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ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب دوم ﺗﻮارﯾﺦ اداﻣﮥ ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ را
از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه او را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺎط ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ذ ﮐﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻮرش ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎل ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و
ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵٨۶ق.م .واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﻓﺼﻞ ٩ - ١
اﻟﻒ :ﺳﺎﻟﻬﺎی اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﻓﺼﻞ ١
ب :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه :ﻓﺼﻞ ٧ - ٢
ج :ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﻓﺼﻞ ٩ - ٨
ﺷﻮرش ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎل :ﻓﺼﻞ ١٠
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮد :ﻓﺼﻞ ١٣ :٣۶ - ١١
ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ٢٣ - ١۴ :٣۶
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ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:٣ـ(١۵
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١ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺘﺪری ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای او ﻫﻤﺮاﻫﺶ
.
ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ٣–٢ .او ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﺪ ﻧﻔﺮی و ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ،ﻗﻀﺎت ،رﻫﺒﺮان ﻗﻮم و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﭙﻪای ﮐﻪ در ﺟِﺒﻌﻮن واﻗﻊ ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻧﺮا در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار
داﺷﺖ)۴ .ﯾﮏ ﺧﯿﻤﮥ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺮا ﺳﺎﺧﺖ و
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻗﺮﯾﺖﯾﻌﺎرﯾﻢ آورد در آن ﺧﯿﻤﻪ ﻗﺮار داد(.
۵ﺑﺮﻋﻼوه ،ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺰلﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ اوری ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ در ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ۶ .آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﭘﯿﺸﺮوی آن ﺧﯿﻤﻪ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﻮد و ﯾﮑﻬﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
٧در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﺪﻫﻢ؟« ٨ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرم ،داود ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدی و ﺣﺎﻻ ﻣﺮا
ﺑﺠﺎی او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی٩ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ وﻋﺪهای ﮐﻪ دادهای
وﻓﺎ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎراﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﯽ.
١٠ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،در ﻏﯿﺮ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ
ﺗﻮ اداره ﮐﻨﻢ١١ «.ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب او ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن آرزوی ﻗﻠﺒﯽات ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ و از ﻣﻦ داراﺋﯽ ،ﺛﺮوت ،ﺣﺸﻤﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮگ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ و ﺣﺘﯽ
ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻧﮑﺮدی و در ﻋﻮض ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯽ١٢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺑﻪ ﺗﻮ آن ﻗﺪر ﺛﺮوت ،ﺣﺸﻤﺖ و
ﻋﺰت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ دﯾﺪه و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
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ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢۶:١٠ـ٢٩؛ دوم ﺗﻮارﯾﺦ ٢۵:٩ـ(٢٨
١٣ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺧﯿﻤﮥ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ ،ﺟِﺒﻌﻮن را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ١۴ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﭙﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮑﻬﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻋﺮادۀ ﺟﻨﮕﯽ و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار ﺑﻮد ﺟﻤﻊ
ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻋﺪه را ﺑﺮای ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻘﯿﻪ را در ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺮادهﺟﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻤﺎﺷﺖ١۵ .در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻨﮓ را داﺷﺖ و ﭼﻮب ﺳﺮو ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﻋﺎدی ﻓﺮاوان ﺑﻮد.
١۶ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﺳﭙﻬﺎ را از ﻣﺼﺮ و ﺳﯿﺴﻠﯽ وارد ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎﺟﺮان ﺷﺎه
آنﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ١٧ .ﻫﺮ ﻋﺮاده را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه و ﯾﮏ اﺳﭗ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه از ﻣﺼﺮ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و اراﻣﯿﺎن دوﺑﺎره
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:۵ـ ١٨و ١٣:٧ـ(١۴
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١ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﮏ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ
.
ﺑﺮای ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﻨﺪ٢ .ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ،ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺘﺮاﺷﯽ در ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ و
ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﺑﻐﺮض ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮد.
٣
ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺣﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺪرم،
داود ﭼﻮب ﺳﺮو ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺼﺮ او را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻫﻢ ارﺳﺎل ﮐﻦ۴ .زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﻨﻢ .آن ﺑﻨﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ
دود ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮص را ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را در ﻫﺮ ﺻﺒﺢ
و ﺷﺎم ،در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،در ﻣﺎه ﻧﻮ و دﯾﮕﺮ روزﻫﺎی ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﮥ اﺑﺪی اﺳﺖ از
٣
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ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ۵ .ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آﺑﺎد ﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖﺗﺮ اﺳﺖ۶ .اﻣﺎ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای او ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻬﻨﺎ و ﺑﺰرﮔﯽ
آن ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ او را ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه او را ﺑﺴﺎزم؟ ﻣﻦ
ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ دود ﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﺑﺮای او ﻣﯽﺳﺎزم٧ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﺑﺮﻧﺞ
و آﻫﻦ و ﺑﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ارﻏﻮاﻧﯽ ،ﺳﺮخ و ﻻﺟﻮردی ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺣﮑﺎ ﮐﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺪرم ،داود آنﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده

ﺑﻮد ﯾﮑﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ٨ .ﻋﻼوﺗﺎً ﭼﻮب ﺳﺮو ،ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﺻﻨﺪل را ﻫﻢ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﻔﺮﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮ در ﺑﺮﯾﺪن ﭼﻮب و ﻓﻦ ﻧﺠﺎری ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ٩ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازۀ زﯾﺎد
ﭼﻮب ﺿﺮورت دارﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آﺑﺎد ﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ

و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد١٠ .و ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻮب را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،دو ﻫﺰار ﺗُﻦ
ﮔﻨﺪم ،دو ﻫﺰار ﺗُﻦ ﺟﻮ ،ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ
ﻣﯽدﻫﻢ«.
١١ﺣﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ،در ﺟﻮاب او ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ» :از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ دارد ،ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد١٢ ،ﺳﭙﺎس ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ
داود ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺣﮑﯿﻢ ،داﻧﺎ و ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﻨﺪ١٣ .اﯾﻨﮏ ﺣﻮرامآﺑﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ
ﻣﺎﻫﺮ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﺪﻣﺘﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ١۴ .ﻣﺎدر او از ﻣﺮدم دان و ﭘﺪرش
از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮر اﺳﺖ .او در ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﺑﺮﻧﺞ ،آﻫﻦ ،ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در رﺷﺘﮥ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎن ﻧﻔﯿﺲ ارﻏﻮاﻧﯽ ،ﺳﺮخ و ﻻﺟﻮردی و
در ﻓﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺣﮑﺎ ﮐﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﺰاﺋﯽ دارد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﻮ و آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﭘﺪرت داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ١۵ .در ﺑﺎرۀ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺷﺮاب
و روﻏﻦ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ١۶ .ﻣﻦ
ﭼﻮب ﻣﻮرد ﺿﺮورت را از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از
ﻃﺮف درﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﯾﺎﻓﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻤﺎ آﻧﺮا از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
۴
.

.

ﻧﻘﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ«.
١٧ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺣﺼﺎﺋﯿﮥ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
)ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ اﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺪرش ،داود ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد( ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
آنﻫﺎ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد١٨ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ،ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در ﻣﻌﺪن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺳﻪ
ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
اﻋﻤﺎر ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:۶ـ(٣٨
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٢–١ﺳﻠﯿﻤﺎن آﺑﺎدﮐﺮدن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﺎه دوم ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم
.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻮرﯾﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد .آﻧﺠﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه
اَرﻧﺎنِ ﯾﺒﻮﺳﯽ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺪرش ،داود ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،داود ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
٣ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻮل ﺳﯽ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ده ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد۴ .ﺑﺮﻧﺪۀ
ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه دارای ده ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻋﺮض ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻮد
و ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ .دﯾﻮارﻫﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورقﺷﺎﻧﯽ
ﮐﺮد۵ .ﺳﺎﻟﻮن ﺑﺰرگ آن را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورقﺷﺎﻧﯽ
ﮐﺮد و در آن ﻧﻘﺸﻬﺎی درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد۶ .دﯾﻮارﻫﺎی
آن را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮد و ﻃﻼﺋﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد ﻃﻼی ﻓﺮواﯾﻢ
ﺑﻮد٧ .دﯾﻮارﻫﺎ ،آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎ ،دروازهﻫﺎ و ﭼﻮﮐﺎﺗﻬﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﻼ ورقﺷﺎﻧﯽ و
دﯾﻮارﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻟﺪار ﺣﮑﺎ ﮐﯽ ﮐﺮد٨ .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﯿﻦ
ﻗﺪساﻻﻗﺪاس در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻋﺮض ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ده ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و
ده ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻃﻮل داﺷﺖ .آن را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ،ﺑﻪ وزن ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺗُﻦ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ٩ .وزن ﻣﯿﺨﻬﺎی ﻃﻼﺋﯽ ﺷﺸﺼﺪ ﮔﺮام ﺑﻮد .اﻃﺎقﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورقﺷﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
١٠در ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺠﺴﻤﮥ دو ﮐﺮوب ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺮب ،را
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورقﺷﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ١١ .ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻫﺮ دو
ﻓﺮﺷﺘﻪ ده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد١٢ .ﯾﮏ ﺑﺎل ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮐﻪ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ ﺑﻪ دﯾﻮار
اﻃﺎق و ﺑﺎل دﯾﮕﺮ آن ﺑﺎ ﺑﺎل ﻓﺮﺷﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس داﺷﺖ١٣ .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎی
۵
.

.

ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده و روی ﺷﺎن ﺑﻄﺮف داﺧﻞ اﻃﺎق ﺑﻮد١۴ .ﯾﮏ ﭘﺮدۀ ﻧﺎزک ﮐﺘﺎﻧﯽ،
ﺑﺮﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ ،ﺳﺮخ و ﻻﺟﻮردی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
١۵ﺑﺮای ﭘﯿﺶ روی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه دو ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻫﻔﺪه و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎج ﺳﺮ آنﻫﺎ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد١۶ .ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای
ﯾﮑﺼﺪ اﻧﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮد١٧ .ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را در ﭘﯿﺶ روی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﯾﮑﯽ را
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و دﯾﮕﺮ آن را در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻗﺮار داد .ﺳﺘﻮن ﻃﺮف
راﺳﺖ را ﯾﺎ ﮐﯿﻦ و ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﻮﻋﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺳﺎﻣﺎن و اﺛﺎﺛﯿﮥ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢٣:٧ـ(۵١

۴

١ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ده ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ده ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و
.
ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ٢ .ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺣﻮض ﻣﺪور رﯾﺨﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ
ﻗﻄﺮ آن ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ،ﺑﻠﻨﺪی آن دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ﻣﺤﯿﻂ آن ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد٣ .دورادور
زﯾﺮ ﻟﺐ ﺣﻮض ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮔﺎو ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺑﻮد .ﺣﻮض و ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺗﮑﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۴ .ﺣﻮض ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ
دوازده ﮔﺎو ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﻪ ﺗﺎی آنﻫﺎ رو ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ،ﺳﻪ ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ،ﺳﻪ
ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﺳﻪ ﺗﺎی دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻣﺸﺮق داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺮ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻄﺮف
ﺑﯿﺮون ﺑﻮد۵ .ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮار ﺣﻮض ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ،ﻟﺐ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﺐ ﭘﯿﺎﻟﻪ
و ﺧﻮد ﺣﻮض ﺑﺼﻮرت ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺼﺖ
ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ آب را داﺷﺖ۶ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ده ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎی آنﻫﺎ را در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﭘﻨﺞ ﺗﺎی دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ را
در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻗﺮار داد .از آب ﺣﻮض ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﺎﻫﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﺪ.
٧ﺑﻌﺪ ده ﺷﻤﻌﺪان ﻃﻼ را ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﻨﺞ ﻋﺪد آنﻫﺎ را
در ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ را در ﻃﺮف ﭼﭗ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻗﺮار داد.
٨ده ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﮥ آنﻫﺎ را ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﮥ دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﭼﭗ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﺼﺪ ﺟﺎم ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
٩ﯾﮏ ﺣﻮﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﯾﮏ ﺣﻮﯾﻠﯽ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻪ دروازهﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ورقﺷﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ١٠ .ﺣﻮض ﺑﺰرگ را در ﮐﻨﺞ
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ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻗﺮار داد.
١١ﺑﻌﺪ ﺣﻮرام ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد دﯾﮓ ،ﺧﺎ ک اﻧﺪاز و ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ او ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ١٢ :دو ﺳﺘﻮن؛ ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺮ دو ﺳﺘﻮن؛
دو ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎی ﺗﺎﺟﻬﺎی دو ﺳﺘﻮن؛ ١٣ﭼﻬﺎرﺻﺪ اﻧﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ دو رﺷﺘﻪ
از ﺑﺎﻻی ﺗﺎﺟﻬﺎ آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ؛ ١۴ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی آنﻫﺎ؛ ١۵ﺣﻮض ﺑﺰرگ و
دوازده ﮔﺎو زﯾﺮ آن؛ ١۶دﯾﮓ ،ﮐﺎﺳﻪ ،ﺧﺎ کاﻧﺪاز ،ﭘﻨﺠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم .ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم
ﻣﺘﺬﮐﺮه را ﺣﻮرام ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،از ﺑﺮﻧﺞ ﺻﯿﻘﻠﯽ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ.

١٧ﮐﺎر رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی آنﻫﺎ را ،ﭘﺎدﺷﺎه در وادی درﯾﺎی اُردن ﺑﯿﻦ ﺳﮑُﻮت و ﺻﺮده
در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﮔﻠﯽ اﻧﺠﺎم داد١٨ .ﻣﻘﺪار ﺑﺮﻧﺠﯽ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﻮازم
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهای زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ وزن آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ.
١٩ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎن و ﻟﻮازم ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﻗﺒﯿﻞ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻃﻼﺋﯽ ،ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎن ﻣﻘﺪس٢٠ ،ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎ و ﺷﻤﻌﻬﺎی ﻃﻼﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت
آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه٢١ ،ﮔﻠﻬﺎ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎ ،اﻧﺒﺮﻫﺎ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ؛
٢٢ﮔﻠﮕﯿﺮﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻬﺎ ،ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ و ﻣﻨﻘﻞ ﻫﺎ ـ ﻫﻤﻪ از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ـ دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه،
دروازۀ دﺧﻮل ﻗﺪساﻻﻗﺪاس و دروازهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﻫﻢ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ.

۵

١ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ
.
اﺷﯿﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،داود وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورد .ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه و
ﺳﺎﯾﺮ آﻻت را در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:٨ـ(٩
٢ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺷﻬﺮ داود ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﯿﺎورﻧﺪ٣ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺎه
ﻫﻔﺘﻢ در ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ۴ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻻوﯾﺎن ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ۵و ﻫﻤﺮاه ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه آوردﻧﺪ۶ .آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر
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داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺷﺪ آﻧﺮا ﺣﺴﺎب ﮐﺮد٧ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺠﺎی ﻣﺨﺼﻮص آن در
ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه آوردﻧﺪ و ﺑﺰﯾﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻘﺮب،
ﻗﺮار دادﻧﺪ٨ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ آنﻫﺎ
ﭘﻬﻦ ﺑﻮدﻧﺪ٩ .ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن آﻧﻘﺪر دراز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ
از ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺪساﻻﻗﺪاس دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﺮون دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻬﻤﺎن وﺿﻊ ﻗﺮار دارﻧﺪ١٠ .در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ دو ﻟﻮﺣﮥ ﺳﻨﮕﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﺣﻮرﯾﺐ در آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ.
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ
١١ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﯾﮑﺠﺎ و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﻬﺎرت را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ١٣–١٢ .ﻫﻤﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻻوی،
ﯾﻌﻨﯽ آﺳﺎف ،ﻫﯿﻤﺎن ،ﯾﺪوﺗﻮن ،ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﺷﺎن ،ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی
ﻧﻔﯿﺲ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﯾﺮه و رﺑﺎب و ﭼﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺎﻫﻦ
ﺳﺮﻧﺎﻧﻮاز در ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﺮود ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺮود را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن او ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ
و رﺣﻤﺖ اﺑﺪی اﺳﺖ«.
١۴
آﻧﮕﺎه ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ از اﺑﺮ ﺷﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را
اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺧﻄﺎﺑﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٢:٨ـ(٢١
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١آﻧﮕﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻈﯽ
.
ﺳﺎ ﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮم٢ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺠﻠﻠﯽ آﺑﺎد ﮐﺮدهام ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ اﺑﺪ در آن ﺳﺎ ﮐﻦ ﺑﺎﺷﯽ«.
٣ﺑﻌﺪ رو ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﭙﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ۴ .ﭘﺎدﺷﺎه
از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﺳﭙﺎس ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ! او ﺑﻪ وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺪرم ،داود داده ﺑﻮد ،وﻓﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد»۵ :از ﻫﻤﺎن روزﯾﮑﻪ
٨
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ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ،ﻫﯿﭻ ﺷﻬﺮی را در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮاﯾﻢ آﺑﺎد ﺷﻮد،
و ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎﺷﺪ۶ .اﻣﺎ اورﺷﻠﯿﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﯾﺎد ﺷﻮد و داود را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ«.
٧آرزوی ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺪرم ،داود اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺴﺎزد٨ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن در دل ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯽ ،ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی٩ ،اﻣﺎ
ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮت ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ ،او
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
١٠ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﻋﺪهای ﮐﻪ داده ﺑﻮد وﻓﺎ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرم،
داود ﺷﺪم و ﻗﺮار وﻋﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺎزم١١ .و ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺻﻨﺪوﻗﯽ را ﻗﺮار دادم ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد«.
دﻋﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢٢:٨ـ(۵٣
١٢ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎد و
دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد١٣ .ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺣﻮﯾﻠﯽ ﺑﯿﺮون ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض آن دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی آن ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .او ﺑﺎﻻی
آن رﻓﺖ و در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زاﻧﻮ زد ،دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ١۴و ﮔﻔﺖ:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﻧﻪ در آﺳﻤﺎن و ﻧﻪ در
زﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻬﺪت وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ از ﺻﻤﯿﻢ دل
راه ﺗﺮا دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯽ١۵ .ﺗﻮ وﻋﺪهای
را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ،داود داده ﺑﻮدی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدی .ﺑﻠﯽ ،ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺖ وﻋﺪه
ﻓﺮﻣﻮدی و اﻣﺮوز ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻧﺮا ﺑﺠﺎ آوردی١۶ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻋﺪۀ دﯾﮕﺮت را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات داود
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دادی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدی» :ا ﮔﺮ اوﻻدهات ﺑﺮاه راﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ و
ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد١٧ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آن ﻗﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪهات داود دادی ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
١٨اﻣﺎ آﯾﺎ ای ﺧﺪا ،واﻗﻌﺎً ﺑﺎ آدﻣﯿﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آﺳﻤﺎن
و ﺣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﺗﺮا ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدم١٩ .اﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﻣﻦ! ﺑﻪ دﻋﺎ و ﻋﺮض اﯾﻦ ﺑﻨﺪهات ﮔﻮش ﺑﺪه .ﺑﻪ زاری و ﮔﺮﯾﮥ اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺎرت ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و دﻋﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ.
٢٠از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز ﻣﺮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺎﺷﯽ ،زﯾﺮا
ﺧﻮدت ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻋﺎی
ﻣﺮا ﮐﻪ رو ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﯽآورم ،اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ٢١ .ﺑﻠﯽ ،دﻋﺎ
و ﻣﻨﺎﺟﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺪهات و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رو ﺑﺴﻮی اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﯽآورﻧﺪ ،از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﺎ
را ﺑﺒﺨﺶ.
٢٢ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ او ﻗﺴﻢ واﺟﺐ ﮔﺮدد و آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ
و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد٢٣ ،ﭘﺲ ﻋﺮض
او را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ؛ ا ﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰاﯾﺶ ﺑﺪه و ا ﮔﺮ ﺑﯿﮕﻨﺎه
ﺑﺎﺷﺪ او را ﺑﺒﺨﺶ.
٢۴ا ﮔﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ،ﺑﻪدﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ درﮔﺎه ﺗﻮ روی آورﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎم ﭘﺎ ک ﺗﻮ
اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ٢۵ ،ﭘﺲ دﻋﺎی
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهات را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮز و آنﻫﺎ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎ ﮐﺎن ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی ،ﺑﺮﮔﺮدان.
٢۶وﻗﺘﯿﮑﻪ درﯾﭽﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ روی آورﻧﺪ،
ﺑﻨﺎم ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺎر
آورده اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ٢٧ ،ﭘﺲ دﻋﺎی ﺷﺎن را از آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺒﺨﺶ ،آنﻫﺎ را ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻦ و
ﺑﺎران را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﺎن دادی،
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ﺑﻔﺮﺳﺖ.
٢٨ﻫﺮﮔﺎه در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺤﻄﯽ و ﻣﺮض ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آﻓﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻧﺎزل ﺷﻮد ،ﯾﺎ
ﮐﺮم و ﻣﻠﺦ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ
و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ٢٩ ،آﻧﻮﻗﺖ ا ﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﮥ
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﻢ و ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ دﺳﺖ دﻋﺎ و
زاری را ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه دراز ﮐﻨﻨﺪ٣٠ ،ﭘﺲ از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮ و آنﻫﺎ را ﺑﺒﺨﺶ .ﺗﻮ از دل ﻫﻤﮥ آدﻣﯿﺎن آ ﮔﺎه
ﻫﺴﺘﯽ .ﻫﺮ ﮐﺲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺟﺰا ﺑﺪه ٣١ﺗﺎ از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﺎ
آﺧﺮ ﻋﻤﺮ در راه ﺗﻮ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺪران
ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی ،ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﯽ و راﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٣٢ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ،ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮت ﻧﺎم ﺑﺰرگ ،دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ و ﻗﺪرت ﺑﺎزوی
ﺗﻮ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دوردﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ و رو ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه دﻋﺎ ﮐﻨﺪ،
٣٣از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ دﻋﺎی او را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ
و ﻧﯿﺎز او ﺟﻮاب ﺑﺪه ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ آﺑﺎد
ﮐﺮدهام ،ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
٣۴ا ﮔﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﺠﻨﮓ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ـ در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ـ و رو ﺑﺴﻮی ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ آﺑﺎد ﮐﺮدهام دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ٣۵ ،دﻋﺎی ﺷﺎن را ﺑﺸﻨﻮ و آنﻫﺎ را
ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدان.
٣۶ا ﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﻗﻬﺮ ﺷﻮی و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪدﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﺑﺴﭙﺎری و دﺷﻤﻨﺎن آنﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی دور و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﯿﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ٣٧ ،ﻫﺮﮔﺎه از ﮐﺮدۀ ﺧﻮد
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎرت ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ دﻋﺎ و زاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﮐﺎر زﺷﺘﯽ
از ﻣﺎ ﺳﺮ زده اﺳﺖ٣٨ «.ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل و ﺟﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و رو
ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ آﺑﺎد ﮐﺮدهام دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ٣٩ ،ﭘﺲ زاری و دﻋﺎی ﺷﺎن را از
آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻘﺪس ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮ ،ﺑﺪاد ﺷﺎن ﺑﺮس و آنﻫﺎ را ﮐﻪ
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در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺒﺨﺶ.
۴٠ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﺎ را ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ! ۴١ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا،
ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻮت ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر
ﺧﻮﯾﺶ وارد ﺷﻮ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ،ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﺠﺎت و
رﺳﺘﮕﺎری ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎد! ﻣﻘﺪﺳﺎﻧﺖ از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ۴٢ .ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهات را ﺗﺮک ﻣﮑﻦ! ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهات ،داود داﺷﺘﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش«.
وﻗﻒ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ۶٢:٨ـ(۶۶
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١ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن دﻋﺎی ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،آﺗﺸﯽ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﻣﺪ
.
و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎ را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
را ﭘﺮ ﮐﺮد٢ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ٣ .وﻗﺘﯽ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،روی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺛﻨﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او اﺑﺪی اﺳﺖ۴ «.ﺑﻌﺪ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۵ .و ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﮔﺎو و ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ،ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ۶ .ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﻫﻢ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ داود
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ» :ﻣﺤﺒﺖ او ﭘﺎﯾﺪار
و اﺑﺪی اﺳﺖ «.در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﻧﺎ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.
٧ﺳﻠﯿﻤﺎن وﺳﻂ ﺣﻮﯾﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮوی ،ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،دﻧﺒﻪ و ﭼﺮﺑﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آﻧﻬﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی و ﭼﺮﺑﯽ
را ﻧﺪاﺷﺖ.
٨ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﻣﺮدم از ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ درﯾﺎی ﻣﺼﺮ ،در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ٩ .آنﻫﺎ ﻫﻔﺖ روز را ﺑﺮای ﺗﺒﺮک ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه و ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای
ﻋﯿﺪ ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺸﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ١٠در روز ﺑﯿﺴﺖ و
ﺳﻮم ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ داود ،ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺪا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:٩ـ(٩
١١ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻨﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد
و ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی آن دو ﺑﻨﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ١٢ .ﯾﮏ
ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻦ دﻋﺎﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪم و اﯾﻦ ﺟﺎ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدم١٣ .ﻫﺮﮔﺎه درﯾﭽﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﺑﺒﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد ،ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﻠﺦﻫﺎ اﻣﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮض را در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ١۴ ،ا ﮔﺮ ﻣﺮدم ﻧﺎم ﻣﺮا ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮ ﺗﻮاﺿﻊ ﺧﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
دﺳﺖ دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ دﯾﺪار ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از راه ﺧﻄﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ،
آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ از آﺳﻤﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮم ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ و زﻣﯿﻦ
ﺷﺎن را ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎزم١۵ .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز و
ﮔﻮﺷﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن دﻋﺎﺋﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻨﻮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد١۶ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ
ﯾﺎد ﺷﻮد .ﭼﺸﻢ و دل ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
١٧و ﺗﻮ ﻫﻢ ا ﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرت ،داود راه ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯽ و ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎم ،اواﻣﺮ
و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آوری١٨ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺗﺨﺖ ﺗﺮا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎزم و
ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرت داود ﮔﻔﺘﻢ» :از اوﻻدهات ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ وﻋﺪه را ﻣﯽدﻫﻢ.
١٩اﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻧﺮوﯾﺪ ،اﺣﮑﺎم و اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهام
ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ٢٠ ،آﻧﻮﻗﺖ
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽراﻧﻢ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﮐﻪ
ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدهام ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻢ و آﻧﺮا در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺘﻬﺎ
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ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ و ﻣﺴﺨﺮۀ ﻋﺎم ﻣﯽﺳﺎزم٢١ ،و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ از ﭘﯿﺶ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﺠﻠﻞ ﺑﮕﺬرد ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل رﻗﺖﺑﺎر درآورده اﺳﺖ؟« ٢٢و ﺟﻮاب آن اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ آنﻫﺎ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن
آورد««.
ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٠:٩ـ(٢٨

٨

١در اﺧﯿﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ
.
٢
ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﺮد آﺑﺎدی دوﺑﺎرۀ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﻮرام ﺑﻪ او داده ﺑﻮد و او ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در آن ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺟﺎ داد٣ .ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻪ ﺣﻤﺎت ﺻﻮﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد۴ .ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮ ﺗَﺪﻣﻮر را در ﺑﯿﺎﯾﺎن
و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه آﺑﺎد ﮐﺮد۵ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺖﺣﻮرون ﺑﺎﻻ
و ﺑﯿﺖﺣﻮرون ﭘﺎﺋﯿﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و دارای
دروازهﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﻮدﻧﺪ۶ .ﺑﻌﻠَﺖ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ،ﻣﺮاﮐﺰ
ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺮاﺑﻪﻫﺎ و اﺳﭙﻬﺎ آﺑﺎد ﮐﺮد .ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﺮد.
٨–٧ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﯿﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺣﺘﯿﺎن ،اﻣﻮرﯾﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن،
ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﮔﻤﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ٩ .اﻣﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺤﯿﺚ
ﻋﺴﮑﺮ ،ﻣﺄﻣﻮر و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪانﻫﺎی ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺳﻮار ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ١٠ .دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ
از آنﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ادارۀ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر را ﺑﻪدﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
١١ﺳﻠﯿﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن را از ﺷﻬﺮ داود ﺑﻪ ﻗﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد آورد،
زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :زن ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﺼﺮ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ
ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
١٢ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﻧﺪۀ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
١٣ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻫﺮ روزِ ﺧﺎص و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ داده ﺑﻮد ،در
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روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،ﻣﺎه ﻧَﻮ ،ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﺳﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ
و ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد١۴ .ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ
ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻوﯾﺎن را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮود روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن در وﻇﺎﯾﻒ روزﻣﺮۀ ﺷﺎن ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ .دروازهﺑﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ دروازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ داود ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد١۵ .اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺮراﺗﯽ را
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و درﺑﺎرۀ اﻣﻮر ﺧﺰاﻧﻪ داده ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
١۶ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ،از روزﯾﮑﻪ ﺗﻬﺪاب ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را
ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ا ﮐﻤﺎل ﺑﻨﺎی آن ،ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺷﺪ.
١٧ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺼﯿﻮن ﺣﺎﺑﺮ و اﯾﻠﻮت ،دو ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ادوم،
رﻓﺖ١٨ .ﺣﻮرام ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در
درﯾﺎﻧﻮردی ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ اوﻓﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ و
از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﺗُﻦ ﻃﻼ را ﺑﺎر ﮐﺮده ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻠﮑﮥ ﺳﺒﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن
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١ﭼﻮن آوازۀ ﺷﻬﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﮕﻮش ﻣﻠﮑﮥ ﺳﺒﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ
.
ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﺎروان ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻄﺮﯾﺎت ،ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮات ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه او را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬارد٢ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت او ﺟﻮاب داد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﯽﭘﺮده و آﺷﮑﺎرا
ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد٣ .و ﻣﻠﮑﮥ ﺳﺒﺎ از ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن و از دﯾﺪن ﻗﺼﺮی
ﮐﻪ آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد۴ ،اﻗﺴﺎم ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ﮐﻪ در آن
ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺎران و ﺳﺎﻗﯿﺎن او ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮد.
۵ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آوازۀ ﮐﺎررواﺋﯽ ﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﺮا ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﻫﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ۶ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪم ﺑﺎور
ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﻢ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺘﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ داری
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ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ٧ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺗﻮ! ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﮐﻤﺮﺑﺴﺘﮥ ﺧﺪﻣﺘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! ٨ﺳﭙﺎس ﺑﺎد
ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻨﻮد اﺳﺖ و ﺗﺮا ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯽ .ﭼﻮن ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺒﺖ دارد و ارادۀ
او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه
آنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ از ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ«.
٩ﺑﻌﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺗُﻦ ﻃﻼ ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻋﻄﺮﯾﺎت و
ﺟﻮاﻫﺮات داد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﻋﻄﺮﯾﺎﺗﯽ در آن ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
١٠ﺑﺮﻋﻼوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮرام و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻃﻼﺋﯿﮑﻪ از اوﻓﯿﺮ آوردﻧﺪ
ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﻫﻢ وارد ﮐﺮدﻧﺪ١١ .ﭘﺎدﺷﺎه از آن ﭼﻮب ﺻﻨﺪل زﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن از آن ﭼﻮب ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﮓ و
رﺑﺎب ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آنﻫﺎ ﻗﺒﻼ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
١٢ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻠﮑﮥ ﺳﺒﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او داد و ﺗﺤﻔﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﮥ ﺳﺒﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ او داد .ﺑﻌﺪ ﻣﻠﮑﻪ
آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﻪ و ﺣﺸﻤﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺛﺮوت و ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن
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١٣وزن ﻃﻼﺋﯿﮑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و

ﺳﻪ ﺗُﻦ ﺑﻮد١۴ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺗﺎﺟﺮان ،ﺳﻮدا ﮔﺮان ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب ،واﻟﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻢ
ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﺮای او آوردﻧﺪ١۶–١۵ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از آن ﻃﻼ دو ﺻﺪ ﺳﭙﺮ ﺑﺰرگ
و ﺳﻪ ﺻﺪ ﺳﭙﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﺳﭙﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ
و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﭙﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻪ ﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد و ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را در ﻗﺼﺮ
ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮار داد.
١٧ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺨﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ
ورقﺷﺎﻧﯽ ﮐﺮد١٨ .آن ﺗﺨﺖ ﺷﺶ ﭘﺘَﻪ داﺷﺖ و دارای ﭘﺎیاﻧﺪازی از ﻃﻼ و ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺗﺨﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻮد .ﭼﻮﮐﯽ آن ﺑﺎزودار و در ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺮ ﺑﺎزو ﻣﺠﺴﻤﮥ ﯾﮏ
ﺷﯿﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ١٩ .دوازده ﺷﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺷﺶ ﭘﺘﮥ زﯾﻨﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﻃﺮف زﯾﻨﻪ
ﯾﮏ ﺷﯿﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻧﻈﯿﺮ آن ﺗﺨﺖ در ﻫﯿﭻ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ.
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٢٠ﻇﺮوف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮوف ﺗﺎﻻر ﻗﺼﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻫﻤﻪ
از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻘﺮه ارزﺷﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ٢١ ،زﯾﺮا ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺷﺎه ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ درﯾﺎ ﻧﻮردان ﺣﻮرام ﺑﻪ
ﺗﺮﺷﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﻋﺎج ،ﻣﯿﻤﻮن و ﻃﺎؤس ﻣﯽآوردﻧﺪ.
٢٢ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در ﺛﺮوت و ﺣﮑﻤﺖ از ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد٢٣ .ﻫﻤﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ روی زﻣﯿﻦ آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
و از ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاداد او ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ٢۴ .ﻫﺮ ﮐﺪام آنﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺴﺎل ﺗﺤﻔﻪﻫﺎی
ﻓﺮاوان از ﻗﺒﯿﻞ آﻻت ﻧﻘﺮهﺋﯽ و ﻃﻼﺋﯽ ،اﻟﺒﺴﻪ ،اﺳﻠﺤﻪ ،ادوﯾﻪ ،ﻋﻄﺮﯾﺎت ،اﺳﭗ
و ﻗﺎﻃﺮ ﺑﺮای او ﻣﯽآوردﻧﺪ.
٢۵ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺮای اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دارای دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار ﺑﻮد و آنﻫﺎ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻘﯿﻪ را در
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ٢۶ .او ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﻮاﺣﯽ درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ
و ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ داﺷﺖ٢٧ .در زﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻘﺮه ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﻧﺎﭼﯿﺰ و
ﭼﻮب ﺳﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﭼﻨﺎرِ داﻣﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا ﻓﺮاوان ﺑﻮد٢٨ .ﺑﺮای
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﭙﻬﺎ را از ﻣﺼﺮ وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
وﻓﺎت ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ۴١:١١ـ(۴٣
٢٩ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺗﺎن
ﻧﺒﯽ ،ﻧﺒﻮت اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ و در رؤﯾﺎی ﯾﻌﺪوی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ﮐﻪ در آن راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم
ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ٣٠ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد٣١ .ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و
ﭘﺴﺮش رﺣﺒﻌﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
ﺷﻮرش ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:١٢ـ(٢٠
.
١٠

١رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﺎﺟﭙﻮﺷﯽ او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ٢ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط
١٧
.

.

ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﭼﻮن
از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،از ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ٣ .ﭘﺲ ﻣﺮدم او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﯾﮑﺠﺎ ﭘﯿﺶ
رﺣﺒﻌﺎم رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ»۴ :ﭘﺪرت ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد،
ﭘﺲ ا ﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﭘﺪرت را از ﺳﺮ ﻣﺎ آﺳﺎن و ﺳﺒﮏ ﮐﻨﯽ۵ «.او ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻪ روز
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ «.ﻣﺮدم ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
۶آﻧﮕﺎه رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﭘﺪرش ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﮐﺮد
و از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﻢ؟« ٧آنﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ا ﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯽ ،آنﻫﺎ را از ﺧﻮد راﺿﯽ ﺳﺎزی و
ﺣﺮف ﺧﻮب ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺰﻧﯽ ،آﻧﻮﻗﺖ آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
٨اﻣﺎ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﺸﻮرۀ ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻮش ﻧﺪاد و از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ٩و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
را ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﺮدوش ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺳﺒﮏ ﺑﺴﺎز .ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪﻫﻢ؟« ١٠آنﻫﺎ ﺟﻮاب
دادﻧﺪ» :ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺪرت را از دوش ﻣﺎ ﺳﺒﮏ ﺑﺴﺎز.
اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻮاب ﺑﺪه :اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ ﺿﺨﯿﻤﺘﺮ از ﮐﻤﺮ ﭘﺪرم اﺳﺖ و ١١ﯾﻮغ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻦ آﻧﺮا ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎ ﻗﻤﭽﯿﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮔﮋدم ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
١٢ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﻣﺮدم ،ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،در روز ﺳﻮم ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ.
١٣ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﻮاب ﺳﺨﺖ داد و ﻣﺸﻮرۀ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ١۴و ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ» :ﯾﻮغ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﺮ دوش
ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮش ﻣﯽﺳﺎزم .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﻤﭽﯿﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد،
وﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮔﮋدم ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ١۵ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮدم
ﮔﻮش ﻧﺪاد ،زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺧﯿﺎی
ﺷﯿﻠﻮﻧﯽ در ﺑﺎرۀ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد.
١۶ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﭼﻮن ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه درﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ را رد ﮐﺮد در ﺟﻮاب
او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎ داود ﺳﺮوﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺴﯽ راﺑﻄﻪای ﻧﯿﺴﺖ .ای
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ؛ و ﺗﻮ ﻫﻢ ای داود ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد
ﺑﺎش«.
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ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ١٧ .و رﺣﺒﻌﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻋﺪه
از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ١٨ .ﺑﻌﺪ رﺣﺒﻌﺎم،
ﻫﺪورام را ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺒﺎری ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ و رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﭗ ﺧﻮد ﺳﻮار
ﺷﺪ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﺮد١٩ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺮدم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ داود ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢١:١٢ـ(٢۴

١١

١وﻗﺘﯽ رﺣﺒﻌﺎم وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻟﺸﮑﺮی را ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮑﺼﺪ و
.
ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﺟﻨﮓ آزﻣﻮدۀ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﻬﺰ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺠﻨﮓ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را دوﺑﺎره ﺑﺮای رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ.
٢اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧﺒﯽ ﻓﺮﻣﻮد»٣ :ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۴ :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺖ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯽ .ﻫﻤﮕﯽ را ﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺮدان ،زﯾﺮا ﺷﻮرش و ﻗﯿﺎم آنﻫﺎ ﺑﻪ ارادۀ ﻣﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ
از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت رﺣﺒﻌﺎم
۵رﺣﺒﻌﺎم در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮای دﻓﺎع از ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و
ﺣﺼﺎردار را آﺑﺎد ﮐﺮد۶ :ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ،ﻋﯿﺘﺎم ،ﺗَﻘﻮع٧ ،ﺑﯿﺖﺻﻮر ،ﺳﻮﮐﻮه ،ﻋﺪوﻻم،
٨ﺟﺖ ،ﻣﺮﯾﺸﻪ ،زﯾﻒ٩ ،اَدوراﯾﻢ ،ﻻ ﮐﯿﺶ ،ﻋﺰﯾﻘﻪ١٠ ،زُرﻋﻪ ،اَﯾﻠﻮن و ﺣﺒﺮون .اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ واﻗﻊ ﺑﻮدﻧﺪ١١ .ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﻫﻢ
در آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام ذرﯾﻌﮥ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ و دارای
ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﺬا ،روﻏﻦ و ﺷﺮاب ﺑﻮد١٢ .و در اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد و ﺷﻬﺮﻫﺎ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،او ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ.
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ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ
١۴–١٣اﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ و داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﭘﺴﺮاﻧﺶ آنﻫﺎ را از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن
ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ١۵و ﺑﻌﻮض آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را
در ﻣﻌﺎﺑﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎی اﺟﻨﻪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ١۶ .ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از ﻫﻤﻪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر و ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل آنﻫﺎ
ﺑﺮای ادای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ١٧ .ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮدا اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آنﻫﺎ در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺣﺒﻌﺎم ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل در آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﺴﺮ ﺑﺮد .در ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن داود و ﺳﻠﯿﻤﺎن راه راﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
زﻧﺎن رﺣﺒﻌﺎم
١٨ﺑﻌﺪ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻣﺤﻠَﺖ ،دﺧﺘﺮ ﯾﺮﯾﻤﻮت ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﺮد) .ﯾﺮﯾﻤﻮت ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان
داود ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺶ ،اَﺑِﯿﺤﺎﯾﻞ او را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .اَﺑِﯿﺤﺎﯾﻞ دﺧﺘﺮ اﻟﯿﺎب و ﻧﻮاﺳﮥ ﯾِﺴﯽ

ﺑﻮد ١٩ (.ﻣﺤﻠَﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﯾﻌﻮش ،ﺷَﻤﺮﯾﺎ و زَﻫﻢ٢٠ .ﺳﭙﺲ
رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻣﻌﮑﻪ ،دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ازدواج ﮐﺮد و او اَﺑِﯿﺎ ،ﻋﺘﺎی ،زﯾﺰا و ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ
را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد٢١ .رﺣﺒﻌﺎم ﻫﺠﺪه زن و ﺷﺼﺖ ﮐﻨﯿﺰ داﺷﺖ و از آنﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﭘﺴﺮ و ﺷﺼﺖ دﺧﺘﺮ ﺷﺪ .او ﻣﻌﮑﻪ ،دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم را زﯾﺎدﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ داﺷﺖ ٢٢و ﭘﺴﺮش ،اَﺑِﯿﺎ را ﺑﺤﯿﺚ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮد٢٣ .رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﻣﻌﺎﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف
ﺷﺎن وﺿﻊ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢۵:١۴ـ(٢٨
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١وﻗﺘﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
.
و اﺣﮑﺎم او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ روش او را
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ٣–٢ .در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم ،ﭼﻮن ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﯿﺸﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﻬﺰار و دوﺻﺪ ﻋﺮادۀ ﺟﻨﮕﯽ،
ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺳﻮار و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻋﺴﮑﺮ ﭘﯿﺎده از ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﺷﮑﯿﻢ
و ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻌﺰم ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮد۴ .ﺑﺰودی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﯾﻬﻮدا را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
۵ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه و رﻫﺒﺮان ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﻠﮥ ﺷﯿﺸﻖ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﯿﺸﻖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ۶ «.آﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ دارد٧ «.وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺨﻄﺎی ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،آنﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮم .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ
و ذرﯾﻌﮥ ﺷﯿﺸﻖ ﻗﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽآورم٨ .وﻟﯽ آنﻫﺎ ﻏﻼم او ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﻦ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد
دارد«.
٩ﭘﺲ ﺷﯿﺸﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد١٠ .ﺑﻨﺎﺑﺮان رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻌﻮض آنﻫﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ
رؤﺳﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ دروازهﻫﺎی ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﭙﺮد١١ .و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺳﭙﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽآوردﻧﺪ١٢ .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﺮد از ﻗﻬﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﮥ ﺷﯿﺸﻖ وﺿﻊ
ﯾﻬﻮدا ﺑﺪ ﻧﺒﻮد.
ﺧﻼﺻﮥ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم
١٣رﺣﺒﻌﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .در ﺳﻦ ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﻫﻔﺪه ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎد ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎدر
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رﺣﺒﻌﺎم ﻧَﻌﻤﮥ ﻋﻤﻮﻧﯽ ﺑﻮد١۴ .اﻋﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽ از او ﺳﺮ زد و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن
راﺳﺦ ﻧﺪاﺷﺖ.
١۵ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎی رﺣﺒﻌﺎم از اول ﺗﺎ آﺧﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧﺒﯽ و ﻋﺪوی
ﻧﺒﯽ ﺛﺒﺖاﻧﺪ .رﺣﺒﻌﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ١۶ .ﺑﻌﺪ رﺣﺒﻌﺎم ﻓﻮت
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و او را در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش اَﺑِﯿﺎ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
ﺟﻨﮓ اَﺑِﯿﺎ و ﯾﺮﺑﻌﺎم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:١۵ـ(٨
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١در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،اَﺑِﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ٢ .او ﻣﺪت
.
ﺳﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ،دﺧﺘﺮ اوریﺋﯿﻞ
و از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻮد.
٣
در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ او و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺷﺮوع ﺷﺪ .اَﺑِﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﭙﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻨﮕﺎوران آزﻣﻮده و ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ رﻓﺖ .ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان دﻻور و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﺻﻒ آراﺳﺖ۴ .اَﺑِﯿﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺻﻤﺎرﯾﻢ ،در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش
ﺑﺪﻫﯿﺪ! ۵آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﺷﮑﻦ و اﺑﺪی ﺑﻪ داود و اوﻻدۀ او ﺑﺨﺸﯿﺪ۶ .اﻣﺎ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮ داود ﺑﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش زد٧ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ
ﯾﮏ ﻋﺪه از اﺷﺨﺎص ﭘﺴﺖ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و او را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن رﺣﺒﻌﺎم ﯾﮏ ﺟﻮان ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ٨ .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ
ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺘﻬﺎی ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮای ﺗﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آنﻫﺎ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ اوﻻدۀ داود اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ٩ .ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﮐﻪ اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﻫﺴﺘﻨﺪ از وﻃﻦ ﺷﺎن
راﻧﺪﯾﺪ و ﺑﻌﻮض ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ
و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدم ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ
٢٢
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ﮐﻨﺪ او را ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
١٠اﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎ او را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان و اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻوﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﺎدهاﻧﺪ١١ .آنﻫﺎ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ
و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﻘﺪس
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﺮ ﺷﺎم ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭼﺮاﻏﺪان ﻃﻼﺋﯽ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ اواﻣﺮ و
ﻫﺪاﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪﻗﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ او را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﯾﺪ١٢ .ﭘﺲ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﻨﺎن او ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺎی ﺑﻠﻨﺪآواز،
ﺳﺮود ﺟﻨﮓ را ﺑﺮﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﻮازﻧﺪ .ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد
ﺗﺎن ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰه ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا روی ﭘﯿﺮوزی را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ«.
١٣در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﺮﺑﻌﺎم ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا از ﭘﯿﺸﺮو و ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪ١۴ .وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ دﺷﻤﻦ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻨﻮاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ١۵ .ﺑﻌﺪ ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا
ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﺑﻤﺠﺮدﯾﮑﻪ ﺑﺎﻧﮓ آنﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺪا ﯾﺮﺑﻌﺎم و
ﻫﻤﻪ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪدﺳﺖ اَﺑِﯿﺎ و ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﮑﺴﺖ داد١۶ .ﻋﺴﺎ ﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺧﺪا آنﻫﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد١٧ .اَﺑِﯿﺎ و ﻣﺮدان او ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ آنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ
و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آنﻫﺎ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ١٨ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن ﺟﻨﮓ
ﻣﻐﻠﻮب و ﻟﺸﮑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ١٩ .اَﺑِﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺮﺑﻌﺎم رﻓﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ،ﯾﺸﺎﻧﻪ و اﻓﺮون
را ﺑﺎ دﻫﺎت آنﻫﺎ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد٢٠ .در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﺑِﯿﺎ ،ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻗﺪرت از دﺳﺖ
رﻓﺘﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را زد و او ﻣﺮد.
٢١اﻣﺎ ﻗﺪرت اَﺑِﯿﺎ روزاﻓﺰون ﺑﻮد .او ﭼﻬﺎرده زن ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﭘﺴﺮ و ﺷﺎﻧﺰده

دﺧﺘﺮ داﺷﺖ٢٢ .ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﺑِﯿﺎ ،رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل او ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺪوی ﻧﺒﯽ ﺛﺒﺖاﻧﺪ.
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آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
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١اَﺑِﯿﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و
.
ﭘﺴﺮش ،آﺳﺎ ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
آﺳﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ده ﺳﺎل از اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
٢آﺳﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
٣ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮد .ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺖ
و ﻣﺠﺴﻤﮥ آﺷﻮرﯾﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۴ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ راه راﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ.
۵او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎﻧﺮا از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا دور ﮐﺮد
و در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ او در ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد۶ .او
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آﺑﺎد ﮐﺮد و ﻣﺮدم در آراﻣﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﯿﭻ
ﺟﻨﮕﯽ رخ ﻧﺪاد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﻠﺢ و آراﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد٧ .آﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ در ﻃﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ و از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﺎ
را از آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﻻ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ،
ﭘﺲ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪور آنﻫﺎ دﯾﻮار آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮﺟﻬﺎ و دروازهﻫﺎی ﺳﯿﻤﯽ و آﻫﻨﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ «.ﭘﺲ آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ.
٨آﺳﺎ دارای ﯾﮏ ﺳﭙﺎه ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی از ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا و ﺳﭙﺎه دﯾﮕﺮی
دوﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮی از ﻣﺮدان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه
و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع و ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ آﺳﺎ ﺑﺎ ِزرح
٩زِرح اﯾﺘﯿﻮﭘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﭙﺎه ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و ﺳﯿﺼﺪ ﻋﺮادۀ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻌﺰم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺸﻪ رﻓﺖ١٠ .آﺳﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در وادی ﺻﻔﺎﺗﻪ،
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮﯾﺸﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺖ١١ .آﺳﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد زاری ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎوز
زورﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ! ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ،
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺪد ﮐﻦ .ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎ ک ﺗﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺪهاﯾﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﮕﺬار ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺧﺎ ﮐﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ!«
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١٢ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎه اﯾﺘﯿﻮﭘﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻟﺸﮑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺷﮑﺴﺖ داد و دﺷﻤﻦ
ﻓﺮار ﮐﺮد١٣ .آﺳﺎ و ﻣﺮدان او ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ اﯾﺘﯿﻮﭘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺮار رﻓﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را
ﺷﮑﺴﺖ داد .ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﯾﻬﻮدا ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ ١۴و ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ
را ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺟﺮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را
ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﻏﺎرت
ﮐﺮدﻧﺪ١۵ .ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی رﻣﻪداران را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺷﺘﺮﻫﺎ
را ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻫﺪاﯾﺎت ﻋﺰرﯾﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﻪ آﺳﺎ
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١روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺰرﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﻋﻮدﯾﺪ( آﻣﺪ ٢و او ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت آﺳﺎ
.
رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای آﺳﺎ و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ا ﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ او را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ! و ا ﮔﺮ او را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ او ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ٣ .ﺗﺎ ﯾﮏ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪون ﺧﺪای ﺑﺮﺣﻖ و واﻗﻌﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ .دﯾﻦ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
۴اﻣﺎ وﻗﺘﯽ درﻣﺎﻧﺪه و ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﻨﺎه آوردﻧﺪ .در
ﻃﻠﺐ او ﺷﺪﻧﺪ و او را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ۵ .در آن زﻣﺎن ﭼﻮن اﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﺸﺖ
و ﮔﺬار ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻄﺮ ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﯾﮏ وﺿﻊ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ۶ .ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺷﻬﺮِ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ٧ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮأت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
و ﺑﺎ ارادۀ ﻗﻮی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﺟﺮای اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ اﺟﺮ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد«.
اﺻﻼﺣﺎت آﺳﺎ
٨ﭼﻮن آﺳﺎ ﮐﻼم و ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را از زﺑﺎن ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻮدﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﺟﺮأت ﯾﺎﻓﺖ
و ﺗﻤﺎم ﺑﺘﻬﺎ را از ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ را
ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ در
ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﻧﺪۀ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻮد ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد٩ .ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و
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ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻣﻨَﺴﯽ و ﺷﻤﻌﻮن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد.
)ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﺳﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﮐﺮدﻧﺪ(.
١٠ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ١١ .در آن روز ﻫﻔﺘﺼﺪ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ١٢ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل و ﺟﺎن ﻋﻬﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ١٣ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎن را ﺑﺸﮑﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺑﺰرگ ،ﺧﻮاه ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه زن،
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد١۴ .آﻧﮕﺎه ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮای ﺷﯿﭙﻮر و ﻧَﯽ
ﻗَﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ١۵ .ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺧﻮﺷﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﻗَﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺪ از دل و ﺟﺎن ﺑﻮد و ﭼﻮن در ﻃﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ او را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
١۶آﺳﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﻣﻌﮑﻪ را از ﻣﻘﺎم او ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ،زﯾﺮا
ﮐﻪ او ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .آﺳﺎ آن ﺑﺖ را ﺷﮑﺴﺖ و ﺧُﺮد ﮐﺮد و در وادی
ﻗﺪرون ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ١٧ .آﺳﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد ﺑﭙﺎ ﮐﯽ و اﯾﻤﺎﻧﺪاری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد١٨ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرش وﻗﻒ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش وﻗﻒ ﮐﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آورد١٩ .ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ﺟﻨﮕﯽ رخ ﻧﺪاد
و ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎﻫﺪۀ آﺳﺎ ﺑﺎ ﺑِﻨﻬﺪَد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٧:١۵ـ(٢٢
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١در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﺑﻌﺸﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا
.
اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ راﻣﻪ را آﺑﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ
ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﺎرج و داﺧﻞ در ﻗﻠﻤﺮو آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﺪ٢ .ﭘﺲ
آﺳﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﺋﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای
ﺑِﻨﻬﺪَد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ در دﻣﺸﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»٣ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ و ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎزه ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﮏ
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اﯾﻦ ﺗﺤﻔﮥ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺴﺘﻪای ﻓﺴﺦ ﮐﻦ ﺗﺎ او ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ۴ «.ﺑِﻨﻬﺪَد ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و
ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﯿﻮن ،دان و
آﺑﻞﻣﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ذﺧﯿﺮۀ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد۵ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﮑﻪ ﺑﻌﺸﺎ از ﻣﺎﺟﺮا
ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،از ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ راﻣﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺎر آﺑﺎدی آن را ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ۶ .آﺳﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و آنﻫﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﭼﻮﺑﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺸﺎ در راﻣﻪ
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟِﺒﻊ و ﻣﺼﻔﻪ را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺣﻨﺎﻧﯽ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ آﺳﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ
٧در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﻨﺎﻧﯽ ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺶ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ
ﺗﻮ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺳﭙﺎه
ﺳﻮرﯾﻪ را از دﺳﺖ دادی٨ .آﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺣﺒﺸﻪ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ و ﺳﭙﺎه
آنﻫﺎ ﭼﻪ آﻣﺪ؟ آن وﻗﺖ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدی ،آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻋﺮادهﺟﺎت
ﺟﻨﮕﯽ و ﺳﻮاران ﺷﺎن ﺑﻪدﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺖ داد٩ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﺟﻬﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن
دارﻧﺪ ،ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .وﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای ﮐﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از اﯾﻦ
ﺑﺒﻌﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد١٠ «.آﺳﺎ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺣﻨﺎﻧﯽ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و او را
در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و از آن روز ﺑﺒﻌﺪ ،آﺳﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ آزار ﻣﺮدم ﮐﺮد.
ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ آﺳﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢٣:١۵ـ(٢۴
١١وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا
و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖاﻧﺪ١٢ .در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺮض ﭘﺎدردی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ
و ﻣﺮﺿﺶ روزﺑﺮوز وﺧﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .او ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺮض ﺳﺨﺖ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮد ،ﺑﺎزﻫﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪد ﻧﺨﻮاﺳﺖ و دﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﺒﯿﺒﺎن دراز
ﮐﺮد١٣ .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد
ﭘﯿﻮﺳﺖ ١۴و او را در ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻋﻄﺮﯾﺎت و اﻧﻮاع ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﺑﻮد ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ
در ﺷﻬﺮ داود ،در ﻣﻘﺒﺮهای ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و آﺗﺶ
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ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر او اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
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١ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺠﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ .او ﻗﻮای ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
.
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ ٢و در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮد.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﭘﻬﺮهداران ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آنﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺖ٣ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻮد ،زﯾﺮا او از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش در اواﯾﻞ داﺷﺖ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و
از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ۴ .او از اواﻣﺮ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و در راه
ﻏﻠﻂ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ۵ .ﻟﻬﺬا ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﻗﻮی و اﺳﺘﻮار
ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻫﺪﯾﻪ و ﺗﺤﻔﻪ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،او
دارای ﺛﺮوت و ﺣﺸﻤﺖ زﯾﺎدی ﺷﺪ۶ .دﻟﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﺘﺎق
ﺑﻮد .او ﻋﻼوﺗﺎً ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ و ﺑﺘﻬﺎی اَﺷﯿﺮه را از ﯾﻬﻮدا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
٧در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از
ﺑِﻨﺤﺎﯾﻞ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد٨ .ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد از ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﻧَﺘَﻨﯿﺎ،
زَﺑﺪﯾﺎ ،ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت ،ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ،اَدﻧﯿﺎ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ ،ﺗﻮب اَدﻧﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو
ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﻫﻢ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اﻟﯿﺸﻤﻊ و ﯾﻬﻮرام ﺑﻮدﻧﺪ٩ .آنﻫﺎ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ.
١٠ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﯾﻬﻮدا را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و
از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ١١ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺗﺤﻔﻪ و ﻧﻘﺮه ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﻋﺮﺑﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای او ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻗﻮچ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺰ ﻧﺮ ﺗﺤﻔﻪ آوردﻧﺪ١٢ .ﻗﺪرت و ﺷﻬﺮت
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط روزاﻓﺰون ﺑﻮد .ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه و اﻧﺒﺎر آﺑﺎد ﮐﺮد١٣ .و
ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺷﺠﺎع و ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﺠﻮ و دﻻور در
اورﺷﻠﯿﻢ داﺷﺖ١۴ .ﺷﻤﺎرۀ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎن ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:
از ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﯾﮑﻬﺰار ﻧﻔﺮی :اول َادﻧَﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ١۵ .دوم
ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﺳﺮﮐﺮدۀ دوﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ١۶ ،ﺳﻮم ﻋﻤﺴﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ زِﮐﺮی ﮐﻪ ﺧﻮد
را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ دوﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ١٧ .از
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ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :اول اَﻟﯿﺎداع ،ﻣﺮد ﺷﺠﺎع و ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺳﺮﮐﺮدۀ دوﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ
ﮐﻤﺎن و ﺳﭙﺮ١٨ .دوم ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ﺳﺮﮐﺮدۀ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨﮓ.
١٩اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﻬﻮدا ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ در ﺑﺎرۀ اﺧﺎب
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:٢٢ـ(٢٨
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١در اﯾﻦ وﻗﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط دارای ﺛﺮوت و ﺣﺸﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﻮد و ﺑﺎ
.
ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ ﺑﺴﺖ٢ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﻓﺖ و اﺧﺎب ﺑﺮای او و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﮐﺸﺖ و ﺿﻤﻨﺎً او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟِﻠﻌﺎد
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮد٣ .اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻦ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮوی؟« او ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﭼﻮن ﻗﻮم
ﺗﻮ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﮓ ﻣﯽروﯾﻢ۴ «.ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ«.

۵ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء را ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد
و از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« آنﻫﺎ ﺟﻮاب
دادﻧﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯽﺳﺎزد۶ «.اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺪام ﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ؟« ٧ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺎم او ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾِﻤﻼ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از او ﻧﻔﺮت دارم ،زﯾﺮا او ﻫﯿﭽﮕﺎﻫﯽ
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «.ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺰﻧﺪ٨ «.آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻓﻮراً ﺑﺮو و ﻣﯿﮑﺎﯾﺎی
ﭘﺴﺮ ﯾِﻤﻼ را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎور«.
٩ﺑﻌﺪ ﻫﺮدو ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺟﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﺰدﯾﮏ دروازۀ دﺧﻮل ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ اﻧﺒﯿﺎ
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در ﺣﻀﻮر ﺷﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ١٠ .زدِﻗﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ
ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﯽ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮی١١ «.اﻧﺒﯿﺎء دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ را ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮو و ﭘﯿﺮوز ﺷﻮ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ
را ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ
١٢ﻗﺎﺻﺪ ﺷﺎه ﺑﺮای آوردن ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﻧﯿﮑﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﺎه دادﻧﺪ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ آنﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ و ﺣﺮف ﺧﻮب
ﺑﺰﻧﯽ١٣ «.اﻣﺎ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ او را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ١۴ «.وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه آﻣﺪ ،ﺷﺎه از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺮوم ﯾﺎ ﻧﻪ؟« ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺟﻮاب
داد» :ﺑﻠﯽ ،ﺑﺮو و ﭘﯿﺮوز ﺷﻮ! آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١۵ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮا ﻗﺴﻢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﮕﻮﺋﯽ؟« ١۶آﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ
ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﮕﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ١٧ «.ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ رو ﺑﻄﺮف ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮐﺮده ﮔﻔﺖ:
»ﻧﮕﻔﺘﻤﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻐﯿﺮ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﺧﻮﺑﯽ در
ﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟« ١٨ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد .ﻣﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در دﺳﺖ راﺳﺖ
و ﭼﭗ او اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ١٩و آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود و
اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد؟« ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داد٢٠ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ،ﯾﮑﯽ از ارواح ﭘﯿﺶ آﻣﺪ
و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻣﻦ او را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻄﻮر؟« ٢١او ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻣﯽروم و ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎی
او دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو و او را ﻓﺮﯾﺐ ده ،در ﮐﺎرت ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﯽﺷﻮی٢٢ «.ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روح را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء
دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺎورد«.
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٢٣آﻧﮕﺎه زدِﻗﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﺮوی ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﺳﯿﻠﯽ زد و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :روح
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺪام راه از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ رﻓﺖ و ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف زد؟« ٢۴ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ
ﺟﻮاب داد» :روزﯾﮑﻪ در ﭘﺴﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮوی و ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯽ
داﻧﺴﺖ٢۵ «.ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺶ آﻣﻮن ،ﺣﺎ ﮐﻢ
ﺷﻬﺮ و ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ ٢۶و ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮد را در زﻧﺪان ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﻧﺎن و آب ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ از ﺟﻨﮓ
ﺑﺮﮔﺮدم٢٧ «.ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدی ،در آﻧﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻧﺰده اﺳﺖ «.ﺑﻌﺪ رو ﺑﻄﺮف ﻣﺮدم ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺮگ اﺧﺎب
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢٩:٢٢ـ(٣۵
٢٨ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻫﺴﭙﺎر راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد
ﺷﺪﻧﺪ٢٩ .ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
ﻣﯽروم و ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮش «.ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ داده ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ رﻓﺖ٣٠ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺮادهﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ:
»از ﻫﻤﮕﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ٣١ «.وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﻋﺮادهﺟﺎت ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او رﺳﯿﺪ و
او را ﻧﺠﺎت داد٣٢ .ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،از
ﺗﻌﻘﯿﺐ او دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ٣٣ .اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﯿﺮی را
رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺗﯿﺮ ﺑﻪ درز زِرِه اﺧﺎب ﺧﻮرد و اﺧﺎب ﺑﻪ راﻧﻨﺪۀ ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
زﺧﻤﯽ ﺷﺪهام .ﺑﺮﮔﺮد و ﻣﺮا از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ٣۴ «.و در آن روز ﺟﻨﮓ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ روﯾﺶ ﺑﻄﺮف ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ در ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ در وﻗﺖ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﭼﺸﻢ از
ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ.
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ﮐﺎرﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
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١ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ٢ .ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ
.
ﺣﻨﺎﻧﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت او رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮر
ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﺑﺪاری؟ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ٣ .اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی زﯾﺎدی داری،
زﯾﺮا ﺑﺘﻬﺎی اَﺷﯿﺮه را از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدی و ﺑﺎ دل و ﺟﺎن در ﻃﻠﺐ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﯽ«.
۴ﮔﺮﭼﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺐ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد و از
ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺮای دﯾﺪن و ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮدم ﻣﯽرﻓﺖ و آنﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ۵ .داوران را در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ۶و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد» :ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎر و وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺎن
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان داور ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺴﺎن .در ﻫﺮ
ﻓﯿﺼﻠﻪای ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ٧ .ﭘﺲ از ﺧﺪا
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و در ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ از
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و رﺷﻮهﺧﻮاری ﺑﯿﺰار اﺳﺖ«.
٨ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻻوﯾﺎن و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺑﺮ
اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ از روی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و دﻋﻮاﻫﺎی ﺷﺎﻧﺮا ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺤﺎ ﮐﻢ آنﻫﺎ در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ٩ .ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ داد» :در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺗﺮس ﺧﺪا را در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ١٠ .ﺑﺮای ﻫﺮ
دﻋﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﺎن از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺧﻮاه دﻋﻮای ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﯾﺎ اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از روی ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻄﺎﺋﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ،ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺗﺎن ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ او ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .ا ﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ از ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ک ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
١١اَﻣﺮﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻣﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زَﺑﺪﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا در ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻻوﯾﺎن
در وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
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دﻋﺎی ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط

٢٠

١ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻋﻤﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﻣﻌﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ
.
ﺟﻨﮓ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آﻣﺪﻧﺪ٢ .ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ
ﺳﻮرﯾﻪ ،از آن ﻃﺮف درﯾﺎی ﺷﻮر آﻣﺪهاﻧﺪ و در ﺣﺰزون ـ ﺗﺎﻣﺎر ﯾﻌﻨﯽ »ﻋﯿﻦﺟﺪی«
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ٣ .ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﻬﻮدا اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ۴ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ از
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﮏ
ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ۵ .ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط در ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮدم در ﭘﯿﺶ روی ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻧﻮ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ اﯾﺴﺘﺎد و ۶اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران
ﻣﺎ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎنﻫﺎ! ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ .در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎزوی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎی ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻧﺪارد٧ .ﺗﻮ ای ﺧﺪای
ﻣﺎ ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از ﺳﺮ راه ﻗﻮﻣﺖ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﻧﺪی و آن را ﺑﻪ اوﻻدۀ
دوﺳﺘﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪی٨ .آنﻫﺎ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ٩ .و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ا ﮔﺮ ﺑﻼﺋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﮓ ،ﻣﺮض
و ﯾﺎ ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ
ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﻮد دﻋﺎ و زاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮ دﻋﺎی ﻣﺎ
را ﻣﯽﺷﻨﻮی و ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﯽ١٠ «.ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻤﻮن ،ﻣﻮآب
و ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮ
ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادی ﮐﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﺷﻮﻧﺪ و آنﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ١١ ،اﻣﺎ
اﻣﺮوز آنﻫﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ راﻧﺪن ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺧﺎ ک ﺑﺪﻫﻨﺪ و
ﻣﻠﮏ و داراﺋﯽ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪی از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ١٢ .آه،
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ! آﯾﺎ از آنﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ زﯾﺮا ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﻨﮓ ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﭽﺎره ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻄﺮف ﺗﻮ
اﺳﺖ«.
ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ وﻋﺪۀ ﻧﺠﺎت را ﻣﯽ دﻫﺪ
١٣در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ١۴ ،و روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،آﻣﺪ.
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)ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ زﮐﺮﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻌﯽﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺘَﻨﯿﺎی ﻻوی
از ﺧﺎﻧﻮادۀ آﺳﺎف ﺑﻮد١۵ (.ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه! ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﺮس را ﺑﺪل ﺗﺎن راه
ﻧﺪﻫﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﺪا اﺳﺖ١۶ .ﻓﺮدا ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﮥ آنﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺻﯿﺺ در
اﻧﺘﻬﺎی وادی در ﺷﺮق ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﺮوﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ١٧ .ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
ﮐﻨﯿﺪ .در اردوﮔﺎه ﺧﻮد آرام ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻇﻔﺮ
را ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮدا
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ آنﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«.
١٨آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ
ﻧﯿﺰ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ١٩ .آﻧﮕﺎه ﻻوﯾﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻗُﻬﺎﺗﯽ و ﻗﻮرﺣﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﭙﺎس
ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻋﻤﻮﻧﯽ ﻫﺎ
٢٠ﺻﺒﺢ وﻗﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗَﻘﻮع رﻓﺘﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ
راه ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ! ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎء او ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ٢١ «.ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺸﻮره ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
را ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ او ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳﺖ«.
٢٢وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻨﻮاﺧﺘﻦ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎه ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن،
ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ را ﮐﻪ ﺑﻐﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ و
ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﮐﺮد و آنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد٢٣ .ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺠﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ٢۴ .وﻗﺘﯽ ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺮج ﭘﻬﺮهداران در ﺑﯿﺎﺑﺎن
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺣﺘﯽ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ.
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٢۵ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط و ﻋﺴﺎ ﮐﺮ او ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﻣﻮال،
اﻟﺒﺴﻪ و اﺷﯿﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ را ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻏﻨﯿﻤﺖ
آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن آن ﺳﻪ روز را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ٢۶ .در روز ﭼﻬﺎرم
در وادی ﺑﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﮑﺮﮔﺰاری را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎ
آوردﻧﺪ و او را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را وادی ﺑﺮﮐﺖ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد٢٧ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔﯽ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﺳﺮور ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
آنﻫﺎ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد٢٨ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎز ﭼﻨﮓ و رﺑﺎب و ﻧَﯽ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ٢٩ .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻃﺮاف
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد ﻫﻤﻪ را ﺗﺮس ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.
٣٠ﺑﻨﺎﺑﺮان ،در ﻗﻠﻤﺮو ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط آراﻣﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ او
آراﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ۴١:٢٢ـ(۵٠
٣١اﯾﻦ ﺑﻮد ﺷﺮح ﺣﺎل دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط .او در ﺳﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش
ﻋﺰوﺑﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺷﻠﺤﯽ ﺑﻮد٣٢ .او در راه ﭘﺪر ﺧﻮد ،آﺳﺎ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ و از آن راه
اﻧﺤﺮاف ﻧﮑﺮد .اﻋﻤﺎل او ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ٣٣ .اﻣﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی
ﺗﭙﻪﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﮑﺮد و دﻟﻬﺎی ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺷﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
٣۴ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را ،از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ،ﯾِﯿﻬﻮی ﭘﺴﺮ
ﺣﻨﺎﻧﯽ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖاﻧﺪ.
٣۵ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺪ ﺑﻮد
ﻣﻌﺎﻫﺪۀ دوﺳﺘﯽ اﻣﻀﺎء ﮐﺮد٣۶ .ﺑﺎ او در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ
ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ در ﻋﺼﯿﻮن ـ ﺟﺎﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ٣٧ .آﻧﮕﺎه
اَﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮ دودواﻫﻮی ﻣﺮﯾﺸﺎﯾﯽ در ﺑﺎرۀ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎ اﺧﺰﯾﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪی ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪای از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ.
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ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٧:٨ـ(٢۴
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١وﻗﺘﯽ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﻮت ﮐﺮد او را در ﻣﻘﺒﺮۀ آﺑﺎﺋﯽاش ﺑﺨﺎ ک
.
ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮرام ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ٢ .ﺑﺮادراﻧﺶ )ﭘﺴﺮان دﯾﮕﺮ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط( ﻋﺰرﯾﺎ ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﺷﻔَﻄﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ٣ .ﭘﺪر ﺷﺎن
ﺗﺤﻔﻪﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ،اﻣﻼ ک و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ آنﻫﺎ
داد ،اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮرام ﺑﺨﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا او ﭘﺴﺮ اوﻟﺶ ﺑﻮد۴ .وﻗﺘﯽ ﯾﻬﻮرام ﺑﺮ
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﻗﺪرت را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد
را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪهای از رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ۵ .ﯾﻬﻮرام ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۶ .او راه و روش
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و از ﮐﺎرﻫﺎی اﺧﺎب ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ دﺧﺘﺮ
او ازدواج ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ او ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد٧ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داود ﺑﺴﺘﻪ و وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮاغ او و اوﻻدهاش ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ داود را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
٨در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮرام ،ادوم ﺑﺮ ﺿﺪ ﯾﻬﻮدا ﺑﻐﺎوت ﮐﺮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد٩ .ﯾﻬﻮرام ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮ و ﻋﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺰم ﺣﻤﻠﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ادوﻣﯿﺎن او را ﺑﺎ ﺳﭙﺎه و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﺶ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺷﺐ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ١٠ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ادوم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺿﺪ
ﯾﻬﻮدا ﺑﻐﺎوت ﺧﻮد را اداﻣﻪ داده اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻟﺒﻨَﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﯾﻬﻮرام ﺷﻮرش ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻠﯿﺎ ﯾﻬﻮرام را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
١١ﯾﻬﻮرام ﺑﺮﻋﻼوۀ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﯾﻬﻮدا آﺑﺎد
ﮐﺮد و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮥ
آنﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ١٢ .آﻧﮕﺎه اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮای او
ﻧﻮﺷﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺟﺪت ،داود ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ ﻧﻪ در راه ﺧﻮب ﭘﺪرت،
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط رﻓﺘﯽ و ﻧﻪ از روش ﻧﯿﮏ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدی١٣ ،ﺑﻠﮑﻪ راه
و روش ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدی ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ،ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و
٣۶
.

.

ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪی ،ﺑﺮادراﻧﺖ
را ﻫﻢ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﺪرت و ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ١۴ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺑﻼی ﺑﺪی را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﺖ ،اﻃﻔﺎل ،زﻧﻬﺎ و داراﺋﯽات ﻣﯽآورد١۵ .ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺑﻪ
ﻣﺮض روده دردی ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ درد آن روزﺑﺮوز ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و رودهﻫﺎﯾﺖ
ﮔﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ«.
١٧–١۶آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻋﺮﺑﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺣﺒﺸﯽﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ آوردﻧﺪ و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ
ﺷﺎه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺴﺮان و زﻧﺎن او را
ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻐﯿﺮ از ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ،ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ.
١٨ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻣﺮض ﺑﯿﺪرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد١٩ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم،
در اﺧﯿﺮ ﺳﺎل دوم ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد رودهﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون
رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪی ﺟﺎن داد .ﻣﻠﺖ او ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﭘﺪرش ﻓﻮت
ﮐﺮد ،ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎرش آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ او را ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺨﺎ ک
ﺳﭙﺮدﻧﺪ٢٠ .او در ﺳﻦ ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻣﺮگ او ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮد و او را در ﺷﻬﺮ داود
دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن.
اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢۵:٨ـ٢٩؛ ٢١:٩ـ(٢٨
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١ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ اﺧﺰﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
.
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آن ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺮان او را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﻬﻮرام ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
رﺳﯿﺪ٢ .او ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل
در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش ﻧﻮاﺳﮥ ﻋﻤﺮی ﺑﻮد و ﻋﺘَﻠﯿﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ٣ .اﺧﺰﯾﺎ
ﻫﻢ راه و روش ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎدرش او را در ارﺗﮑﺎب
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد۴ .او ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﻣﺸﺎورﯾﻨﺶ او را ﺑﻪ راه ﻧﺎﺑﻮدی
ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ۵ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرۀ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟِﻠﻌﺎد رﻓﺖ .ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺳﻮرﯾﻪ
ﯾﻮرام را زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ۶و او ﺑﺮای ﺗﺪاوی ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﺰاﯾﻞ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ رﻓﺖ .اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای
ﻋﯿﺎدت او ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ آﻣﺪ.
ﻗﺘﻞ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﯿﻬﻮ
٧از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﻘﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻮط اﺧﺰﯾﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ او ﭘﯿﺶ ﯾﻮرام ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد،
زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﯾﻬﻮرام ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻤﺸﯽ رﻓﺖ) .ﻧﻤﺸﯽ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد٨ (.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﯾﯿﻬﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب را ﻗﺼﺎص ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﯾﻬﻮدا
و ﺑﺮادرزادهﻫﺎی اﺧﺰﯾﺎ ﮐﻪ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد و ﯾﯿﻬﻮ آنﻫﺎ را
ﮐﺸﺖ٩ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺧﺰﯾﺎ رﻓﺖ و او را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﯿﺶ ﯾﯿﻬﻮ آورد و ﯾﯿﻬﻮ او را ﻧﯿﺰ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ او را دﻓﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﻮاﺳﮥ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮐﻪ از دل و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن
داﺷﺖ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺰﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺘﻞ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﻫﯽ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:١١ـ(٣
١٠وﻗﺘﯽ ﻋﺘَﻠﯿﺎ ،ﻣﺎدر اﺧﺰﯾﺎ از ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ١١ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷَﺒﻊ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه،
ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ اﺧﺰﯾﺎ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﺷﺎه دزدﯾﺪ و ﺑﺎ داﯾﻪاش
در ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮاب ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﻬﻮﺷَﺒﻊ ،دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮرام

ﭘﺎدﺷﺎه و زن ﯾﻬﻮداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮد ،ﻃﻔﻞ را از ﻋﺘَﻠﯿﺎ ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮد و از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺠﺎﺗﺶ داد١٢ .ﯾﻮآش ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺘَﻠﯿﺎ زﻣﺎم اﻣﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ را در دﺳﺖ داﺷﺖ.
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ﻗﯿﺎم ﯾﻬﻮﯾﺎداع
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١در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ
.
ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺎ ﻋﺪهای از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺰرﯾﺎ،
ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻮﺑﯿﺪ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺪاﯾﺎ
و اﻟﯿﺸﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ زِﮐﺮی ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪ٢ .ﺑﻌﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻻوﯾﺎن و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آﻣﺪﻧﺪ ٣و در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ داود ،ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺑﺮﺳﺪ۴ .ﭘﺲ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ اﯾﻨﺴﺖ :ﯾﮏ ﺳﻮم ﺷﻤﺎ ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ در
روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﯽآﺋﯿﺪ از دروازه ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ۵ .ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺎن در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ و
ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﮕﺮ ﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ دروازۀ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ
ﻫﻢ در ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ۶ .ﺑﻐﯿﺮ از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻣﻮﻇﻒ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮا وﻇﯿﻔﮥ آنﻫﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮﻋﻼوه آنﻫﺎ ﭘﺎ ک و ﻣﻘﺪساﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻣﺼﺮوف ﺑﺎﺷﻨﺪ٧ .ﻻوﯾﺎن
ﺳﻼح ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮد ﺷﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ و از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﺪون
اﺟﺎزه داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻼ ک ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﻮرت ﺷﺎه را ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﮕﺬارﻧﺪ«.
٨ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
رﻫﺒﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ـ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ وﻇﯿﻔﻪ
داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن روز ﻣﺮﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ـ زﯾﺮا ﯾﻬﻮﯾﺎداع آنﻫﺎ را اﺟﺎزه
ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ٩ .ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻧﯿﺰه و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ داد١٠ .ﻋﺪهای را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺎه ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﻫﻤﮕﯽ
ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ،ﺑﺪور ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﻮد
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ١١ .ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺰاده را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ ،ﺗﺎج ﺷﺎﻫﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮش
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ او دادﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ
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ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﭘﺴﺮاﻧﺶ او را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه!«
ﻗﺘﻞ ﻋﺘَﻠﯿﺎ
١٢وﻗﺘﯽ ﻋﺘَﻠﯿﺎ ﺻﺪای ﻏﻠﻐﻠﮥ ﻣﺮدم را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه را ﻣﺪح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪاﺧﻞ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم رﻓﺖ١٣ .در آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺘﻮن ﺧﻮد،
ﭘﯿﺶ دروازۀ دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن
ﺳﺮﻧﺎ در ﭘﻬﻠﻮی او ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮﻧﺎ
ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ آﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن آن ﺻﺤﻨﻪ ،ﻋﺘَﻠﯿﺎ ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﺧﯿﺎﻧﺖ!
ﺧﯿﺎﻧﺖ!« ١۴آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :او را از ﻣﯿﺎن
دو ﺻﻒ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
ﮐﺎﻫﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :در ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﮑﺸﯿﺪ١۵ «.ﭘﺲ راه را ﺑﺮای
او ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﺪﻫﻦ دروازۀ ﻃﻮﯾﻠﮥ اﺳﭙﻬﺎ ،در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪ ،او را
در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
اﺻﻼﺣﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٧:١١ـ(٢٠
١۶ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار آن ﭘﯿﻤﺎن،
آنﻫﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ١٧ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻨﺪ و آن را
وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه و ﺑﺖ او را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺎن ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻌﻞ را در ﭘﯿﺸﺮوی
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ١٨ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻋﺪهای را ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن
را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺸﮑﯿﻼت داود و اواﻣﺮ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺳﺮود ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
١٩دروازهﺑﺎﻧﺎن را ﺑﺪروازهﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺪون ﻃﻬﺎرت ﺑﺪاﺧﻞ آن
ﻧﺮوﻧﺪ٢٠ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﺷﺮاف ،واﻟﯿﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ،ﭘﺎدﺷﺎه را
از راه دروازۀ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آوردﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ٢١ .ﻫﻤﮕﯽ
ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﺘَﻠﯿﺎ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺷﻬﺮ آرام ﺷﺪ.

۴٠
.

.

ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:١٢ـ(١۶

٢۴

١ﯾﻮآش ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش زِﺑﯿﻪ و از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﻮد٢ .ﯾﻮآش
در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﻋﻤﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد٣ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﺮای او دو زن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از آنﻫﺎ دارای ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ و
دﺧﺘﺮ ﺷﺪ.
۴ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﯾﻮآش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ در
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ «.اﻣﺎ ﻻوﯾﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪﻧﺪ۶ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮداع ﮐﺎﻫﻦ را
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻻوﯾﺎن را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﻪای را ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟« )٧ﭘﺴﺮان ﻋﺘَﻠﯿﺎی ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺠﻮم ﺑﺮده و ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎی ﻣﻘﺪس آﻧﺮا وﻗﻒ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ(.
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
٨ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در ﺑﯿﺮون دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
٩آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا اﻋﻼن ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﻪای را ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر
ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎورﻧﺪ١٠ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ آﻧﻘﺪر ﭘﻮل آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻟﺒﺎﻟﺐ ﭘﺮ
ﺷﺪ١١ .ﻫﺮ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻻوﯾﺎن آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﺎه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺎه ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺻﻨﺪوق را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺮا
دوﺑﺎره ﺑﺠﺎﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ روزه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺟﻤﻊ ﺷﺪ.
١٢ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﭘﻮل را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،دادﻧﺪ ﺗﺎ از آن ﭘﻮل اﺟﻮرۀ ﻣﻌﻤﺎر و ﻧﺠﺎر و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
۴١
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ﻣﺴﮕﺮی و آﻫﻨﮕﺮی را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ١٣ .ﭘﺲ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ
و ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪاش ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ و
ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮ ﺷﺪ١۴ .وﻗﺘﯿﮑﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻘﯿﮥ ﭘﻮل را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه و
ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﺮدﻧﺪ و از آن ﭘﻮل ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎﺷﻖ ،ﮐﺎﺳﻪ و آﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﻪ
ﯾﻬﻮﯾﺎداع زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﺪ.
وﻓﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﭘﺴﺮش
١۵ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
١۶ﭼﻮن او در اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان او را
در ﺷﻬﺮ داود در ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
١٧ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آنﻫﺎ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ١٨ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آنﻫﺎ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ اَﺷﯿﺮه و ﺑﺘﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﮔﻨﺎه ،ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ١٩ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﯿﺎء را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﻮی او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ آنﻫﺎ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ.
٢٠آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا ﺑﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ آﻣﺪ .او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم
اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﺮا ﺷﻤﺎ از اواﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و روز ﺑﺪ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽآورﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدهام٢١ «.ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﺎه او را در ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ٢٢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﯾﻮآش
ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﭘﺪر زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد،
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و در ﻋﻮض ﭘﺴﺮ او را ﮐﺸﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﮐﺮﯾﺎ ﺟﺎن ﻣﯽداد ،ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ«.
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش
٢٣در اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺳﭙﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪ و ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ
را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .رﻫﺒﺮان آنﻫﺎ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
دﻣﺸﻖ ﺑﺮدﻧﺪ٢۴ .ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎه
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ﺑﺰرگ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد
ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﯾﻮآش ﺑﺴﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ٢۵ .ﻋﺴﺎ ﮐﺮ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و او را ﮐﻪ ﺳﺨﺖ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮدش
ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ او را در ﺑﺴﺘﺮش
ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ او را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺟﻨﺎزهاش را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود ﺑﺮدﻧﺪ،
اﻣﺎ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﺎﻫﯽ دﻓﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ٢۶ .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زاﺑﺎد،
ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﮥ ﻋﻤﻮﻧﯽ و ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ٢٧ .داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮان او،
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ او ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ دوﺑﺎرۀ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪا ،ﻫﻤﻪ
در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺛﺒﺖاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﯾﻮآش ﭘﺴﺮش ،اَﻣﺼﯿﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
او ﺷﺪ.
اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢:١۴ـ(٧
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١اَﻣﺼﯿﺎ در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت
.
ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﻬﻮﻋﺪان و
از اﻫﺎﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد٢ .ﮔﺮﭼﻪ اﺟﺮای اﻋﻤﺎل او از دل و ﺟﺎن ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد٣ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﮑﻪ ﻗﺪرت را ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ
او اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺪرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۴ .اﻣﺎ اﻃﻔﺎل
ﺷﺎن را ﻧﮑﺸﺖ ،زﯾﺮا در ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺪران
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮔﻨﺎه واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻄﺎ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮدش
ﺑﺎﺷﺪ«.
۵ﺑﻌﺪ اَﻣﺼﯿﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده را از
ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻤﺎﺷﺖ .او ﯾﮏ ﺳﭙﺎه از ﻣﺮدان
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﺷﺨﺎص اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﺳﭙﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد۶ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﺠﻮ ،آزﻣﻮده و ﺷﺠﺎع را در ﺑﺪل ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه
از اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﯿﺮ ﮐﺮد٧ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺶ اَﻣﺼﯿﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻋﺴﺎ ﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮی ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارد.
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٨ا ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺠﻨﮓ ﺑﺮوی و ﻫﺮﻗﺪر ﺧﻮب ﻫﻢ ﺑﺠﻨﮕﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا در
ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻐﻠﻮﺑﺖ ﺳﺎزد٩ «.اَﻣﺼﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ آنﻫﺎ را در ﺑﺪل ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر
ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه اﺟﯿﺮ ﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ١٠ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اَﻣﺼﯿﺎ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ اﻓﺮاﯾﻤﯽ را
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
و ﻏﻀﺐ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
١١ﭘﺲ اَﻣﺼﯿﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ وادی ﻧﻤﮏ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ
ﮐﺮد و ده ﻫﺰار از ﻣﺮدان ﺳﻌﯿﺮ را ﮐﺸﺖ١٢ .ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﯾﻬﻮدا ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را
ﻫﻢ زﻧﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻗﻠﻪای ﺑﺮدﻧﺪ و از ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮرد و ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ١٣ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن ﻋﺪه از ﻋﺴﺎ ﮐﺮی
ﮐﻪ اَﻣﺼﯿﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ،از ﺳﺎﻣﺮه ﺗﺎ ﺑﯿﺖ
ﺣﻮرون ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدﻧﺪ.
١۴وﻗﺘﯽ اَﻣﺼﯿﺎ از ﮐﺸﺘﺎر ادوﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدم ﺳﻌﯿﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد
آورد و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و آنﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.
١۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اَﻣﺼﯿﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎء را ﭘﯿﺶ او
ﻓﺮﺳﺘﺎد .از اَﻣﺼﯿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا آن ﺧﺪاﯾﺎن را ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﯿﺪی؟« ١۶آن ﻧﺒﯽ ﻫﻨﻮز ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ را ﻣﺸﺎور ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ؟ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش
ورﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮی «.ﭘﺲ آن ﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻧﺪاد ،اﻣﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﺮا از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهای و ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪی«.
ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٨:١۴ـ(٢٠
١٧ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻣﺸﻮرۀ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ
ﯾﻬﻮاﺣﺎز و ﻧﻮاﺳﮥ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ داد١٨ .ﯾﻮآش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب داد» :ﺷﺘﺮﺧﺎر ﻟﺒﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن ﻃﻠﺒﮕﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد
و دﺧﺘﺮ او را ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮏ ﺣﯿﻮان
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وﺣﺸﯽ از ﻟﺒﻨﺎن از راه ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺷﺘﺮﺧﺎر را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﻮد١٩ .ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ادوم را ﺷﮑﺴﺖ دادی ﻣﻐﺮور ﺷﺪی و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﻣﺎ ﻣﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮﮔﺮد .ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻼﺋﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
ﺑﯿﺎوری؟«
٢٠اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮد ،زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﯾﮏ
وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻪدﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،زﯾﺮا او ﺧﺪاﯾﺎن ادوم را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮد٢١ .ﭘﺲ
ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﻨﮓ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ و در ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ،در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ او ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ٢٢ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻬﻮدا را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺗﻤﺎم
ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ٢٣ .ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اَﻣﺼﯿﺎ را
در ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮد و ﺣﺪود دوﺻﺪ ﻣﺘﺮ دﯾﻮار اورﺷﻠﯿﻢ
را ،از دروازۀ اﻓﺮاﯾﻢ ﺗﺎ دروازۀ زاوﯾﻪ ،وﯾﺮان ﮐﺮد٢۴ .ﺗﻤﺎم ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه و ﻇﺮوﻓﯽ را
ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ،داراﺋﯽ ﺧﺰاﯾﻦ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ
و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد اﺳﯿﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮد.
ﻗﺘﻞ َاﻣﺼﯿﺎ
٢۵اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮاﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد٢۶ .ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﻣﺼﯿﺎ،
از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖاﻧﺪ٢٧ .از ﻫﻤﺎن
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اَﻣﺼﯿﺎ دﺳﺖ از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻻ ﮐﯿﺶ ﻓﺮار ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺑﻪ
ﻻ ﮐﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و او را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ٢٨ .ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺎزۀ او را ذرﯾﻌﮥ اﺳﭗ آوردﻧﺪ و
ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢١:١۴ـ٢٢؛ ١:١۵ـ(٧

٢۶

١ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ،ﻋﺰﯾﺎ را ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻌﻮض ﭘﺪرش ،اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ
.
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ٢ .او ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺷﻬﺮ اﯾﻠﻮت
را آﺑﺎد ﮐﺮد و آﻧﺮا دوﺑﺎره ﺿﻤﯿﻤﮥ ﯾﻬﻮدا ﺳﺎﺧﺖ٣ .ﻋﺰﯾﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش
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ﯾﮑُﻠﯿﺎ و از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار او راﺿﯽ ﺑﻮد .او
راه و روش ﭘﺪر ﺧﻮد ،اَﻣﺼﯿﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ۵و ﺗﺎ ﮐﻪ زﮐﺮﯾﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد از دل و
ﺟﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮدی و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا زﮐﺮﯾﺎ او را
در راه ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن ﻋﺰﯾﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ او را ﺑﺮﮐﺖ داد و در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

۶ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺖ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺖ ،ﯾﺒﻨﻪ و اَﺷﺪُود را وﯾﺮان
ﮐﺮد ،و ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اَﺷﺪُود و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد٧ .ﺧﺪا
او را در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻋﺮﺑﻬﺎی ﮐﻪ در ﺟﻮرﺑﻌﻞ ﺳﺎ ﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد٨ .ﻋﻤﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺷﻬﺮت
او ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪات ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺷﺪ.
٩ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺮ دروازۀ زاوﯾﻪ و دروازۀ وادی در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺣﺼﺎر اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ١٠ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺟﻬﺎﺋﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد
و ﮐﺎرﯾﺰﻫﺎ و ﭼﺎهﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ زﯾﺎدی در داﻣﻨﮥ
ﮐﻮﻫﻬﺎ و دﺷﺘﻬﺎ داﺷﺖ .ﻋﺰﯾﺎ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ از دﻫﻘﺎﻧﯽ و زراﻋﺖ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،دﻫﻘﺎﻧﺎن و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن زﯾﺎدی در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و زﻣﯿﻨﻬﺎی زراﻋﺘﯽ داﺷﺖ.
١١او دارای ﯾﮏ اردوی ﻣﺴﻠﺢ و آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد و ﺷﻤﺎرۀ آنﻫﺎ را ﯾﻌﯽﺋﯿﻞ ﻣﻨﺸﯽ و ﻣﻌﺴﯿﺎ ﻣﻌﺎون او ﺗﻌﯿﯿﻦ
و اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﭙﺎه او ﺣﻨَﻨﯿﺎ ﺑﻮد١٢ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ
را ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع و ﺟﻨﮕﺠﻮ
و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن دوﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ١٣و ﯾﮏ ﺳﭙﺎه ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و
ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮی را ﮐﻪ از ﺷﺎه دﻓﺎع و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺤﺖ ادارۀ
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ١۴ .ﻋﺰﯾﺎ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻼهآﻫﻨﯽ ،زره ،ﮐﻤﺎن و ﻓﻼﺧﻦ ﻣﺠﻬﺰ
ﺳﺎﺧﺖ١۵ .ﻣﻨﺠﻨﯿﻖﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﺮﺗﺎب
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻬﺮت ﻋﺰﯾﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ،زﯾﺮا از ﮐﻤﮏ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﮔﻨﺎه ،ﺟﺰا و ﻣﺮگ ﻋﺰﯾﺎ
١۶اﻣﺎ ﻗﺪرت و ﺷﻬﺮت ،او را ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺮور او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﺳﺒﺎب ﻧﺎﺑﻮدی او را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ،زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ و ﺷﺨﺼﺎً
۴۶
.

.

ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه رﻓﺖ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه آن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ دود ﮐﺮد١٧ .ﻋﺰرﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ و
ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﺠﺎع ﺑﺪﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ ١٨و ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر او ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻦ ﮐﺎر ،وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨﺎن اوﻻدۀ ﻫﺎرون اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯽ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮ .ﺗﻮ ﺧﻄﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪی و از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮی١٩ «.ﻋﺰﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﻠﯽ را
ﺑﺮای دودﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﻏﻀﺒﻨﺎ ک ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺧﺸﻤﺶ
ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﺎ ﮔﻬﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ،در ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻟﮑﮥ ﺑﺮص در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﭘﯿﺪا ﺷﺪ٢٠ .وﻗﺘﯽ ﻋﺰرﯾﺎ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻟﮑﻪ را
در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او دﯾﺪﻧﺪ ،ﻓﻮراً او را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد او ﻫﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ آن ﻣﺮض
ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
٢١ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻋﺰﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺮض دﭼﺎر ﺑﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن در
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪای ،ﺟﺪا از ﻣﺮدم و دور از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﺴﺮش،
ﯾﻮﺗﺎم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد و اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ را اداره ﻣﯽﮐﺮد.
٢٢ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰﯾﺎ را ،از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص
ﺛﺒﺖ ﮐﺘﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ٢٣ .وﻗﺘﯽ ﻋﺰﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ او را،
ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام داﺷﺖ ،در ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش،
ﯾﻮﺗﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٣٢:١۵ـ(٣٨

٢٧

١ﯾﻮﺗﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده
.
ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﺮوﺷﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺻﺎدوق
ﺑﻮد٢ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد،
اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻧﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
٣ﯾﻮﺗﺎم دروازۀ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮ دﯾﻮار ﻋﻮﻓﻞ ﯾﮏ
ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ را آﺑﺎد ﮐﺮد۴ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا و ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻗﻠﻌﻪ و ﺑﺮج در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ۵ .ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻮﻧﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ و او را ﺷﮑﺴﺖ داد.
۴٧
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ﻋﻤﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه ،ﯾﮑﻬﺰار ﺗُﻦ ﮔﻨﺪم و ﯾﮑﻬﺰار ﺗُﻦ ﺟﻮ
ﺑﻪ او ﻣﯽدادﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺟﺰﯾﻪ را دادﻧﺪ۶ ،ﭼﻮن
رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﯾﻮﺗﺎم در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺖ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺻﺎﺣﺐ
ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺷﺪ.
٧ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺗﺎم ،ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﺷﯿﻮه و رﻓﺘﺎر او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖاﻧﺪ٨ .ﯾﻮﺗﺎم ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ
و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد٩ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮد او را در ﺷﻬﺮ داود
ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،اﺣﺎز ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:١۶ـ(۵
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١آﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋﻤﺎل او راﺿﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺮاه ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود
ﻧﺮﻓﺖ٢ ،ﺑﻠﮑﻪ راه و روش ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد .او ﺣﺘﯽ ﺑﺖ ﺑﻌﻞ را
ﺳﺎﺧﺖ ٣و در ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه وادی ﺑﻨﯽﻫﻨﻮم ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ دود ﮐﺮد .ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﮐﺮدار
زﺷﺖ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﻧﺪ ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد۴ .در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و دود ﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ و
زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.
۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای او ،ﺑﻪدﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻐﻠﻮﺑﺶ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﺴﺎ ﮐﺮ او را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮد .ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﻢ او را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮد و ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺣﺴﺎﺑﯽ از ﺳﭙﺎه او ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ۶ .ﻓَﻘَﺢ )ﭘﺴﺮ
رِﻣﻠﯿﺎ( ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﺠﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ روز در ﯾﻬﻮدا ﮐﺸﺖ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد
را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ٧ .ﺑﻌﺪ زِﮐﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺷﻬﺰاده ﻣﻌﺴﯿﺎ،

ﻋﺰرﯾﻘﺎم ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎرد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و اَﻟﻘﺎﻧَﻪ را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دوم در درﺑﺎر ﺷﺎه ﺑﻮد
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ٨ .ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،دوﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از زن و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را
ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه
ﺑﺮدﻧﺪ.

۴٨
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ﻋﻮدﯾﺪ ﻧﺒﯽ
٩اﻣﺎ ﻋﻮدﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻋﺴﺎ ﮐﺮی ﮐﻪ از
ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﺮ
ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻗﻬﺮ ﺷﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از روی ﺧﺸﻢ آنﻫﺎ
را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﯾﺪ و ﺧﺒﺮ آن ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪ١٠ .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ زن و
ﻣﺮد ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﻏﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .آﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ؟ ١١ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺗﺎن
را ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،واﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
١٢ﯾﮏ ﻋﺪه از رﻫﺒﺮان اﻓﺮاﯾﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﺑﺮ ﮐﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺸُﻠﯿﻤﻮت ،ﯾﺤﺰﻗﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺷﻠﻮم و ﻋﻤﺎﺳﺎ
ﭘﺴﺮ ﺣﺪﻻی١٣ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎن ﻣﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ زﯾﺎد ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
١۴ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﺢ ﻫﻤﻪ اﺳﯿﺮان را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ
رﻫﺒﺮان ﻗﻮم و ﻣﺮدم ﺑﺮدﻧﺪ١۵ .آﻧﮕﺎه رﻫﺒﺮان ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ اﺳﯿﺮانِ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
از آن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻟﺒﺎس دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﭘﻮش ،ﺧﻮردﻧﯽ
و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ
ﺧﺮﻫﺎ ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد،
ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺮگ آﺣﺎز
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٧:١۶ـ(٩
١۶در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻮی ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر دراز ﮐﺮد،
١٧زﯾﺮا ادوﻣﯿﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،آنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ و ﻣﺮدم
ﺷﺎن را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ١٨ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺟﻨﻮب
ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ آوردﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ،اَﯾﻠﻮن ،ﺟِﺪﯾﺮوت ،ﺳﻮﮐﻮه،
ﺗﻤﻨَﻪ و ﺟِﻤﺰو را ﺑﺎ دﻫﺎت ﺷﺎن ﺗﺼﺮف ﮐﺮده در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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١٩ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا او ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪ.
٢٠اﻣﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺗﻠﻐَﺖ ﭘﻠﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﻮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ٢١و ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ آﺣﺎز از ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ داد ،اﻣﺎ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﮑﺮد.
ﮔﻨﺎﻫﺎن آﺣﺎز
٢٢آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه در آن دوران درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ٢٣ .زﯾﺮا ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدم دﻣﺸﻖ ﮐﻪ او را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن آن ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺑﺎدی
او و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ٢۴ .آﺣﺎز ﻇﺮوف و وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮد ،دروازهﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺴﺖ و ﺑﺮای
ﺧﻮد در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ٢۵ .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻠﻨﺪ در ﺗﻤﺎم
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا آﺑﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ دود ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺖ.
٢۶ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺣﺎز ،رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار او از اول ﺗﺎ آﺧﺮ در ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ٢٧ .وﻗﺘﯽ آﺣﺎز ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺟﻨﺎزۀ او را در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻓﻦ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:١٨ـ(٣
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١ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ
.
و ﻧُﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎدرش دﺧﺘﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻮد و َاﺑِﯿﻪ
ﻧﺎم داﺷﺖ٢ .او ﻣﺜﻞ ﺟﺪ ﺧﻮد داود ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد.
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٣ﺣﺰﻗﯿﺎ در ﻣﺎه اول ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد دروازهﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺑﺎز و
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد۴ .او ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﯿﺪان ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ۵و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ای ﻻوﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش
ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﻃﻬﺎرت ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺗﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ را از آن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ۶ .ﭘﺪران ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ را ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ او را ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ٧ .دروازهﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺑﺴﺘﻨﺪ
و ﭼﺮاغﻫﺎﯾﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﭘﺎ ک ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ دود ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ اﻫﺪاء ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ٨ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ .و ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
دﺷﻤﻨﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ٩ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ،
ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت
رﻓﺘﻨﺪ١٠ .ﺣﺎﻻ آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺒﻨﺪم
ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺳﻮزﻧﺪۀ او از ﺳﺮ ﻣﺎ رﻓﻊ ﺷﻮد١١ .ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺎﻧﺮا از روی
اﯾﻤﺎن و اﺧﻼص ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر
او ﮐﻤﺮﺑﺴﺘﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای او ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ دود ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
١۴–١٢آﻧﮕﺎه از ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺪه آﻣﺎدۀ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪﻧﺪ:
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗُﻬﺎﺗﯽ ﻫﺎ :ﻣﺤﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺎﺳﺎی و ﯾﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﺎ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮاری :ﻗﯿﺲ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪی و ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻠَﻞﺋﯿﻞ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺮﺷﻮﻧﯽ ﻫﺎ :ﯾﻮآخ ﭘﺴﺮ زِﻣﻪ و ﻋﯿﺪَن ﭘﺴﺮ ﯾﻮآخ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ اﻟﯿﺼﺎﻓﺎن :ﺷﻤﺮی و ﯾﻌﯽﺋﯿﻞ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ آﺳﺎف :زَﮐَﺮﯾﺎ و ﻣﺘَﻨﯿﺎ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﯿﻤﺎن :ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﺷﻤﻌﯽ
از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺪوﺗﻮن :ﺷﻤﻌﯿﻪ و ﻋﺰیﺋﯿﻞ.
١۵اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﻃﻬﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار اﻣﺮ ﺷﺎه
و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه رﻓﺘﻪ آﻧﺮا ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ١۶ .ﮐﺎﻫﻨﺎن اﻃﺎق
اﻧﺪرون ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﭘﺎ ک ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻻوﯾﺎن ﻫﻤﻪ را از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وادی ﻗﺪرون ﺑﺮدﻧﺪ.
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١٧ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ را در روز اول ﻣﺎه اول ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻫﺸﺖ روز دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
و در روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
١٨ﺑﻌﺪ ﻻوﯾﺎن ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﮐﺎر ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و وﺳﺎﯾﻞ آن ،ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس و ﻇﺮوف
آن ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﯾﻢ١٩ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻇﺮوﻓﯽ را ﮐﻪ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻮد ،وﻗﺘﯿﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه و از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﻮد دوﺑﺎره
ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه آوردﯾﻢ و آﻣﺎده و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮار دادﯾﻢ«.
٢٠آﻧﮕﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰودی ﻫﻤﮥ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﮑﺠﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ٢١ .در آﻧﺠﺎ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ،ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ،ﻫﻔﺖ ﺑﺮه و ﻫﻔﺖ
ﺑﺰ ﻧﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا آوردﻧﺪ و ﺷﺎه
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن اوﻻدۀ ﻫﺎرون اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
٢٢ﭘﺲ آنﻫﺎ ﮔﺎوﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮن آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻗﻮﭼﻬﺎ را
ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮن آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ ٢٣و در آﺧﺮ ﻫﻔﺖ ﺑﺰ ﻧﺮ را ﺟﻬﺖ
ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ آوردﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ٢۴ .ﺑﻌﺪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن آنﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮن آنﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد.
٢۵ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻗﺮار اﻣﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎد ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﺑﻪ داود
داده ﺑﻮد ﻻوﯾﺎن را ﺑﺎ داﯾﺮه و ﭼﻨﮓ و رﺑﺎب در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ.
٢۶ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ داود ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺎ آﻣﺎده
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ٢٧ .ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺳﺮﻧﺎ و آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
داود آﻧﺮا ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ٢٨ .ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮاﺋﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎز ﺧﻮد را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ٢٩ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ،
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ زاﻧﻮ زده ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ٣٠ .در آﺧﺮ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ و رﻫﺒﺮان
ﻗﻮم ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ داود و آﺳﺎف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮور زﯾﺎد ﻧﻮای ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺮودﻧﺪ و ﻣﺮدم
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زاﻧﻮ زده ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
٣١ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺷﮑﺮاﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮاﻧﮕﯽ را
آوردﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻟﺨﻮاه ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﻫﻢ آوردﻧﺪ ٣٢ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﮔﺎو ﻧﺮ ،ﺻﺪ ﻗﻮچ و دوﻫﺰار ﺑﺮه ﺑﻮد٣٣ .ﺑﺮﻋﻼوه
ﺷﺸﺼﺪ ﮔﺎو و ﺳﻪ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮرﻧﺪ٣۴ .اﻣﺎ ﭼﻮن
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻢ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺗﺎ
ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮادران ﺷﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻻوﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﻻوﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن در اﺟﺮای
اﻣﻮر ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺻﺎدقﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ٣۵ (.ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی
ﭼﺮﺑﯽ و دﻧﺒﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ.
٣۶
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت آﻣﺎده ﺷﺪ .ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن زودی در اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻋﻼن ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ

٣٠

٣–١ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺎه اول ﺳﺎل
.
ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﻋﻼوه ،ﻣﺮدم زﯾﺎد ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ را
در ﻣﺎه دوم ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺴﺮاﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﯾﻬﻮدا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨَﺴﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از آنﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ
ﻓﺼﺢ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ۴ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺎه و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
۵ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ـ از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ دان ـ اﻋﻼن ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ
را ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺗﺎ
آن زﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ ﻣﺮدم ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد۶ .ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﺷﺎه ﺑﺴﺮاﺳﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا رﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﻪ ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﺎن
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ:
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»ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا او ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﻓﺮار ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺴﻮی
ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ٧ .ﻣﺜﻞ ﭘﺪران و ﺑﺮادران ﺗﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد
ﺧﻮد ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد٨ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺮ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺧﻢ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه او ﮐﻪ آﻧﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و او را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ او از ﺳﺮ ﺗﺎن رﻓﻊ ﺷﻮد٩ ،زﯾﺮا ا ﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ آنﻫﺎ
رﺣﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﺑﺴﻮی او ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ او ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ رو ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ«.
١٠ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨَﺴﯽ و ﺗﺎ زﺑﻮﻟﻮن ،از ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
دﯾﮕﺮی رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺨﺮۀ ﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ١١ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪۀ
ﮐﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ،ﻣﻨَﺴﯽ و زﺑﻮﻟﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوﻧﺪ١٢ .ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ ﯾﮑﺪل ﺷﺪﻧﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ،
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
١٣ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻣﺎه دوم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ
در اورﺷﻠﯿﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ١۴ .آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر
ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ دودﮐﺮدﻧﯽ را از ﺟﺎی ﺷﺎن ﮐﻨﺪﻧﺪ و در وادی ﻗﺪرون
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ١۵ .در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه دوم ﺑﺮۀ ﻓﺼﺢ را ﮐﺸﺘﻨﺪ .آن وﻗﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﻗﺮار اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آوردﻧﺪ١۶ .و ﻃﺒﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﻮﺳﯽ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﺼﺮوف ﺷﺪﻧﺪ .ﻻوﯾﺎن ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ و آنﻫﺎ ﺧﻮن را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ١٩–١٧ .ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻻوﯾﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻓﺼﺢ
را ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻣﻨَﺴﯽ ،زﺑﻮﻟﻮن و
اﯾﺴﺴﮑﺎر ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﻃﻬﺎرت ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﻃﻌﺎم
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ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن دﻋﺎ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ راه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺒﺨﺸﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻗﺮار اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ٢٠ «.ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎ
را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺮدم ﺻﺪﻣﻪای ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ٢١ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺎز و ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ٢٢ .و
ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻻوﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﭘﺸﺖ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز از ﻏﺬای ﻋﯿﺪ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﮑﺮاﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻋﺮض
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
٢٣ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﮥ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ٢۴ .ﺣﺰﻗﯿﺎ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﻫﺰار ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داد.
و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻫﺰار ﮔﺎو و ده ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دادﻧﺪ و در
آن روزﻫﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ٢۵ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا،
ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺳﺎ ﮐﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪ ٢۶و در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮور ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد .و از زﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮ داود ﺗﺎ آن روز ﭼﻨﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ
ﺷﮑﻮﻫﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد٢٧ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و
ﻗﻮم را ﺑﺮﮐﺖ دادﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد در آﺳﻤﺎن دﻋﺎی آنﻫﺎ را
ﺷﻨﯿﺪ.
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ

٣١

١ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
.
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺖ
اَﺷﯿﺮه را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا،
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨَﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﻻوﯾﺎن
٢ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﺎﺻﯽ را
اﺟﺮاء ﮐﻨﺪ :از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ،اﺷﺘﺮاک در ﻣﺮاﺳﻢ
ﻋﺒﺎدت ،ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ از دروازهﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ادای ﺷﮑﺮاﻧﮕﯽ و ذ ﮐﺮ ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس
ﺧﺪاوﻧﺪ٣ .ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮏ ﺣﺼﻪ از داراﺋﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ،در ﻣﺎه ﻧﻮ و ﻋﯿﺪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ۴ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﯿﺎج ﮐﺎﻫﻨﺎن
و ﻻوﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
۵ﺑﻤﺠﺮدﯾﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮﻋﻼوۀ ده ﻓﯿﺼﺪ داراﺋﯽ ﺧﻮد،
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮ ﮔﻨﺪم ،ﺷﺮاب ،روﻏﻦ ،ﻋﺴﻞ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﻫﻢ
ﻓﺮاوان آوردﻧﺪ۶ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻬﻮدا
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ده ﻓﯿﺼﺪ رﻣﻪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دادﻧﺪ٧ .در ﻣﺎه ﺳﻮم آن ﺳﺎل ﺑﻪ آوردن ﻫﺪاﯾﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺎه
ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﻧﺪازۀ آن آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻪﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد٨ .وﻗﺘﯽ
ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ آﻣﺪﻧﺪ و آن ﺗﻮدهﻫﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ دادﻧﺪ٩ .ﺣﺰﻗﯿﺎ از ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن در ﺑﺎرۀ آن
ﺗﻮدهﻫﺎ ﺳﻮال ﮐﺮد١٠ .ﻋﺰرﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺻﺎدوق ﺑﻮد ،ﺟﻮاب
داد» :از روزﯾﮑﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ آوردن ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ از آن ﺧﻮردﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ«.
ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن
١١ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و اﻣﺮ او
اﺟﺮاء ﺷﺪ١٢ .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﯽ ﻫﺪﯾﻪ و ﻋﺸﺮﯾﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺮﻋﻼوه ،ﭼﯿﺰﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐُﻮﻧَﻨﯿﺎی ﻻوی آﻣﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮادرش،
ﺷﻤﻌﯽ ﺷﺨﺺ دوم١٣ ،و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﻧَﺤﺖ ،ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،ﯾﺮﯾﻤﻮت ،ﯾﻮزاﺑﺎد،
اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ ،ﯾِﺴﻤﺨﯿﺎ ،ﻣﺤﺖ و ﺑﻨﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﮐُﻮﻧَﻨﯿﺎ و ﺑﺮادرش ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف

ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻋﺰرﯾﺎ ،رﺋﯿﺲ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ١۴ .ﻗﻮرح ﭘﺴﺮ ﯾِﻤﻨَﮥ
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ﻻوی دروازهﺑﺎن دروازۀ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﻮزﯾﻊ اوﻗﺎف و ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻣﺮدم داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺨﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ١۵ .ﻋﯿﺪَن ،ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ،
ﯾﺸﻮع ،ﺷﻤﻌﯿﻪ ،اَﻣﺮﯾﺎ و ﺷﮑَﻨﯿﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾﻊ
ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ١۶ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺑﻪ اﻓﺮاد ذ ﮐﻮر ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﺎن در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد و در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ روزﻣﺮه ﻣﺼﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺳﻬﻤﯿﻪای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ١٧ .ﻧﺎم ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎن و از ﻻوﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻓﺮﻗﮥ ﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد١٨ .ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن ،ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان ﻫﻢ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ١٩ .ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ آذوﻗﻪ و
دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﺤﺘﯿﺎج ﻫﺮ ﻣﺮد ﺷﺎن را ﮐﻪ در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﮥ ﻻوﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
٢٠ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮐﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻻزﻣﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا
ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای او ﺑﻮد اﻧﺠﺎم داد٢١ .و ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻌﺖ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از روی اﯾﻤﺎن و دل
و ﺟﺎن ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎد ﺑﺨﺮج داد و در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ.
آﺷﻮرﯾﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ١٣:١٨و اﺷﻌﯿﺎ (١:٣۶
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١ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
.
رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ آورد و ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد.
٢ﭼﻮن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ٣ ،ﺑﺎ
ﻣﺸﻮرۀ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻠﮑﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
۴و ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آب
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ را ﮐﻪ در ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﺎری ﺑﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر
ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آب ﻓﺮاوان ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ۵ «.ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻗﻮای دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ و دﯾﻮارﻫﺎﺋﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻨﮓرﯾﺰی را ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮﺟﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﻻی آنﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺑﻨﺎی ﯾﮏ دﯾﻮار دﯾﮕﺮ
۵٧
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ﺑﺪور آنﻫﺎ ﺷﻬﺮ را زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﺖ .دﯾﻮارهﻫﺎ را در ﺷﻬﺮ داود اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﺳﻠﺤﻪ و ﺳﭙﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺖ۶ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای ﺳﭙﺎه
ﺧﻮد ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﻫﻤﻪ را در ﻣﯿﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ

ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ»٧ :ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر و ﻟﺸﮑﺮ او
ﺗﺮس و ﻫﺮاس را در دل ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
او اﺳﺖ٨ .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر از اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺪدﮔﺎر ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﺳﺨﻨﺎن ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻗﻮم را دﻟﮕﺮم ﮐﺮد
و ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺮأت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٧:١٨ـ ٣٧و اﺷﻌﯿﺎ ٢:٣۶ـ(٢٢
٩ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻮای ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ﻻ ﮐﯿﺶ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .او از آﻧﺠﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﻣﺮدم آن در اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
١٠آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮﯾﺪ؟ ١١ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ از ﻗﺤﻄﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ١٢ «.آﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎ
را وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻋﺒﺎدت
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ ١٣آﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ و اﺟﺪادم ﭼﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ آوردﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن آن ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟ ١۴ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺧﺪاﯾﺎن
آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﻣﻦ ﻣﺮدم ﺷﺎن را ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﺷﺎن رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﺪ؟ ١۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ .ﺣﺮف او
را ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﺪای ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ و ﻫﯿﭻ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﺮدم ﺧﻮد را از دﺳﺖ اﺟﺪاد ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺎ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﺪ؟«
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ﻗﺘﻞ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٩:١٩ـ ١٣و اﺷﻌﯿﺎ ٨:٣٧ـ(٣٨
١۶ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺣﺮﻓﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا و ﺑﻨﺪۀ او،
ﺣﺰﻗﯿﺎ زدﻧﺪ١٧ .ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺧﺪای ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم
ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ ﻣﻦ رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﺪ١٨ «.آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﺑﻪ
ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻄﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ١٩ .آنﻫﺎ در ﺑﺎرۀ ﺧﺪای اورﺷﻠﯿﻢ ﻃﻮری
ﺣﺮف زدﻧﺪ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
٢٠آﻧﮕﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و اﺷﻌﯿﺎی ﭘﺴﺮ آﻣﻮص در اﯾﻦ ﺑﺎره دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد
زاری ﺷﺎن ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ٢١ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪای را ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ﻫﻤﻪ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺷﺠﺎع ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن اردوی ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮد .ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺳﺮاﻓﮕﻨﺪه ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ .و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ
ﺧﺪای ﺧﻮد داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮدش او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ.
٢٢ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺷﺎن،
ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺠﺎت داد و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ او ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد.
٢٣ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺪﯾﻪ و اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺮای ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا آوردﻧﺪ .و ﺣﺰﻗﯿﺎ از آن روز ﺑﺒﻌﺪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام اﺣﺘﺮام و ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد.
ﺑﯿﻤﺎری و ﻏﺮور ﺣﺰﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:٢٠ـ ٢٠و اﺷﻌﯿﺎ ١:٣٨ـ٣؛ ١:٣٩ـ(٨
٢۴در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﺮﯾﺾ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدن ﺷﺪ و ﺑﺪرﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﺷﻔﺎی ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﻪای ﺑﻪ او
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ٢۵ .اﻣﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎ از روی ﻏﺮور ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ او ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ او و
ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ٢۶ .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ از ﮐﺮدۀ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ.
۵٩
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٢٧ﺣﺰﻗﯿﺎ دارای ﺛﺮوت و ﺣﺸﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﻮد .ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و
ﺟﻮاﻫﺮات و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺳﭙﺮ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻇﺮوف ﻗﯿﻤﺘﯽ داﺷﺖ٢٨ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻨﺪم ،ﺷﺮاب و روﻏﻦ و ﻃﻮﯾﻠﻪﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ٢٩ .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﺮد و رﻣﻪ و ﮔﻠﻪﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺪوﺧﺖ ،زﯾﺮا اﺣﺴﺎن ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ او
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻨﻬﻤﻪ داراﺋﯽ ﺷﺪ٣٠ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪ آب درﯾﺎی ﺟﯿﺤﻮن را
ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺮﯾﺎن آب را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺷﻬﺮ داود ﮔﺸﺘﺎﻧﺪ٣١ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ در
ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ از او در ﺑﺎرۀ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ
ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺤﺎل ﺧﻮدش ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
٣٢ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ او ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎی
ﻧﺒﯽ )ﭘﺴﺮ آﻣﻮص( و در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
٣٣وﻗﺘﯽ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد ،او را در ﺗﭙﻪای ﮐﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن اوﻻدۀ داود ﺑﻮد ،ﺑﺨﺎ ک
ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،ﻣﻨَﺴﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
ﻣﻨَﺴﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:٢١ـ(٩
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 ١ﻣﻨَﺴﯽ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
.
در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد٢ .اﻋﻤﺎل و ﮐﺮدار او در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .از راه و روش اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﺮد،
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد٣ .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ وﯾﺮان ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،دوﺑﺎره
آﺑﺎد ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺘﻬﺎی اَﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن
را ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮد۵–۴ .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را در ﻫﺮ دو ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺑﺎد ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﻧﺎم ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ۶ «.ﻣﻨَﺴﯽ ﭘﺴﺮان
ﺧﻮد را در وادی ﺑﻦﻫﻨﻮم از آﺗﺶ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .او ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﯽ ،اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی و ﺟﺎدوﮔﺮی
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﺣﻀﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارواح و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺖ .ﻣﻨَﺴﯽ در ﻧﻈﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ورزﯾﺪه ،ﺧﺸﻢ او را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ٨–٧ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود و
۶٠
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ﭘﺴﺮش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ
ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ،ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﺬارم .ا ﮔﺮ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ اﺣﮑﺎم ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ دادهام،
ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﮐﻪ ﭘﺎی ﺷﺎن از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪهام ،ﺑﯿﺮون ﺷﻮد٩ «.اﻣﺎ ﻣﻨَﺴﯽ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺪس ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺘﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺮار داد .او ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را
ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺷﺎن ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﺮارت اﻗﻮاﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﻨَﺴﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
١٠ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨَﺴﯽ و ﻣﺮدم او اﺧﻄﺎر داد ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ١١ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .آنﻫﺎ ﻣﻨَﺴﯽ را ﺑﺎ ﭼﻨﮕﮏﻫﺎ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺰﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ١٢ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨَﺴﯽ در ﺗﻨﮕﯽ
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪای اﺟﺪاد
ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮوﺗﻦ ﮔﺮدﯾﺪ١٣ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﺮد ،او را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد،
اﻟﺘﻤﺎس او را ﺷﻨﯿﺪ و او را دوﺑﺎره ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻨَﺴﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،او ﺧﺪا اﺳﺖ.
 ١۴ﻣﻨَﺴﯽ ﺑﻌﺪاً دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻬﺮ داود را از ﻏﺮب ﺟﯿﺤﻮن ،در وادی ﺗﺎ
دﻫﻦ دروازۀ ﻣﺎﻫﯽ آﺑﺎد ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ دورادور ﺷﻬﺮ ﻋﻮﻓﻞ
ﺳﺎﺧﺖ و در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﮔﻤﺎﺷﺖ١۵ .ﺧﺪاﯾﺎن
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺖ را از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،از اورﺷﻠﯿﻢ ،از ﺳﺮ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ ﺑﻮد ،وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ
و ﺳﻨﮓ و ﺧﺎ ک آﻧﺮا در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ اﻧﺪاﺧﺖ١۶ .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺑﺎره آﺑﺎد
ﮐﺮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﮑﺮاﻧﮕﯽ ﺑﺮ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ١٧ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎزﻫﻢ در
ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد.
١٨ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨَﺴﯽ ،دﻋﺎی او ﺑﺪرﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ١٩ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎت او ،اﯾﺠﺎب ﺗﻮﺑﮥ
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او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او و ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻠﻨﺪ را
ﺳﺎﺧﺖ و اَﺷﯿﺮه و ﺑﺘﻬﺎ را ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار داد ،ﻫﻤﮕﯽ در ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺛﺒﺖاﻧﺪ٢٠ .وﻗﺘﯽ ﻣﻨَﺴﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد او را در ﻗﺼﺮ ﺧﻮدش ﺑﺨﺎ ک
ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،آﻣﻮن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
آﻣﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٩:٢١ـ(٢۶
٢١آﻣﻮن در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت دو ﺳﺎل در
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد٢٢ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﻣﻨَﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘﯽ زد
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﻧﺎراﺿﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و
آنﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ٢٣ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺮد ،او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻐﺮور ﺑﻮد و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮد و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ٢۴ .ﺑﻌﺪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﺑﺮﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻗﺼﺮ ﺧﻮدش او را ﮐﺸﺘﻨﺪ٢۵ .اﻣﺎ ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ آﻣﻮن ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:٢٢ـ(٢

٣۴

١ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل
.
در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد٢ .او ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ و
ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد و راه و روش ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮد
و از آن اﻧﺤﺮاف ﻧﮑﺮد.
٣زﯾﺮا از ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺟﺪ
ﺧﻮد ،داود ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮد ،و در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮد
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را از وﺟﻮد ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ،اَﺷﯿﺮهﻫﺎ،

ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﺑﺘﻬﺎ ﭘﺎ ک ﺳﺎﺧﺖ۴ .او ﺷﺨﺼﺎً رﻓﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻌﻞ
را ﻧﻈﺎرت ﮐﺮد .ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اَﺷﯿﺮهﻫﺎ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﺑﺘﻬﺎی رﯾﺨﺘﮕﯽ را ﺗﮑﻪﺗﮑﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮوی ﻗﺒﺮﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎﺷﯿﺪ۵ .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را ﺑﺮ
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ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را از وﺟﻮد آنﻫﺎ ﭘﺎ ک ﮐﺮد.
٧–۶در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨَﺴﯽ ،اﻓﺮاﯾﻢ و ﺷﻤﻌﻮن ،ﺗﺎ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اﻃﺮاف آنﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﺮد .اَﺷﯿﺮهﻫﺎ و ﺑﺘﻬﺎ را ذره ذره ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٣:٢٢ـ(٢٠
٨ﯾﻮﺷﯿﺎ در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را از
وﺟﻮد ﺑﺘﻬﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎ ک ﺳﺎﺧﺖ ،ﺷﺎﻓﺎن ﭘﺴﺮ اَﺻﻠﯿﺎ ،ﻣﻌﺴﯿﺎی
واﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻮآخ ﭘﺴﺮ آﺣﺎز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر را ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد٩ .آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺣﻠﻘﯿﺎی رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ
ﻻوﯾﺎن دروازهﺑﺎن از ﻗﻮم ﻣﻨَﺴﯽ ،اﻓﺮاﯾﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و از ﺗﻤﺎم ﯾﻬﻮدا،
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او
دادﻧﺪ١٠ .او ﭘﻮل ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺳﭙﺮد ١١ﺗﺎ از آن ﭘﻮل اﺟﻮرۀ ﻧﺠﺎران ،ﻣﻌﻤﺎران ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،ﭼﻮب
ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻬﻮدا
ﺧﺮاب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ١٢ .ﮐﺎرﮔﺮان وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﺪاﻗﺖ اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ از ﻃﺮف ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻻوی ـ ﯾﺤﺖ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﺮاری
و زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﺸُﻼم از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻗﻬﺎت ـ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﺷﺪ) .ﻻوﯾﺎن ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ١٣ (.ﯾﮏ ﻋﺪه از ﻻوﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر
ﺣﻤﺎﻻن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺪۀ دﯾﮕﺮ از ﻻوﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ و ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن
اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
١۴در ﻫﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﯾﺎﻓﺖ ١۵و ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن ﻣﻨﺸﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻢ «.ﺑﻌﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن داد١۶ .ﺷﺎﻓﺎن
ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮد و ﺿﻤﻨﺎً ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﮔﺰارش داده ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮوف اﺟﺮای اواﻣﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ١٧و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺮده ﺷﺪ١٨ «.ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻓﺎن ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
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ﮔﻔﺖ» :ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻣﻦ داد «.آﻧﮕﺎه ﺷﺎﻓﺎن آن را ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮاﻧﺪ.
١٩وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺨﻦ ﺧﻮد
را ﭘﺎره ﮐﺮد ٢٠و ﺑﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،اﺧﯿﻘﺎم ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎن ،ﻋﺒﺪون ﭘﺴﺮ ﻣﯿﮑﺎ ،ﺷﺎﻓﺎن ﻣﻨﺸﯽ
و ﻋﺴﺎﯾﺎ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺷﺎه اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ داد»٢١ :ﺑﺮوﯾﺪ و از ﻃﺮف ﻣﻦ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺎرۀ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ«.
٢٢ﭘﺲ ﺣﻠﻘﯿﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﺣﻠﺪۀ ﻧﺒﯿﻪ ،زن ﺷﻠﻮم رﻓﺘﻨﺪ) .ﺷﻠﻮم ﭘﺴﺮ
ﺗﻮﻗَﻬﺖ و ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﺴﺮۀ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار اﻟﺒﺴﻪ ﺑﻮد (.آن زن در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ .آنﻫﺎ در ﺑﺎرۀ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ او ﺣﺮف زدﻧﺪ٢۴–٢٣ .او ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻼﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ آن ﻣﯽآورم و ﺑﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذ ﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٢۵ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﮐﺮدار ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ٢۶ «.اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ارادۀ ﻣﻦ آ ﮔﺎه ﺷﻮد ،ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»٢٧ :ﭼﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدی ،ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ
ﺳﺮ ﺗﻮاﺿﻊ ﺧﻢ ﮐﺮدی ،از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﺎ و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ آن ﭘﯽ ﺑﺮدی،
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺸﺎن دادی ،ﯾﺨﻨﺖ را ﭘﺎره ﮐﺮدی و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ زاری ﻧﻤﻮدی،
ﻣﻦ دﻋﺎ و زاریات را ﺷﻨﯿﺪم٢٨ .ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻌﯽ ﭼﺸﻢ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪی و
ﺑﻼﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﯽآورم ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ««.
ﭘﺲ آنﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١:٢٣ـ(٢٠
٢٩آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ٣٠ﺑﻌﺪ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ،ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن و ﺧﻮرد و
۶۴
.

.

ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪ٣١ .ﺳﭙﺲ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺘﻮﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺖ ﺗﺎ راه ﺣﻘﯿﻘﺖ
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،از اﺣﮑﺎم ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ از دل و ﺟﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و از ﻫﺮ ﮐﻠﻤﮥ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب ذ ﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ٣٢ .ﺑﻌﺪ ،از ﺗﻤﺎم
اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎدار
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﻋﻬﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ٣٣ .ﭘﺲ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺠﺲ را
از ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،دور ﮐﺮد و ﻋﻤﻮم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم
دوران ﺣﯿﺎت ﯾﻮﺷﯿﺎ راه راﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢١:٢٣ـ(٢٣
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١ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ
.
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد و در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺑﺮهﻫﺎی ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ.
٢ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد٣ .ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺪس ﭘﯿﻤﺎن را در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن،
ﭘﺴﺮ داود ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﺑﺎد ﮐﺮد ،ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎن ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن و ﻣﺮدم
ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ۴ .وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،دﺳﺘﻪدﺳﺘﻪ و
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﺎن و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺴﺮ او ،ﺳﻠﯿﻤﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۵ .ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ در ﺟﺎی
ﺧﻮد در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
۶ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎ ک ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داد ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
٧ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ از رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﺳﯽ ﻫﺰار ﺑﺮه و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﻫﺰار ﮔﺎو داد٨ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﻮد
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در اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﺑﺮه و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺼﺪ
ﮔﺎو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ٩ .رﻫﺒﺮان ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐُﻮﻧَﻨﯿﺎ
و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ ،ﺣﺸَﺒﯿﺎ ،ﯾﻌﯽﺋﯿﻞ و ﯾﻮزاﺑﺎد ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺑﺮه و ﭘﻨﺠﺼﺪ
ﮔﺎو ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺼﺢ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن دادﻧﺪ.
١٠وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺠﺎﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻻوﯾﺎن ﻗﺮار
اﻣﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ١١و ﺑﺮۀ ﻓﺼﺢ را ذﺑﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮن ﺑﺮه را از ﻻوﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
ﻻوﯾﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ١٢ .ﮔﺎوﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﺴﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ١٣ .ﺑﺮۀ ﻓﺼﺢ را ،ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﺮ آﺗﺶ ﮐﺒﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪس را در دﯾﮕﻬﺎ ،ﭘﺎﺗﻠﻪﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻪﻫﺎ ﭘﺨﺘﻨﺪ و
ﺑﯿﺮون ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮرﻧﺪ١۴ .ﺑﻌﺪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن اوﻻدۀ ﻫﺎرون
ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ و
ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
١۵ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن )اوﻻدۀ آﺳﺎف( ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﮐﻪ داود ،آﺳﺎف ،ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن
ﻧﺒﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دروازهﺑﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ دروازهﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد دور
ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮادران ﻻوی ﺷﺎن ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ١۶ .ﺗﻤﺎم
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ در ﯾﮏ روز اﺟﺮاء ﺷﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ
ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
١٧ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺳﻬﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ١٨ .از زﻣﺎن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﻧﺒﯽ ﺗﺎ آن روز ،ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ ﺑﺎ آن ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻫﯿﭽﯿﮏ
از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺜﻞ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻋﯿﺪی را ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﻣﺮدم و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد١٩ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در
ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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وﻓﺎت ﯾﻮﺷﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٢٨:٢۴ـ(٣٠
٢٠ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﻧﮑﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ،
در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻓﺮات ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﮐﻤﯿﺶ رﻓﺖ و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ او ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ
ﮐﺮد٢١ .اﻣﺎ ﻧﮑﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺪام
دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪارم و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻢ .ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ،ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻓﻮراً اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ.
ﭘﺲ در ﮐﺎر ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﮑﻦ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﺮا ﻫﻼ ک ﺳﺎزد«.
٢٢اﻣﺎ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮑﻮ
ﺑﺠﻨﮕﺪ .او ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻧﮑﻮ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﮔﻮش ﻧﺪاد و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
وادی ﻣﺠِﺪو رﻓﺖ.
٢٣در آﻧﺠﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ،ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ زدﻧﺪ و زﺧﻤﯽاش ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﯾﻮﺷﯿﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا زﺧﻢ ﻣﻬﻠﮑﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪام٢۴ «.ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ او را از ﻋﺮادهاش ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺮادۀ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل
داده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ .ﯾﻮﺷﯿﺎ در آﻧﺠﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد و او را در آراﻣﮕﺎه آﺑﺎﺋﯽاش ﺑﻪ
ﺧﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
٢۵ارﻣﯿﺎ ﺑﺮای او ﻣﺮﺛﯿﻪای ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮد و زن ،ﺳﺮود ﻏﻢ و
آﻫﻨﮓ ﻣﺎﺗﻢ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮودﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﺎن ﺳﺮود و ﻧﻮای ﻏﻢ را
ﺑﺮای ﯾﻮﺷﯿﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻀﮥ دﯾﻨﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و
در ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺛﯿﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢۶ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ او ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اواﻣﺮ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮراتِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻤﻞ آورد ٢٧و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ذ ﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮاﺣﺎز
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٣٠:٢٣ـ(٣۵
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٣۶

١ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻮﺷﯿﺎ ،ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ،ﯾﻬﻮاﺣﺎز )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺷﯿﺎ( را ﺑﺠﺎی
.
٢
ﭘﺪرش ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻬﻮاﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد٣ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ او را
از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺰﯾﻪای ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام
ﻧﻘﺮه و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻃﻼ ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد۴ .ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ )ﺑﺮادر ﯾﻬﻮاﺣﺎز( را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﻬﻮدا ﮔﻤﺎﺷﺖ .ﻧﺎم او را ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و ﯾﻬﻮاﺣﺎز را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ اﺳﯿﺮ ﺑﺮد.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٣۶:٢٣ـ(٧:٢۴
۵ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل در
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎرﻫﺎی او ﻫﻤﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ۶ .ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد٧ .او
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد،
در ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺮار داد.
٨ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ذ ﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ٨:٢۴ـ(١٧
٩ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ در ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه
و ده روز در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .از او اﻋﻤﺎل زﺷﺘﯽ ﺳﺮزد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ١٠ .ﺑﻌﺪ در ﺑﻬﺎر ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر او را ﺑﺎ ﻇﺮوف ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد و ﺑﺮادرش ،ﺻﺪﻗﯿﺎ را ﺑﺠﺎی او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﯾﻬﻮدا
ﮔﻤﺎﺷﺖ.
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ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ١٨:٢۴ـ٢٠؛ ١:٢۵ـ٢١؛ ارﻣﯿﺎ ١:۵٢ـ(١١
١١ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل در
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد١٢ .او ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای او زﺷﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .او در ﺑﺮاﺑﺮ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای او آورد ،ﺗﻮاﺿﻊ ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد.
١٣ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر وﻓﺎدار
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮﺿﺪ او ﺷﻮرش ﻧﻤﻮد .او ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﻣﻐﺮور ﺑﻮد و
از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮد١۴ .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدا،
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﻮام اﻃﺮاف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
١۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻣﮑﺮر ذرﯾﻌﮥ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﻮد ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد،
١۶اﻣﺎ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ
راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
١٧آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ آنﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﻣﺮدان ﺟﻮان
آنﻫﺎ را ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ،دوﺷﯿﺰﮔﺎن و اﺷﺨﺎص ﭘﯿﺮ و
ﺳﺎﻟﺨﻮرده رﺣﻢ ﻧﮑﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد١٨ .ﻇﺮوف
و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ داراﺋﯽ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﻗﺼﺮ
ﺷﺎﻫﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮد١٩ .ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را آﺗﺶ زد .دﯾﻮار ﺷﻬﺮ
اورﺷﻠﯿﻢ را وﯾﺮان ﮐﺮد .ﻗﺼﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد٢٠ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻌﻨﻮان اﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺷﻬﺰادﮔﺎن
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺎرس در ﻏﻼﻣﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
٢١ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
»اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
آنﻫﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺒﺖ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻼﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
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ﮐﻮرش ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﺰرا ١:١ـ(۴
٢٣–٢٢در ﺳﺎل اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن
ارﻣﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮرش اﻋﻼﻣﯿﻪای
ذﯾﻞ را ﺑﻘﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﻧﺸﺮ ﮐﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
آﺳﻤﺎنﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای او آﺑﺎد ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﺎ ﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﻃﻦ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺑﺎد!«
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