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و در ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﯿﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد،

ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮد و آن را
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻤﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده و ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای وی در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا
اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ3 .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ از ﺷﻤﺎ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم او ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﺎ وی ﺑﺎﺷﺪ؟ او ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در
ﯾﻬﻮدا اﺳﺖ ،ﺑﺮود و ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه را ﮐﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ4 .و
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻫﻞ آن ﻣﮑﺎن او را
ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و اﻣﻮال و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ
اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
5ﭘﺲ رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا روح اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ6 .و ﺟﻤﯿﻊ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﻻت ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و اﻣﻮال و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺗﺤﻔﻪﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ آﻧﻬﺎ را از
اورﺷﻠﯿﻢ آورده و در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آورد8 .و ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،آﻧﻬﺎ را
از دﺳﺖ ﻣﺘﺮدات ،ﺧﺰاﻧﻪدار ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورده ،ﺑﻪ ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ رﺋﯿﺲ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺷﻤﺮد9 .و ﻋﺪد آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﯽ ﻃﺎس ﻃﻼ و ﻫﺰار ﻃﺎس ﻧﻘﺮه و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎرد10 ،و ﺳﯽ ﺟﺎم ﻃﻼ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ده
ﺟﺎم ﻧﻘﺮه از ﻗﺴﻢ دوم و ﻫﺰار ﻇﺮف دﯾﮕﺮ11 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺑﻮد و
ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮد.
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و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻫﻞ وﻻﯾﺘﻬﺎ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی آن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ

ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
2اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه زرﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،ﯾﺸﻮع و ﻧﺤﻤﯿﺎ و ﺳﺮاﯾﺎ و رﻋﯿﻼﯾﺎ و ﻣﺮدﺧﺎی و ﺑﻠﺸﺎن و ﻣﺴﻔﺎر و
ﺑﻐﻮای و رﺣﻮم و ﺑﻌْﻨﻪ .و ﺷﻤﺎره ﻣﺮدان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ:
3ﺑﻨﯽﻓﺮﻋﻮش دو ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو4 .ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو5 .ﺑﻨﯽآرح
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ6 .ﺑﻨﯽﻓﺤﺖ ﻣﻮآب از ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع و ﯾﻮآب دو ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ و دوازده.
7ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر8 .ﺑﻨﯽزﺗﻮﻧﻪ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ9 .ﺑﻨﯽزﮐﺎی ﻫﻔﺘﺼﺪ و
ﺷﺼﺖ10 .ﺑﻨﯽﺑﺎﻧﯽ ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و دو11 .ﺑﻨﯽﺑﺎﺑﺎی ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ12 .ﺑﻨﯽازﺟﺪ ﻫﺰار و
دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و دو13 .ﺑﻨﯽادوﻧﯿﻘﺎم ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ14 .ﺑﻨﯽﺑﻐﻮای دو ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺎه و
ﺷﺶ15 .ﺑﻨﯽﻋﺎدﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر16 .ﺑﻨﯽآﻃﯿﺮ )از ﺧﺎﻧﺪان( ﯾﺤﺰﻗﯿﺎ ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ.
17ﺑﻨﯽﺑﯿﺼﺎی ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ18 .ﺑﻨﯽﯾﻮره ﺻﺪ و دوازده19 .ﺑﻨﯽﺣﺎﺷﻮم دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ.
20ﺑﻨﯽﺟﺒﺎر ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ21 .ﺑﻨﯽﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ22 .ﻣﺮدان ﻧﻄﻮﻓﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ23 .ﻣﺮدان
ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ24 .ﺑﻨﯽﻋﺰﻣﻮت ﭼﻬﻞ و دو25 .ﺑﻨﯽﻗﺮﯾﻪ ﻋﺎرﯾﻢ و ﮐﻔﯿﺮه و ﺑﺌﯿﺮوت
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ26 .ﺑﻨﯽراﻣﻪ و ﺟﺒﻊ ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ27 .ﻣﺮدان ﻣﮑﻤﺎس ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و
دو28 .ﻣﺮدان ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻋﺎی دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ29 .ﺑﻨﯽﻧﺒﻮ ﭘﻨﺠﺎه و دو30 .ﺑﻨﯽﻣﻐﺒﯿﺶ ﺻﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ31 .ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم دﯾﮕﺮ ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﭼﻬﺎر32 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ.
33ﺑﻨﯽﻟﻮد و ﺣﺎدﯾﺪ و ارﻧﻮ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ34 .ﺑﻨﯽارﯾﺤﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ35 .ﺑﻨﯽﺳﻨﺎﺋﻪ ﺳﻪ
ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﯽ.
36و اﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﺑﻨﯽﯾﺪﻋﯿﺎ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺸﻮع ﻧﻪ ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ37 .ﺑﻨﯽاﻣﯿﺮ ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺎه و
دو38 .ﺑﻨﯽﻓﺸﺤﻮر ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ39 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ﻫﺰار و ﻫﻔﺪه.
40و اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن :ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ از ﻧﺴﻞ ﻫﻮدوﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر41 .و ﻣﻐﻨﯿﺎن :ﺑﻨﯽآﺳﺎف
ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ.
42و ﭘﺴﺮان درﺑﺎﻧﺎن :ﺑﻨﯽﺷﻠﻮم و ﺑﻨﯽآﻃﯿﺮ و ﺑﻨﯽﻃﻠﻤﻮن و ﺑﻨﯽﻋﻘﻮب و ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻄﺎ و
ﺑﻨﯽﺷﻮﺑﺎی ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﻧﻪ43 .و اﻣﺎ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ :ﺑﻨﯽﺻﯿﺤﺎ و ﺑﻨﯽﺣﺴﻮﻓﺎ و ﺑﻨﯽﻃﺒﺎﻋﻮت44 ،و
ﺑﻨﯽﻗﯿﺮوس و ﺑﻨﯽﺳﯿﻌﻬﺎ و ﺑﻨﯽﻓﺎدوم45 ،و ﺑﻨﯽﻟﺒﺎﻧﻪ و ﺑﻨﯽﺣﺠﺎﺑﻪ و ﺑﻨﯽﻋﻘﻮب46 ،و ﺑﻨﯽﺣﺎﺟﺎب و
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ﺑﻨﯽﺷﻤﻼی و ﺑﻨﯽﺣﺎﻧﺎن47 ،و ﺑﻨﯽﺟﺪﯾﻞ و ﺑﻨﯽﺟﺤﺮ و ﺑﻨﯽرآﯾﺎ48 ،و ﺑﻨﯽرﺻﯿﻦ و ﺑﻨﯽﻧﻘﻮدا و ﺑﻨﯽﺟﺰام،
49و ﺑﻨﯽﻋﺰه و ﺑﻨﯽﻓﺎﺳﯿﺢ و ﺑﻨﯽﺑﯿﺴﺎی50 ،و ﺑﻨﯽاﺳﻨﻪ و ﺑﻨﯽﻣﻌﻮﻧﯿﻢ و ﺑﻨﯽﻧﻔﻮﺳﯿﻢ51 ،و ﺑﻨﯽﺑﻘﺒﻮق و
ﺑﻨﯽﺣﻘﻮﻓﺎ و ﺑﻨﯽﺣﺮﺣﻮر52 ،و ﺑﻨﯽﺑﺼﻠﻮت و ﺑﻨﯽﻣﺤﯿﺪا و ﺑﻨﯽﺣﺮﺷﺎ53 ،و ﺑﻨﯽﺑﺮﻗﻮس و ﺑﻨﯽﺳﯿﺴﺮا و
ﺑﻨﯽﺗﺎﻣﺢ54 ،و ﺑﻨﯽﻧﺼﯿﺢ و ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻔﺎ.
55و ﭘﺴﺮان ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﺑﻨﯽﺳﻮﻃﺎی و ﺑﻨﯽﻫﺼﻮﻓﺮت و ﺑﻨﯽﻓﺮودا56 ،و ﺑﻨﯽﯾﻌﻠﻪ و
ﺑﻨﯽدرﻗﻮن و ﺑﻨﯽﺟﺪﯾﻞ57 ،و ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ و ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻞ و ﺑﻨﯽﻓﻮﺧﺮه ﻇﺒﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻨﯽآﻣﯽ.
58ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﭘﺴﺮان ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و دو.
59و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻞ ﻣﻠﺢ و ﺗﻞ ﺣﺮﺷﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮوب و ادان و اﻣﯿﺮ؛ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﺪران و ﻋﺸﯿﺮه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داد ﮐﻪ آﯾﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ60 .ﺑﻨﯽدﻻﯾﺎ و ﺑﻨﯽﻃﻮﺑﯿﺎ
و ﺑﻨﯽﻧﻘﻮدا ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو61 .و از ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺑﻨﯽﺣﺒﺎﯾﺎ و ﺑﻨﯽﻫﻘﻮص و ﺑﻨﯽﺑﺮزﻻی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از دﺧﺘﺮان ﺑﺮزﻻﯾﯽ ﺟﻠﻌﺎدی را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ62 .اﯾﻨﺎن اﻧﺴﺎب ﺧﻮد
را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﻬﺎﻧﺖ اﺧﺮاج
ﺷﺪﻧﺪ63 .ﭘﺲ ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﺎ اورﯾﻢ و ﺗﻤﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ،اﯾﺸﺎن از
ﻗﺪساﻗﺪاس ﻧﺨﻮرﻧﺪ64 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
65ﺳﻮای ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان اﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎه
اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ66 .و اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺷﺶ ،و ﻗﺎﻃﺮان اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ
و ﭘﻨﺞ67 .و ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ و ﺣﻤﺎران اﯾﺸﺎن ﺷﺸﻬﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ.
68و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎ،
ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا آوردﻧﺪ ﺗﺎ آن را در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ69 .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮه ﺧﻮد،
ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار درﻫﻢ ﻃﻼ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﻨﺎی ﻧﻘﺮه و ﺻﺪ )دﺳﺖ( ﻟﺒﺎس ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﮐﺎر دادﻧﺪ70 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮم و ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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3

و ﭼﻮن ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم

ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ2 .و ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق و ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و
زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
3ﭘﺲ ﻣﺬﺑﺢ را ﺑﺮﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻮم زﻣﯿﻦ ،ﺗﺮس ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ
ﻣﯽﺑﻮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم را ﺑﺮ آن
ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ4 .و ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ روز
ﺑﻪ روز ،ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺮ روز را در روزش ،ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺳﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ5 .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﯽ را در ﻏﺮهﻫﺎی ﻣﺎه و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی
ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآورد ،ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.
6از روز اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﺑﻪ ﺣﺠﺎران و ﻧﺠﺎران ﻧﻘﺮه دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻫﻞ
ﺻﯿﺪون و ﺻﻮر ﻣﺄﮐﻮﻻت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت و روﻏﻦ )دادﻧﺪ( ﺗﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد از ﻟﺒﻨﺎن از درﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺮی ﮐﻪ ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺑﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
8و در ﻣﺎه دوم از ﺳﺎل دوم ،ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در اورﺷﻠﯿﻢ ،زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ
ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ و ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
اﺳﯿﺮی ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدن ﻻوﯾﺎن از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ9 .و ﯾﺸﻮع ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﺧﻮد و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ ﺑﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺶ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺎ
ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﯽﺣﯿﻨﺎداد و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ از ﻻوﯾﺎن در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
10و ﭼﻮن ﺑﻨﺎﯾﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و
ﻻوﯾﺎن ﺑﻨﯽآﺳﺎف را ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻬﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺳﻢ داود ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ11 .و ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ »او ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ
رﺣﻤﺖ او ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ« و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
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12و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و رؤﺳﺎی آﺑﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻦ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ،ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ13 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺪای آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز
ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻗﻮم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ،ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آواز اﯾﺸﺎن از دور
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

4

و ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ،ﻫﯿﮑﻞ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ2 ،آﻧﮕﺎه ﻧﺰد زرﺑﺎﺑﻞ و رؤﺳﺎی آﺑﺎ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ از زﻣﺎن اﺳﺮﺣﺪون ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ«.
3اﻣﺎ زرﺑﺎﺑﻞ و ﯾﺸﻮع و ﺳﺎﯾﺮ رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺑﻨﺎ
ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ آن را ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮرش
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،آن را ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.
4آﻧﮕﺎه اﻫﻞ زﻣﯿﻦ دﺳﺘﻬﺎی ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا را ﺳﺴﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را در ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ
ﻣﯽآوردﻧﺪ5 ،و ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﺪﺑﺮان اﺟﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺗﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻗﺼﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ6 .و ﭼﻮن اﺧﺸﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،در
اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ7 .و در اﯾﺎم ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ،ﺑﺸﻼم و
ﻣﺘﺮدات و ﻃﺒﺌﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ؛ و ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﺧﻂ آراﻣﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻌﻨﯽاش در زﺑﺎن اراﻣﯽ8 .رﺣﻮم ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ و ﺷﻤﺸﺎﺋﯽ ﮐﺎﺗﺐ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ اورﺷﻠﯿﻢ،
ﺑﻪ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
»9ﭘﺲ رﺣﻮم ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ و ﺷﻤﺸﺎﺋﯽ ﮐﺎﺗﺐ و ﺳﺎﺋﺮ رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن از دﯾﻨﯿﺎن و اﻓﺮﺳﺘﮑﯿﺎن و
ﻃﺮﻓﻠﯿﺎن و اﻓﺮﺳﯿﺎن و ارﮐﯿﺎن و ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن و ﺷﻮﺷﻨﮑﯿﺎن و دﻫﺎﺋﯿﺎن و ﻋﯿﻼﻣﯿﺎن10 ،و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺳﻨﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺸﺎن را ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪه ،در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ)11 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﻮاد ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.
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ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ12 (.ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و آن ﺷﻬﺮ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺪ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺣﺼﺎرﻫﺎ را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ را ﻣﺮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .اﻵن ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ،ﺟﺰﯾﻪ و ﺧﺮاج و ﺑﺎج ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺿﺮر
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ14 .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ،ﻣﺎ را ﻧﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﭘﺎدﺷﺎه را
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻟﻬﺬا ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را اﻃﻼع دﻫﯿﻢ15 ،ﺗﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮده ﺷﻮد و
از ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﺿﺮررﺳﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎ؛ و در اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ .و از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاب
ﺷﺪ16 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه را اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﺣﺼﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ،ﺗﻮ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
17ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ رﺣﻮم ﻓﺮﻣﺎنﻓﺮﻣﺎ و ﺷﻤﺸﺎﺋﯽ ﮐﺎﺗﺐ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ،ﺟﻮاب ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ »ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ18 .ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ واﺿﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ19 .و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده،
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮده و ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد در آن واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ20 .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﻮی در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺟﺰﯾﻪ و ﺧﺮاج و ﺑﺎج ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ21 .ﭘﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮدان را از ﮐﺎر ﺑﺎز
دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﮑﻤﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﻮد22 .ﭘﺲ ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺮای ﺿﺮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﯿﺶ رود؟«
23ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺣﻮم و ﺷﻤﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎﺗﺐ و رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﺰد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ زور و ﺟﻔﺎ از ﮐﺎر ﺑﺎز
داﺷﺘﻨﺪ24 .آﻧﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد و ﺗﺎ ﺳﺎل دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻣﻌﻄﻞ ﻣﺎﻧﺪ.
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آﻧﮕﺎه دو ﻧﺒﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ و زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺪو ،ﺑﺮای ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا و

اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ2 .و در آن زﻣﺎن زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ
ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ و ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ
و اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪا ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ3 .در آن وﻗﺖ ﺗﺘﻨﺎﯾﯽ ،واﻟﯽ ﻣﺎورای
ﻧﻬﺮ و ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧﺎی و رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﯾﻦ ﺣﺼﺎر را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟« 4ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻃﻼع دادﯾﻢ.
5اﻣﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﮐﺎر ﺑﺎزدارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ دارﯾﻮش ﺑﺮﺳﺪ و ﺟﻮاب ﻣﮑﺘﻮب درﺑﺎرهاش داده ﺷﻮد6 .ﺳﻮاد ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺘﻨﺎﯾﯽ ،واﻟﯽ
ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ و ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧﺎی و رﻓﻘﺎی او اﻓﺮﺳﮑﯿﺎن ﮐﻪ در ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد دارﯾﻮش
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ7 .ﻣﮑﺘﻮب را ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و در آن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺮ دارﯾﻮش
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺎد8 .ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻼد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ رﻓﺘﯿﻢ و
آن را از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮﺑﻬﺎ در دﯾﻮارش ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻌﺠﯿﻞ ،ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد9 .آﻧﮕﺎه از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ:
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 10و ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ11 .و اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و

ﺧﺎﻧﻪای را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد12 .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪ از آن ،ﭘﺪران ﻣﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن
آوردﻧﺪ .ﭘﺲ او اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را
ﺧﺮاب ﮐﺮد و ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد13 .اﻣﺎ در ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮرش
ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .و ﻧﯿﺰ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ
آﻧﻬﺎ را از ﻫﯿﮑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺑﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎﺑﻞ آورده ﺑﻮد ،ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را از ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را واﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد15 .و او را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻇﺮوف را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮو و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺒﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده
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ﺷﻮد16 .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ آﻣﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﻧﻬﺎد و از آن زﻣﺎن ﺗﺎ
ﺑﺤﺎل ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ17 .ﭘﺲ اﻵن اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ داﻧﺪ ،در ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮﺿﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ«.

6

آﻧﮕﺎه دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ در آن ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﻮد ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮدﻧﺪ2 .و در ﻗﺼﺮ اﺣﻤﺘﺎ ﮐﻪ در وﻻﯾﺖ ﻣﺎدﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻃﻮﻣﺎری ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺗﺬﮐﺮهای در
آن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮد»3 :در ﺳﺎل اول ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮرش ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا
در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ در آن ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑﻨﯿﺎدش ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﮔﺮدد و ﺑﻠﻨﺪیاش ﺷﺼﺖ ذراع و ﻋﺮﺿﺶ ﺷﺼﺖ ذراع ﺑﺎﺷﺪ4 .ﺑﺎ ﺳﻪ ﺻﻒ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﯾﮏ
ﺻﻒ ﭼﻮب ﻧﻮ .و ﺧﺮﺟﺶ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه داده ﺷﻮد5 .و ﻧﯿﺰ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﮐﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ آﻧﻬﺎ را از ﻫﯿﮑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورده ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد در
ﻫﯿﮑﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز ﺑﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
»6ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﺗﺘﻨﺎﯾﯽ ،واﻟﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ و ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧﺎی و رﻓﻘﺎی ﺷﻤﺎ و اﻓﺮﺳﮑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﻄﺮف ﻧﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،از آﻧﺠﺎ دور ﺷﻮﯾﺪ7 .و ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻬﻮد و
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ8 .و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .از ﻣﺎل ﺧﺎص ﭘﺎدﺷﺎه،
ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ،ﺧﺮج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﻼ ﺗﺄﺧﯿﺮ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ9 .و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
اﯾﺸﺎن را از ﮔﺎوان و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای آﺳﻤﺎن و ﮔﻨﺪم و
ﻧﻤﮏ و ﺷﺮاب و روﻏﻦ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﮐﻢ و
زﯾﺎد داده ﺷﻮد10 .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺮای ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ11 .و دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از
ﺧﺎﻧﻪ او ﺗﯿﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و او ﺑﺮ آن آوﯾﺨﺘﻪ و ﻣﺼﻠﻮب ﮔﺮدد و ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﺑﻠﻪ
ﺑﺸﻮد12 .و آن ﺧﺪا ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻗﻮم را ﮐﻪ دﺳﺖ
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ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺧﺮاﺑﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ دراز ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻼک ﺳﺎزد.
ﻣﻦ دارﯾﻮش اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدم ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻼ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده ﺷﻮد«.
13آﻧﮕﺎه ﺗﺘﻨﺎﯾﯽ ،واﻟﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ و ﺷﺘﺮﺑﻮزﻧﺎی و رﻓﻘﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﻮش
ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻼﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ14 .و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻧﺒﻮت ﺣﺠﯽ ﻧﺒﯽ و زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺪو ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﮑﻢ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﺮﻣﺎن
ﮐﻮرش و دارﯾﻮش و ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس آن را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ15 .و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ،
در روز ﺳﻮم ﻣﺎه اذار در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪ16 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ17 .و
ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺻﺪ ﮔﺎو و دوﯾﺴﺖ ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺑﺮه و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،دوازده ﺑﺰ ﻧﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻤﺎره اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ18 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن را در ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی
اﯾﺸﺎن و ﻻوﯾﺎن را در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در
ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
19و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را در روز ﭼﻬﺎردﻫـﻢ ﻣـﺎه اول ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻨـﺪ20 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ،ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻃﺎﻫﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺼـﺢ را ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿـﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤـﻪ آﻧﺎﻧـﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘـﻦ را از رﺟﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﺎ ﯾﻬـﻮه ﺧـﺪای
اﺳﺮاﺋﯿـﻞ را ﺑﻄﻠﺒﻨـﺪ ،آن را ﺧﻮردﻧـﺪ22 .و ﻋﯿـﺪ ﻓﻄﯿـﺮ را ﻫﻔـﺖ روز ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ،
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺮور ﺳﺎﺧﺖ از اﯾﻨﮑﻪ دل ﭘﺎدﺷـﺎه آﺷـﻮر را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه،
دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪای اﺳﺮاﺋﯿـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗـﻮی ﮔﺮداﻧﯿـﺪ.

7

و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻣﻮر ،در ﺳﻠﻄﻨﺖ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﻋﺰرا اﺑﻦ ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ

ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ2 ،اﺑﻦ ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﺻﺎدوق ﺑﻦ اﺧﯿﻄﻮب3 ،ﺑﻦ اﻣﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺮاﯾﻮت4 ،ﺑﻦ زرﺣﯿﺎ
اﺑﻦ ﻋﺰی اﺑﻦ ﺑﻘﯽ5 ،اﺑﻦ اﺑﯿﺸﻮع ﺑﻦ ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦ اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ ﻫﺎرون رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ6 ،اﯾﻦ ﻋﺰرا از ﺑﺎﺑﻞ
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ﺑﺮآﻣﺪ و او در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن را داده ﺑﻮد ،ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺮوﻓﻖ دﺳﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وی ﻣﯽداد7 .و ﺑﻌﻀﯽ
از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ8 .و او در ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ در روز اول
ﻣﺎه اول ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و در روز اول ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﺮوﻓﻖ دﺳﺖ ﻧﯿﮑﻮی ﺧﺪاﯾﺶ
ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ10 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺰرا دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردن آن و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
11و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ و ﮐﺎﺗﺐ داد ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ
ﮐﻠﻤﺎت وﺻﺎﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﺾ او ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد»12 :از ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ،ﺑﻪ ﻋﺰرای
ﮐﺎﻫﻦ و ﮐﺎﺗﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ13 .ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ راﺿﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮوﻧﺪ14 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻔﺖ ﻣﺸﯿﺮ او ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهای ﺗﺎ درﺑﺎره ﯾﻬﻮدا و
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﯽ15 .و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺸﯿﺮاﻧﺶ ﺑﺮای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ او در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺬل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺒﺮی16 .و
ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ دادهاﻧﺪ) ،ﺑﺒﺮی(17 .ﻟﻬﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺮه ،ﮔﺎوان و ﻗﻮﭼﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ و
ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ آﻧﻬﺎ راﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺨﺮ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻪ
در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬران18 .و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮادراﻧﺖ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ
ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اراده ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ19 .و ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎ20 .و اﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ ،آن را از ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪه21 .و از ﻣﻦ
ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺰاﻧﻪداران ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺰرای
ﮐﺎﻫﻦ و ﮐﺎﺗﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﺮده ﺷﻮد22 .ﺗﺎ ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و
ﺗﺎ ﺻﺪ ﮐﺮ ﮔﻨﺪم و ﺗﺎ ﺻﺪ ﺑﺖ ﺷﺮاب و ﺗﺎ ﺻﺪ ﺑﺖ روﻏﻦ و از ﻧﻤﮏ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ23 .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪای
آﺳﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﺑﻼﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﭼﺮا ﻏﻀﺐ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﭘﺎدﺷﺎه
و ﭘﺴﺮاﻧﺶ وارد آﯾﺪ24 .و ﺷﻤﺎ را اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و
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ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﺧﺎدﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺟﺰﯾﻪ و ﺧﺮاج و ﺑﺎج ﻧﻬﺎدن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ25 .و ﺗﻮ ای ﻋﺰرا ،ﻣﻮاﻓﻖ
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺿﯿﺎن و داوران از ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻊ ﺧﺪاﯾﺖ را
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ داوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ.
26و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاﯾﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ او ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ،ﺧﻮاه ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻼی وﻃﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ اﻣﻮال ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ«.
27ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را در دل ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ زﯾﻨﺖ دﻫﺪ28 .و ﻣﺮا در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺸﯿﺮاﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی
ﻣﻘﺘﺪر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ و
رؤﺳﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮآﯾﻨﺪ.
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و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی آﺑﺎی اﯾﺸﺎن و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺖ

ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺎ ﻣﻦ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ2 :از ﺑﻨﯽﻓﯿﻨﺤﺎس ،ﺟﺮﺷﻮم و از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ،داﻧﯿﺎل و از
ﺑﻨﯽداود ،ﺣﻄﻮش3 .و از ﺑﻨﯽﺷﮑﻨﯿﺎ از ﺑﻨﯽﻓﺮوش ،زﮐﺮﯾﺎ و ﺑﺎ او ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮران ﺑﻪ
ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ4 .از ﺑﻨﯽﻓﺤﺖ ،ﻣﻮآب اﻟﯿﻬﻮ ﻋﯿﻨﺎی اﺑﻦ زرﺣﯿﺎ و ﺑﺎ او دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر.
5از ﺑﻨﯽﺷﮑﻨﯿﺎ ،اﺑﻦ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ و ﺑﺎ او ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر6 .از ﺑﻨﯽﻋﺎدﯾﻦ ،ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺑﺎ او ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر7 .از ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ،اﺷﻌﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺘﻠﯿﺎ و ﺑﺎ او ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر8 .از ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ ،زﺑﺪﯾﺎ اﺑﻦ
ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﺑﺎ او ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر9 .از ﺑﻨﯽﯾﻮآب ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﺤﺌﯿﻞ و ﺑﺎ او دوﯾﺴﺖ و ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ از
ذﮐﻮر10 .و از ﺑﻨﯽﺷﻠﻮﻣﯿﺖ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎ و ﺑﺎ او ﺻﺪ وﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر11 .و از ﺑﻨﯽﺑﺎﺑﺎی ،زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ
ﺑﺎﺑﺎی و ﺑﺎ او ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر12 .و از ﺑﻨﯽﻋﺰﺟﺪ ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻫﻘﺎﻃﺎن و ﺑﺎ او ﺻﺪ و ده ﻧﻔﺮ
از ذﮐﻮر13 .و ﻣﺆﺧﺮان از ﺑﻨﯽادوﻧﯿﻘﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن :اﻟﯿﻔﻠﻂ وﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر14 .و از ﺑﻨﯽﺑﻐﻮای ،ﻋﻮﺗﺎی و زﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ذﮐﻮر.
15ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﻧﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻮا ﻣﯽرود ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم و در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ روز اردو زدﯾﻢ .و
ﭼﻮن ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم ،از ﺑﻨﯽﻻوی ﮐﺴﯽ را در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ16 .ﭘﺲ ﻧﺰد اﻟﯿﻌﺰر و ارﯾﺌﯿﻞ
و ﺷﻤﻌﯿﺎ و اﻟﻨﺎﺗﺎن و ﯾﺎرﯾﺐ و اﻟﻨﺎﺗﺎن و ﻧﺎﺗﺎن و زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺸﻼم ﮐﻪ رؤﺳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺰد ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ و
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اﻟﻨﺎﺗﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدم17 .و ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﺪوی رﺋﯿﺲ ،در ﻣﮑﺎن ﮐﺎﺳﻔﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪو و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﮐﺎﺳﻘﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
اﻟﻘﺎ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺧﺎدﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ18 .و از دﺳﺖ ﻧﯿﮑﻮی ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﻮد ،ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ از ﭘﺴﺮان ﻣﺤﻠﯽ اﺑﻦ ﻻوی اﺑﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ آوردﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﺑﯿﺎ را ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻪ ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ19 .و ﺣﺸﺒﯿﺎ را ﻧﯿﺰ و ﺑﺎ او از ﺑﻨﯽﻣﺮاری اﺷﻌﯿﺎ را .و ﺑﺮادران
او و ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ20 .و از ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ داود و ﺳﺮوران ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﻻوﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ21 .ﭘﺲ
ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻧﻬﺮ اﻫﻮا ﺑﻪ روزه داﺷﺘﻦ اﻋﻼن ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺘﻮاﺿﻊ
ﻧﻤﻮده ،راﻫﯽ راﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻋﯿﺎل ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد از او ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ22 .زﯾﺮا ﺧﺠﺎﻟﺖ داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻮاران از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎ را از دﺷﻤﻨﺎن در راه اﻋﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﻗﺪرت و ﻏﻀﺐ او ﺑﻪ ﺿﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
23ﭘﺲ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد24 .و
دوازده ﻧﻔﺮ از رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﺑﯿﺎ و ﺣﺸﺒﯿﺎ و ده ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدم.
25و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﻇﺮوف ﻫﺪﯾﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺸﯿﺮان و ﺳﺮوراﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وزن ﻧﻤﻮدم26 .ﭘﺲ ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﺻﺪ وزﻧﻪ
ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه و ﺻﺪ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن وزن ﻧﻤﻮدم27 .و ﺑﯿﺴﺖ ﻃﺎس ﻃﻼ ﻫﺰار درﻫﻢ و دو
ﻇﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻃﻼ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﻮد28 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪس
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻇﺮوف ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﺒﺮﻋﯽ
اﺳﺖ29 .ﭘﺲ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻨﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻻوﯾﺎن و ﺳﺮوران آﺑﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وزن ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ«.
30آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن وزن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻇﺮوف را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ31 .ﭘﺲ در روز دوازدﻫﻢ ﻣﺎه اول از ﻧﻬﺮ اﻫﻮا ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪﯾﻢ .و
دﺳﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن و ﮐﻤﯿﻦﻧﺸﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮ راه ﺧﻼﺻﯽ داد.
32و ﭼﻮن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺳﻪ روز درآﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ33 .و در روز ﭼﻬﺎرم ،ﻧﻘﺮه و
ﻃﻼ و ﻇﺮوف را در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ وزن ﮐﺮدﻧﺪ؛ و اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ
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ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﺎ او ﺑﻮد؛ و ﯾﻮزاﺑﺎد ﺑﻦ ﯾﺸﻮع و ﻧﻮﻋﺪﯾﺎ اﺑﻦ ﺑﻨﻮی ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ34 .ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
و ﺑﻪ وزن )ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﻧﺪ( و وزن ﻫﻤﻪ در آن وﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ35 .و اﺳﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دوازده ﮔﺎو و ﻧﻮد و ﺷﺶ ﻗﻮچ و
ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه و دوازده ﺑﺰ ﻧﺮ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد36 .و ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ اﻣﺮای ﭘﺎدﺷﺎه و واﻟﯿﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ
دادﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻗﻮم و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

9

و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﺳﺮوران ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و

ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از اﻣﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ رﺟﺎﺳﺎت اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻣﺼﺮﯾﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن )رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ(.
2زﯾﺮا ﮐﻪ از دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذرﯾﺖ ﻣﻘﺪس را ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﺳﺖ رؤﺳﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎن در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﻮده اﺳﺖ«.
3ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺷﻨﯿﺪم ،ﺟﺎﻣﻪ و ردای ﺧﻮد را ﭼﺎک زدم و ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮد
را ﮐﻨﺪم و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ4 .آﻧﮕﺎه ،ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻋﺼﯿﺎن اﺳﯿﺮان ،از ﮐﻼم ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺎم ،ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻧﺸﺴﺘﻢ5 .و در وﻗﺖ
ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺎم ،از ﺗﺬﻟﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ وﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ردای درﯾﺪه ،ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪم و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻢ6 .و ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺧﺠﺎﻟﺖ دارم و از ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن روی ﺧﻮد
ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ای ﺧﺪاﯾﻢ ﺷﺮم دارم ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ زﯾﺎده ﺷﺪه ،و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ7 .ﻣﺎ از اﯾﺎم ﭘﺪران ﺧﻮد ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻣﺎ
و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و اﺳﯿﺮی
و ﺗﺎراج و رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪهاﯾﻢ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ8 .و ﺣﺎل اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﻟﻄﻒ از ﺟﺎﻧﺐ
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻔﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ واﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ را در ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻣﯿﺨﯽ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،اﻧﺪک ﺣﯿﺎت ﺗﺎزهای در ﺣﯿﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ9 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯿﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮک ﻧﮑﺮده
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اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای
ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎ را در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﻠﻌﻪای ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
10و ﺣﺎل ای ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ11 .ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﺒﯿﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف آن ﻣﯽروﯾﺪ،
زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺠﺎﺳﺎت اﻣﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ رﺟﺎﺳﺎت و ﻧﺠﺎﺳﺎت
ﺧﻮﯾﺶ ،از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﻤﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ12 .ﭘﺲ اﻵن ،دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﻣﺪﻫﯿﺪ و
دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻄﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ
ﻗﻮی ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ آن زﻣﯿﻦ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و آن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ اﺑﺪی واﮔﺬارﯾﺪ13 .و
ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪهای و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻼﺻﯽای ﺑﻪ ﻣﺎ دادهای،
14آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ رﺟﺎﺳﺎت ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ و آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻀﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﻫﻼک ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﺘﯽ
و ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ؟ 15ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯽ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻘﯿﺘﯽ از ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﻧﺎﺟﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ در ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ ،در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد«.
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ﭘﺲ ﭼﻮن ﻋﺰرا دﻋﺎ و اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻗﻮم
زارزار ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ2 .و ﺷﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﺤﺌﯿﻞ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ﺑﻮد ﺟﻮاب داد و ﺑﻪ ﻋﺰرا ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ،زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ از ﻗﻮﻣﻬﺎی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؛ ﻟﯿﮑﻦ اﻵن اﻣﯿﺪی ﺑﺮای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ3 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن زﻧﺎن و اوﻻد اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرت آﻗﺎﯾﻢ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﺮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ دور ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ4 .ﺑﺮﺧﯿﺰ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ ﻗﻮﯾﺪل ﺑﺎش و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮداز«.
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5آﻧﮕﺎه ﻋﺰرا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رؤﺳﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻗﺴﻢ داد ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ6 .و ﻋﺰرا از ﭘﯿﺶ روی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن
ﺑﻦ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ رﻓﺖ و ﻧﺎن ﻧﺨﻮرده و آب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﯿﺮان ﻣﺎﺗﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد7 .و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﯿﺮان در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا دردادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ8 .و ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﺳﻮم ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﻮرت ﺳﺮوران و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ،اﻣﻮال او ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد و
ﺧﻮدش از ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﯿﺮان ﺟﺪا ﺷﻮد9 .ﭘﺲ در روز ﺳﻮم ﮐﻪ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه ﻧﻬﻢ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان
ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺳﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ
اﻣﺮ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎران ،ﺳﺨﺖ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ10 .آﻧﮕﺎه ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه و زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺟﺮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻓﺰودهاﯾﺪ11 .ﭘﺲ اﻵن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد
را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻪ اراده او ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻗﻮﻣﻬﺎی زﻣﯿﻦ و از زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺟﺪا
ﺳﺎزﯾﺪ«.
12ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻮاب دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪای ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد13 .اﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ و وﻗﺖ ﺑﺎران اﺳﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮐﺎر ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ14 .ﭘﺲ ﺳﺮوران ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در وﻗﺖﻫﺎی
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ و داوران ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪای ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ
اﻣﺮ از ﻣﺎ رﻓﻊ ﮔﺮدد«.
15ﻟﻬﺬا ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ و ﯾﺤﺰﯾﺎ اﺑﻦ ﺗﻘﻮه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﻼم و ﺷﺒﺘﺎﺋﯽ
ﻻوی ،اﯾﺸﺎن را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .و اﺳﯿﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ و ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎ،
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ در روز اول
ﻣﺎه دﻫﻢ ،ﺑﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ17 .و ﺗﺎ روز اول ﻣﺎه اول ،ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ18 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﻌﺴﯿﺎ و اﻟﯿﻌﺰر و ﯾﺎرﯾﺐ و ﺟﺪﻟﯿﺎ19 .و اﯾﺸﺎن دﺳﺖ
دادﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.
20و از ﺑﻨﯽاﻣﯿﺮ ،ﺣﻨﺎﻧﯽ و زﺑﺪﯾﺎ21 .و از ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ و اﯾﻠﯿﺎ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻋﺰﯾﺎ.
22و از ﺑﻨﯽﻓﺸﺤﻮر ،اﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی و ﻣﻌﺴﯿﺎ و اﺳﻤﻌﯿﻞ و ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ و ﯾﻮزاﺑﺎد و اﻟﻌﺎﺳﻪ23 .و از ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻮزاﺑﺎد و
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ﺷﻤﻌﯽ و ﻗﻼﯾﺎ ﮐﻪ ﻗﻠﯿﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻓﺘﺤﯿﺎ و ﯾﻬﻮدا و اﻟﯿﻌﺰر24 .و از ﻣﻐﻨﯿﺎن ،اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و از درﺑﺎﻧﺎن ،ﺷﻠﻮم
و ﻃﺎﻟﻢ و اوری25 .و اﻣﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن :از ﺑﻨﯽﻓﺮﻋﻮش ،رﻣﯿﺎ و ﯾﺰﯾﺎ و ﻣﻠﮑﯿﺎ و ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ و اﻟﻌﺎزار و ﻣﻠﮑﯿﺎ
و ﺑﻨﺎﯾﺎ26 .و از ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ،ﻣﺘﻨﯿﺎ و زﮐﺮﯾﺎ و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻋﺒﺪی و ﯾﺮﯾﻤﻮت و اﯾﻠﯿﺎ27 .و از ﺑﻨﯽزﺗﻮ،
اﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی و اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و ﻣﺘﻨﯿﺎ و ﯾﺮﯾﻤﻮت و زاﺑﺎد و ﻋﺰﯾﺰا28 .و از ﺑﻨﯽﺑﺎﺑﺎی ،ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن و ﺣﻨﻨﯿﺎ و زﺑﺎی و
ﻋﺘﻼی29 .و از ﺑﻨﯽﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﻼم و ﻣﻠﻮک و ﻋﺪاﯾﺎ و ﯾﺎﺷﻮب و ﺷĤل و راﻣﻮت30 .و از ﺑﻨﯽﻓﺤﺖ ،ﻣﻮآب
ﻋﺪﻧﺎ و ﮐﻼل و ﺑﻨﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﻣﺘﻨﯿﺎ و ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ و ﺑﻨﻮی و ﻣﻨﺴﯽ31 .و از ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ،اﻟﯿﻌﺰر و اﺷﯿﺎ و
ﻣﻠﮑﯿﺎ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﺷﻤﻌﻮن32 .و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻠﻮک و ﺷﻤﺮﯾﺎ33 .از ﺑﻨﯽﺣﺎﺷﻮم ،ﻣﺘﻨﺎی و ﻣﺘﺎﺗﻪ و زاﺑﺎد و
اﻟﯿﻔﻠﻂ و ﯾﺮﯾﻤﺎی و ﻣﻨﺴﯽ و ﺷﻤﻌﯽ34 .از ﺑﻨﯽﺑﺎﻧـﯽ ،ﻣﻌﺪای و ﻋﻤﺮام و اوﺋﯿﻞ35 .و ﺑﻨﺎﯾﺎ و ﺑﯿﺪﯾﺎ و
ﮐﻠﻮﻫﯽ36 .و وﻧﯿﺎ و ﻣﺮﯾﻤﻮت و اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ37 .و ﻣﺘﻨﯿـﺎ و ﻣﺘﻨﺎی و ﯾﻌﺴﻮ38 .و ﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻨﻮی و ﺷﻤﻌﯽ39 .و
ﺷﻠﻤﯿـﺎ و ﻧﺎﺗﺎن و ﻋﺪاﯾﺎ40 .و ﻣﮑﻨﺪﺑﺎی و ﺷﺎﺷﺎی و ﺷﺎرای41 .و ﻋﺰرﺋﯿـﻞ و ﺷﻠﻤﯿﺎ و ﺷﻤﺮﯾـﺎ42 .و ﺷﻠﻮم
و اﻣﺮﯾـﺎ و ﯾﻮﺳـﻒ43 .از ﺑﻨﯽﻧﺒــﻮ ،ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و ﻣﺘﺘﯿﺎ و زاﺑﺎد و زﺑﯿﻨﺎ و ﯾﺪو و ﯾﻮﺋﯿﻞ و ﺑﻨﺎﯾﺎ44 .ﺟﻤﯿـﻊ
اﯾﻨﻬـﺎ زﻧﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن زﻧﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
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