﺑﻦ
آﺳﺎف وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪه ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن رﺑﺸﺎﻗﯽ را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭼﺎک زده ،و

ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ2 .و اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺒﻨﻪ ﮐﺎﺗﺐ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﻬﻨﻪ را
ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﭘﻼس ﻧﺰد اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده3 ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز روز ﺗﻨﮕﯽ و ﺗﺄدﯾﺐ و اﻫﺎﻧﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻓﻢ رﺣﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﻗﻮت زاﯾﯿﺪن
ﻧﯿﺴﺖ4 .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن رﺑﺸﺎﻗﯽ را ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺶ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،او را ﺑﺮای اﻫﺎﻧﺖ
ﻧﻤﻮدن ﺧﺪای ﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﻮد و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻀﺮع ﻧﻤﺎ5 «.و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد اﺷﻌﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ6 .و
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷـﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﺮس7 .ﻫﻤﺎﻧﺎ روﺣﯽ ﺑﺮ او
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪه ،ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را در وﻻﯾﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
8ﭘﺲ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻻﮐﯿﺶ ﮐﻮچ ﮐﺮده اﺳﺖ9 .و درﺑﺎره ﺗﺮﻫﺎﻗﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺶ ،ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ( ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﻪ
ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ و ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ11 .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
وﻻﯾﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و آﯾﺎ ﺗﻮ رﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؟ 12آﯾﺎ
ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﭘـﺪران ﻣﻦ ،اﯾﺸـﺎن را ﻫـﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻮزان و ﺣﺎران و رﺻﻒ و
ﺑﻨﯽﻋـﺪن ﮐﻪ در ﺗﻠﺴﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨـﺪ ،اﯾﺸـﺎن را ﻧﺠـﺎت دادﻧـﺪ؟ 13ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺎت ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ و ﭘﺎدﺷﺎه
ارﻓﺎد و ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮواﯾﻢ و ﻫﯿﻨﻊ و ﻋﻮا؟«

14و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﮑﺘﻮب را از دﺳﺖ اﯾﻠﭽﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درآﻣﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻬﻦ ﮐﺮد15 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺟﻠﻮس ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺧﺪا

ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﻮ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪهای16 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺸﻨﻮ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﺑﺒﯿﻦ و ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪای ﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده
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اﺳﺖ ،اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ17 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر اﻣﺖﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب
ﮐﺮده اﺳﺖ18 ،و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن
از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﻬﺎ را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ19 .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از
دﺳﺖ او رﻫﺎﯾﯽ ده ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ«.
20ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻧﺰد ﻣﻦ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدی اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدم21 .ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ :آن ﺑﺎﮐﺮه ،دﺧﺘﺮ ﺻﻬﯿﻮن ،ﺗﻮ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ،اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ22 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪای و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ وی آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﯿﯿﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪای؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺪوس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ 23ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ رﺳﻮﻻﻧﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪای :ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اراﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮآﻣﺪهام و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎی آزادش و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻮﺑﺮﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی
اﻗﺼﺎﯾﺶ و ﺑﻪ درﺧﺘﺴﺘﺎن ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﺶ داﺧﻞ ﺷﺪهام24 .و ﻣﻦ ،ﺣﻔﺮه ﮐﻨﺪه ،آب ﻏﺮﯾﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪم و ﺑﻪ
ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮ را ﺧﺸﮏ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد25 .آﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ را از زﻣﺎن
ﺳﻠﻒ ﮐﺮدهام و از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺻﻮرت دادهام و اﻵن ،آن را ﺑﻪ وﻗﻮع آوردهام ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر آﻣﺪه و
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺣﺼﺎردار را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی وﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﺳﺎزی؟ 26از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ
ﮐﻢﻗﻮت ﺑﻮده ،ﺗﺮﺳﺎن و ﺧﺠﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا و ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ و ﻋﻠﻒ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﻣﺜﻞ ﻏﻠﻪای
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪﻧﺶ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﻮد ،ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
»27اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺗﻮ را و ﺧﺮوج و دﺧﻮﻟﺖ و ﺧﺸﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ داری ،ﻣﯽداﻧﻢ28 .ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ داری و ﻏﺮور ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ و
ﻟﮕﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ،ﺑﺮﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
»29و ﻋﻼﻣﺖ ،ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻏﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و ﺳﺎل دوم
آﻧﭽﻪ از آن ﺑﺮوﯾﺪ؛ و در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﮑﺎرﯾﺪ و ﺑﺪروﯾﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده ،ﻣﯿﻮه آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
30و ﺑﻘﯿﻪای ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﻮه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد31 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪای از اورﺷﻠﯿﻢ و رﺳﺘﮕﺎران از ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ﻏﯿﺮت
ﯾﻬﻮه اﯾﻦ را ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
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»32ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ را در ﭘﯿﺶ آن ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻓﺮاﺷﺖ33 .ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ34 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ
داود ،آن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
35ﭘﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺷﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اردوی
آﺷﻮر را زد .و ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ36 .و ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ،
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻮچ ﮐﺮده ،رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﻧﯿﻨﻮی' ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ37 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن او در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﺴﺮوک ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ ادرﻣﻠﮏ و ﺷﺮآﺻﺮ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ؛ و
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آرارات ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺳﺮ ﺣﺪون ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

20

در آن اﯾﺎم ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻮت ﺷﺪ .و اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ آﻣﻮص ﻧﺒﯽ ﻧﺰد

وی آﻣﺪه ،او را ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺪارک ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮی و زﻧﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ2 «.آﻧﮕﺎه او روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻮار ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ:
»3ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎد آوری ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ و ﺑﻪ دل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﻮدهام و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ آوردهام «.ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ زارزار ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ.
4و واﻗﻊ ﺷﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اﺷﻌﯿﺎ از وﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رود ،ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﮕﻮ :ﺧﺪای ﭘﺪرت ،داود ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻋﺎی ﺗﻮ
را ﺷﻨﯿﺪم و اﺷﮑﻬﺎی ﺗﻮ را دﯾﺪم .اﯾﻨﮏ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد و در روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ
ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ6 .و ﻣﻦ ﺑﺮ روزﻫﺎی ﺗﻮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﻢ اﻓﺰود ،و ﺗﻮ را و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﻢ رﻫﺎﻧﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،داود ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
7و اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻗﺮﺻﯽ از اﻧﺠﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ «.و اﯾﺸﺎن آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ دﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ.
8و ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و در روز ﺳﻮم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮآﻣﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟« 9و اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻼﻣﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
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ﮐﻼم را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ده درﺟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﯾﺎ ده درﺟﻪ
ﺑﺮﮔﺮدد؟« 10ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ده درﺟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ده درﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدد11 «.ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﺳﺎﯾﻪ را از درﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
آﻓﺘﺎﺑﯽ آﺣﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ده درﺟﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
12و در آن زﻣﺎن ،ﻣﺮودک ﺑﻠﺪان ﺑﻦ ﺑﻠﺪان ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،رﺳﺎﯾﻞ و ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد
زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ13 .و ﺣﺰﻗﯿﺎ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻋﻄﺮﯾﺎت و روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ و ﺧﺎﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ در
ﺧﺰاﯾﻦ او ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد ،و در ﺧﺎﻧﻪاش و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺣﺰﻗﯿﺎ آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد14 .ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻧﺰد ﺣﺰﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟ و ﻧﺰد ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺟﻮاب داد» :از ﺟﺎی دور ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﺎﺑﻞ
آﻣﺪهاﻧﺪ15 «.او ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ دﯾﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺟﻮاب داد» :ﻫﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،دﯾﺪﻧﺪ
و ﭼﯿﺰی در ﺧﺰاﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪادم«.
16ﭘﺲ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ17 :اﯾﻨﮏ روزﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوز ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ18 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ،

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ19 «.ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ «.و دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮآﯾﻨﻪ در اﯾﺎم ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
20و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻬﻮر او و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺣﻮض و ﻗﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ و آب را ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ آورد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 21ﭘﺲ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

21

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

ﻧﻤﻮد .و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﺣﻔﺼﯿﺒﻪ ﺑﻮد2 .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
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ﭘﺪرش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﻣﺬﺑﺢ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و اﺷﯿﺮه را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﮐﻪ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را
ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد4 .و ﻣﺬﺑﺢ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﺳﻢ ﺧﻮد را

در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ5 «.و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن در ﻫﺮ دو ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد6 .و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی و اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و
ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺮاوده ﻣﯽﻧﻤﻮد .و در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ورزﯾﺪه ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورد7 .و
ﺗﻤﺜﺎل اﺷﯿﺮه را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهاش ﺑﻪ داود و ﭘﺴﺮش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ »در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ آن را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ،اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد8 .و ﭘﺎﯾﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن دادهام ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ آواره ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم
و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 «.اﻣﺎ اﯾﺸﺎن
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ ،اﯾﺸﺎن را اﻏﻮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﻼک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»11 :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻨﺴﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا،
اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺎت را ﺑﺠﺎ آورد و ﺑﺪﺗﺮ از ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ
ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد ،ﯾﻬﻮدا را ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ12 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ
ﻣﻦ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻼ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻫﺮﮐﻪ آن را ﺑﺸﻨﻮد ،ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد13 .و ﺑﺮ
اورﺷﻠﯿﻢ ،رﯾﺴﻤﺎن ﺳﺎﻣﺮه و ﺗﺮازوی ﺧﺎﻧﻪ اﺧﺎب را ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﻘﺎب را زدوده و واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ14 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد را
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﯾﻐﻤﺎ و ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ15 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ و
از روزی ﮐﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردﻧﺪ«.
16و ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻨﺴﯽ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن را از ﺣﺪ زﯾﺎده رﯾﺨﺖ ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺮ
ﮐﺮد ،ﺳﻮای ﮔﻨﺎه او ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ
ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ.
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17و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻨﺴﯽ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﺪ ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 18ﭘﺲ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و در ﺑﺎغ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در
ﺑﺎغ ﻋﺰا دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،آﻣﻮن ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
19آﻣﻮن ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ
ﻣﺎدرش ﻣﺸﻠﻤﺖ ،دﺧﺘﺮ ﺣﺎروص ،از ﯾﻄﺒﻪ ﺑﻮد20 .و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ
ﭘﺪرش ﻣﻨﺴﯽ ﮐﺮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد21 .و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ آن ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،رﻓﺘﺎر
ﮐﺮد ،و ﺑﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد22 .و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﭘﺪران
ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻮک ﻧﻨﻤﻮد23 .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن آﻣﻮن ﺑﺮ او ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه
را در ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﺸﺘﻨﺪ24 .اﻣﺎ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺷﯿﺎ را در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ25 .و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ
آﻣﻮن ﺑﺠﺎ آورد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 26و در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد در ﺑﺎغ
ﻋﺰا دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.

22

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

ﻧﻤﻮد .و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﯾﺪﯾﺪه ،دﺧﺘﺮ ﻋﺪاﯾﻪ ،از ﺑﺼﻘﺖ ﺑﻮد2 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ اﻧﺤﺮاف
ﻧﻮرزﯾﺪ.
3و در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﺎﻓﺎن ﺑﻦ اﺻﻠﯿﺎ ﺑﻦ ﻣﺸﻼم ﮐﺎﺗﺐ را

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ»4 :ﻧﺰد ﺣﻠﻘﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺮو و او ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آورده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن در ،آن را از ﻗﻮم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرد5 .و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎراﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ6 ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن و ﻣﻌﻤﺎران ،و ﺗﺎ ﭼﻮﺑﻬﺎ و
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ7 «.اﻣﺎ ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،ﺣﺴﺎب
ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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8و ﺣﻠﻘﯿﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪام «.و
ﺣﻠﻘﯿﺎ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن داد ﮐﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪ9 .و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و آن را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺮدﻧﺪ10 «.و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺒﺮ
داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﮐﺎﻫﻦ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺷﺎﻓﺎن آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪ.
11ﭘﺲ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻔﺮ ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪ12 .و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﻠﻘﯿﺎی
ﮐﺎﻫﻦ و اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن و ﻋﮑﺒﻮر ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ و ﺷﺎﻓﺎن ﮐﺎﺗﺐ و ﻋﺴﺎﯾﺎ ،ﺧﺎدم ﭘﺎدﺷﺎه را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده،
ﮔﻔﺖ»13 :ﺑﺮوﯾﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺑﺮای ﻗﻮم و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﻬﻮدا درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﻣﺎ
ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
14ﭘﺲ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ و اﺧﯿﻘﺎم و ﻋﮑﺒﻮر و ﺷﺎﻓﺎن و ﻋﺴﺎﯾﺎ ﻧﺰد ﺣﻠﺪه ﻧﺒﯿﻪ ،زن ﺷﻼم ﺑﻦ ﺗﻘﻮه
ﺑﻦ ﺣﺮﺣﺲ ﻟﺒﺎسدار ،رﻓﺘﻨﺪ و او در ﻣﺤﻠﻪ دوم اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد؛ و ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ15 .و او ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ،
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ16 :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ17 ،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 ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ18 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺄﻟﺖ
ﻧﻤﻮدن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :درﺑﺎره
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهای 19ﭼﻮﻧﮑﻪ دل ﺗﻮ ﻧﺮم ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﺮا درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﮑﺎن و ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ
ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ وﯾﺮان و ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را درﯾﺪی،
و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدم20 .ﻟﻬﺬا اﯾﻨﮏ ﻣﻦ،
ﺗﻮ را ﻧﺰد ﭘﺪراﻧﺖ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻼ را ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب آوردﻧﺪ.
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و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.

2و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﮑﻨﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ وی و ﮐﺎﻫﻨﺎن و اﻧﺒﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﭼﻪ
ﮐﻮﭼﮏ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .و او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،در ﮔﻮش اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ3 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد ﺳﺘﻮن 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 ،اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﯾﻦ ﻋﻬﺪ
را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
4و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﻠﻘﯿﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن دﺳﺘﻪ دوم و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن در را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻇﺮوف را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ و اﺷﯿﺮه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ آﺳﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون
آورﻧﺪ .و آﻧﻬﺎ را در ﺑﯿﺮون اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﻗﺪرون ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﺑﺮد5 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺘﻬﺎ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا
و ﻧﻮاﺣﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺑﺮوج و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ
آﺳﻤﺎن ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﺰول ﮐﺮد6 .و اﺷﯿﺮه را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ وادی
ﻗﺪرون ﺑﺮد و آن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﻗﺪرون ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و آن را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ،ﻧﺮم ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﺮد آن را ﺑﺮ
ﻗﺒﺮﻫﺎی ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﭘﺎﺷﯿﺪ7 .و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻟﻮاط را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن در آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺷﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺮاب ﮐﺮد8 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن را از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا آورد و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ
را ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن در آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ،از ﺟﺒﻊ ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
دروازهﻫﺎ را ﮐﻪ ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﯾﻬﻮﺷﻊ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ دروازه ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،ﻣﻨﻬﺪم
ﺳﺎﺧﺖ9 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ در ﻣﯿﺎن
ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺧﻮردﻧﺪ10 .و ﺗﻮﻓﺖ را ﮐﻪ در وادی ﺑﻨﯽﻫﻨﻮم ﺑﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻟﮏ از آﺗﺶ ﻧﮕﺬراﻧﺪ11 .و اﺳﺒﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ آﻓﺘﺎب داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﺣﺠﺮه ﻧﺘﻨﻤﻠﮏ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮا در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﮐﺮد و اراﺑﻪﻫﺎی
آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ12 .و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ آﺣﺎز ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا
آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ در دو ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﮔﺮد آﻧﻬﺎ را در ﻧﻬﺮ ﻗﺪرون ﭘﺎﺷﯿﺪ13 .و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ
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ﻣﻘﺎﺑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﮐﻮه ﻓﺴﺎد ﺑﻮد و ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﺷﺘﻮرت،
رﺟﺎﺳﺖ ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن و ﺑﺮای ﮐﻤﻮش ،رﺟﺎﺳﺖ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ،و ﺑﺮای ﻣﻠﮑﻮم ،رﺟﺎﺳﺖ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ،ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ14 .و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ را ﺧﺮد ﮐﺮد و اﺷﯿﺮﯾﻢ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و ﺟﺎﯾﻬﺎی آﻧﻬﺎ را
از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدم ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
15و ﻧﯿﺰ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻮد و ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻦ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﻣﺬﺑﺢ و ﻫﻢ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ
را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،آن را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ،ﻧﺮم ﮐﺮد و اﺷﯿﺮه را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ16 .و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪه ،ﻗﺒﺮﻫﺎ را ﮐﻪ
آﻧﺠﺎ در ﮐﻮه ﺑﻮد ،دﯾﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را از آن ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﺬﺑﺢ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،آن را ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﻮر اﺧﺒﺎر
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ آن ﻧﺪا درداد17 .و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﭼﯿﺴﺖ؟« ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ وی را
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﺒﺮ ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﮐﺮدهای،
ﻧﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد18 «.او ﮔﻔﺖ» :آن را واﮔﺬارﯾﺪ و ﮐﺴﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او را ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﺪ «.ﭘﺲ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی او را ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آن ﻧﺒﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪه ﺑﻮد ،واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ19 .و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ،
ﺧﺸﻢ )ﺧﺪاوﻧﺪ( را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد20 .و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢﻫﺎ ﮐﺸﺖ و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.
21و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻋﻬﺪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ22 «.ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺼﺤﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﻓﺼﺢ از اﯾﺎم داوراﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
ﻧﺸﺪ23 .اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ ﻓﺼـﺢ را ﺑـﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿـﻢ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨـﺪ.
24و ﻧﯿﺰ ﯾﻮﺷﯿﺎ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺗﺮاﻓﯿﻢ و ﺑﺘﻬﺎ و ﺗﻤﺎم رﺟﺎﺳﺎت را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ
ﯾﻬﻮدا و در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮرات را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎ آورد25 .و ﻗﺒﻞ از او ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎن و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از او ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ او ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﺸﺪ.
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26اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﻀﺐ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ ﺧﺸﻢ او را از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آورده ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ27 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮدا
را ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دور ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دور ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﺳﻢ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
28و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻮﺷﯿﺎ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب
ﻧﯿﺴﺖ؟ 29و در اﯾﺎم او ،ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮه ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺑﺮآﻣﺪ و ﯾﻮﺷﯿﺎی
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺑﺮآﻣﺪ و ﭼﻮن )ﻓﺮﻋﻮن( او را دﯾﺪ ،وی را در ﻣﺠﺪو ﮐﺸﺖ30 .و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ او را
در اراﺑﻪ ﻧﻬﺎده ،از ﻣﺠﺪو ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻣﺮده آوردﻧﺪ و او را در ﻗﺒﺮش دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ،
ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و او را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
31و ﯾﻬﻮآﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻣﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و
اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﺣﻤﻮﻃﻞ ،دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ از ﻟﺒﻨﻪ ﺑﻮد32 .و او آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﭘﺪراﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد33 .و ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮه ،او را در رﺑﻠﻪ ،در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت ،در
ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬارد34 .و ﻓﺮﻋﻮن
ﻧﮑﻮه ،اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش ،ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و اﺳﻤﺶ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و ﯾﻬﻮآﺣﺎز را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ .و او در آﻧﺠﺎ ﻣﺮد35 .و ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،آن ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را
ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن داد اﻣﺎ زﻣﯿﻦ را ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ آن ﻣﺒﻠﻎ را ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺪﻫﻨﺪ و آن ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را
از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ،از ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ او ﺑﻪ زور ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮه ﺑﺪﻫﺪ.
36ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و
اﺳﻢ ﻣﺎدرش زﺑﯿﺪه ،دﺧﺘﺮ ﻓﺪاﯾﻪ ،از روﻣﻪ ﺑﻮد37 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﭘﺪراﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
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و در اﯾﺎم او ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪ ،و ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻨﺪه او ﺑﻮد.

ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از او ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪ2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻮﺟﻬﺎی ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن و ﻓﻮﺟﻬﺎی اراﻣﯿﺎن و ﻓﻮﺟﻬﺎی ﻣﻮآﺑﯿﺎن و
ﻓﻮﺟﻬﺎی ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺑﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
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ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد3 .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﯾﻦ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
واﻗﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻨﺴﯽ و ﻫﺮﭼﻪ او ﮐﺮد ،از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد دور اﻧﺪازد4 .و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ او رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را از ﺧﻮن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .و ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟ 6ﭘﺲ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ7 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،از ﻧﻬﺮ ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ﺑﻮد.
8و ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ
ﻣﺎدرش ﻧﺤﻮﺷﻄﺎ دﺧﺘﺮ اﻟﻨﺎﺗﺎن اورﺷﻠﯿﻤﯽ ﺑﻮد9 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﭘﺪرش ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
10در آن زﻣﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ؛ و ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ.
11و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮآﻣﺪ12 .و
ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺳﺮداراﻧﺶ و ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮاﯾﺎﻧﺶ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ؛ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،او را ﮔﺮﻓﺖ.
13و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آورد و ﺗﻤﺎم
ﻇﺮوف ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ14 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮداران و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ دهﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮد و ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان و آﻫﻨﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻮای ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ،اﻫﻞ
زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ15 .و ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد و ﻣﺎدر ﭘﺎدﺷﺎه و زﻧﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﻮاﺟﻪ
ﺳﺮاﯾﺎﻧﺶ و ﺑﺰرﮔﺎن زﻣﯿﻦ را اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد16 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﯾﮏ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان و آﻫﻨﮕﺮان را ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ،ﻗﻮی و
ﺟﻨﮓآزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد17 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻋﻤﻮی وی ،ﻣﺘﻨﯿﺎ
را در ﺟﺎی او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد و اﺳﻤﺶ را ﺑﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺖ.
18ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎزده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﮐﺮد؛ و اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﺣﻤﯿﻄﻞ ،دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ از ﻟﺒﻨﻪ ﺑﻮد19 .و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد،
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد20 .زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و
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ﯾﻬﻮدا داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺎﺻﯽ
ﺷﺪ.

25

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد در روز دﻫﻢ ﻣﺎه

دﻫﻢ از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اردو زده ،ﺳﻨﮕﺮی ﮔﺮداﮔﺮدش
ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد2 .و ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺻﺪﻗﯿﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ3 .و در روز ﻧﻬﻢ آن ﻣﺎه ،ﻗﺤﻄﯽ در
ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﺎن ﻧﺒﻮد4 .ﭘﺲ در ﺷﻬﺮ رﺧﻨﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ در ﺷﺐ از راه دروازهای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺣﺼﺎر ،ﻧﺰد ﺑﺎغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )و ﭘﺎدﺷﺎه( ﺑﻪ راه ﻋﺮﺑﻪ رﻓﺖ5 .و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻧﻤﻮده ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮش از او ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ6 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
او را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رﺑﻠﻪ آوردﻧﺪ و ﺑﺮ او ﻓﺘﻮی دادﻧﺪ7 .و ﭘﺴﺮان ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﮐﻨﺪﻧﺪ و او را ﺑﻪ دو زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آوردﻧﺪ.
8و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺑﻞ ،ﻧﺒﻮزرادان ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻼدان ،ﺧﺎدم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ9 ،و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ و ﻫﻤﻪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ و ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ10 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه
رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺼﺎرﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ11 .و ﻧﺒﻮزرادان ،رﺋﯿﺲ
ﺟﻼدان ،ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎرﺟﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد12 .اﻣﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﻓﻼﺣﯽ واﮔﺬاﺷﺖ.
13و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ14 .و دﯾﮕﻬﺎ و ﺧﺎک اﻧﺪازﻫﺎ و ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ و
ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮدﻧﺪ15 .و ﻣﺠﻤﺮﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﻃﻼی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻃﻼ ﺑﻮد و ﻧﻘﺮه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ﺑﺮد16 .اﻣﺎ دو ﺳﺘﻮن و
ﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،وزن ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
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اﺳﺒﺎب ﺑﯽاﻧﺪازه ﺑﻮد17 .ﺑﻠﻨﺪی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻫﺠﺪه ذراع و ﺗﺎج ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮش و ﺑﻠﻨﺪی ﺗﺎج ﺳﻪ
ذراع ﺑﻮد و ﺷﺒﮑﻪ و اﻧﺎرﻫﺎی ﮔﺮداﮔﺮد روی ﺗﺎج ،ﻫﻤﻪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺘﻮن دوم ﺑﺮ
ﺷﺒﮑﻪاش ﺑﻮد.
18و رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ،ﺳﺮاﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،و ﺻﻔﻨﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ دوم و ﺳﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ در را ﮔﺮﻓﺖ.
19و ﺳﺮداری ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﭘﺎدﺷﺎه را
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺎﺗﺐ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ را ﮐﻪ اﻫﻞ وﻻﯾﺖ را ﺳﺎن ﻣﯽدﯾﺪ ،و ﺷﺼﺖ
ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻓﺖ20 .و ﻧﺒﻮزرادان رﺋﯿﺲ ﺟﻼدان ،اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ رﺑﻠﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد21 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،اﯾﺸﺎن را در رﺑﻠﻪ در زﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت زده،
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮدا از وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻨﺪ.
22و اﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺟﺪﻟﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻘﺎم ﺑﻦ ﺷﺎﻓﺎن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ23 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان
اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺟﺪﻟﯿﺎ را ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ و ﯾﻮﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﻗﺎری و ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﺗﻨﺤﻮﻣﺖ ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ و ﯾﺎزﻧﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎ
ﮐﺴﺎن اﯾﺸﺎن24 .و ﺟﺪﻟﯿﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن و ﺑﺮای ﮐﺴﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ .در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد25 «.اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ اﻟﯿﺸﻤﻊ ﮐﻪ از ذرﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ده ﻧﻔﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﺪﻟﯿﺎ را زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺮد و ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
)ﮐﺸﺘﻨﺪ(26 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﭼﻪ ﺧﺮد و ﭼﻪ ﺑﺰرگ ،و ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ از ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
27و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه دوازدﻫﻢ از ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ اﺳﯿﺮی ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا،
واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﯾﻞ ﻣﺮودک ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﺳﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا را از
زﻧﺪان ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ28 .و ﺑﺎ او ﺳﺨﻨﺎن دﻻوﯾﺰ ﮔﻔﺖ و ﮐﺮﺳﯽ او را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺮﺳﯿﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺖ29 .و ﻟﺒﺎس زﻧﺪاﻧﯽ او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و او در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻋﻤﺮش
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﻀﻮر وی ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرد30 .و ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ او وﻇﯿﻔﻪ داﺋﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ روز در
روزش ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮش از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﺪ.
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