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ﮐﻼم ﻧﺤﻤﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﮑﻠﯿﺎ :در ﻣﺎه ﮐﺴﻠﻮ در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در

داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﻮﺷﺎن ﺑﻮدم ،واﻗﻊ ﺷﺪ 2ﮐﻪ ﺣﻨﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ و از
اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و درﺑﺎره اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم3 .اﯾﺸﺎن
ﻣﺮا ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ در ﺑﻠﻮک از اﺳﯿﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﺨﺖ و اﻓﺘﻀﺎح
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺮاب و دروازهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
4و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪم ،ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده ،اﯾﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺗﻢ داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم5 .و ﮔﻔﺘﻢ» :آه ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ،ای ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و
ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و رﺣﻤﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و اواﻣﺮ ﺗﻮ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﮕﺎه
ﻣﯽداری6 ،ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﮔﺸﺎده ﺷﻮد و دﻋﺎی ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ وﻗﺖ
ﻧﺰد ﺗﻮ روز و ﺷﺐ درﺑﺎره ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﯾﺪهاﯾﻢ ،اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ7 .ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ورزﯾﺪهاﯾﻢ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدی ،ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ8 .ﭘﺲ ﺣﺎل ،ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ،ﺑﯿﺎد آور
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ورزﯾﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ9 .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اواﻣﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ در
اﻗﺼﺎی آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺗﺎ
ﻧﺎم ﺧﻮد را در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزم درﺧﻮاﻫﻢ آورد10 .و اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻗﻮم ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺪﯾﻪ دادهای11 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻮش ﺗﻮ ﺑﺴﻮی دﻋﺎی
ﺑﻨﺪهات و دﻋﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﺒﺖ ﺗﻤﺎم از اﺳﻢ ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮد و ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
را اﻣﺮوز ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﯽ «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻗﯽ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻮدم.
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و در ﻣﺎه ﻧﯿﺴﺎن ،در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﭘﯿﺶ وی

ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺷﺮاب را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دادم و ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻦ در ﺣﻀﻮرش ﻣﻠﻮل ﻧﺒﻮدم2 .و ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :روی ﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﻠﻮل اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ از ﻣﻼﻟﺖ دل ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪم3 .و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻢ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ روﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻠﻮل
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮاب اﺳﺖ و دروازهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه؟«
4ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ؟« آﻧﮕﺎه ﻧﺰد ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم 5و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻔﺘﻢ» :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﻨﺪهات در ﺣﻀﻮرش اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎی ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
6ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا ﮔﻔﺖ و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻃﻮل ﺳﻔﺮت ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟« ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم7 .و
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮدم» :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺑﺮای واﻟﯿﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ8 .و ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﺎف ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ درﺧﺘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻮب ﺑﺮای ﺳﻘﻒ دروازهﻫﺎی ﻗﺼﺮ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﻮد و ﻫﻢ
ﺑﺮای ﺣﺼﺎر ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺣﺴﺐ دﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﺪاﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ،اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد.
9ﭘﺲ ﭼﻮن ﻧﺰد واﻟﯿﺎن ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ رﺳﯿﺪم ،ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادم و ﭘﺎدﺷﺎه،
ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه و ﺳﻮاران ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد10 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﻨْﺒﻠﻂ ﺣﺮوﻧﯽ و ﻃﻮﺑﯿﺎی ﻏﻼم
ﻋﻤﻮﻧﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
11ﭘﺲ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪم و در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ روز ﻣﺎﻧﺪم12 .و ﺷﺒﮕﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﻢ در دل ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﮑﻨﻢ؛ و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد13 .ﭘﺲ
ﺷﺒﮕﺎﻫﺎن از دروازه وادی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﻪ اژدﻫﺎ ﺗﺎ دروازه ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را
ﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد و دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم14 .و از دروازه
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ﭼﺸﻤﻪ ،ﻧﺰد ﺑﺮﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ،راﻫﯽ ﻧﺒﻮد15 .و در آن
ﺷﺐ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺣﺼﺎر را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از دروازه وادی داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﻧﻤﻮدم16 .و ﺳﺮوران ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﻪ
ﺷﺮﻓﺎ و ﺳﺮوران و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده ﺑﻮدم.
17ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻼﯾﯽ را ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮاب و
دروازهﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ
رﺳﻮا ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ«.
18و اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽﺑﻮد و ﻧﯿﺰ از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ دادم .آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ «.ﭘﺲ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺎر
ﺧﻮب ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ19 .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺳﻨﺒﻠﻂ ﺣﺮوﻧﯽ و ﻃﻮﺑﯿﺎی ﻏﻼم ﻋﻤﻮﻧﯽ و ﺟﺸﻢ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
ﻣﺎ را اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﯾﺪ؟« 20ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎ را ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ را در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻧﻪ ﻧﺼﯿﺒﯽ و ﻧﻪ
ﺣﻘﯽ و ﻧﻪ ذﮐﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

3

و اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﺮادراﻧﺶ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،دروازه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻨﺎ

ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن را ﺗﺎ ﺑﺮج ﻣﯿﺎ و ﺑﺮج ﺣﻨﻨﺌﯿﻞ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ2 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ،ﻣﺮدان ارﯾﺤﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،زﮐﻮر ﺑﻦ اﻣﺮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
3و ﭘﺴﺮان ﻫﺴﻨﺎه ،دروازه ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺳﻘﻒ آن را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ4 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﻣﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ اورﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻘﻮص ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﯿﺰﺑﺌﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﺻﺎدوق ﺑﻦ ﺑﻌﻨﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻧﻤﻮد5 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﺗﻘﻮﻋﯿﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻨﻬﺎدﻧﺪ6 .و ﯾﻮﯾﺎداع ﺑﻦ ﻓﺎﺳﯿﺢ و ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺑﺴﻮدﯾﺎ ،دروازه ﮐﻬﻨﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺳﻘﻒ آن را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی
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اﯾﺸﺎن ،ﻣﻠﺘﯿﺎی ﺟﺒﻌﻮﻧﯽ و ﯾﺎدون ﻣﯿﺮوﻧﻮﺗﯽ و ﻣﺮدان ﺟﺒﻌﻮن و ﻣﺼﻔﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ
واﻟﯽ ﻣﺎورای ﻧﻬﺮ ﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺮﻫﺎﯾﺎ ﮐﻪ از زرﮔﺮان ﺑﻮد،
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ﺣﻨﻨﯿﺎ ﮐﻪ از ﻋﻄﺎران ﺑﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ اﯾﻨﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺎ ﺣﺼﺎر
ﻋﺮﯾﺾ ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ9 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،رﻓﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻮر ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد،
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد10 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﯾﺸﺎن ،ﯾﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﺮوﻣﺎف در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او
ﺣﻄﻮش ﺑﻦ ﺣﺸﺒﻨﯿﺎ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد11 .و ﻣﻠﮑﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﺎرﯾﻢ و ﺣﺸﻮب ﺑﻦ ﻓﺤﺖ ﻣﻮآب ،ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ و
ﺑﺮج ﺗﻨﻮرﻫﺎ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ،ﺷﻠﻮم ﺑﻦ ﻫﻠﻮﺣﯿﺶ رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ،او و
دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ13 .و ﺣﺎﻧﻮن و ﺳﺎﮐﻨﺎن زاﻧﻮح ،دروازه وادی را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن آن را
ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و ﭘﺸﺘﺒﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﺰار ذراع ﺣﺼﺎر را ﺗﺎ دروازه
ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ14 .و ﻣﻠﮑﯿﺎ اﺑﻦ رﮐﺎب رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪ ﺑﯿﺖﻫﮑﺎرﯾﻢ ،دروازه ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد .او آن را ﺑﻨﺎ
ﮐﺮد و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و ﭘﺸﺘﺒﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد15 .و ﺷﻠﻮن ﺑﻦ ﮐﻠﺨﻮزه رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪ ﻣﺼﻔﻪ،
دروازه ﭼﺸﻤﻪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد .او آن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،ﺳﻘﻒ آن را ﺳﺎﺧﺖ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﻔﻠﻬﺎ و
ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد و ﺣﺼﺎر ﺑﺮﮐﻪ ﺷﻠﺢ را ﻧﺰد ﺑﺎغ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﯾﻨﻪای ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ داود ﻓﺮود
ﻣﯽآﻣﺪ16 .و ﺑﻌﺪ از او ﻧﺤﻤﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﺰﺑﻮق رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ ﺑﯿﺖﺻﻮر ،ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺒﺮه داود و ﺗﺎ ﺑﺮﮐﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻪ و ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺟﺒﺎران را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد17 .و ﺑﻌﺪ از او ﻻوﯾﺎن ،رﺣﻮم ﺑﻦ ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮی او ﺣﺸﺒﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ ﻗﻌﯿﻠﻪ در ﺣﺼﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد18 .و ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن،
ﺑﻮای اﺑﻦ ﺣﯿﻨﺎداد ،رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد19 .و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی او ،ﻋﺎزر ﺑﻦ ﯾﺸﻮع رﺋﯿﺲ
ﻣﺼﻔﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﻼحﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰد زاوﯾﻪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد20 .و ﺑﻌﺪ از او ﺑﺎروک ﺑﻦ
زﺑﺎی ،ﺑﻪ ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از زاوﯾﻪ ﺗﺎ دروازه اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد21 .و ﺑﻌﺪ
از او ﻣﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ اورﯾﺎ اﺑﻦ ﻫﻘﻮص ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از در ﺧﺎﻧﻪ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ،
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد22 .و ﺑﻌﺪ از او ﮐﺎﻫﻨﺎن ،از اﻫﻞ ﻏﻮر ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ23 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺣﺸﻮب
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ،ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﻨﻨﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد24 .و ﺑﻌﺪ از او ،ﺑﻨﻮی اﺑﻦ ﺣﯿﻨﺎداد ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰرﯾﺎ ﺗﺎ زاوﯾﻪ و ﺗﺎ ﺑﺮﺟﺶ
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد25 .و ﻓﺎﻻل ﺑﻦ اوزای از ﺑﺮاﺑﺮ زاوﯾﻪ و ﺑﺮﺟﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺎرج و ﻧﺰد
زﻧﺪاﻧﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد .و ﺑﻌﺪ از او ﻓﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﻓﺮﻋﻮش26 ،و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ ،در ﻋﻮﻓﻞ ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دروازه
آب ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق و ﺑﺮج ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ27 .و ﺑﻌﺪ از او ،ﺗﻘﻮﻋﯿﺎن ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮج
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ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﺣﺼﺎر ﻋﻮﻓﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ28 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد از ﺑﺎﻻی
دروازه اﺳﺒﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ29 .و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺻﺎدوق ﺑﻦ اﻣﯿﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و
ﺑﻌﺪ از او ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﮑﻨﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻔﻆ دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد30 .و ﺑﻌﺪ از او ﺣﻨﻨﯿﺎ اﺑﻦ
ﺷﻠﻤﯿﺎ و ﺣﺎﻧﻮن ﭘﺴﺮ ﺷﺸﻢ ﺻﺎﻻف ،ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد31 .و ﺑﻌﺪ او از ﻣﻠﮑﯿﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زرﮔﺮان ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و
ﺗﺠﺎر را در ﺑﺮاﺑﺮ دروازه ﻣﻔﻘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮج ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد32 .و ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮج و دروازه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
را زرﮔﺮان و ﺗﺎﺟﺮان ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

4

و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺒﻠﻂ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﺣﺼﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺸﻤﺶ

اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن را اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮد2 .و در ﺣﻀﻮر ﺑﺮادراﻧﺶ و ﻟﺸﮑﺮ
ﺳﺎﻣﺮه ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ )ﺷﻬﺮ را( ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و در ﯾﮏ روز ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟ و ﺳﻨﮕﻬﺎ
از ﺗﻮدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ،زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ3 «.و ﻃﻮﺑﯿﺎی ﻋﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰد او ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻐﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻻ رود ،ﺣﺼﺎر ﺳﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺪم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ!«
4ای ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮار ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻣﻼﻣﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدان و اﯾﺸﺎن
را در زﻣﯿﻦ اﺳﯿﺮی ،ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻦ5 .و ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺘﻮر ﻣﻨﻤﺎ و ﮔﻨﺎه اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﻣﺴﺎز زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آوردهاﻧﺪ.
6ﭘﺲ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺼﺎر ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺑﻠﻨﺪیاش ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دل ﻗﻮم
در ﮐﺎر ﺑﻮد7 .و ﭼﻮن ﺳﻨﺒﻠﻂ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و اﻋﺮاب و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و اﺷﺪودﯾﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﺣﺼﺎر
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﮑﺎﻓﻬﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ8 .و
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ9 .ﭘﺲ ﻧﺰد
ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از ﺗﺮس اﯾﺸﺎن روز و ﺷﺐ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ10 .و
ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻗﻮت ﺣﻤﺎﻻن ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻮار ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ
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ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 «.و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﮔﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن داﺧﻞ
ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ12 «.و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
آﻣﺪه ،ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ ﻣﺎ )ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد(«.
13ﭘﺲ ﻗﻮم را در ﺟﺎﯾﻬﺎی ﭘﺴﺖ ،در ﻋﻘﺐ ﺣﺼﺎر و ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم و اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار دادم14 .ﭘﺲ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮوران و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻢ» :از اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ
را ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
15و ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﮔﺎه ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺧﺪا ﻣﺸﻮرت اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ16 .و از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﺼﻒ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ،ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ و زرهﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺳﺮوران در ﻋﻘﺐ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ17 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻠﻪﻫﺎ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ18 .و
ﺑﻨﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺮﻧﺎﻧﻮاز ﻧﺰد ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد.
19و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮوران و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻢ» :ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﻣﺘﻔﺮق و
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ20 .ﭘﺲ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ آواز ﮐﺮﻧﺎ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﺪای
ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد21 «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﯾﻢ و ﻧﺼﻒ اﯾﺸﺎن از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﻧﯿﺰهﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ22 .و ﻫﻢ در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﻨﺰل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺷﺐ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در روز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد23 «.و ﻣﻦ و ﺑﺮادران
و ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﻦ و ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭽﮑﺪام رﺧﺖ ﺧﻮد را ﻧﮑﻨﺪﯾﻢ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آب ﻣﯽرﻓﺖ.

5

و ﻗﻮم و زﻧﺎن اﯾﺸﺎن ،ﺑﺮ ﺑﺮادران ﯾﻬﻮد ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮآوردﻧﺪ2 .و ﺑﻌﻀﯽ از

اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ .ﭘﺲ ﮔﻨﺪم ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ«.
3و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮو ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺤﻂ ،ﮔﻨﺪم
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ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ4 «.و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺰﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ5 .و ﺣﺎل ﺟﺴﺪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺴﺪﻫﺎی ﺑﺮادران ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن؛ و
اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از دﺧﺘﺮان ﻣﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و در
دﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ از آن دﯾﮕﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ«.
6ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪم7 .و ﺑﺎ دل ﺧﻮد
ﻣﺸﻮرت ﮐﺮده ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮوران را ﻋﺘﺎب ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺑﺮادر ﺧﻮد رﺑﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ!« و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدم8 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺎ ﺑﺮادران ﯾﻬﻮد ﺧﻮد
را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺖﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﻓﺪﯾﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﺪ
و آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟« ﭘﺲ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ،ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
9و ﮔﻔﺘﻢ» :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻼﻣﺖ
اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺗﺮس ﺧﺪای ﻣﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 10و ﻧﯿﺰ ﻣﻦ و ﺑﺮادران و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻧﻘﺮه و ﻏﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺮض دادهاﯾﻢ .ﭘﺲ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 .و اﻵن
اﻣﺮوز ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن و ﺻﺪ ﯾﮏ از ﻧﻘﺮه و ﻏﻠﻪ و ﻋﺼﯿﺮ
اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رد ﮐﻨﯿﺪ«.
12ﭘﺲ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ »رد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و از اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ
ﻓﺮﻣﻮدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد «.آﻧﮕﺎه ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ دادم ﮐﻪ ﺑﺮوﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .ﭘﺲ داﻣﻦ ﺧﻮد را ﺗﮑﺎﻧﯿﺪه ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪا ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،از
ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺴﺒﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺘﮑﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺗﮑﺎﻧﯿﺪه و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺸﻮد «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻣﯿﻦ
و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻗﻮم ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
14و ﻧﯿﺰ از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ واﻟﯽ ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮه ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪم ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﯽ
و دوم ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﻪ دوازده ﺳﺎل ﺑﻮد ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ وﻇﯿﻔﻪ واﻟﯿﮕﺮی را ﻧﺨﻮردﯾﻢ15 .اﻣﺎ
واﻟﯿﺎن اول ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻬﺎده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ،ﻧﺎن و ﺷﺮاب
ﻧﯿﺰ از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺎدﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻗﻮم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس ﺧﺪا
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدم16 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺼﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدم و ﻫﯿﭻ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺨﺮﯾﺪﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﺳﺮوران ،ﺳﻮای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
اﻣﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ ﺧﻮراک ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ18 .و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﻣﻬﯿﺎ
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ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎو و ﺷﺶ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺮواری ﻣﯽﺑﻮد و ﻣﺮﻏﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﻫﺮ ده
روز ﻣﻘﺪاری ﮐﺜﯿﺮ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاب .اﻣﺎ ﻣﻌﻬﺬا وﻇﯿﻔﻪ واﻟﯿﮕﺮی را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪم زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯽﺑﻮد19 .ای ﺧﺪاﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﯾﺎد آور.
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و ﭼﻮن ﺳﻨﺒﻠﻂ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺟﺸﻢ ﻋﺮﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ

ﮐﺮدهام و ﻫﯿﭻ رﺧﻨﻪای در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ درﻫﺎی دروازهﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻨﻮز ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻨﻤﻮده
ﺑﻮدم2 ،ﺳﻨﺒﻠﻂ و ﺟﺸﻢ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ در ﯾﮑﯽ از دﻫﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎن اوﻧﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ«.
اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺪ ﺿﺮر ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ3 .ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ در ﻣﻬﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮود آﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﺎر ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻓﺮود آﯾﻢ ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺪ4 «.و اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر دﻓﻌﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدم5 .ﭘﺲ ﺳﻨﺒﻠﻂ دﻓﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺧﺎدم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ
ﮔﺸﻮده در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد6 ،ﮐﻪ در آن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻮد» :در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺸﻢ اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﯾﻬﻮد ﻗﺼﺪ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی دارﯾﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺼﺎر را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺗﻮ ﺑﺮوﻓﻖ اﯾﻦ
ﮐﻼم ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻮی7 .و اﻧﺒﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ درﺑﺎره ﺗﻮ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪا ﮐﺮده
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ .و ﺣﺎل ﺑﺮوﻓﻖ اﯾﻦ ﮐﻼم ،ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ8 «.آﻧﮕﺎه ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را از دل ﺧﻮد اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدهای9 «.زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﺼﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ را از ﮐﺎر ﺑﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺮده ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﺧﺪا دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﻗﻮی ﺳﺎز.
10و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ دﻻﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﻬﯿﻄﺒﺌﯿﻞ رﻓﺘﻢ و او در را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا در ﻫﯿﮑﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ و درﻫﺎی ﻫﯿﮑﻞ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ11 «.ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :آﯾﺎ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﻣﻦ ﻓﺮار ﺑﮑﻨﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه دارد؟ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻢ آﻣﺪ12 «.زﯾﺮا درک ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺳﻨﺒﻠﻂ او را
اﺟﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ13 .و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او را اﺟﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻢ و ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻨﺎه
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ورزم و اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﻔﺘﻀﺢ ﺳﺎزﻧﺪ14 .ای ﺧﺪاﯾﻢ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺳﻨﺒﻠﻂ را ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ
اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﻋﺪﯾﻪ ﻧﺒﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد آور.
15ﭘﺲ ﺣﺼﺎر در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه اﯾﻠﻮل در ﭘﻨﺠﺎه و دو روز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ16 .و واﻗﻊ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،در
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ17 .و در
آن روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻧﺰد ﻃﻮﺑﯿﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻃﻮﺑﯿﺎ ﻧﺰد
اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ18 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﺎ از اﻫﻞ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ او ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او داﻣﺎد ﺷﮑﻨﯿﺎ اﺑﻦ
آره ﺑﻮد و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ،دﺧﺘﺮ ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد19 ،و درﺑﺎره ﺣﺴﻨﺎت او ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .و ﻃﻮﺑﯿﺎ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮا
ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ.
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و ﭼﻮن ﺣﺼﺎر ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و درﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدم و درﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻻوﯾﺎن

ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪﻧﺪ2 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺣﻨﺎﻧﯽ و ﺣﻨﻨﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﻗﺼﺮ را ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺮدی اﻣﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﮐﺜﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﻮد ،ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن دادم3 .و اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺘﻢ دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺎ
آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﻧﺸﻮد ﺑﺎز ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،درﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪ .و از ﺳﺎﮐﻨﺎن
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
4و ﺷﻬﺮ وﺳﯿﻊ و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد و ﻗﻮم در اﻧﺪروﻧﺶ ﮐﻢ و ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد5 .و ﺧﺪای
ﻣﻦ در دﻟﻢ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮوران و ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪاول ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ و در آن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﺪم:
6اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ اﻫﻞ وﻻﯾﺘﻬﺎ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی آن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ7 .اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه زرﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ :ﯾﺴﻮع و ﻧﺤﻤﯿﺎ و ﻋﺰرﯾﺎ و رﻋﻤﯿﺎ و ﻧﺤﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺮدﺧﺎی و ﺑﻠﺸﺎن و
ﻣﺴﻔﺎرت و ﺑﻐﻮای و ﻧﺤﻮم و ﺑﻌﻨﻪ .و ﺷﻤﺎره ﻣﺮدان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ8 :ﺑﻨﯽﻓﺮﻋﻮش ،دوﻫﺰار و ﯾﮏ ﺻﺪ و
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ﻫﻔﺘﺎد و دو9 .ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو10 .ﺑﻨﯽآرح ،ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو11 .ﺑﻨﯽﻓﺤﺖ ﻣﻮآب از
ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع و ﯾﻮآب ،دو ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﺠﺪه12 .ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر.
13ﺑﻨﯽزﺗﻮ ،ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ14 .ﺑﻨﯽزﮐﺎی ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ15 .ﺑﻨﯽﺑﻨﻮی ،ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و
ﻫﺸﺖ16 .ﺑﻨﯽﺑﺎﺑﺎی ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ17 .ﺑﻨﯽﻋﺰﺟﺪ ،دو ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو.
18ﺑﻨﯽادوﻧﯿﻘﺎم ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ19 .ﺑﻨﯽﺑﻐﻮای ،دو ﻫﺰار و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ20 .ﺑﻨﯽﻋﺎدﯾﻦ،
ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ21 .ﺑﻨﯽآﻃﯿﺮ از )ﺧﺎﻧﺪان( ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ22 .ﺑﻨﯽﺣﺎﺷﻮم ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﺸﺖ23 .ﺑﻨﯽﺑﯿﺼﺎی ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر24 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻒ ،ﺻﺪ و دوازده25 .ﺑﻨﯽﺟﺒﻌﻮن ،ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ.
26ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و ﻧﻄﻮﻓﻪ ،ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ27 .ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﻨﺎﺗﻮت ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ.
28ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺖﻋﺰﻣﻮت ،ﭼﻬﻞ و دو29 .ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ و ﮐﻔﯿﺮه و ﺑﺌﯿﺮوت ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و
ﺳﻪ30 .ﻣﺮدﻣﺎن راﻣﻪ و ﺟﺒﻊ ،ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ31 .ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﮑﻤﺎس ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو.
32ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺖاﯾﻞ و ﻋﺎی ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ33 .ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺒﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﻨﺠﺎه و دو34 .ﺑﻨﯽﻋﯿﻼم
دﯾﮕﺮ ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر35 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ36 .ﺑﻨﯽارﯾﺤﺎ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و
ﭘﻨﺞ37 .ﺑﻨﯽﻟﻮد و ﺣﺎدﯾﺪ و اوﻧﻮ ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ38 .ﺑﻨﯽﺳﻨﺎﺋﻪ ،ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻧﻪ ﺻﺪ و ﺳﯽ39 .و
اﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﺑﻨﯽﯾﺪﻋﯿﺎ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺸﻮع ،ﻧﻪ ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ40 .ﺑﻨﯽاﻣﯿﺮ ،ﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺎه و دو.
41ﺑﻨﯽﻓﺸﺤﻮر ،ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ42 .ﺑﻨﯽﺣﺎرﯾﻢ ،ﻫﺰار و ﻫﻔﺪه43 .و اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن :ﺑﻨﯽﯾﺸﻮع
از )ﺧﺎﻧﺪان( ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و از ﺑﻨﯽﻫﻮدوﯾﺎ ،ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر44 .و ﻣﻐﻨﯿﺎن :ﺑﻨﯽآﺳﺎف ،ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ.
45و درﺑﺎﻧﺎن :ﺑﻨﯽﺷﻠﻮم و ﺑﻨﯽآﻃﯿﺮ و ﺑﻨﯽﻃﻠﻤﻮن و ﺑﻨﯽﻋﻘﻮب و ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻄﻪ و ﺑﻨﯽﺳﻮﺑﺎی ،ﺻﺪ و ﺳﯽ و
ﻫﺸﺖ46 .و اﻣﺎ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ :ﺑﻨﯽﺻﯿﺤﻪ ،ﺑﻨﯽﺣﺴﻮﻓﺎ ،ﺑﻨﯽﻃﺒﺎﯾﻮت47 .ﺑﻨﯽﻓﯿﺮوس ،ﺑﻨﯽﺳﯿﻌﺎ ،ﺑﻨﯽﻓﺎدون.
48ﺑﻨﯽﻟﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﻨﯽﺣﺠﺎﺑﻪ ،ﺑﻨﯽﺳﻠﻤﺎی49 .ﺑﻨﯽﺣﺎﻧﺎن ،ﺑﻨﯽﺟﺪﯾﻞ ،ﺑﻨﯽﺟﺎﺣﺮ50 .ﺑﻨﯽرآﯾﺎ ،ﺑﻨﯽرﺻﯿﻦ ،ﺑﻨﯽﻧﻘﻮدا.
51ﺑﻨﯽﺟﺰام،

ﺑﻨﯽﻋﺰا،

ﺑﻨﯽﻓﺎﺳﯿﺢ.

52ﺑﻨﯽﺑﯿﺴﺎی،

ﺑﻨﯽﻣﻌﻮﻧﯿﻢ،

ﺑﻨﯽﻧﻔﯿﺸﺴﯿﻢ.

53ﺑﻨﯽﺑﻘﺒﻮق،

ﺑﻨﯽﺣﻘﻮﻓﺎ،ﺑﻨﯽﺣﺮﺣﻮر54 .ﺑﻨﯽﺑﺼﻠﯿﺖ ،ﺑﻨﯽﻣﺤﯿﺪه ،ﺑﻨﯽﺣﺮﺷﺎ55 .ﺑﻨﯽﺑﺮﻗﻮس ،ﺑﻨﯽﺳﯿﺴﺮا ،ﺑﻨﯽﺗﺎﻣﺢ.
56ﺑﻨﯽﻧﺼﯿﺢ ،ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻔﺎ57 .و ﭘﺴﺮان ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﺑﻨﯽﺳﻮﻃﺎی ،ﺑﻨﯽﺳﻮﻓﺮت ،ﺑﻨﯽﻓﺮﯾﺪا58 .ﺑﻨﯽﯾﻌﻼ،
ﺑﻨﯽدرﻗﻮن ،ﺑﻨﯽﺟﺪﯾﻞ59 .ﺑﻨﯽﺷﻔﻄﯿﺎ ،ﺑﻨﯽﺣﻄﯿﻞ ،ﺑﻨﯽﻓﻮﺧﺮه ﺣﻈﺒﺎﺋﯿﻢ ،ﺑﻨﯽآﻣﻮن60 .ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و
ﭘﺴﺮان ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و دو61 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻞ ﻣﻠﺢ و ﺗﻞ ﺣﺮﺷﺎﮐﺮوب و
ادون و اﻣﯿﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪران و ﻋﺸﯿﺮه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داد ﮐﻪ آﯾﺎ از
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ62 .ﺑﻨﯽدﻻﯾﺎ ،ﺑﻨﯽﻃﻮﺑﯿﺎ ،ﺑﻨﯽﻧﻘﻮده ،ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و دو63 .و از ﮐﺎﻫﻨﺎن:
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ﺑﻨﯽﺣﺒﺎﯾﺎ ،ﺑﻨﯽﻫﻘﻮص ،ﺑﻨﯽﺑﺮزﻻی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮان ﺑﺮزﻻﯾﯽ ﺟﻠﻌﺎدی را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﺴﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ64 .اﯾﻨﺎن اﻧﺴﺎب ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﻬﺎﻧﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ.
65ﭘﺲ ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺑﺎ اورﯾﻢ و ﺗﻤﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ،از ﻗﺪﺳﺎﻗﺪاس
ﻧﺨﻮرﻧﺪ66 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ67 .ﺳﻮای ﻏﻼﻣﺎن و
ﮐﻨﯿﺰان اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎت اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ
و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ68 .و اﺳﺒﺎن اﯾﺸﺎن ،ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳﯽ و ﺷﺶ و ﻗﺎﻃﺮان اﯾﺸﺎن ،دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ
و ﭘﻨﺞ69 .و ﺷﺘﺮان ،ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ و ﺣﻤﺎران ،ﺷﺸﻬﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻮد.
70و ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ ﻫﺰار درم ﻃﻼ و ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺎب و
ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺳﯽ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داد71 .و ﺑﻌﻀﯽ از رؤﺳﺎی آﺑﺎ ،ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار درم ﻃﻼ و
دو ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺧﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر دادﻧﺪ72 .و آﻧﭽﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد:
ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار درم ﻃﻼ و دو ﻫﺰار ﻣﻨﺎی ﻧﻘﺮه و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﺎﻧﺖ73 .ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮم و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ
و ﭼﻮن ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
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و ﺗﻤﺎﻣﯽ ،ﻗﻮم ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد در ﺳﻌﻪﭘﯿﺶ دروازه آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺰرای

ﮐﺎﺗﺐ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎورد2 .و ﻋﺰرای
ﮐﺎﻫﻦ ،ﺗﻮرات را در روز اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،آورد3 .و آن را در ﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶ دروازه آب از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ
روز ،در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
ﮔﻮش ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻨﺪ4 .و ﻋﺰرای ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ از دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻣﺘﺘﯿﺎ و ﺷﻤﻊ و ﻋﻨﺎﯾﺎ و اورﯾﺎ و ﺣﻠﻘﯿﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و از دﺳﺖ ﭼﭙﺶ،
ﻓﺪاﯾﺎ و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ و ﻣﻠﮑﯿﺎ و ﺣﺎﺷﻮم و ﺣﺸﺒﺪاﻧﻪ و زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺸﻼم5 .و ﻋﺰرا ﮐﺘﺎب را در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم ﮔﺸﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﺎﻻی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻮد و ﭼﻮن آن را ﮔﺸﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ6 .و ﻋﺰرا ،ﯾﻬﻮه
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ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ،
آﻣﯿﻦ!« و رﮐﻮع ﻧﻤﻮده ،و رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .و ﯾﺸﻮع و ﺑﺎﻧﯽ و ﺷﺮﺑﯿﺎ و
ﯾﺎﻣﯿﻦ و ﻋﻘﻮب و ﺷﺒﺘﺎی و ﻫﻮدﯾﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﻗﻠﯿﻄﺎ و ﻋﺰرﯾﺎ و ﯾﻮزاﺑﺎد و ﺣﻨﺎن و ﻓﻼﯾﺎ و ﻻوﯾﺎن ،ﺗﻮرات
را ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻮم ،در ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﺪای روﺷﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ9 .و ﻧﺤﻤﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ و ﮐﺎﺗﺐ و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮم را
ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی
ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ «.زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﭼﻮن ﮐﻼم ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
10ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﻮراﮐﻬﺎی ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺷﺮﺑﺘﻬﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻧﺰد ﻫﺮ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺼﻪﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
ﻣﺤﺰون ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮور ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ11 «.و ﻻوﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺳﺎﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺤﺰون ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ12 «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
رﻓﺘﻪ ،اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺼﻪﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ.
13و در روز دوم رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻧﺰد ﻋﺰرای ﮐﺎﺗﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﻼم ﺗﻮرات را اﺻﻐﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .و در ﺗﻮرات ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﯿﺪ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،در ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺸﻮﻧﺪ15 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺧﻮد و در اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺪا دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی زﯾﺘﻮن و
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی زﯾﺘﻮن ﺑﺮی و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آس و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﺨﻞ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﮐﺸﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و
ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻬﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
16ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد و در ﺣﯿﺎط ﺧﻮد و در ﺻﺤﻨﻬﺎی
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و در ﺳﻌﻪ دروازه آب و در ﺳﻌﻪ دروازه اﻓﺮاﯾﻢ ،ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ17 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ از اﺳﯿﺮی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﺎم
ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻧﻮن ﺗﺎ آن روز ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ رخ ﻧﻤﻮد18 .و
ﻫﺮ روز از روز اول ﺗﺎ روز آﺧﺮ ،ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﺧﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻔﺖ روز ﻋﯿﺪ را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ .و
در روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
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و در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ روزهدار و ﭘﻼس درﺑﺮ و ﺧﺎک

ﺑﺮﺳﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ2 .و ذرﯾﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺟﻤﯿﻊ ﻏﺮﺑﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ،اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺧﻮد و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ3 .و در ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ،ﯾﮏ رﺑﻊ روز ﮐﺘﺎب
ﺗﻮرات ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و رﺑﻊ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
4و ﯾﺸﻮع و ﺑﺎﻧﯽ و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و ﺷﺒﻨﯿﺎ و ﺑﻨﯽ و ﺷﺮﺑﯿﺎ و ﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﯾﻨﻪ ﻻوﯾﺎن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ آواز
ﺑﻠﻨﺪ ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .آﻧﮕﺎه ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺸﻮع و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و ﺑﺎﻧﯽ و
ﺣﺸﺒﻨﯿﺎ و ﺷﺮﺑﯿﺎ و ﻫﻮدﯾﺎ و ﺷﺒﻨﯿﺎ و ﻓﺘﺤﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .و اﺳﻢ ﺟﻠﯿﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺑﺮﮐﺎت و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت اﻋﻠﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد6 .ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﯽ .ﺗﻮ ﻓﻠﮏ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﻮد آﻧﻬﺎ را و زﻣﯿﻦ را و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ
و درﯾﺎﻫﺎ را و ﻫﺮ ﭼﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪای و ﺗﻮ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺣﯿﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ و ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎن ﺗﻮ
را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ7 .ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ،آن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺮام را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی و او را از اور ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون
آوردی واﺳﻢ او را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدی8 .و دل او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد اﻣﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ وی ﻋﻬﺪ
ﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن را ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ذرﯾﺖ او ﺑﺪﻫﯽ و وﻋﺪه ﺧﻮد را وﻓﺎ ﻧﻤﻮدی ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯽ9 .و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﺪران ﻣﺎ را
در ﻣﺼﺮ دﯾﺪی و ﻓﺮﯾﺎد اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺷﻨﯿﺪی10 .و آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻤﯿﻊ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم زﻣﯿﻨﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد اﺳﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ11 .و درﯾﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺸﻖ
ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺗﺎ از ﻣﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻗﺐﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻬﺎی درﯾﺎ ﻣﺜﻞ
ﺳﻨﮓ در آب ﻋﻤﯿﻖ اﻧﺪاﺧﺘﯽ12 .و اﯾﺸﺎن را در روز ،ﺑﻪ ﺳﺘﻮن اﺑﺮ و در ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺗﺶ رﻫﺒﺮی
ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ راه را ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺳﺎزی13 .و ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن از آﺳﻤﺎن ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده و اﺣﮑﺎم راﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻊ ﺣﻖ و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادی.
14و ﺳﺒﺖ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪی و اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ و ﺷﺮاﯾﻊ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻨﺪهﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی15 .و ﻧﺎن از آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن دادی و آب از ﺻﺨﺮه ﺑﺮای
ﺗﺸﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن وﻋﺪه دادی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﯽ ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ.
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»16ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن و ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده ،ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اواﻣﺮ
ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ17 .و از ﺷﻨﯿﺪن اﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺒﻪای را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدی ﺑﯿﺎد
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ،ﺳﺮداری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ )ﺑﻪ زﻣﯿﻦ(
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﺪای ﻏﻔﺎر و ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ و دﯾﺮﻏﻀﺐ و ﮐﺜﯿﺮاﺣﺴﺎن ﺑﻮده،
اﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدی18 .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪهای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ) :ای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ(! اﯾﻦ ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،و اﻫﺎﻧﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ19 ،آﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ،اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدی ،و ﺳﺘﻮن اﺑﺮ در روز ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در
راه رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد از اﯾﺸﺎن دور ﻧﺸﺪ و ﻧﻪ ﺳﺘﻮن آﺗﺶ در ﺷﺐ ﮐﻪ راه را ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ20 .و روح ﻧﯿﮑﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﺸﺎن دادی و ﻣﻦ ﺧﻮﯾﺶ را
از دﻫﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺘﯽ و آب ﺑﺮای ﺗﺸﻨﮕﯽ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدی21 .و اﯾﺸﺎن را در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﺮورش دادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻟﺒﺎس اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺪرس ﻧﮕﺮدﯾﺪ و
ﭘﺎﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن ورم ﻧﮑﺮد22 .و ﻣﻤﺎﻟﮏ و ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪود ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدی
و زﻣﯿﻦ ﺳﯿﺤﻮن و زﻣﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺸﺒﻮن و زﻣﯿﻦ ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ23 .و
ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن اﻓﺰوده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن وﻋﺪه داده
ﺑﻮدی ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ ،درآوردی.
»24ﭘﺲ ،ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه ،زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن را ﮐﻪ ﺳﮑﻨﻪ
زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﯽ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﻧﻬﺎ و ﻗﻮﻣﻬﺎی زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ،ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اراده ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ25 .ﭘﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار و زﻣﯿﻨﻬﺎی
ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮ از ﻧﻔﺎﯾﺲ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن و
درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮهدار ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ و ﺧﻮرده و ﺳﯿﺮ ﺷﺪه و ﻓﺮﺑﻪ ﮔﺸﺘﻪ ،از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ
ﺗﻮ ﻣﺘﻠﺬذ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ26 .و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﺗﻤﺮد ﻧﻤﻮده ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
اﻧﺒﯿﺎی ﺗﻮ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻨﺪ و اﻫﺎﻧﺖ
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ27 .آﻧﮕﺎه ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺗﻨﮓ آورﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را از آﺳﻤﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدی و
ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ،ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن
رﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
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»28اﻣﺎ ﭼﻮن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن واﮔﺬاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﭼﻮن ﺑﺎز ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را از
آﺳﻤﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدی و ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺸﺎن را رﻫﺎﯾﯽ دادی29 .و
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ .اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﻮده ،اواﻣﺮ ﺗﻮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺠﺎ آورد از آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ،
ﺧﻄﺎ ورزﯾﺪﻧﺪ و دوﺷﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﮔﺮدﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻮده ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
»30ﻣﻌﻬﺬا ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺪارا ﻧﻤﻮدی و ﺑﻪ روح ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺎدت ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،اﻣﺎ ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻟﻬﺬا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﻮمﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮدی31 .اﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﺖ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻓﺎﻧﯽ ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺮک ﻧﻨﻤﻮدی ،زﯾﺮا
ﺧﺪای ﮐﺮﯾﻢ و رﺣﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ32 .و اﻵن ای ﺧﺪای ﻣﺎ ،ای ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﺟﺒﺎر و ﻣﻬﯿﺐ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و
رﺣﻤﺖ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری ،زﻧﻬﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎن و
اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺪران ﻣﺎ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﻮ از اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺷﻮر ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ
ﻗﻠﯿﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ33 .و ﺗﻮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهای ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺷﺮارت ورزﯾﺪهاﯾﻢ34 .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺳﺮوران و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اواﻣﺮ و ﺷﻬﺎدات ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدی ،ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ35 .و در
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن و در اﺣﺴﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدی و در زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ و ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
روی اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎدی ،ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و از اﻋﻤﺎل ﺷﻨﯿﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
»36اﯾﻨﮏ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻏﻼﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و در زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ دادی ﺗﺎ ﻣﯿﻮه و ﻧﻔﺎﯾﺲ آن
را ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،اﯾﻨﮏ در آن ﻏﻼﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ37 .و آن ،ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪای ﻣﯽآورد و اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺟﺴﺪﻫﺎی ﻣﺎ و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ
اراده ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻣﺎ در ﺷﺪت ﺗﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ38 «.و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﻣﺎ
ﻋﻬﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ،آن را ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و ﺳﺮوران و ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺎ آن را ﻣﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
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و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﻬﺮ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺤﻤﯿﺎی ﺗﺮﺷﺎﺗﺎ اﺑﻦ ﺣﮑﻠﯿﺎ و ﺻﺪﻗﯿﺎ2 .و

ﺳﺮاﯾﺎ و ﻋﺰرﯾﺎ و ارﻣﯿﺎ3 .و ﻓﺸﺤﻮر و اﻣﺮﯾﺎ و ﻣﻠﮑﯿﺎ4 .و ﺣﻄﻮش و ﺷﺒﻨﯿﺎ و ﻣﻠﻮک5 .و ﺣﺎرﯾﻢ و ﻣﺮﯾﻤﻮت
و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ6 .و داﻧﯿﺎل و ﺟﻨﺘﻮن و ﺑﺎروک7 .و ﻣﺸﻼم و اﺑﯿﺎ و ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ8 .و ﻣﻌﺰﯾﺎ و ﺑﻠﺠﺎی و ﺷﻤﻌﯿﺎ ،اﯾﻨﻬﺎ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ9 .و اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن :ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ازﻧﯿﺎ و ﺑﻨﻮی از ﭘﺴﺮان ﺣﯿﻨﺎداد و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ10 .و ﺑﺮادران
اﯾﺸﺎن ﺷﺒﻨﯿﺎ و ﻫﻮدﯾﺎ و ﻗﻠﯿﻄﺎ و ﻓﻼﯾﺎ و ﺣﺎﻧﺎن11 .و ﻣﯿﺨﺎ و رﺣﻮب و ﺣﺸﺒﯿﺎ12 .و زﮐﻮر و ﺷﺮﺑﯿﺎ و
ﺷﺒﻨﯿﺎ13 .و ﻫﻮدﯾﺎ و ﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻨﯿﻨﻮ14 .و ﺳﺮوران ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮش و ﻓﺤﺖ ﻣﻮآب و ﻋﯿﻼم و زﺗﻮ و ﺑﺎﻧﯽ15 .و
ﺑﻨﯽ و ﻋﺰﺟﺪ و ﺑﺎﺑﺎی16 .و ادوﻧﯿﺎ و ﺑﻐﻮای و ﻋﻮدﯾﻦ17 .و ﻋﺎﻃﯿﺮ و ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻋﺰور18 .و ﻫﻮدﯾﺎ و ﺣﺎﺷﻮم
و ﺑﯿﺼﺎی19 .و ﺣﺎرﯾﻒ و ﻋﻨﺎﺗﻮت و ﻧﯿﺒﺎی20 .و ﻣﺠﻔﯿﻌﺎش و ﻣﺸﻼم و ﺣﺰﯾﺮ21 .و ﻣﺸﯿﺰﺑﺌﯿﻞ و ﺻﺎدوق
و ﯾﺪوع22 .و ﻓﻠﻄﯿﺎ و ﺣﺎﻧﺎن و ﻋﻨﺎﯾﺎ23 .و ﻫﻮﺷﻊ و ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﺣﺸﻮب24 .و ﻫﻠﻮﺣﯿﺶ و ﻓﻠﺤﺎ و ﺷﻮﺑﯿﻖ25 .و
رﺣﻮم و ﺣﺸﺒﻨﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ26 .و اﺧﯿﺎ و ﺣﺎﻧﺎن و ﻋﺎﻧﺎن27 .و ﻣﻠﻮک و ﺣﺎرﯾﻢ و ﺑﻌﻨﻪ.
28و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و درﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
از اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮرات ﺧﺪا ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد و ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻄﺎﻧﺖ29 ،ﺑﻪ ﺑﺮادران و ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻠﺼﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﻌﻨﺖ و ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻮرات ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ30 ،و اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻫﻞ
زﻣﯿﻦ ﻧﺪﻫﯿﻢ و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ31 .و اﮔﺮ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ در روز ﺳﺒﺖ ،ﻣﺘﺎع
ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آذوﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را از اﯾﺸﺎن در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ و روزﻫﺎی ﻣﻘﺪس
ﻧﺨﺮﯾﻢ و )ﺣﺎﺻﻞ( ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺮ ﻗﺮض را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ32 .و ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮاﯾﺾ ﻗﺮار دادﯾﻢ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻣﺜﻘﺎل در ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻻزم داﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ33 .ﺑﺮای
ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪﯾﻪ آردی داﯾﻤﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﯾﻤﯽ در ﺳﺒﺖﻫﺎ و ﻫﻼﻟﻬﺎ و ﻣﻮاﺳﻢ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﮔﻨﺎه ﺗﺎ ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ.
34و ﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻗﻮم ،ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﻪ ﻫﯿﺰم اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ وﻗﺘﻬﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ 35و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺧﻮد و ﻧﻮﺑﺮﻫﺎی ﻫﻤﻪ
ﻣﯿﻮه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ را ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ 36و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖزادهﻫﺎی ﭘﺴﺮان
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و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺖزادهﻫﺎی ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ37 .و
ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺑﺮ ﺧﻤﯿﺮ ﺧﻮد را و ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را و ﻣﯿﻮه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد و ﻋﺸﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻻوﯾﺎن
ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن ﻋﺸﺮ را در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ38 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن
ﻋﺸﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﯽ از ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻻوﯾﺎن ﻋﺸﺮ ﻋﺸﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﯿﺎورﻧﺪ39 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻨﯽﻻوی ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﻏﻠﻪ و ﻋﺼﯿﺮ
اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺑﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻻت ﻗﺪس و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎﻧﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

11

و ﺳﺮوران ﻗﻮم در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ده

ﻧﻔﺮ ﯾﮑﻨﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﻮﻧﺪ2 .و ﻗﻮم ،ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ دل ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺒﺎرک
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ3 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوران ﺑﻠﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ) ،و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ و ﭘﺴﺮان ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪﻧﺪ(.
4ﭘﺲ در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺳﮑﻨﯽ' ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ،ﻋﻨﺎﯾﺎ
اﺑﻦ ﻋﺰﯾﺎ اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ اﻣﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﻔﻄﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ از ﺑﻨﯽﻓﺎرص5 .و ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ ﺑﺎروک ﺑﻦ ﮐﻠﺤﻮزه
اﺑﻦ ﺣﺰﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ6 .ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽﻓﺎرص ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ7 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺳﻠﻮ اﺑﻦ ﻣﺸﻼم ﺑﻦ
ﯾﻮﻋﯿﺪ ﺑﻦ ﻓﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﻗﻮﻻﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ اﯾﺘﺌﯿﻞ ﺑﻦ اﺷﻌﯿﺎ8 .و ﺑﻌﺪ از او ﺟﺒﺎی و ﺳﻼی ،ﻧﻪ ﺻﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ9 .و ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ زﮐﺮی ،رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﯾﻬﻮدا اﺑﻦ ﻫﺴﻨﻮآه ،رﺋﯿﺲ دوم ﺷﻬﺮ
ﺑﻮد10 .و از ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﯾﺪﻋﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ و ﯾﺎﮐﯿﻦ11 .و ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺻﺎدوق ﺑﻦ
ﻣﺮاﯾﻮت ﺑﻦ اﺧﯿﻄﻮب رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا12 .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ
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ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻧﻔﺮ .و ﻋﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﺮوﺣﺎم ﺑﻦ ﻓﻠﻠﯿﺎ اﺑﻦ اﻣﺼﯽ اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻓﺸﺤﻮر ﺑﻦ ﻣﻠﮑﯿﺎ.
13و ﺑﺮادران او ﮐﻪ رؤﺳﺎی آﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ .و ﻋﻤﺸﯿﺴﺎی ﺑﻦ ﻋﺰرﺋﯿﻞ ﺑﻦ اﺧﺰای
ﺑﻦ ﻣﺸﻠﯿﻤﻮت ﺑﻦ اﻣﯿﺮ14 .و ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ .و زﺑﺪﯾﺌﯿﻞ
ﺑﻦ ﻫﺠﺪوﻟﯿﻢ رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد15 .و از ﻻوﯾﺎن ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﺸﻮب ﺑﻦ ﻋﺰرﯾﻘﺎم ﺑﻦ ﺣﺸﺒﯿﺎ اﺑﻦ ﺑﻮﻧﯽ.
16و ﺷﺒﺘﺎی و ﯾﻮزاﺑﺎد ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا از رؤﺳﺎی ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﻣﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎ اﺑﻦ
زﺑﺪی ﺑﻦ آﺳﺎف ﭘﯿﺸﻮای ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ،ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻘﺒﻘﯿﺎ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ رﺋﯿﺲ دوم
ﺑﻮد و ﻋﺒﺪا اﺑﻦ ﺷﻤﻮع ﺑﻦ ﺟﻼل ﺑﻦ ﯾﺪوﺗﻮن18 .ﺟﻤﯿﻊ ﻻوﯾﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
19و درﺑﺎﻧﺎن ﻋﻘﻮب و ﻃﻠﻤﻮن و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ درﻫﺎ را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻧﻔﺮ.
20و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام در ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا )ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﺪﻧﺪ(21 .و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ در ﻋﻮﻓﻞ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺻﯿﺤﺎ و ﺟﺸﻔﺎ رؤﺳﺎی ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ 22و رﺋﯿﺲ ﻻوﯾﺎن در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻋﺰی اﺑﻦ ﺑﺎﻧﯽ اﺑﻦ ﺣﺸﺒﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎ از ﭘﺴﺮان آﺳﺎف ﮐﻪ
ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﻮد23 .زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد و ﻓﺮﯾﻀﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻐﻨﯿﺎن
ﺑﺮای اﻣﺮ ﻫﺮ روز در روزش24 .و ﻓﺘﺤﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﯿﺰﺑﺌﯿﻞ از ﺑﻨﯽزارح ﺑﻦ ﯾﻬﻮدا از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای
ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮر ﻗﻮم ﺑﻮد25 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا در ﻗﺼﺒﻪﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ و
دﻫﺎت آن و دﯾﺒﻮن و دﻫﺎت آن و ﯾﻘﺒﺼﯿﺌﯿﻞ و دﻫﺎت آن26 .و در ﯾﺸﻮع و ﻣﻮﻻده و ﺑﯿﺖﻓﺎﻟﻂ27 .و
در ﺣﺼﺮ ﺷﻮﻋﺎل و ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ و دﻫﺎت آن28 .و در ﺻﻘﻠﻎ و ﻣﮑﻮﻧﻪ و دﻫﺎت آن29 .و در ﻋﯿﻦرﻣﻮن و
ﺻﺮﻋﻪ و ﯾﺮﻣﻮت30 .و زاﻧﻮح و ﻋﺪﻻم و دﻫﺎت آﻧﻬﺎ و ﻻﮐﯿﺶ و ﻧﻮاﺣﯽ آن و ﻋﺰﯾﻘﻪ و دﻫﺎت آن.
ﭘﺲ از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ وادی ﻫﻨﻮم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ31 .و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﺟﺒﻊ ﺗﺎ ﻣﮑﻤﺎش ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻋﯿﺎ
و ﺑﯿﺖﯾﻞ و دﻫﺎت آن32 .و ﻋﻨﺎﺗﻮت و ﻧﻮب و ﻋﻨﻨﯿﻪ33 ،و ﺣﺎﺻﻮر و راﻣﻪ و ﺟﺘﺎﯾﻢ34 ،و ﺣﺎدﯾﺪ و
ﺻﺒﻮﻋﯿﻢ و ﻧﺒﻼط35 ،و ﻟﻮد و اوﻧﻮ و وادی ﺣﺮاﺷﯿﻢ36 .و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻻوﯾﺎن در ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
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و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زرﺑﺎﺑﻞ ﺑﻦ ﺷﺌﻠﺘﯿﺌﯿﻞ و ﯾﺸﻮع ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺮاﯾﺎ و

ارﻣﯿﺎ و ﻋﺰرا2 .اﻣﺮﯾﺎ و ﻣﻠﻮک و ﺣﻄﻮش3 .و ﺷﮑﻨﯿﺎ و رﺣﻮم و ﻣﺮﯾﻤﻮت4 .و ﻋﺪو و ﺟﻨﺘﻮی و اﺑﯿﺎ5 .و
ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺪﯾﺎ و ﺑﻠﺠﻪ6 .و ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ و ﯾﺪﻋﯿﺎ7 .و ﺳﻠﻮ و ﻋﺎﻣﻮق و ﺣﻠﻘﯿﺎ و ﯾﺪﻋﯿﺎ .اﯾﻨﺎن
رؤﺳﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن در اﯾﺎم ﯾﺸﻮع ﺑﻮدﻧﺪ8 .و ﻻوﯾﺎن :ﯾﺸﻮع و ﺑﻨﻮی و ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و ﺷﺮﺑﯿﺎ
و ﯾﻬﻮدا و ﻣﺘﻨﯿﺎ ﮐﻪ او و ﺑﺮادراﻧﺶ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺗﺴﺒﯿﺢﺧﻮاﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ9 .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﻘﺒﻘﯿﻪ و ﻋﻨﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن در ﺟﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ10 .و ﯾﺸﻮع ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ را
آورد و اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﯾﻮﯾﺎداع را آورد11 .و ﯾﻮﯾﺎداع ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را آورد و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﯾﺪوع را آورد12 .و در اﯾﺎم
ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﺮاﯾﺎ ﻣﺮاﯾﺎ و از ارﻣﯿﺎ ﺣﻨﻨﯿﺎ13 .و از ﻋﺰرا،
ﻣﺸﻼم و از اﻣﺮﯾﺎ ،ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن14 .و از ﻣﻠﯿﮑﻮ ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و از ﺷﺒﻨﯿﺎ ،ﯾﻮﺳﻒ15 .و از ﺣﺎرﯾﻢ ،ﻋﺪﻧﺎ و از
ﻣﺮاﯾﻮت ،ﺣﻠﻘﺎی16 .و از ﻋﺪو ،زﮐﺮﯾﺎ و از ﺟﻨﺘﻮن ،ﻣﺸﻼم17 .و از اﺑﯿﺎ ،زﮐﺮی و از ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮﻋﺪﯾﺎ،
ﻓﻠﻄﺎی18 .و از ﺑﻠﺠﻪ ،ﺷﻤﻮع و از ﺷﻤﻌﯿﺎ ،ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن19 .و از ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ ،ﻣﺘﻨﺎی و از ﯾﺪﻋﯿﺎ ،ﻋﺰی20 .و از
ﺳﻼی ،ﻗﻼی و از ﻋﺎﻣﻮق ،ﻋﺎﺑﺮ21 .و از ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﺣﺸﺒﯿﺎ و از ﯾﺪﻋﯿﺎ ،ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ.
22و رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن ،در اﯾﺎم اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﯾﺪوع ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﻓﺎرﺳﯽ23 .و رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﺑﻨﯽﻻوی در ﮐﺘﺎب ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم ﺗﺎ اﯾﺎم
ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ24 .و رؤﺳﺎی ﻻوﯾﺎن ،ﺣﺸﺒﯿﺎ و ﺷﺮﺑﯿﺎ و ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و
ﺑﺮادراﻧﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ،ﺗﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن داود ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻗﻪ ،ﺣﻤﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ25 .و ﻣﺘﻨﯿﺎ و ﺑﻘﺒﻘﯿﺎ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و ﻣﺸﻼم و ﻃﻠْﻤﻮن و ﻋﻘﻮب درﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی
دروازهﻫﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ26 .اﯾﻨﺎن در اﯾﺎم ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق و در اﯾﺎم ﻧﺤﻤﯿﺎی واﻟﯽ
و ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.
27و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻻوﯾﺎن را از ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺪ و ﺳﺮود ﺑﺎ دف و ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد آن را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
28ﭘﺲ ﭘﺴﺮان ﻣﻐﻨﯿﺎن ،از داﯾﺮه ﮔﺮداﮔﺮد اورﺷﻠﯿﻢ و از دﻫﺎت ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ29 .و از
ﺑﯿﺖﺟﻠﺠﺎل و از ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺟﺒﻊ و ﻋﺰﻣﻮت ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﻪ اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد
دﻫﺎت ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ30 .و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﻮم و دروازهﻫﺎ و ﺣﺼﺎر را
ﻧﯿﺰ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ31 .و ﻣﻦ رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺼﺎر آوردم و دو ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺰرگ از ﺗﺴﺒﯿﺢﺧﻮاﻧﺎن
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ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺼﺎر ﺗﺎ دروازه ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﻤﺎﻋﯽ
رﻓﺘﻨﺪ.
32و در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ،ﻫﻮﺷﻌﯿﺎ و ﻧﺼﻒ رؤﺳﺎی ﯾﻬﻮدا33 .و ﻋﺰرﯾﺎ و ﻋﺰرا و ﻣﺸﻼم34 .و ﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺷﻤﻌﯿﺎ و ارﻣﯿﺎ35 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ
ﻣﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ اﺑﻦ زﮐﻮر ﺑﻦ آﺻﺎف36 .و ﺑﺮادران او ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﻋﺰرﯾﺌﯿﻞ و ﻣﻠﻼی و ﺟﻠﻼی و ﻣﺎﻋﺎی و
ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا و ﺣﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داود ﻣﺮد ﺧﺪا ،و ﻋﺰرای ﮐﺎﺗﺐ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد37 .ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد دروازه ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ زﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮ داود ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺣﺼﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪ داود ،ﺗﺎ
دروازه آب ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق رﻓﺘﻨﺪ38 .و ﻓﺮﻗﻪ دوم ،ﺗﺴﺒﯿﺢﺧﻮاﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺟﻤﺎﻋﯽ
رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ و ﻧﺼﻒ ﻗﻮم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺼﺎر ،از ﻧﺰد ﺑﺮج ﺗﻨﻮر ﺗﺎ ﺣﺼﺎر ﻋﺮﯾﺾ در ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﯿﻢ39 .و
اﯾﺸﺎن از ﺑﺎﻻی دروازه اﻓﺮاﯾﻢ و ﺑﺎﻻی دروازه ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﺎﻻی دروازه ﻣﺎﻫﯽ و ﺑﺮج ﺣﻨﻨﺌﯿﻞ و ﺑﺮج ﻣﺌﻪ ﺗﺎ
دروازه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان )رﻓﺘﻪ( ،ﻧﺰد دروازه ﺳﺠﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ40 .ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢﺧﻮاﻧﺎن در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻦ و ﻧﺼﻒ ﺳـﺮوران اﯾﺴﺘﺎدﯾـﻢ41 .و اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﯿﮑﺎﯾـﺎ و
اﻟﯿﻮﻋﯿﻨـﺎی و زﮐﺮﯾـﺎ و ﺣﻨﻨﯿـﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ42 ،و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و اﻟﻌﺎزار و ﻋﺰی و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و
ﻣﻠﮑﯿﺎ و ﻋﯿﻼم و ﻋﺎزر ،و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﯾﺰرﺣﯿﺎی وﮐﯿـﻞ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ.
43و در آن روز ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ،ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻧﯿﺰ ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ اورﺷﻠﯿﻢ از ﺟﺎﯾﻬﺎی دور
ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ44 .و در آن روز ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ و ﻧﻮﺑﺮﻫﺎ و ﻋﺸﺮﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺼﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را از ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮرات در آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا درﺑﺎره ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ45 .و
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﮑﻢ داود و ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ودﯾﻌﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد و ﻟﻮازم ﺗﻄﻬﯿﺮ
را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ46 .زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﺎم داود و آﺳﺎف از ﻗﺪﯾﻢ ،رؤﺳﺎی ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮودﻫﺎی ﺣﻤﺪ و
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺮای ﺧﺪا )ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ(47 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﺎم زرﺑﺎﺑﻞ و در اﯾﺎم ﻧﺤﻤﯿﺎ ،ﺣﺼﻪﻫﺎی
ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن را روز ﺑﻪ روز ﻣﯽدادﻧﺪ و اﯾﺸﺎن وﻗﻒ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن وﻗﻒ ﺑﻪ
ﺑﻨﯽﻫﺎرون ﻣﯽدادﻧﺪ.
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در آن روز ،ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻗﻮم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در آن ﻧﻮﺷﺘﻪای ﯾﺎﻓﺖ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪا داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ2 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﻧﺎن و آب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﻪ ﺿﺪ اﯾﺸﺎن اﺟﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﺪای ﻣﺎ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد3 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ را از
ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
4و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻃﻮﺑﯿﺎ
ﻗﺮاﺑﺘﯽ داﺷﺖ5 .و ﺑﺮای او ﺣﺠﺮه ﺑﺰرگ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻗﺒﻞ از آن ﻫﺪاﯾﺎی آردی و
ﺑﺨﻮر و ﻇﺮوف را و ﻋﺸﺮ ﮔﻨﺪم و ﺷﺮاب و روﻏﻦ را ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻻوﯾﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎن و درﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮد و
ﻫﺪاﯾﺎی اﻓﺮاﺷﺘﻨﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ6 .و در ﻫﻤﻪ آن وﻗﺖ ،ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮدم زﯾﺮا در ﺳﺎل
ﺳﯽ و دوم ارﺗﺤﺸﺴﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ از ﭘﺎدﺷﺎه رﺧﺼﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ.
7و ﭼﻮن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪم ،از ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ درﺑﺎره ﻃﻮﺑﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﺮهای
ﺑﺮاﯾﺶ در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،آﮔﺎه ﺷﺪم8 .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪه،
ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮﺑﯿﺎ را از ﺣﺠﺮه ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻢ9 .و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ ﺣﺠﺮه را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
و ﻇﺮوف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻫﺪاﯾﺎ و ﺑﺨﻮر را در آن ﺑﺎز آوردم.
10و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺼﻪﻫﺎی ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻻوﯾﺎن
و ﻣﻐﻨﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ11 .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﺮوران
ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﯾﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در ﺟﺎﯾﻬﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدم12 .و ﺟﻤﯿﻊ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻋﺸﺮ ﮔﻨﺪم و ﻋﺼﯿﺮ اﻧﮕﻮر و روﻏﻦ را در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ آوردﻧﺪ.
13و ﺷﻠﻤﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ و ﺻﺎدوق ﮐﺎﺗﺐ و ﻓﺪاﯾﺎ را ﮐﻪ از ﻻوﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی
اﯾﺸﺎن ،ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ زﮐﻮر ﺑﻦ ﻣﺘﻨﯿﺎ را ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺸﺎن را اﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎر اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﺼﻪﻫﺎی ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
14ای ﺧﺪاﯾﻢ ﻣﺮا درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺎد آور و ﺣﺴﻨﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد و وﻇﺎﯾﻒ
آن ﮐﺮدهام ﻣﺤﻮ ﻣﺴﺎز.
15در آن روزﻫﺎ ،در ﯾﻬﻮدا ﺑﻌﻀﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺮﺧﺸﺘﻬﺎ را در روز ﺳﺒﺖ ﻣﯽﻓﺸﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ و اﻻﻏﻬﺎ را ﺑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮاب و اﻧﮕﻮر و اﻧﺠﯿﺮ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ را ﻧﯿﺰ در روز
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ﺳﺒﺖ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﺄﮐﻮﻻت در آن روز ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدم.
16و ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﺻﻮر ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ و در روز
ﺳﺒﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و اﻫﻞ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
17ﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و روز ﺳﺒﺖ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ 18آﯾﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و آﯾﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وارد ﻧﯿﺎورد؟ و ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺖ را ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻏﻀﺐ را ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ19 «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دروازهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺳﺒﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ دروازهﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻗﺪﻏﻦ ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺖ ﻧﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از
ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ دروازهﻫﺎ ﻗﺮار دادم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎر در روز ﺳﺒﺖ آورده ﻧﺸﻮد.
20ﭘﺲ ﺳﻮداﮔﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ،ﯾﮏ دو دﻓﻌﻪ ﺑﯿﺮون از اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺐ را
ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ21 .اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻧﺰد دﯾﻮار ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ اﮔﺮ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﻧﺪازم «.ﭘﺲ از آﻧﻮﻗﺖ دﯾﮕﺮ در روز ﺳﺒﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
22و ﻻوﯾﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻣﺪه ،دروازهﻫﺎ را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ روز ﺳﺒﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﻮد .ای ﺧﺪاﯾﻢ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎد آور و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺜﺮت رﺣﻤﺖ ﺧﻮد،
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ.
23در آن روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را دﯾﺪم ،ﮐﻪ زﻧﺎن از اﺷﺪودﯾﺎن و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻣﻮآﺑﯿﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ24 .و ﻧﺼﻒ ﮐﻼم ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ،در زﺑﺎن اﺷﺪود ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻬﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم و آن ﻗﻮم25 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را
ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن را زدم و ﻣﻮی اﯾﺸﺎن را ﮐﻨﺪم و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ داده ،ﮔﻔﺘﻢ:
»دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻫﯿﺪ و دﺧﺘﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﮕﯿﺮﯾﺪ26 .آﯾﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﻮرزﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در اﻣﺖﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ او ﻧﺒﻮد؟ و اﮔﺮ ﭼﻪ او ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮد و ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ او را ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ27 .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺷﺮارت ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺸﻮﯾﻢ و زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﻢ؟«
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28و ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﻦ اﻟْﯿﺎﺷﯿﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ ،داﻣﺎد ﺳﻨﺒﻠﻂ ﺣﻮروﻧﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ او را
از ﻧﺰد ﺧﻮد راﻧﺪم.
29ای ﺧﺪای ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎد آور ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ و ﻋﻬﺪ ﮐﻬﺎﻧﺖ و ﻻوﯾﺎن را ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
30ﭘﺲ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ و وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾـﺎن را ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد31 .و ﻫﺪاﯾـﺎی ﻫﯿـﺰم ،در زﻣﺎن ﻣﻌﯿـﻦ و ﻧﻮﺑﺮﻫـﺎ را
ﻧﯿﺰ.
ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎد آور.
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