.

ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دو ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ
و ﺟﻨﻮﺑﯽ را در ﺑﺮ دارد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دو ﺳﻠﻄﻨﺖ را از اواﺳﻂ ﻗﺮن
ﻧﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺳﻘﻮط اﯾﻦ دو ﺳﻠﻄﻨﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻣﺮه در  ٧٢٢ق.م .و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل  ۵٨۶ق.م .ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎ ذ ﮐﺮ ﮐﺎررواﯾﯽﻫﺎی ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪۀ
ﺑﺎﺑﻞ در ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد و ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد رﻫﺎﺋﯽ ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا از زﻧﺪان
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی رﻧﺞ آور ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد .ﺗﺨﺮﯾﺐ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ا ﮐﺜﺮ ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا ،دوران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود.
اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ در ﮐﺘﺎب دوم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دارد.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
دو ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ :ﻓﺼﻞ ١٧ - ١
اﻟﻒ :اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒﯽ :ﻓﺼﻞ ١
ب :اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ :ﻓﺼﻞ ١۵ :٨ - ١ :٢
ج :ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۴ :١٧ - ١۶ :٨
د :ﺳﻘﻮط اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۴١ - ۵ :١٧
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮدا :ﻓﺼﻞ ٢۵ - ١٨
اﻟﻒ :از ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺗﺎ ﯾﻮﺷﺎ :ﻓﺼﻞ ٢١ - ١٨
ب :ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﯾﻮﺷﺎ :ﻓﺼﻞ ٣٠ :٢٣ - ١ :٢٢
ج :آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا :ﻓﺼﻞ ٢٠ :٢۴ - ٣١ :٢٣
د :ﺳﻘﻮط اروﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ٢۵
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اﯾﻠﯿﺎ اﺧﺰﯾﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

١

١ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺧﺎب ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ.
.
٢اﺧﺰﯾﺎ از ﮐﻠﮑﯿﻦ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮥ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد اﻓﺘﺎده و زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻞ زَﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون )ﺷﻬﺮی در ﻓﻠﯿﺴﺘﯿﺎ( ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ
ﺑﺮوﯾﺪ و از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ٣ .اﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﮥ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻗﺎﺻﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮو
و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻞ زَﺑﻮب ﻣﯽروﻧﺪ و از او ﻣﺸﻮره ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .آﯾﺎ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﺋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ۴ﭘﺲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :او از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰد و
ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽﻣﯿﺮد «.اﯾﻠﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد.
۶
۵ﻗﺎﺻﺪان ﭘﯿﺶ ﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﺎه از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ؟« آنﻫﺎ
ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :در ﺑﯿﻦ راه ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ و او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺑﻌﻞ زَﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون ﻣﺸﻮره ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮان از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰی و ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽﻣﯿﺮی٧ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :او
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد؟« ٨آنﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :او ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺪن ﭘﺮﻣﻮی و
ﯾﮏ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﮑﻤﺮ داﺷﺖ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :او اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ اﺳﺖ«.
٩آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ
ﭘﯿﺶ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و اﯾﻠﯿﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﭙﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوی١٠ «.اﯾﻠﯿﺎ در
ﺟﻮاب آن اﻓﺴﺮ ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ آﺗﺸﯽ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﯾﺪ
و ﺗﺮا ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ «.ﻧﺎ ﮔﻬﺎن آﺗﺸﯽ از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻓﺘﺎد و
آن اﻓﺴﺮ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﻫﻼ ک ﮐﺮد.
١١ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او رﻓﺖ
ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮراً ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوی«.
١٢اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ آﺗﺸﯽ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود آﯾﺪ و ﺗﺮا ﺑﺎ
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد «.دﻓﻌﺘﺎً آﺗﺸﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و
او را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
١٣ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎر ﺳﻮم ﯾﮏ اﻓﺴﺮ را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻓﺴﺮ رﻓﺖ
و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻠﯿﺎ زاﻧﻮ زد و ﺑﺎ زاری ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،از ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
٢
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ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ رﺣﻢ ﮐﻨﯽ١۴ .آن دو اﻓﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ
ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش«.
١۵آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه او ﺑﺮو و ﻧﺘﺮس «.ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ او ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ ١۶و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻗﺎﺻﺪاﻧﺖ را ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻞ زَﺑﻮب ،ﺧﺪای ﻋﻘﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎدی و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪاﺋﯽ
در اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽات زﻧﺪه ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰی و ﺣﺘﻤﺎً
ﻣﯽﻣﯿﺮی«.
١٧ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﺧﺰﯾﺎ ﻣﺮد ،و ﺑﺮادرش
ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ ،زﯾﺮا اﺧﺰﯾﺎ ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺮوع ﺳﻠﻄﻨﺖ او در ﺳﺎل
دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد١٨ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دوران
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﺰﯾﺎ و ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖاﻧﺪ.
ﺻﻌﻮدِ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
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١وﻗﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻠﯿﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮدﺑﺎدی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺒﺮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
.
اﯾﻠﯿﺎ ﻫﻤﺮاه اﻟﯿﺸﻊ از ﺟِﻠﺠﺎل ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ٢ ،اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮوم «.اﻣﺎ اﻟﯿﺸﻊ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮم«.
ﭘﺲ ﻫﺮ دو رﻫﺴﭙﺎر ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
٣ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺒﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»آﯾﺎ ﺧﺒﺮ داری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز اﺳﺘﺎدت را از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« او ﺟﻮاب داد:
»ﺑﻠﯽ ،ﻣﯽداﻧﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ در اﯾﻨﺒﺎره ﺑﺰﻧﯿﻢ«.
۴اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ ﺑﺮوم «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺤﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ ﺑﻪ ارﯾﺤﺎ رﻓﺘﻨﺪ۵ .ﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ارﯾﺤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺎدت را از ﭘﯿﺶ
ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺮد؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠﯽ ،ﻣﯽداﻧﻢ .ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
۶ﺑﺎز اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اُردن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ «.اﻣﺎ او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺴﺮ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻫﺮدوی ﺷﺎن رﻫﺴﭙﺎر درﯾﺎی اردن ﺷﺪﻧﺪ.
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٧ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎء از ارﯾﺤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻠﯿﺎ و اﻟﯿﺸﻊ در ﮐﻨﺎر
درﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ روﺑﺮوی ﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ٨ .آﻧﮕﺎه
اﯾﻠﯿﺎ ردای ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا ﭘﯿﭽﺎﻧﺪ و آب را زد .آب دو ﺷﻖ ﺷﺪ و ﻫﺮ دو از
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸﮏ درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
٩وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از
ﺗﻮ ﺟﺪا ﺷﻮم ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟« اﻟﯿﺸﻊ ﺟﻮاب داد» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی دﯾﮕﺮ دو ﭼﻨﺪ ﻗﺪرت روح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ١٠ «.اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺠﺎ
آوردن ﺧﻮاﻫﺸﺖ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ا ﮔﺮ ﺑﭽﺸﻤﺖ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﻣﯽروم آن وﻗﺖ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯽ آورد ،در ﻏﯿﺮ آن
ﺧﻮاﻫﺸﺖ ﺑﺮآورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
١١آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺎن ﺑﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻓﻌﺘﺎً ﻋﺮادۀ آﺗﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺎی
آﺗﺸﯿﻦ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻠﯿﺎ در ﮔﺮدﺑﺎدی ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ١٢ .ﭼﻮن
اﻟﯿﺸﻊ آن ﺻﺤﻨﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﻓﺮﯾﺎد زد و ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪرم! ای ﭘﺪرم!
ای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺣﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ!« وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ از ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﻏﺼﻪ
ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد.
١٣ﺑﻌﺪ ردای اﯾﻠﯿﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ و در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد ١۴و
آب را ﺑﺎ ردای اﯾﻠﯿﺎ زد و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﯾﻠﯿﺎ؟« ﺑﻤﺠﺮدﯾﮑﻪ
آب را زد ،آب درﯾﺎ دو ﺷﻖ ﺷﺪ و اﻟﯿﺸﻊ از ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺸﮏ درﯾﺎ ﮔﺬﺷﺖ١۵ .ﭼﻮن
ﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ارﯾﺤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از دور او را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :روح اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮ او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺑﻌﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت او رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺧﻢ ﮐﺮدﻧﺪ
١۶و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺘﺖ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻟﻄﻔﺎً اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺠﺴﺘﺠﻮی اﺳﺘﺎدت ﺑﺮوﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﺪام ﮐﻮه ﯾﺎ در درهای اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.او ﺟﻮاب داد» :ﻧﯽ ،زﺣﻤﺖ
ﻧﮑﺸﯿﺪ١٧ «.اﻣﺎ ﭼﻮن آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه
داد ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﭘﺲ آنﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﻪ روز ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او
را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ١٨ .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ ﮐﻪ در ارﯾﺤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺎن ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺮوﯾﺪ؟«
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ﻣﻌﺠﺰۀ اﻟﯿﺸﻊ
١٩ﯾﮏ روز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ارﯾﺤﺎ ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻗﺮاری ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آب آن ﻧﺎ ﮔﻮار اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻘﺼﺎن ﮐﺮدن زﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد٢٠ «.اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ در ﯾﮏ

ﮐﺎﺳﮥ ﻧَﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.آنﻫﺎ ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ.
٢١آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﮥ آب رﻓﺖ و ﻧﻤﮏ را در آب رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ آب را ﮔﻮارا ﺳﺎﺧﺘﻢ .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻧﻘﺼﺎن
ﮐﺮدن زﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ٢٢ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ آب آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
از ﻫﻤﺎن روز ﺑﺒﻌﺪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﮔﻮارا ﮔﺮدﯾﺪ.
٢٣اﻟﯿﺸﻊ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ رﻓﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در راه ﺧﻮد روان ﺑﻮد ﯾﮏ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮ ﺟﻮان از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻣﺮد ﮐﻠﻪ
ﻃﺎس ،از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮ!« ٢۴اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و
ﻫﻤﻪ را ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه دو ﺧﺮس ﻣﺎده از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و
ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ را درﯾﺪﻧﺪ٢۵ .ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮرام ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

٣

١در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب
.
ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت دوازده
ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد٢ .او ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ،
وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺪﺗﺮ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺖ ﺑﻌﻞ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ.
٣وﻟﯽ ﻫﻤﺎن راه ﮔﻨﺎه را ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ،ﭘﯿﺶ از او رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮد و
آﻧﺮا ﺗﺮک ﻧﮑﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
۴ﻣﯿﺸَﻊ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﮐﻪ دارای رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﺑﺮه
و ﭘﺸﻢ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻗﻮچ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽداد۵ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﺧﺎب
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﺮﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻮرش ﮐﺮد۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻬﻮرام ﺳﭙﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺖ و از ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻪ ﻋﺰم ﺟﻨﮓ رﻓﺖ٧ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﺮﺿﺪ ﻣﻦ
۵
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ﺷﻮرش ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺠﻨﮓ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺑﺮوی؟« او ﺟﻮاب
داد» :ﺑﻠﯽ ،ﻣﯽروم؛ ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم و اﺳﭙﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای
ﻫﺮ اﻣﺮی ﺣﺎﺿﺮاﻧﺪ٨ «.ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺪام راه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮوﯾﻢ؟« او ﺟﻮاب
داد» :از راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ادوم«.
٩ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ادوم و ﯾﻬﻮدا ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ روز
ذﺧﯿﺮۀ آب ﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻟﺸﮑﺮ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺎن آب ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
١٠آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﭼﺎره ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ١١ «.ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺪام ﻧﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ؟«
ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :اﻟﯿﺸﻊ ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎط ﮐﻪ ﺷﺎ ﮔﺮد
اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ١٢ «.ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :او ﯾﮏ ﻧﺒﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ «.ﭘﺲ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ رﻓﺘﻨﺪ.
١٣اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارم .ﺑﺮوﯾﺪ ﭘﯿﺶ
اﻧﺒﯿﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﺎن «.اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :ﻧﯽ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
ﺳﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد ﺗﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ١۴ «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺎم
ﺧﺪای زﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ او را ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺮوﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدم١۵ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻮازﻧﺪه را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﻨﻮاﺧﺘﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﻗﺪرت
ﺑﺨﺸﯿﺪ ١۶و ﺑﺰﺑﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وادی ﺧﺸﮏ را ﭘﺮ از
ﺣﻮضﻫﺎی آب ﻣﯽﮐﻨﺪ١٧ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎد و ﺑﺎران را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ وادی از
آب ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ١٨ «.ﺑﻌﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺳﺎزد١٩ .ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ
و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آنﻫﺎ را ﻓﺘﺢ و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮهدار ﺷﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی
آب آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ و ﻣﺰارع ﺧﻮب ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ«.
٢٠روز دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﮕﺎم ادای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،دﻓﻌﺘﺎً آب از ﺟﺎﻧﺐ ادوم ﺟﺎری
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮ از آب ﺷﺪ.
٢١وﻗﺘﯽ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺠﻨﮓ ﺷﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺳﻼح را ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪ و در اﻣﺘﺪاد ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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٢٢ﻓﺮدای آن ،ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آب ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و
آب ﺑﺮﻧﮓ ﺧﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ٢٣ .آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ آن ﺳﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﮐﺮده و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و اردوﮔﺎه ﺷﺎن را ﺗﺎراج ﮐﻨﯿﻢ«.
٢۴اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اردوﮔﺎه آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و
آنﻫﺎ را وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن رﻓﺖ و آنﻫﺎ
را ﮐﺸﺖ ٢۵و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺰارع
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ
زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺷﺎن از ﺳﻨﮓ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺷﺎن
را ﺑﺴﺘﻨﺪ و درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮهدار آنﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .در آﺧﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺎن،
ﻗﯿﺮﺣﺎرس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
٢۶وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﻣﯽﺑﺎزد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮزن
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻒ دﺷﻤﻦ را ﺷﮕﺎﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ادوم ﻓﺮار
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ٢٧ .آﻧﻮﻗﺖ ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮد و ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻋﺴﺎ ﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ آن را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت دﺳﺖ از ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﻮه زﻧﯽ ﺑﯿﻨﻮا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

۴

١ﯾﮏ روز ﺑﯿﻮۀ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺷﻮﻫﺮ اﯾﻦ
.
ﺧﺪﻣﺘﮕﺎرت ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﯾﮏ ﺷﺨﺺ
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﯾﮑﻨﻔﺮی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮم از او ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻮل ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪم را ﺑﻌﻮض ﻗﺮض ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﺒﺮد٢ «.اﻟﯿﺸﻊ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ و ﺑﮕﻮ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪات ﭼﻪ داری؟« زن ﺟﻮاب داد» :ﻫﯿﭻ،
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻤﯽ روﻏﻦ در ﯾﮏ ﻇﺮف دارم و ﺑﺲ٣ «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﭘﯿﺶ
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺖ و از آنﻫﺎ ﻫﺮﻗﺪر ﻇﺮف ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮ۴ .ﺑﻌﺪ ﺗﻮ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺪاﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﺪ و دروازه را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﻇﺮﻓﻬﺎ را از روﻏﻦ ﭘﺮ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻇﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﻮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ«.
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۵ﭘﺲ آن زن ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ و دروازه را ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻇﺮﻓﻬﺎی
ﺧﺎﻟﯽ را آوردﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻇﺮف ﮐﻮﭼﮏ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﮔﺮﻓﺖ و از روﻏﻦ آن
ﻇﺮﻓﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﺮد۶ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﭘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،زن ﮔﻔﺖ» :ﻇﺮف دﯾﮕﺮی
ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :آن آﺧﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدی «.آﻧﻮﻗﺖ
روﻏﻦ از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ٧ .ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد .اﻟﯿﺸﻊ
ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﺮو ،روﻏﻦ را ﺑﻔﺮوش و ﻗﺮض را ادا ﮐﻦ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آن را ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻧﮕﻬﺪار«.
اﻟﯿﺸﻊ ﭘﺴﺮ زن ﺷﻮﻧﻤﯽ را زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
٨روزی اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﯿﻢ رﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آﻧﺠﺎ از او دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
او ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد .ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﺮ وﻗﺘﯿﮑﻪ اﻟﯿﺸﻊ از آن ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،در ﺧﺎﻧﮥ آن
زن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ او ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد٩ .آن زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ
دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺪس
اﺳﺖ١٠ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻃﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای او ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎم ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،و ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ
و ﭼﻮﮐﯽ و ﭼﺮاغ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺘﯿﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﺶ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ«.
١١ﺑﺎری وﻗﺘﯽ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ ﺑﻪ آن اﻃﺎق ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ رﻓﺖ ١٢و ﺑﻪ
ﺧﺎدم ﺧﻮد ،ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻮﻧﻤﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
وﻗﺘﯽ او آﻣﺪ روﺑﺮوﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد١٣ .اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺟِﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :از او ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻼﻓﯽ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪه و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺮا ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺸﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه ﺑﺮوم و از
او ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻢ «.زن ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارم«.
١۴او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭘﺲ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮑﻨﻢ؟« ﺟﯿﺤﺰی ﺟﻮاب داد» :او ﭘﺴﺮی
ﻧﺪارد و ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻢ ﻣﺮدی ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ١۵ «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ «.وﻗﺘﯽ او آﻣﺪ ،ﭘﯿﺶ دروازه اﯾﺴﺘﺎد١۶ .اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در
ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﭘﺴﺮی را در آﻏﻮش ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ «.زن ﺟﻮاب داد» :ﻧﯽ ،آﻗﺎی
ﻣﻦ ،ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ«.
١٧اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،آن زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﺴﺮی
ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد.
٨
.

.

١٨آن ﻃﻔﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﯾﮏ روز ﺑﺪﯾﺪن ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻤﺮاه دروﮔﺮان
ﺑﻮد ،رﻓﺖ١٩ .در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد از ﺳﺮ دردی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺧﺎدم
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :او را ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش ﺑﺒﺮ٢٠ «.ﺧﺎدم او را ﺑﺮد و ﺑﺮ زاﻧﻮان ﻣﺎدرش
ﻗﺮار داد .ﻃﻔﻞ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﺮ زاﻧﻮان ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﺮد٢١ .ﻣﺎدرش ﻃﻔﻞ را
ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و در ﺑﺴﺘﺮ اﻟﯿﺸﻊ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ .دروازه را ﺑﺴﺖ و ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ٢٢ .ﺑﻌﺪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد را ﺻﺪا ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻮراً
ﭘﯿﺶ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺮوم و ﺑﺰودی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم٢٣ «.ﺷﻮﻫﺮش ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا اﻣﺮوز
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮوی؟ ﻧﻪ ﻣﻬﺘﺎب ﻧﻮ ﺷﺪه و ﻧﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ «.زﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ ﺑﺮوم٢۴ «.ﭘﺲ ﺧﺮ را ﭘﺎﻻن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﮔﻔﺖ» :ﺧﺮ را
ﺗﯿﺰ ﺑﺮان و ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ در ﺟﺎﺋﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﻦ٢۵ «.ﭘﺲ آن زن از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ ،ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ اﻟﯿﺸﻊ در آن وﻗﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎش داﺷﺖ ،رﻓﺖ.
اﻟﯿﺸﻊ او را از دور دﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ،ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ»٢۶ :ﺑﺮو از آن زن
ﮐﻪ از ﺷﻮﻧﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﭙﺮس ﮐﻪ ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ؟ ﺧﻮدش و ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺴﺮش ﭼﻪ ﺣﺎل
دارﻧﺪ؟« زن ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠﯽ ،ﺧﯿﺮ و ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ٢٧ «.اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﮐﻮه
ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ رﺳﯿﺪ ،زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﯿﺪ .ﺟﯿﺤﺰی آﻣﺪ ﺗﺎ او را از ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ دور ﮐﻨﺪ،
اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺤﺎﻟﺶ ﺑﮕﺬار ،زﯾﺮا ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ دارد و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد٢٨ «.آﻧﮕﺎه زن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪی ﻃﻠﺐ
ﮐﺮدم؟ آﯾﺎ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﯿﺪ؟« ٢٩اﻟﯿﺸﻊ رو ﺑﻄﺮف
ﺟﯿﺤﺰی ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ؛ ﻋﺼﺎی ﻣﺮا ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺮو .در راه ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﺳﻼم ﺑﺪﻫﯽ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻼم ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﺋﯽ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮو ﻋﺼﺎی
ﻣﺮا ﺑﺮوی ﻃﻔﻞ ﺑﮕﺬار٣٠ «.ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺴﺮ ﺷﻤﺎ
ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم «.ﭘﺲ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ آن زن
ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد٣١ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﯿﺤﺰی ﭘﯿﺶ از آنﻫﺎ رﻓﺖ و ﻋﺼﺎ را ﺑﺮوی ﻃﻔﻞ
ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ آوازی ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﻪ اﺛﺮی از ﺣﯿﺎت در ﻃﻔﻞ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﭘﺲ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و در راه ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :ﻃﻔﻞ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪ«.
٣٢وﻗﺘﯽ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻃﻔﻞ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده در ﺑﺴﺘﺮش اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
٣٣آﻧﮕﺎه دروازه را ﺑﺴﺖ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد٣۴ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ در ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﺮوی ﻃﻔﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪ و دﻫﻦ ،ﭼﺸﻤﺎن و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ دﻫﻦ ،ﭼﺸﻤﺎن و
دﺳﺘﻬﺎی ﻃﻔﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ روی او ﺧﻢ ﺷﺪه و دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪن
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ﻃﻔﻞ ﮔﺮم ﺷﺪ٣۵ .ﺳﭙﺲ از ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و در اﻃﺎق ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻗﺪم
زد .ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره آﻣﺪ و ﺑﺮوی ﻃﻔﻞ ﺧﻢ ﺷﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻃﻔﻞ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﻋﻄﺴﻪ زد
و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد٣۶ .آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺸﻊ ،ﺟﯿﺤﺰی را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدر
ﻃﻔﻞ را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ «.وﻗﺘﯽ او آﻣﺪ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﻃﻔﻠﺖ را ﺑﮕﯿﺮ«.
٣٧او آﻣﺪ و ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد و ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را
ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ.
اﻟﯿﺸﻊ دو ﻣﻌﺠﺰۀ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
٣٨وﻗﺘﯽ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﻗﺤﻄﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ روز ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﺟﻮان را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آن دﯾﮓ ﺑﺰرگ را ﺑﺮ
آﺗﺶ ﺑﮕﺬار و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن آش ﺑﭙﺰ٣٩ «.ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺒﺰی ﭼﯿﺪن
ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﺑﻮﺗﮥ وﺣﺸﯽ را ﯾﺎﻓﺖ و داﻣﻦ ﺧﻮد را از ﮐﺪوی
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﭘﺮ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ آﻣﺪ و آنﻫﺎ را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺑﺮﯾﺪ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ آنﻫﺎ ﭼﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﯿﻦ دﯾﮓ آش اﻧﺪاﺧﺖ۴٠ .ﺳﭙﺲ آش را از دﯾﮓ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آوردﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﮑﻪ آﻧﺮا ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،در ﺑﯿﻦ
دﯾﮓ زﻫﺮ اﺳﺖ!« ﭘﺲ آﻧﺮا ﺧﻮرده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ۴١ .اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻤﯽ آرد
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.او آرد را در دﯾﮓ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﺨﻮرﯾﺪ «.وﻗﺘﯽ
ﺧﻮردﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
۴٢روزی ﻣﺮدی از ﺑﻌﻞ ﺷَﻠﯿﺸﻪ آﻣﺪ و ﺑﺮای اﻟﯿﺸﻊ ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺟﻮ از
ﻣﺤﺼﻮل ﻧَﻮ و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺗﺎزه را در ﯾﮏ ﺟﻮال آورد .اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ۴٣ «.اﻣﺎ ﺧﺎدﻣﺶ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﺮای ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟« اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ۴۴ «.ﭘﺲ ﺧﺎدم ﻧﺎن را ﭘﯿﺸﺮوی آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ﻫﻤﮥ ﺷﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﺷﻔﺎی ﻧﻌﻤﺎن

۵

١ﻧﻌﻤﺎن ،ﺳﭙﻪﺳﺎﻻر ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺮد ﺑﺰرگ و ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﻤﺪ
.
ﺷﺎه ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﮐﺎرداﻧﯽ او ،ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی
زﯾﺎدی ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﯾﮏ ﺷﺨﺺ دﻻور و ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ از
ﻣﺮض ﺑﺮص) ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺬام( رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد٢ .ﻗﻮای ﺳﻮرﯾﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺣﻤﻼت
ﺧﻮد ،دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را از ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و او ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر زن
ﻧﻌﻤﺎن ﺷﺪ٣ .او ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش آﻗﺎﯾﻢ ﭘﯿﺶ آن ﻧﺒﯽ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽرﻓﺖ ،زﯾﺮا او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻗﺎﯾﻢ را از ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ دارد ﺷﻔﺎ
ﺑﺪﻫﺪ۴ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻧﻌﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آن دﺧﺘﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد۵ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻧﺎﻣﻪای ﻫﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﺒﺮ «.ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺎن ده وزﻧﮥ ﻧﻘﺮه و ﺷﺶ ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ و ده دﺳﺖ ﻟﺒﺎس
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺪ۶ .ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ اﯾﻦ
ﺑﻮد» :ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻌﻤﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
و ﺗﻮﻗﻊ دارم ﮐﻪ او را از ﻣﺮض ﺟﺬام ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﯽ٧ «.وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ،
ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺪﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ او ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﺪ«.
٨اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا
ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮری؟ آن ﻣﺮد را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﺒﯽ واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد٩ «.ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮادهﻫﺎی ﺧﻮد
آﻣﺪ و ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺧﺎﻧﮥ اﻟﯿﺸﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد١٠ .اﻟﯿﺸﻊ ﻗﺎﺻﺪی را ﭘﯿﺶ ﻧﻌﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺧﻮد را در درﯾﺎی اُردن ﺑﺸﻮﯾﺪ .آﻧﮕﺎه
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ از ﻣﺮض ﺑﮑﻠﯽ ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ١١ .وﻟﯽ
ﻧﻌﻤﺎن ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ او ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺟﺎی ﺟﺬام ﺗﮑﺎن داده ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ١٢ .ﺑﺮﻋﻼوه آﯾﺎ آب اﺑﺎﻧﻪ و ﻓَﺮﻓَﺮ ،دو
درﯾﺎی دﻣﺸﻖ ،ﺑﻬﺘﺮ از آب ﻫﻤﻪ درﯾﺎﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و
ﻏﻀﺐ ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺖ١٣ .اﻣﺎ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ا ﮔﺮ آن ﻧﺒﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﺮد آﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او راه آﺳﺎﻧﯽ
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را ﺑﺘﻮ ﻧﺸﺎن داد و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮو ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی و ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ١۴ «.ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺎن
رﻓﺖ و ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﯿﺸﻊ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر در درﯾﺎی اُردن ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﭘﺎ ک و ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪ.
١۵ﺑﻌﺪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎد
و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻐﯿﺮ از ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪای
دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻔﮥ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎرت
را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ١۶ «.اﻣﺎ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ او ﻫﺴﺘﻢ ﻗﺴﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻔﻪای را از ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ١٧ «.ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﺗﺤﻔﮥ ﻣﺮا

ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮی ،اﻗﻼ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ دو ﺑﺎر ﻗﺎﻃﺮ از ﺧﺎ ک اﯾﻨﺠﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم ،زﯾﺮا
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺠﺰ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﺧﺪای دﯾﮕﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ١٨ .اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﻣﻌﺒﺪ رِﻣﻮن ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽرود ﻣﻦ او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و او در وﻗﺖ ﻋﺒﺎدت
ﺑﺒﺎزوی ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺒﺨﺸﺪ١٩ «.اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو«.
ﺣﺮص ﺟﯿﺤﺰی
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻌﻤﺎن ﮐﻤﯽ از آﻧﺠﺎ دور ﺷﺪ ٢٠ﺟﯿﺤﺰی ،ﺧﺎدم اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»آﻗﺎی ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪای را ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽداد ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ﮐﻪ
ﻣﻔﺖ و راﯾﮕﺎن ﺑﺮود .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽروم و ﯾﮏ ﭼﯿﺰی از
او ﻣﯽﮔﯿﺮم٢١ «.ﭘﺲ ﺟﯿﺤﺰی ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﻌﻤﺎن رﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﻧﻌﻤﺎن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ
از ﻋﻘﺐ او ﻣﯽدود ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت او از ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﺮﯾﺖ
اﺳﺖ؟« ٢٢او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠﯽ ،ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺒﯽ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وزﻧﮥ ﻧﻘﺮه و دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺪﻫﯽ٢٣ «.ﻧﻌﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﺑﺘﻮ دو وزﻧﮥ ﻧﻘﺮه ﻣﯽدﻫﻢ ،ﻟﻄﻔﺎً آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻦ «.او ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ
وزﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺮه را در دو ﺧﺮﯾﻄﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ از ﺧﺎدﻣﺎن
ﺧﻮد داد ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﯿﺤﺰی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ٢۴ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﭙﮥ ﺟﺎی اﻗﺎﻣﺖ
اﻟﯿﺸﻊ رﺳﯿﺪ ﺧﺮﯾﻄﻪﻫﺎ را از آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﻌﻤﺎن را
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ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد و آنﻫﺎ ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
٢۵ﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎد .اﻟﯿﺸﻊ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺟﯿﺤﺰی ،ﮐﺠﺎ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدی؟« او ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم٢۶ «.اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪی ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺖ از ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪ روح ﻣﻦ ﻫﻢ
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﭘﻮل ،ﻟﺒﺎس ،ﺑﺎغ زﯾﺘﻮن ،ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎن،
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو ،ﮐﻨﯿﺰ و ﯾﺎ ﻏﻼم ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ٢٧ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺎن داﺷﺖ
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮی و ﺗﻮ و اوﻻدهات ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﻣﺮض رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺟﯿﺤﺰی دﻓﻌﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮف از
ﺣﻀﻮر او رﻓﺖ.
ﻣﻌﺠﺰۀ ﺳﺮ ﺗﺒﺮ

۶

١ﯾﮏ روز اﻧﺒﯿﺎء ﺟﻮان ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ

.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ٢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﮑﻨﺎر درﯾﺎی اُردن
ﺑﺮوﯾﻢ .در آﻧﺠﺎ ﭼﻮب زﯾﺎد اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺑﺴﺎزﯾﻢ «.او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﺮوﯾﺪ٣ «.ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از اﻧﯿﺒﺎء از او
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮود .او ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،ﻣﯽروم۴ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ
ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اُردن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ۵ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ
ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﭼﻮﺑﯽ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺒﺮش از دﺳﺘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ و در آب اﻓﺘﺎد.
او ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای آﻗﺎ ،آن ﺗﺒﺮ را اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم۶ «.اﻟﯿﺸﻊ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :در ﮐﺠﺎ
اﻓﺘﺎد؟« او آن ﺟﺎﺋﯿﺮا ﮐﻪ ﺗﺒﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺸﻊ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ
ﭼﻮب را ﺑﺮﯾﺪ و در آب اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﺒﺮ ﺳﺮ آب آﻣﺪ٧ .اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ:
»آﻧﺮا از آب ﺑﮕﯿﺮ «.آن ﻣﺮد دﺳﺖ ﺧﻮد دراز ﮐﺮد و ﺗﺒﺮ را ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﮑﺴﺖ ﺳﭙﺎه ارام
٨ﯾﮑﺒﺎر وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺸﻮره

ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در ﻓﻼن ﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﯿﺮم٩ «.اﻣﺎ اﻟﯿﺸﻊ ﻓﻮراً ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ» :اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯽ ﮐﻪ از ﻓﻼن ﺟﺎ ﻧﮕﺬری ،زﯾﺮا
ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ١٠ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﭘﯿﺎم
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ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﺒﺮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﯿﺸﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه را از ﺧﻄﺮﯾﮑﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺑﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
١١ﭘﺎدﺷﺎه آرام از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﻤﺪﺳﺖ اﺳﺖ؟« ١٢ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺟﻮاب داد» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ
ﻃﺮﻓﺪار ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
را ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﮕﻮﺋﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ«.
١٣ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و او
را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ «.وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ در دوﺗﺎن اﺳﺖ١۴ ،ﭘﺲ او ﯾﮏ
ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮادهﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ.
١۵ﺻﺒﺢ وﻗﺖ روز دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺧﺎدم اﻟﯿﺸﻊ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ارام
ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮادهﻫﺎ ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ .او ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
»آهای آﻗﺎ ،ﭼﻪ ﭼﺎره ﮐﻨﯿﻢ؟« ١۶اﻟﯿﺸﻊ ﺟﻮاب داد» :ﻧﺘﺮس ،ﻣﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آنﻫﺎ
ﻃﺮﻓﺪار دارﯾﻢ١٧ «.آﻧﮕﺎه دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺎدﻣﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف اﻟﯿﺸﻊ
ﭘﺮ از اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮادهﻫﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻮد١٨ .ﺑﻌﺪ ﭼﻮن اراﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺪﻧﺪ،
اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺑﺎر ﺗﻮ اﻟﺘﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم
را از دو ﭼﺸﻢ ﮐﻮر ﺑﺴﺎزی «.ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﮐﻮر
ﺷﺪﻧﺪ١٩ .اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ راه را ﻏﻠﻂ ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ آن ﺟﺎﺋﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﮥ آﻧﺮا دارﯾﺪ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺶ آن
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ «.او آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮد.
٢٠ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﮑﻪ ﭘﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﺳﯿﺪ ،اﻟﯿﺸﻊ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا،
ﭼﺸﻤﺎن اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﯿﻨﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﯿﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻣﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ٢١ .وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آنﻫﺎ را دﯾﺪ از اﻟﯿﺸﻊ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﻗﺎ ،آﯾﺎ
آنﻫﺎ را ﺑﮑﺸﻢ؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﮑﺸﻢ؟« ٢٢او ﺟﻮاب داد» :ﻧﯽ ،اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮓ را
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺎن و آب ﺑﺪه و دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ«.
٢٣ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای آنﻫﺎ دﻋﻮت ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮردﻧﺪ
و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان اراﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺳﺎﻣﺮه
٢۴اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑِﻨﻬﺪَد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را آﻣﺎده و ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻧﻤﻮد و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد٢۵ .در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﯾﺪی در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺑﺤﺪﯾﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﮐﻠﮥ ﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﮑﮥ
ﻧﻘﺮه و ﻗﯿﻤﺖ دو ﺻﺪ ﮔﺮام ﺳﻨﮕﺪان ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﮑﮥ ﻧﻘﺮه رﺳﯿﺪه ﺑﻮد٢۶ .ﯾﮏ
روز ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﻗﺪم ﻣﯽزد ،ﯾﮏ زن ﻓﺮﯾﺎد زد:
»ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ!« ٢٧او ﺟﻮاب داد» :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺐ .از
دﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﻮره ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﻧﻪ ﺷﺮاب دارم ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ٢٨ «.ﺑﻌﺪ
از زن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ داری؟« او ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ زن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﻣﺮوز ﭘﺴﺮت را ﺑﯿﺎور ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،و ﻣﻦ ﻓﺮدا ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽآورم
و ﻫﺮ دوی ﻣﺎ او را ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ٢٩ «.ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم .ﭘﺴﺮم را ﭘﺨﺘﯿﻢ و ﺧﻮردﯾﻢ.
ﻓﺮدای آن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،او ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮد٣٠ «.وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه داﺳﺘﺎن آن زن را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد) .ﭼﻮن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﺑﻮد ،ﻣﺮدم دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ او زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﮐﺎﻻی ﻧﻤﺪی ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺑﻮد٣١ (.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ اﻣﺮوز ﺳﺮ اﻟﯿﺸﻊ را از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﻧﮑﻨﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ﺑﻪ روز ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ٣٢ «.آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻟﯿﺸﻊ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﻗﺎﺻﺪ ﺷﺎه ﺑﺮﺳﺪ ،اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺻﺪ ﺷﺎه آﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دروازه را ﺑﺮوﯾﺶ
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮا آﻗﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﻣﯽآﯾﺪ٣٣ «.ﻫﻨﻮز
ﺣﺮف او ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آورده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ از او اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮏ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

٧.

١اﻟﯿﺸﻊ ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ

ﺳﯿﺮ آرد ﺗَﺮﻣﯿﺪه ﯾﺎ دو ﺳﯿﺮ آرد ﺟﻮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﮑﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ دروازۀ
ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد٢ «.اﻓﺴﺮی ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻟﯿﺸﻊ
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ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻏﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد «.اﻣﺎ اﻟﯿﺸﻊ
ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ اﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯽ زد«.
اراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
٣در ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺮد ﺟﺬاﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ؟ ۴ﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﯾﻢ،
در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اردوی اراﻣﯿﺎن ﺑﺮوﯾﻢ.
ا ﮔﺮ ﻣﺎ را زﻧﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،از آن ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ا ﮔﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
ا ﮔﺮ آنﻫﺎ ﻣﺎ را ﻧﮑﺸﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد۵ «.ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎم ﺑﺴﻮی
اردوی اراﻣﯿﺎن ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اردو رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.
۶زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﺻﺪای ﭼﺮﺧﻬﺎی ﻋﺮادهﻫﺎ و آواز ﺳﻢ اﺳﭙﻬﺎ
و ﻏﺮﯾﻮ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و ﻣﺼﺮ را اﺟﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ٧ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان در وﻗﺖ
ﺷﺎم ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪ ،اﺳﭗ ،ﺧﺮ و اردوﮔﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی
آن ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ﺗﺮس ﺟﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ٨ .وﻗﺘﯽ آن ﻣﺮدان ﺟﺬاﻣﯽ ﺑﻪ اردوﮔﺎه
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﺧﯿﻤﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ و ﻟﺒﺎﺳﯽ
را ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎز دوﺑﺎره آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ دﯾﮕﺮ
داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ.
٩ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوز روز
ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر و
ﻣﺠﺮم ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ«.
١٠آنﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﻬﺮهداران دروازۀ ﺷﻬﺮ را ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ
اردوﮔﺎه اراﻣﯿﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را دﯾﺪﯾﻢ و ﻧﻪ آوازی را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ.
اﺳﭙﻬﺎ و ﺧﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ١١ «.ﭘﻬﺮهداران ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ١٢ .ﭘﺎدﺷﺎه
ﻫﻤﺎن ﺷﺐ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪای
دارﻧﺪ .آنﻫﺎ از ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺤﻄﯽ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان از اردوﮔﺎه ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و در
دﺷﺖ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺎ را
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زﻧﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﻧﺪ«.
١٣ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ رأس اﺳﭙﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﺿﻊ آﻧﺠﺎ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای
آنﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ا ﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ١۴ «.آﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه آنﻫﺎ را در
دو ﻋﺮاده ﺳﻮار ﮐﺮد و ﻫﺪاﯾﺖ داد ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ اراﻣﯿﺎن ﮐﺠﺎ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ١۵ .آنﻫﺎ ﺗﺎ درﯾﺎی اُردن رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم راه ﭘﺮ از اﻟﺒﺴﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ
اراﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را از روی ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮوی ﺳﺮک اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﺰارش دادﻧﺪ.
١۶آﻧﮕﺎه ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺳﺎﻣﺮه ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎراج اردوﮔﺎه اراﻣﯿﺎن ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺮ آرد اﻋﻠﯽ و دو ﺳﯿﺮ آرد
ﺟﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﮑﮥ ﻧﻘﺮه رﺳﯿﺪ١٧ .ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﺴﺮی را ﮐﻪ ﻣﻌﺎون او ﺑﻮد ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺎ از دروازۀ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ او ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻟﯿﺸﻊ ،در وﻗﺘﯿﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮیاش آﻣﺪ ،ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮدم ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪ و ﻣﺮد.
١٨زﯾﺮا اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دروازۀ ﺳﺎﻣﺮه ﯾﮏ ﺳﯿﺮ آرد اﻋﻠﯽ ﯾﺎ دو
ﺳﯿﺮ آرد ﺟﻮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﮑﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ١٩ .و آن اﻓﺴﺮ ﺟﻮاب داد:
»ا ﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻏﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد «.اﻟﯿﺸﻊ
در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،اﻣﺎ از آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد«.
٢٠آن ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ واﻗﻌﺎً ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ و او ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮدم ﺟﺎن داد.
زن ﺷﻮﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد

٨

١اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ آن زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻓﺎﻣﯿﻠﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
.
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺮو ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺤﻄﯽ را ﻣﯽآورد
ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دوام ﻣﯽﮐﻨﺪ٢ «.ﭘﺲ آن زن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ رﻓﺖ و ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ.
٣ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل آن زن وﻗﺘﯽ از ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭘﯿﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ ﺗﺎ از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻠﮏ او را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۴در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺟﯿﺤﺰی ،ﺧﺎدم اﻟﯿﺸﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
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از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ۵ .در ﺣﯿﻨﯿﮑﻪ ﺟﯿﺤﺰی
ﻗﺼﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﭼﻄﻮر ﻃﻔﻞ ﻣﺮدهای را زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻣﺎدر ﻫﻤﺎن
ﻃﻔﻞ از دروازه وارد ﺷﺪ و ﻋﺮﯾﻀﮥ ﺧﻮد را در ﺑﺎرۀ اﺳﺘﺮداد داراﺋﯽاش ﺑﺤﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺟﯿﺤﺰی ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ
ﭘﺴﺮش را زﻧﺪه ﮐﺮد!« ۶ﭘﺎدﺷﺎه از آن زن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف او ﺣﻘﯿﻘﺖ
دارد؟« او در ﺟﻮاب ﺳﻮال ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺮف ﺟﯿﺤﺰی را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮان
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ داده ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ داراﺋﯽ او را ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻦ .ﺑﺮﻋﻼوه ﻋﺎﯾﺪات و ﺣﺎﺻﻼت زﻣﯿﻦ او را از ﻫﻤﺎن روزﯾﮑﻪ از اﯾﻨﺠﺎ
رﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ او ﺑﺪه«.
اﻟﯿﺸﻊ و ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮرﯾﻪ
٧اﻟﯿﺸﻊ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ٨ ،ﺑﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺤﻔﻪای ﺑﺎ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﺮو و از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ از
اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ٩ «.ﭘﺲ ﺣﺰاﯾﻞ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺤﻔﻪﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﭘﯿﺪاوار
دﻣﺸﻖ را ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﺷﺘﺮ ﺑﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت اﻟﯿﺸﻊ رﻓﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎد و
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪﻣﺘﮕﺎرت ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﺮا ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ
او از ﻣﺮﺿﯽ ﮐﻪ دارد ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ١٠ «.اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﯽ ،او ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،

اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯽﻣﯿﺮد١١ «.ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺸﻊ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ﺧﺠﻞ ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺸﻊ ﺑﮕﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد١٢ .ﺣﺰاﯾﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﻗﺎ ،ﭼﺮا
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽآوری ،ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺷﺎن را آﺗﺶ
ﻣﯽزﻧﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﯽ ،اﻃﻔﺎل آنﻫﺎ را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ
و ﺷﮑﻢ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮥ ﺷﺎﻧﺮا ﻣﯽدری١٣ «.ﺣﺰاﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻪ ﺳﮓ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
آن ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ «.اﻟﯿﺸﻊ ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺎم ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
ارام ﻣﯽﺷﻮی١۴ «.ﺑﻌﺪ ﺣﺰاﯾﻞ از ﭘﯿﺶ اﻟﯿﺸﻊ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻨﻬﺪد
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺷﺎه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﻟﯿﺸﻊ در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟« او ﺟﻮاب داد» :او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ١۵ «.اﻣﺎ ﻓﺮدای آن ﺣﺰاﯾﻞ ﻟﺤﺎف ﺑﻨﻬﺪد را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا
در آب ﺗﺮ ﮐﺮد و روﯾﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧَﻔَﺴﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﻣﺮد و ﺣﺰاﯾﻞ ﺧﻮدش
١٨
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ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢٠-١:٢١
١٧–١۶در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮرام ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ .او ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد١٨ .او ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب ،راه و روش ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .دﺧﺘﺮ اﺧﺎب زن او ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ١٩ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮدا را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮد ،زﯾﺮا
ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد داود وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻻدۀ او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺮاغ
او در اورﺷﻠﯿﻢ داﯾﻢ روﺷﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢٠در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﺮدم ادوم ﺑﺮﺿﺪ دوﻟﺖ ﯾﻬﻮدا ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮد ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ٢١ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻮرام ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺮادهﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﺻﻌﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ اردوی ادوم او را ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺶ ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﮐﺮد .ﯾﻮرام از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺻﻒ دﺷﻤﻦ را ﺷﮕﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد
و ﻟﺸﮑﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ٢٢ .از آن ﺑﺒﻌﺪ ادوﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﺮدم ﻟﺒﻨَﻪ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش زدﻧﺪ.
٢٣ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮرام و ﮐﺎرﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا
ﺛﺒﺖاﻧﺪ٢۴ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮرام درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺷﻬﺮ داود
ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﭘﺴﺮش ،اﺧﺰﯾﺎ ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (۶-١:٢٢
٢۵در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب ،اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ٢۶ .او در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل
در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﻋﺘَﻠﯿﺎ ،دﺧﺘﺮ اﺧﺎب و ﻧﻮاﺳﮥ ﻋﻤﺮی ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد٢٧ .او ﻫﻢ راه و روش ﻓﺎﻣﯿﻞ اﺧﺎب را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ او ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺳﺎﺧﺖ ـ زﯾﺮا او داﻣﺎد اﺧﺎب ﺑﻮد.
١٩
.

.

٢٨اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﻮرام ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ
راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ .اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪدﺳﺖ اراﻣﯿﺎن زﺧﻤﯽ ﺷﺪ٢٩ .ﯾﻮرام ﺑﺮای
ﺗﺪاوی زﺧﻢ ﮐﻪ در راﻣﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮرام
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت او ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ.
ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ

٩

١در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ ﯾﮑﯽ از اﻧﺒﯿﺎء را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
.
٢
»آﻣﺎده ﺷﻮ ،اﯾﻦ ﺑﻮﺗﻞ روﻏﻦ را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮو .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪی ﺑﺴﺮاغ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻧﻤﺸﯽ ﺑﺮو .او را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻃﺎق
ﺧﻠﻮت ،ﺟﺪا از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﺒﺮ٣ .ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺗﻞ روﻏﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﮕﻮ:
»ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ «.وﻗﺘﯽ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ دروازه را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻦ«.
۴ﭘﺲ آن ﻧﺒﯽ ﺟﻮان ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ۵ .او در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺎ اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺖ .ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ،ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﺑﺮاﯾﺖ دارم «.ﯾﯿﻬﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﺮای ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺎ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮای ﺗﻮ،
آﻗﺎ۶ «.ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و آن ﻣﺮد ﺟﻮان روﻏﻦ را ﺑﺮ ﺳﺮ
او رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان
ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ،ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ٧ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﺪان آﻗﺎﯾﺖ،
اﺧﺎب را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ﺗﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن اﻧﺒﯿﺎء و دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را از اﯾﺰاﺑﻞ ﺑﮕﯿﺮم.
٨ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب ﻫﻼ ک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺮد ،زن ،ﻏﻼم و آزاد ﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﮐﻨﻢ٩ .ﺧﺎﻧﺪان اﺧﺎب را ﺑﺴﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻌﺸﺎ،
ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزم١٠ .ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن اﯾﺰاﺑﻞ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺳﮕﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﮐﺴﯽ او را دﻓﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ «.ﻧﺒﯽ ﺟﻮان اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و دروازه را ﺑﺎز
ﮐﺮد و ﮔﺮﯾﺨﺖ.
١١ﯾﯿﻬﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺑﻮد؟
آن ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
او ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ١٢ «.آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯽ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ .ﺑﮕﻮ ﮐﻪ
او ﭼﻪ ﮔﻔﺖ!« ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻮاب داد» :او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻣﻦ
ﺗﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ١٣ «.آﻧﮕﺎه ﻫﻤﮕﯽ ﻓﻮراً رداﻫﺎی ﺧﻮد را
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ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای او ﺑﺮ ﺳﺮ زﯾﻨﻪ ﻫﻤﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ» :ﯾﯿﻬﻮ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ!«
ﻗﺘﻞ ﯾﻮرام
١۴ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻧﻤﺸﯽ ﺑﺮﺿﺪ ﯾﻮرام ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮد .ﯾﻮرام و ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام در ﯾِﺰرﻋﯿﻞ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ١۵ .و
ﭼﻮن ﯾﻮرام در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه اراﻣﯿﺎن زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ
ﺑﺮای ﺗﺪاوی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮود و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ١۶ «.ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺮ ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ،ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﯾﻮرام ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد رﻓﺖ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﯾﻮرام آﻣﺪه ﺑﻮد.
١٧ﯾﮑﯽ از ﭘﻬﺮهداراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﯾِﺰرﻋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﯾﯿﻬﻮ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣﯽآﯾﻨﺪ «.ﯾﻮرام ﺟﻮاب داد» :ﺳﻮاری را ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻦ ﮐﻪ
آنﻫﺎ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ١٨ «.ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آنﻫﺎ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ و آﯾﺎ ﺑﺮای
ﺻﻠﺢ آﻣﺪهاﯾﺪ؟« ﯾﯿﻬﻮ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﻠﺢ را ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ .ﺑﯿﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﻣﻦ «.ﭘﻬﺮهدار ﺑﻪ ﯾﻮرام ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ١٩ .ﯾﻮرام ﮔﻔﺖ:
»ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﺑﻔﺮﺳﺖ «.او رﻓﺖ و از ﯾﯿﻬﻮ ﻫﻤﺎن ﺳﻮال را ﮐﺮد .ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ
او ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب را داد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﻠﺢ را ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ
ﺑﯿﺎ٢٠ «.ﭘﻬﺮهدار ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ﻗﺎﺻﺪ ﭘﯿﺶ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد «.او اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد» :آن ﺷﺨﺺ ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻤﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪوار ﻣﯽراﻧﺪ«.
٢١ﯾﻮرام ﮔﻔﺖ» :ﻋﺮادۀ ﻣﺮا آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ «.آنﻫﺎ ﻋﺮاده را آوردﻧﺪ .ﯾﻮرام و
اﺧﺰﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮ ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﯾﯿﻬﻮ رﻓﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ او
در ﻣﺰرﻋﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﯾِﺰرﻋﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﻮردﻧﺪ٢٢ .وﻗﺘﯽ ﯾﻮرام او
را دﯾﺪ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ از روی دوﺳﺘﯽ آﻣﺪهای؟« او ﺟﻮاب داد:
»ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﻣﺎدرت ،اﯾﺰاﺑﻞ دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺳﺘﯽ
و ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد٢٣ «.ﯾﻮرام ﺑﻪ اﺧﺰﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ،
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اﺧﺰﯾﺎ!« اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺮادۀ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮد٢۴ .ﯾﯿﻬﻮ ﮐﻤﺎن ﺧﻮد را
ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮت ﺗﯿﺮی را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد .ﺗﯿﺮ در ﭘﺸﺖ ﯾﻮرام ﻓﺮو رﻓﺖ و ﻗﻠﺒﺶ
را ﺷﮕﺎﻓﺖ .ﯾﻮرام در ﻋﺮادۀ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد و ﺟﺎن داد٢۵ .ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﺧﻮد ،ﺑِﺪﻗَﺮ
ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺮدار و در ﻣﺰرﻋﮥ ﻧﺎﺑﻮت ﯾِﺰرﻋﯿﻠﯽ ﺑﯿﻨﺪاز .ﺑﯿﺎد داری ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﻫﺮدوی ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺧﺎب ،ﭘﺪر ﯾﻮرام ﻋﺮاده ﻣﯽراﻧﺪﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ او ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮد»٢۶ :ﻣﻦ دﯾﺮوز دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﭼﻄﻮر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻋﻬﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺮا در ﻫﻤﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎﻟﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ «.ﭘﺲ او را ﺑﺮدار و در
آﻧﺠﺎ ﺑﯿﻨﺪاز ﺗﺎ وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد«.
ﻗﺘﻞ اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
٢٧وﻗﺘﯽ اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا آن واﻗﻌﻪ را دﯾﺪ ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺖﻫﮕﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد .ﯾﯿﻬﻮ
ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ او رﻓﺖ و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﻫﻢ ﺑﮑﺸﻨﺪ .آنﻫﺎ او را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ
ﯾِﺒﻠﻌﺎم ،در ﺟﺎدهای ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺟﻮر ﻣﯽرﻓﺖ زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را

ﺗﺎ ﻣﺠِﺪو ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺮد٢٨ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﺮ ﻋﺮادهای
ﺑﺎر ﮐﺮده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺒﺮۀ آﺑﺎﺋﯽاش ،در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
٢٩اﺧﺰﯾﺎ در ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮرام ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب ،در ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺮگ ﻓﺠﯿﻊ ﻣﻠﮑﻪ اﯾﺰاﺑﻞ
٣٠وﻗﺘﯽ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ رﺳﯿﺪ و اﯾﺰاﺑﻞ از واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﭼﺸﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮﻣﻪ
ﮐﺮد و ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را آراﺳﺖ و از ﮐﻠﮑﯿﻦ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﯿﺮون ﭘﺮداﺧﺖ.
٣١ﭼﻮن ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ ،اﯾﺰاﺑﻞ ﺻﺪا ﮐﺮد» :ای زِﻣﺮی ،ﺗﻮ ﺑﺴﻼﻣﺖ
رﺳﯿﺪی ،ای ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺎدﺷﺎه؟« ٣٢ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻦ
ﮐﯿﺴﺖ؟« دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﺼﺮ از ﺑﺎﻻ ﯾﯿﻬﻮ را دﯾﺪﻧﺪ٣٣ ،ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﮔﻔﺖ» :او را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ اﯾﺰاﺑﻞ را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮن او
ﺑﺮ دﯾﻮار و اﺳﭙﻬﺎی ﮐﻪ او را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺎﺷﺎن ﺷﺪ٣۴ .ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ
رﻓﺖ و ﻏﺬا ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :آن زن ﻟﻌﻨﺘﯽ را ﺑﺒﺮﯾﺪ و دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن او دﺧﺘﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ٣۵ «.اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺳﮥ ﺳﺮ ،ﭘﺎﻫﺎ و ﮐﻒ دﺳﺘﺶ
را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ٣۶ .آنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ اﻃﻼع دادﻧﺪ .ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
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ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺧﻮد ،اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒﯽ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﺟﺴﺪ اﯾﺰاﺑﻞ را در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺳﮕﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ٣٧و اﺟﺰای ﺑﺪن او ﻣﺜﻞ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ«.
ﮐﺸﺘﺎر اوﻻدۀ اﺧﺎب
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١ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ اﺧﺎب در ﺳﺎﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﯿﻬﻮ ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺖ
.
و از آن ﯾﮏ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ واﻟﯿﺎن ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ،ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ و اوﻟﯿﺎی
ﻓﺮزﻧﺪان اﺧﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎد٣–٢ .ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ از اﯾﻨﻘﺮار ﺑﻮد» :ﭼﻮن ﭘﺴﺮان اﺧﺎب ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻻﯾﻘﺘﺮﯾﻦ
آنﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻋﺮادهﻫﺎ ،اﺳﭙﻬﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
و اﺳﻠﺤﻪای ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس دارﯾﺪ آﻣﺎدۀ دﻓﺎع از ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ او ﺑﺎﺷﯿﺪ۴ «.اﻣﺎ آنﻫﺎ
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :دو ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ؟« ۵آﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ و واﻟﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان و اوﻟﯿﺎی ﻓﺮزﻧﺪان اﺧﺎب ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ
ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﮑﻨﯽ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ و ﻣﺎ ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ .اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ۶ «.ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ﻧﺎﻣﮥ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ و ذ ﮐﺮ ﮐﺮد» :ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و از اﻣﺮ ﻣﻦ
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺳﺮﻫﺎی ﭘﺴﺮان آﻗﺎی ﺗﺎن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ
ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ «.در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻫﻤﮥ آن ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﻧﺰد رﻫﺒﺮان ﺷﻬﺮ و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﮥ
آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ٧ .وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻬﺰاده را ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﺳﺮﻫﺎی ﺷﺎن را در ﯾﮏ ﺗﮑﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ٨ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎی ﭘﺴﺮان ﺷﺎه را آوردﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ» :آنﻫﺎ را در دو ﺗﻮده ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﺑﺪﻫﻦ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ٩ «.ﻓﺮدای آن ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ آﻗﺎی ﺧﻮد
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدم و او را ﮐﺸﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮان ﺷﺎه ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ١٠ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ اوﻻدۀ اﺧﺎب ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
رﺳﯿﺪ و وﻋﺪهای را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،اﯾﻠﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ١١ «.ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺧﺎب را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﺷﻬﺮ ،دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ او
و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺷﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
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١٢ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺎﻣﺮه ﺷﺪ .در ﺑﯿﻦ راه ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع
ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد١٣ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺧﻮرد.
از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ؟« آنﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﺧﺰﯾﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﻬﺰادﮔﺎن و ﻣﻠﮑﻪ اﯾﺰاﺑﻞ ﻣﯽروﯾﻢ١۴ «.ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ را زﻧﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده در ﮐﻨﺎر ﭼﺎه ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺷﺎن را زﻧﺪه
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ.
١۵وﻗﺘﯽ ﯾﯿﻬﻮ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﯾﻬﻮﻧﺎداب ،ﭘﺴﺮ رﮐﺎب را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ او اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ دارم ﺗﻮ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ داری؟« ﯾﻬﻮﻧﺎداب ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠﯽ «.ﯾﯿﻬﻮ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ا ﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر
اﺳﺖ ،دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.ﯾﻬﻮﻧﺎداب دﺳﺖ ﺧﻮد را داد و ﯾﯿﻬﻮ او را ﺑﺮ ﻋﺮادۀ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﮐﺮد ١۶و ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮو و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم دادهام «.ﭘﺲ آنﻫﺎ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﻓﺘﻨﺪ١٧ .وﻗﺘﯽ ﯾﯿﻬﻮ
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه رﺳﯿﺪ ،ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻠﯿﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﺷﺎن را ﻫﻢ زﻧﺪه
ﻧﮕﺬاﺷﺖ.
ﭘﯿﺮوان ﺑﻌﻞ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ
١٨ﺑﻌﺪ ﯾﯿﻬﻮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﺧﺎب در ﺣﺼﮥ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺑﻌﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﺻﻤﯿﻢ دل ﺧﺪﻣﺖ او را ﺑﮑﻨﻢ١٩ .ﭘﺲ
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن
را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﺟﺰای او ﻣﺮگ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ «.او اﯾﻦ اﻋﻼن را از روی
ﺣﯿﻠﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺮوان ﺑﻌﻞ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد٢٠ .ﺳﭙﺲ اﻋﻼﻣﯿﻪای ﺑﺴﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ روز را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻌﻞ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ٢١ .آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻌﻞ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﻣﻌﺒﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺒﻮد٢٢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار اﻟﺒﺴﻪ اﻣﺮ ﮐﺮده
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻞ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺎور «.او ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻟﺒﺎس را
آورد٢٣ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﻬﻮﻧﺎداب ،ﭘﺴﺮ رﮐﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ
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داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺮوان ﺑﻌﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ٢۴ «.ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﯿﻬﻮ ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ را در ﺑﯿﺮون دروازه ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ا ﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﺳﺰای ﺗﺎن ﻣﺮگ اﺳﺖ٢۵ «.ﺑﻪ
ﻣﺠﺮدﯾﮑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ
ﻫﻤﻪ را ﺑﮑﺸﯿﺪ و اﺣﺪی را زﻧﺪه ﻧﮕﺬارﯾﺪ «.ﭘﺲ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و اﺟﺴﺎد
آنﻫﺎ را ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪ رﻓﺘﻨﺪ ٢۶و ﺳﺘﻮن ﺑﻌﻞ را ﺑﯿﺮون
آورده ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪﻧﺪ٢٧ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺘﻮن ﺑﻌﻞ را ﺑﺎ ﻣﻌﺒﺪ آن وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻌﺒﺪش را ﺑﻪ ﺧﺎ ﮐﺮوﺑﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
٢٨ﯾﯿﻬﻮ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﺑﻌﻞ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد٢٩ .اﻣﺎ راه و روش ﮔﻨﺎهآﻟﻮد
ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و دان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﻮد٣٠ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭼﻮن ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮا در ﻣﻮرد اوﻻدۀ اﺧﺎب ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان وﻋﺪه
ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اوﻻدهات ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ٣١ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﯾﯿﻬﻮ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ و از ﺻﻤﯿﻢ دل اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺠﺎ
ﻧﯿﺎورد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از ﮐﺎرﻫﺎی ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮد ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮد.
وﻓﺎت ﯾﯿﻬﻮ
٣٢در آن اﯾﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﮥ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺴﺎزد،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﻮﻗﻊ داد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎ ک آﻧﺮا٣٣ ،از ﺷﺮق
درﯾﺎی اُردن ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻌﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎد ،رﺋﻮﺑﯿﻦ ،ﻣﻨَﺴﯽ ـ از درﯾﺎی ﻋﺮوﻋﯿﺮ،
در وادی اَرﻧُﻮن ﺗﺎ ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ٣۴ .ﺑﻘﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎی
ﯾﯿﻬﻮ و ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت او در ﮐﺘﺎب ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖاﻧﺪ٣۵ .ﯾﯿﻬﻮ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﻓﻮت ﮐﺮد در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺸﺴﺖ٣۶ .ﯾﯿﻬﻮ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد.
ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﻣﻠﮑﮥ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ ١٠:٢٢ـ(١۵:٢٣
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١وﻗﺘﯽ ﻋﺘﻠﯿﺎ از ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،اﺧﺰﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی
.
٢
ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷَﺒﻊ ،ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﯾﻬﻮرام و
ﺧﻮاﻫﺮ اﺧﺰﯾﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ اﺧﺰﯾﺎ را ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،از
ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﺷﺎه دزدﯾﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﯾﻪاش در ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮاب ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
از ﻋﺘﻠﯿﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ٣ .در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﮑﻪ ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﯾﻮآش
ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ داﯾﮥ ﺧﻮد در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
۴در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻠﮑﻪ ﻋﺘﻠﯿﺎ ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﺎرد ﺷﺎﻫﯽ
و ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﺴﺖ و از آنﻫﺎ ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪاش ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ اﺧﺰﯾﺎ
را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد۵ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﺳﻮم ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در
روز ﺳﺒﺖ ﺑﺴﺮ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ۶ ،ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
دروازۀ ﺳﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﮕﺮ ﺗﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ،دروازۀ دﯾﮕﺮ را
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﺑﺮود٧ .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ
رﺧﺼﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ٨ .ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮده از
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
٩اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺮدان
ﺧﻮد را ﺧﻮاه در روز ﺳﺒﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮاه رﺧﺼﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺤﻀﻮر
ﯾﻬﻮﯾﺎداع آوردﻧﺪ١٠ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه و
در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داد١١ .ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺳﻼح ﺑﻪدﺳﺖ ،در ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﺑﺪور ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
١٢آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺷﻬﺰاده را آورد ،ﺗﺎج ﺷﺎﻫﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ ،ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻫﯽ را ﺑﻪ او داد و او را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺴﺢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ
ﮐﻒ زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه!«
١٣وﻗﺘﯽ آواز ﻏﻠﻐﻠﮥ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ و ﻣﺮدم ﺑﮕﻮش ﻋﺘﻠﯿﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺪاﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ١۴ .در آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رﺳﻮم آن زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺳﺘﻮن
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﻧﺎ در ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﻧﺎ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .ﻋﺘﻠﯿﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره
ﮐﺮده ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﺧﯿﺎﻧﺖ! ﺧﯿﺎﻧﺖ!« ١۵ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮ
ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زن را از ﺑﯿﻦ دو ﺻﻒ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
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ﮐﻤﮑﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﻣﺎ او را در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪ١۶ «.ﭘﺲ
ﻋﺘﻠﯿﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و از راﻫﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﻬﺎ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﺻﻼﺣﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢١-١۶:٢٣
١٧ﯾﻬﻮﯾﺎداع از ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻗﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺮدم ﺑﺴﺖ١٨ .ﺳﭙﺲ
ﻣﺮدم داﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺮا وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه و ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﺎن ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻌﻞ را در ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد١٩ .ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﮔﺎرد ﺷﺎﻫﯽ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﺮدم ﭘﺎدﺷﺎه را از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﯾﻮآش از راه دروازۀ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ.
٢٠ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻋﺘﻠﯿﺎ ﺷﻬﺮ آرام و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ.
٢١ﯾﻮآش ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ.
ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (١۶-١:٢۴
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١در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﯿﻬﻮ ،ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
.
در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش زِﺑﯿﻪ و از ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﻮد.
٢ﯾﻮآش ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﻫﺪاﯾﺎت ﯾﻬﻮﯾﺎداع
ﮐﺎﻫﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮد راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ٣ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﺑﺪ
ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﮑﺮد و ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ دود ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
۵–۴ﯾﻮآش ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺼﻮرت ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻣﮥ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آن ﭘﻮﻟﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ«.
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۶ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻧﺰده ﺑﻮدﻧﺪ٧ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻮآش ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ
ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ٨ «.ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻟﯽ از ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ
ﺧﻮد ﺷﺎن ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﺑﺪوش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
٩ﺑﻌﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺻﻨﺪوﻗﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮ آن را ﺳﻮراخ ﮐﺮد و در ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه،
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ راه دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ
در آن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ١٠ .وﻗﺘﯽ ﺻﻨﺪوق از ﭘﻮل ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺷﺎه و رﺋﯿﺲ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎ را ﺣﺴﺎب ﮐﺮده در ﺧﺮﯾﻄﻪﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺮ
ﺧﺮﯾﻄﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ١١ .ﺑﻌﺪ ﭘﻮل را وزن ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ از آن ﭘﻮل اﺟﻮرۀ ﻧﺠﺎر ،ﺑﻨﺎ،
١٢ﻣﻌﻤﺎر ،ﺳﻨﮕﺘﺮاش و ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻮب ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه را ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ١٣ .ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﮕﻨﻬﺎی ﻧﻘﺮهای ،ﮔﻠﮕﯿﺮ ،ﮐﺎﺳﻪ،
ﺳﺮﻧﺎ ،ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ١۴ .ﻫﻤﮥ آن ﭘﻮل را ﺑﺮای اﺟﺮت ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ١۵ .ﭼﻮن ﻣﺮداﻧﯿﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ را ﺑﺪوش داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ اﺷﺨﺎص ﺻﺎدق ﺑﻮدﻧﺪ ،از آنﻫﺎ ﺻﻮرت
ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ١۶ .ﭘﻮل ﮐﻔﺎرۀ ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آورده
ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﭘﻮل ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.
ﯾﻮآش ﺑﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
١٧در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺰم ﺟﻨﮓ ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد١٨ .ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎﺋﯽ
را ﮐﻪ اﺟﺪاد او ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﯾﻬﻮرام و اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و
ﻗﺼﺮ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﻔﻪ ﺑﺮای ﺣﺰاﯾﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺣﺰاﯾﻞ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
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١٩ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮادث دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش و ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ٢٠ .ﺑﻌﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ﺑﺮﺿﺪش ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و او
را در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻠﻮ ،در اﻣﺘﺪاد راﻫﯿﮑﻪ ﺑﺴﻮی ﺳﻠﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﺸﺘﻨﺪ٢١ .ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ او
ﯾﻮزاﮐﺎر ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﺖ و ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ ﺷﻮﻣﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺴﺪ او را ﺑﺎ اﺟﺪادش در
ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،اَﻣﺼﯿﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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١در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز
.
ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و
ﻣﺪت ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد٢ .او ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
و راه و روش ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط را ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮد،
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد و از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ٣ .ﺑﻨﺎﺑﺮان آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﭘﺴﺮش ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻤﺮاﺗﺐ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ۴ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ روزﮔﺎر ﺑﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ،دﻋﺎﯾﺶ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد۵ .ﺑﺮای آنﻫﺎ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد و از دﺳﺖ اراﻣﯿﺎن
رﻫﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد در ﺻﻠﺢ و
آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ۶ .وﻟﯽ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از روش ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﯾﺮﺑﻌﺎم
دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از راه ﺧﻄﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ٧ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻮار ،ده ﻋﺮاده و ده ﻫﺰار ﻋﺴﮑﺮ ﭘﯿﺎده
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻫﻤﻪ را ﻧﺎﺑﻮد و ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن
ﮐﺮده ﺑﻮد٨ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ،ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻗﺪرت و ﺷﺠﺎﻋﺖ او

در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖاﻧﺪ٩ .وﻗﺘﯽ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﻓﻮت ﮐﺮد او را در
ﻫﺪﯾﺮۀ آﺑﺎﺋﯽاش در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮآش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او
ﺷﺪ.
ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
١٠در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز در
ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد١١ .او ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی
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زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راه ﮔﻨﺎهآﻟﻮدی ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ
ﻧﺒﺎط ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮد ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ و از آن راه ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ١٢ .ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮادث
زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮآش ،ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﻨﮕﻬﺎی او ﺑﺎ اَﻣﺼﯿﺎ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ١٣ .وﻗﺘﯽ ﯾﻬﻮآش
ﻓﻮت ﮐﺮد او را در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺠﺎی
او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
وﻓﺎت اﻟﯿﺸﻊ
١۴در اﯾﻦ وﻗﺖ اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﻬﻠﮑﯽ ﻣﺒﺘﻼ و ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت او آﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر ﻣﻦ! ﭘﺪر ﻣﻦ! ای
ﺣﺎﻣﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺷﺠﺎع ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ!« ١۵اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن
را ﺑﮕﯿﺮ «.ﯾﻬﻮآش ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺖ١۶ .اﻟﯿﺸﻊ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮد» :ﺣﺎﻻ
ﮐﻤﺎن را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ و آﻣﺎده ﺷﻮ!« او ﭼﻨﺎن ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺸﻊ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
دﺳﺘﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺬاﺷﺖ ١٧و ﮔﻔﺖ» :ﮐﻠﮑﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق را ﺑﺎز ﮐﻦ «.ﯾﻬﻮآش
ﮐﻠﮑﯿﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮد و اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺗﯿﺮ را رﻫﺎ ﮐﻦ «.ﯾﻬﻮآش ﺗﯿﺮ را رﻫﺎ ﮐﺮد.
آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺸﻊ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺗﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؛ ﺗﯿﺮ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ اراﻣﯿﺎن ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺑﺎ

اراﻣﯿﺎن در اَﻓﯿﻖ ﻣﯽﺟﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﯽ١٨ «.ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
»ﺗﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﮕﯿﺮ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰن «.ﯾﻬﻮآش ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺰﻣﯿﻦ زد و ﺑﺲ
ﮐﺮد١٩ .اﻟﯿﺸﻊ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺑﺎر ﻣﯽزدی ،درآن ﺻﻮرت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ اراﻣﯿﺎن را ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آنﻫﺎ
را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﯽ«.
٢٠ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺸﻊ ﻓﻮت ﮐﺮد و او را ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻮآب ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ٢١ .ﯾﮑﺮوز
وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﻨﺎزهای را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺸﮑﺮی را دﯾﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﺠﻠﻪ ﻣﺮده را در ﻗﺒﺮ اﻟﯿﺸﻊ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﮑﻪ ﻣﺮده ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی اﻟﯿﺸﻊ
ﺗﻤﺎس ﮐﺮد ،زﻧﺪه ﺷﺪ و ﺳﺮ دو ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎد.
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد
٢٢ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام در ﺗﻤﺎم دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﻠﻢ
ﻣﯽﮐﺮد٢٣ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ،
اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب داده ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﺪ.
٢۴ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﺰاﯾﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﭘﺴﺮش ﺑﻨﻬﺪد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
٢۵آﻧﮕﺎه ﯾﻬﻮآش ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﯾﻬﻮاَﺧﺎز از دﺳﺖ داده ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺗﺼﺮف
ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر آنﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد.
اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢۴-١:٢۵

١۴

١در ﺳﺎل دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد
.
٢
ﮐﻪ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ .او در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.
ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﻬﻮﻋﺪان و از ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد٣ .اَﻣﺼﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻮآش
ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺧﻮد رﺿﺎﻣﻨﺪی و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازۀ ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود۴ .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ را ﺑﺤﺎل ﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ.
۵ﺑﻤﺠﺮدﯾﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﯽ
را ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﭘﺪرش دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۶ .اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺎﺗﻼن را ،ﻃﺒﻖ
اﺣﮑﺎم ﺗﻮرات ﻧﮑﺸﺖ .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎه واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻘﺘﻞ ﻧﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮدش ﺟﺰا ﺑﺒﯿﻨﺪ«.
٧اَﻣﺼﯿﺎ ﯾﮑﺒﺎر ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ادوﻣﯿﺎن را در وادی ﻧﻤﮏ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻊ

را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ﻧﺎم آﻧﺮا ﺑﻪ ﯾﻘﺘَﺌﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد٨ .ﺑﻌﺪ اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮاَﺧﺎز ،ﻧﻮاﺳﮥ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺎم
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ زورآزﻣﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﻢ٩ «.ﯾﻬﻮآش در ﺟﻮاب اَﻣﺼﯿﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺷﺘﺮﺧﺎر ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮو ﻟﺒﻨﺎن ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮت را ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﺪه «.اﻣﺎ
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در ﻫﻤﺎن اﺛﻨﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان وﺣﺸﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺷﺘﺮﺧﺎر را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﺮد١٠ .ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎری ﮐﻪ ادوﻣﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺲ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ
در ﺧﺎﻧﻪات ﺑﻪ آراﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ .ﭼﺮا ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد در ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزی؟«
١١اﻣﺎ اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻧﺪاد .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺠﻨﮓ
او رﻓﺖ .ﻫﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ در ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﺻﻒ
آراﺳﺘﻨﺪ١٢ .ﯾﻬﻮدا ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﻫﻤﮥ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
١٣ﯾﻬﻮآش اَﻣﺼﯿﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ .دﯾﻮار
اورﺷﻠﯿﻢ را از »دروازۀ اﻓﺮاﯾﻢ« ﺗﺎ »دروازۀ زاوﯾﻪ« ﮐﻪ دوﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺖ
وﯾﺮان ﮐﺮد١۴ .ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ و ﻇﺮوﻓﯽ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺰاﻧﮥ ﻗﺼﺮ
ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه اﺳﯿﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮﮔﺸﺖ.
١۵ﺑﻘﯿﮥ ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎی ﯾﻬﻮآش ،ﻗﺪرت و ﺷﯿﻮه اﯾﮑﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖاﺳﺖ١۶ .وﻗﺘﯽ
ﯾﻬﻮآش ﻓﻮت ﮐﺮد او را ﺑﺎ اﺟﺪادش در ﻣﻘﺒﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺨﺎ ک
ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
ﻣﺮگ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢٨-٢۵:٢۵
١٧ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻬﻮآش ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اَﻣﺼﯿﺎ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮد١٨ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﻣﺼﯿﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ١٩ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻮﻃﺌﻪای ﺑﺮﺿﺪ او ﭼﯿﺪﻧﺪ و او ﺑﻪ ﻻ ﮐﯿﺶ ﻓﺮار
ﮐﺮد ،اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ رﻓﺘﻪ در آﻧﺠﺎ او را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ٢٠ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا
ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﺮ اﺳﭗ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود
ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ٢١ .ﺑﻌﺪ از او ﺗﺎج ﺷﺎﻫﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪاش ،ﻋﺰرﯾﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ٢٢ .ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﯾﻠَﺖ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا
ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﻮد.
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ﯾﺮﺑﻌﺎم دوم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
٢٣در ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ اَﻣﺼﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش در ﺳﺎﻣﺮه
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد٢۴ .ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ
ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ .از راه و روش ﺧﻄﺎی ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮد ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و از آن دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ٢۵ .ﺳﺮﺣﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
از دﻫﺎﻧﮥ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ ﺑﺤﯿﺮۀ ﻋﺮﺑﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪدﺳﺖ آورد .اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻧﺒﯽ ،ﭘﺴﺮ اَﻣﺘﺎی ،از اﻫﺎﻟﯽ ﺟﺖ ﺣﺎﻓﺮ،
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد٢۶ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و رﻧﺞ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻫﻤﮕﯽ ـ ﻏﻼم و آزاد ـ رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻏﻤﺨﻮار و ﻣﺪدﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
٢٧ﺑﺮﻋﻼوه ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺻﻔﺤﮥ روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان آنﻫﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﯾﺮﺑﻌﺎم دوم ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش ﻧﺠﺎت داد.
٢٨ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻗﺪرت ،ﺟﻨﮕﻬﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر
دﻣﺸﻖ و ﺣﻤﺎت را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪدﺳﺖ آورد ،ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖاﻧﺪ٢٩ .وﻗﺘﯽ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻓﻮت ﮐﺮد ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،زِﮐَﺮﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢٣-١:٢۶
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١در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم دوم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺰرﯾﺎ،
.
٢
ﭘﺴﺮ اَﻣﺼﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ .او ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد٣ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد،
اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد۴ .ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﭙﻪﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﮑﺮد و ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺨﻮر ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰرﯾﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮض ﺟﺬام ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ
از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺗﺎم
ادارۀ اﻣﻮر ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﻤﻠﮑﺖ را در دﺳﺖ داﺷﺖ۶ .ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮادث زﻣﺎن
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی او ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ذ ﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
٧وﻗﺘﯽ ﻋﺰرﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد ،او را ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش،
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ﯾﻮﺗﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ زَﮐَﺮﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
٨در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﺮﺑﻌﺎم در ﺳﺎﻣﺮه
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد٩ .او ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺮارتآﻣﯿﺰ
ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﺑﻮد و دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
١٠ﺷﻠﻮم ،ﭘﺴﺮ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮﺿﺪ او ﺷﻮرش ﮐﺮد و او را در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و
ﺧﻮدش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ١١ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ زﮐﺮﯾﺎ و ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎی او
در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ١٢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪۀ
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ داده ﺑﻮد ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :اوﻻدهات ﺗﺎ
ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ« و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ.
ﺷﻠﻮم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
١٣در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺷﻠﻮم ،ﭘﺴﺮ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪ و ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد١۴ .ﺑﻌﺪ ﻣﻨَﺤﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﺟﺎدی از ﺗﺮزه
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪ و ﺷﻠﻮم را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ و ﺧﻮدش ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ.
١۵ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻠﻮم ﺑﺸﻤﻮل ﺗﻮﻃﺌﮥ او ﺑﺮﺿﺪ زﮐﺮﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ١۶ .ﻣﻨَﺤﯿﻢ در راه ﺧﻮد ﺑﺴﻮی ﺗﺮزه ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﺴﺢ
و اﻃﺮاف آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺑﻪ او ﺑﯿﻌﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .او ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻢ زﻧﺎن
ﺣﺎﻣﻠﻪ را ﻫﻢ ﭘﺎره ﮐﺮد.
ﻣﻨَﺤﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
١٧در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻣﻨَﺤﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﺟﺎدی ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ده ﺳﺎل در ﺳﺎﻣﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد١٨ .او ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد از راه و روش ﮔﻨﺎهآﻟﻮد
ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮد ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد١٩ .ﺑﻌﺪ ﻓﻮل،
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﻣﻨَﺤﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮل از او در
اداﻣﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﻪ ﮐﻨﺪ در ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺧﺮوار ﻧﻘﺮه ﺑﻪ او
٣۴
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داد٢٠ .ﻣﻨَﺤﯿﻢ ﭘﻮل را از ﻣﺮدم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ زور ﮔﺮﻓﺖ و آنﻫﺎ را وادار
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
از ﺗﻮﻗﻒ در آﻧﺠﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ٢١ .ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻨَﺤﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
٢٢ﺑﻌﺪ ﻣﻨَﺤﯿﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺮش ،ﻓَﻘﺤﯿﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او
ﺷﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﺤﯿﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
٢٣در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻓَﻘﺤﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻨَﺤﯿﻢ در ﺳﺎﻣﺮه
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد٢۴ .او ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد .او از اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﺧﻄﺎ ﺑﺮد دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ٢۵ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ﺑﻨﺎم ﻓَﻘَﺢ ،ﭘﺴﺮ
رِﻣﻠﯿﺎ ﺑﺮﺿﺪ او ﺷﻮرش ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻠﻌﺎد ،او را ﺑﺎ دو
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ارﺣﻮب و اَرِﯾﻪ در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺠﺎی

او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ٢۶ .ﺑﻘﯿﻪ ﺣﻮادث دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓَﻘﺤﯿﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ذ ﮐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘَﺢ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
٢٧در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻓَﻘَﺢ ،ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ در ﺳﺎﻣﺮه
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد٢٨ .ﮐﺎرﻫﺎی او ﻫﻤﻪ در
ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد .از راه و روش ﺑﺪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد.
٢٩در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓَﻘَﺢ ،ﺗﻐﻠَﺖ ﻓﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد
و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﯿﻮن ،آﺑﻞ ،ﺑﯿﺖﻣﻌﮑﻪ ،ﯾﺎﻧﻮح ،ﻗﺎدِش ،ﺣﺎﺻﻮر ،ﺟﻠﻌﺎد ،ﺟﻠﯿﻞ و ﺗﻤﺎم
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﺷﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﺮد٣٠ .در ﺳﺎل
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﻫﻮﺷﻊ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش زد و در ﯾﮏ
ﺣﻤﻠﻪ ﻓَﻘَﺢ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﻮض او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ٣١ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓَﻘَﺢ و
ﮐﺎرﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٩-١:٢٧
٣٢در ﺳﺎل دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓَﻘَﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﺗﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ.
٣٣او در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﺮوﺷﻪ و دﺧﺘﺮ ﺻﺎدوق ﺑﻮد٣۴ .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﻋﺰرﯾﺎ
ﻧﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮد ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎﺧﺖ٣۵ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی
ﺗﭙﻪﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﮑﺮد و ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﻮر
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .او دروازۀ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺎﺧﺖ٣۶ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ
دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺗﺎم و ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺳﻼﻃﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖاﻧﺪ٣٧ .در
ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رزﯾﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﻓَﻘَﺢ ،ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ را ﺑﺠﻨﮓ ﯾﻬﻮدا
ﻓﺮﺳﺘﺎد٣٨ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺗﺎم ﻓﻮت ﮐﺮد و او را ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺶ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﺎﻫﯽ ،در ﺷﻬﺮ داود
ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش آﺣﺎز ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢٧-١:٢٨

١۶

١در ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓَﻘَﺢ ،ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ ،اﺣﺎز ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮدا ﻧﺸﺴﺖ٢ .او ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت
ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .او در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد راﺿﯽ و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر
ﻧﮑﺮد٣ ،ﺑﻠﮑﻪ راه و روش زﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .او ﺣﺘﯽ
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮم ﻧﻔﺮتآﻣﯿﺰ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را از ﺳﺮ راه
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﺮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد۴ .در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ
ﺳﺒﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﺨﻮر ﺳﻮزاﻧﯿﺪ.
۵رزﯾﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام و ﻓَﻘَﺢ ،ﭘﺴﺮ رِﻣﻠﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺣﺎز را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
۶در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ رزﯾﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ادارۀ ﺷﻬﺮ اﯾﻠَﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد و ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و اراﻣﯿﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در آن ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ
٣۶
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ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ٧ .آﺣﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﺗﻐﻠَﺖ
ﻓﻼﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﻣﺨﻠﺺ
ﺗﻮام .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯽ و ﻣﺮا از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ارام و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﮥ آنﻫﺎ از ﻣﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﯽ٨ «.آﺣﺎز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﻗﺪر ﻧﻘﺮه
و ﻃﻼﺋﯿﮑﻪ در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎد٩ .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺧﻮاﻫﺶ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .آﻧﺮا
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﺮد و ﺧﻮد رزﯾﻦ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
١٠وﻗﺘﯽ آﺣﺎز ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ دﻣﺸﻖ رﻓﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه آﻧﺠﺎ را دﯾﺪ
ﻧﻘﺸﮥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﺮا ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ ﺑﺮای اورﯾﺎی ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد١١ .اورﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ آﺣﺎز از دﻣﺸﻖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻔﺼﯿﻼت ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﺣﺎز از دﻣﺸﻖ ﺗﮑﻤﯿﻠﺶ
ﻧﻤﻮد١٢ .وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه را دﯾﺪ ،رﻓﺖ ١٣و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و
ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺷﺮاب و ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ را ﺑﺮ آن رﯾﺨﺖ١۴ .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﺑﺮﻧﺠﯽ را ﮐﻪ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻧَﻮ ﮔﺬاﺷﺖ١۵ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اورﯾﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺰرگ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻫﺪﯾﮥ آردی ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﯽ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و آردی ﭘﺎدﺷﺎه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯽ و ﺧﻮن ﻫﻤﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮ آن ﺑﺮﯾﺰی ،اﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﻦ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻫﺪاﯾﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ١۶ «.ﭘﺲ اورﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺟﺮا ﮐﺮد.
١٧ﺑﻌﺪ آﺣﺎز ﭼﻮﮐﺎت ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻃﺸﺘﻬﺎ را از ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮداﺷﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮض ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ دوازده ﮔﺎو ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺬاﺷﺖ١٨ .آﺣﺎز ﺑﺮای ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺗﺨﺖ
ﺷﺎﻫﯽ را از داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و راه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ
ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮد.
١٩ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺣﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖاﻧﺪ٢٠ .ﺑﻌﺪ آﺣﺎز ﻓﻮت ﮐﺮد و در ﻣﻘﺒﺮۀ ﺷﺎﻫﯽ ،در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎ ک
ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
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ﻫﻮﺷﻊ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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١در ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻫﻮﺷﻊ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻼ در

.
ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ﻧُﻪ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﮐﺮد٢ .او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ٣ .ﺷَﻠﻤﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ او آﻣﺪ .ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻪ او
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽداد۴ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ ﻧﺪاد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ
ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺳﻮا ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻣﺮه
۵ﺑﻌﺪ ﺷَﻠﻤﻨﺎﺳﺮ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد .ﺳﺎﻣﺮه را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪت
ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺗﺼﺮف آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﻮد۶ .ﺣﻤﻠﮥ آﺷﻮرﯾﺎن در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻮﺷﻊ
رخ داد .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﺷﻮر اﺳﯿﺮ ﺑﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را
در ﺷﻬﺮ ﺣﻠَﺢ ،ﺑﻌﻀﯽ را در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟﻮزان و ﺑﻌﻀﯽ را در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺪِﯾﺎن ﺟﺎ داد.
٧ﺳﻘﻮط ﺳﺎﻣﺮه ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺧﻮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت داد.
آنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ٨ ،ﺑﻠﮑﻪ راه و روش اﻗﻮاﻣﯽ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮ راه ﺷﺎن دور ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده و رﺳﻮم زﺷﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ٩ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻌﺎﺑﺪی ﻣﺜﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ١٠ .ﺑﺮ ﺗﭙﻪﻫﺎ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺖ و ﺳﺘﻮن
اَﺷﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ١١ .ﻣﺜﻞ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﺷﺎن دور ﮐﺮد ،در
آن ﺟﺎﻫﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ دود ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد
آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ١٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ آن ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ١٣ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎء و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا اﺧﻄﺎر داده ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :از ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ و از
اﺣﮑﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ذرﯾﻌﮥ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ اﺟﺪاد
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ﺗﺎن داده ﺑﻮدم ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ١۴ «.وﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﺜﻞ
اﺟﺪاد ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻐﺮور و ﺳﺮﮐﺶ ﺷﺪﻧﺪ.
١۵از اواﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ اﺧﻄﺎر او اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،و از روی ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺑﺘﻬﺎی ﺑﯽارزش را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺧﻮد ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﯽارزش ﺷﺪﻧﺪ .راه و روش اﻗﻮاﻣﯽ را ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ آنﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﻧﮑﻨﻨﺪ١۶ .اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺮای ﺧﻮد دو ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ
ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و آﻓﺘﺎب و ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺖ آنﻫﺎ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ١٧ .ﭘﺴﺮان
و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی و
ﻓﺎﻟﺒﯿﻨﯽ زدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ١٨ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ
و آنﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
١٩ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻢ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و از رﺳﻮم
و ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ٢٠ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم
اوﻻدۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد و آنﻫﺎ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺗﺎراﺟﮕﺮان ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺷﺎن از
ﺣﻀﻮر او ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ.
٢١ﺑﻌﺪ ازآﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺧﺎﻧﻮادۀ داود ﺟﺪا ﮐﺮد ،آنﻫﺎ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ
ﻧﺒﺎط را ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ٢٢ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و از ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ٢٣ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد راﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان آنﻫﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﺷﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
آﺷﻮرﯾﺎن در ﺳﺎﻣﺮه ﺟﺎ ﮔﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
٢۴ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﺮدم را از ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐﻮت ،ﻋﻮا ،ﺣﻤﺎت و ﺳﻔﺮاﯾﻢ آورد و آنﻫﺎ را
ﺑﺠﺎی ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺟﺎ داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺷﻮرﯾﺎن ﺳﺎﻣﺮه
را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده در ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ٢۵ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺮدم در
اواﯾﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎ
را در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ٢۶ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
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ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ آوردی و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺟﺎ دادی از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪای آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان او ﺷﯿﺮﻫﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و آنﻫﺎ ﻣﺮدم
را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯽﺧﺒﺮاﻧﺪ٢٧ «.ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر اﻣﺮ
ﮐﺮد» :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺧﺪای آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ٢٨ «.ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺮه اﺳﯿﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و او در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ آنﻫﺎ
آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
٢٩اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎ ﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و در
ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ٣٠ .ﻣﺮدم ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺖ
ﺳﮑﻮت ﺑِﻨُﻮت را ،ﻣﺮدم ﮐﻮت ﺑﺖ ﻧَﺮﺟﻞ را ،ﻣﺮدم ﺣﻤﺎت ﺑﺖ اﺷﯿﻤﺎ را٣١ ،ﻋﻮﯾﺎن

ﺑﺘﻬﺎی ﻧﺒﺤﺰ و ﺗﺮﺗﺎ ک را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺳﻔﺮاﯾﻢ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای اَدرﻣﻠﮏ
ﻋﻨَﻤﻠَﮏ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن ،در آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ٣٢ .آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را
و 
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ،از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﻨﺎن را در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی
ﺗﭙﻪﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ٣٣ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ٣۴ ،و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻋﺎدات ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد دوام داده از رﺳﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﺣﮑﺎم ،ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ او را ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻻدۀ
ﯾﻌﻘﻮب ،داده ﺑﻮد ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ) .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻧﺎم ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮد٣۵ (.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را
ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮐﻨﯿﺪ٣۶ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاﺋﯽ و ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ را از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ٣٧ .از ﻓﺮاﯾﺾ ،اﺣﮑﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺖ او ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
و ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ .از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ؛ ٣٨ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪام از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﻨﯿﺪ٣٩ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺠﺎت داد ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ«.
۴٠ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
۴١ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را و ﻫﻢ ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ،
و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮزﻧﺪان و اوﻻدۀ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن از اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی
۴٠
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ  ٢-١:٢٩و (١:٣١

١٨

١در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﻮﺷﻊ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻠﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
.
ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﺣﺎز ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ٢ .او ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش
اَﺑﯽ و دﺧﺘﺮ زِﮐَﺮﯾﺎ ﺑﻮد٣ .او ﻣﺜﻞ ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ۴ .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯽ و ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﺎر ﺑﺮﻧﺠﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻧَﺤﺸﺘﺎن و ﻣﻮﺳﯽ آﻧﺮا
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﺮد ۵و
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮد .ﺧﻼﺻﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ـ ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از او و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از او ـ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻧﺪاﺷﺖ۶ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎدار ﺑﻮد.
از اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ داده ﺑﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد٧ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
او ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽزد ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪ .او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ او ﺑﺎﺷﺪ٨ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺰه
و اﻃﺮاف آن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﺮا از ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد.
٩در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻮﺷﻊ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻠﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷَﻠﻤﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد،
١٠و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم آﻧﺮا ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ .در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ و در ﺳﺎل
ﻧﻬﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻮﺷﻊ ،ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﻣﺮه را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد١١ .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ،ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺷﻮر ﺑﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ را در ﺷﻬﺮ ﺣﻠَﺢ ،ﺑﻌﻀﯽ را
در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺧﺎﺑﻮر ،در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟﻮزان و ﺑﻌﻀﯽ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﯿﺪِﯾﺎن ﺟﺎ داد،
١٢زﯾﺮا آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﻤﺎن او را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و
اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ذرﯾﻌﮥ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮش دادﻧﺪ
و ﻧﻪ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺣﻤﻠﮥ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ ١٩-١:٣٢؛ اﺷﻌﯿﺎ (٢٢-١:٣۶
١٣در ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده آﻧﺮا ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮد١۴ .ﺣﺰﻗﯿﺎ
ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﮐﻪ در ﻻ ﮐﯿﺶ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻣﻦ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدهام؛
ﻟﺸﮑﺮت را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮاﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ«.
ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺼﺪ وزﻧﮥ ﻧﻘﺮه و ﺳﯽ وزﻧﮥ
ﻃﻼ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ١۵ .ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮهای را ﮐﻪ در ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد١۶ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻼﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ آنﻫﺎ
دروازهﻫﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
داد١٧ .ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ اﻟﻘﺎب ﺷﺎن ﺗَﺮﺗﺎن ،رﺑﺴﺎرﯾﺲ
و رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻻ ﮐﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد .آنﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﻮض ﺑﺎﻻ،
در اﻣﺘﺪاد ﺷﺎﻫﺮاه ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺰرﻋﮥ ﮐﺎزر ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ١٨ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ
و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او ،ﯾﻌﻨﯽ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ،ﺷﺒﻨﺎی
ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ و ﯾﻮآخ ،ﭘﺴﺮ آﺳﺎف ،وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت آنﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ.
١٩ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻣﭙﺮاﻃﻮر آﺷﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺣﺰﻗﯿﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺨﻮد ﻣﺘﯿﻘﻦ اﺳﺖ؟ ٢٠آﯾﺎ ﻣﺤﺾ ﺣﺮف ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش
زدهای؟ ٢١ﺗﻮ از ﻣﺼﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮏ را داری ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧَﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻋﺼﺎی ﺧﻮد ﺳﺎزد و ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﺳﺘﺶ ﻓﺮورﻓﺘﻪ زﺧﻤﯽاش
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﻫﻤﺎن
ﻧَﯽ اﺳﺖ٢٢ .ا ﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ دارﯾﻢ «.ﭘﺲ آﯾﺎ
ﺧﻮدت ﻧﺒﻮدی ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را وﯾﺮان ﮐﺮدی؟ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﮑﺮدی و ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
اورﺷﻠﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ٢٣ .ﻣﻦ از ﻃﺮف آﻗﺎی ﺧﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﻨﺪم
و ﺑﻪ ﺗﻮ دو ﻫﺰار اﺳﭗ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻬﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ! ٢۴ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاده و ﺳﻮاران ﻣﺼﺮی ﻫﺴﺘﯽ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺳﺎدۀ آﻗﺎﯾﻢ را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﯽ٢۵ .آﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﻞ و ارادۀ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ؟ ﻧﯽ ،ﻣﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد
۴٢
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ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻨﺠﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ«.

٢۶آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﻪ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﺖ
ﺑﺰﺑﺎن اراﻣﯽ ﺣﺮف ﺑﺰن ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﺰﺑﺎن ﯾﻬﻮدی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ ،زﯾﺮا
ﻣﺮدﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ٢٧ «.اﻣﺎ رﺑﺸﺎﻗﯽ در ﺟﻮاب آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ؟ ﻧﯽ،
ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ
ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﮑﻮماﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرﻧﺪ و از ادرار ﺧﻮد ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ«.
٢٩–٢٨ﺑﻌﺪ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺰﺑﺎن ﯾﻬﻮدی ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎم ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺰرگ آﺷﻮر را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ ،زﯾﺮا
او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ٣٠ .ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و او ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر
را از ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽدارد٣١ «.ﺑﻪ ﺣﺮف ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه
آﺷﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ آراﻣﯽ از اﻧﮕﻮر ﺗﺎن ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،از اﻧﺠﯿﺮ ﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از آب ﭼﺎه ﺗﺎن
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ٣٢ .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣﯽﺑﺮم ـ
در ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب ،دارای ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻧﮕﻮر و زﯾﺘﻮن و ﭘﺮ از ﻋﺴﻞ
اﺳﺖ ـ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ از ﻗﺤﻄﯽ ﻧﻤﯿﺮﯾﺪ.
ﺣﺮف ﺣﺰﻗﯿﺎ را ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ .او ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ٣٣ «.ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
را از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟ ٣۴ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺪاﯾﺎن ﺣﻤﺎت و اَرﻓﺎد ﭼﻪ
آﻣﺪ؟ ﺧﺪاﯾﺎن ﺳﻔﺮاﯾﻢ ،ﻫﯿﻨﻊ و ﻋﻮا ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻣﺮه را
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ ٣۵در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن آن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اورﺷﻠﯿﻢ را از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺨﺸﺪ؟«
٣۶ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﺑﺎن ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪﻫﻨﺪ٣٧ .آﻧﮕﺎه اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﺷﺒﻨﺎ و ﯾﻮآخ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی درﯾﺪه
ﭘﯿﺶ ﺣﺰﻗﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎم رﺑﺸﺎﻗﯽ را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
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ﺣﺰﻗﯿﺎ از اﺷﻌﯿﺎ ﻣﺸﻮره ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (٧-١:٣٧

١٩

١وﻗﺘﯽ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﺰارش آنﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد ،ﻧﻤﺪ
.
ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ٢ .ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻗﺼﺮ
ﺷﺎﻫﯽ ،ﺷﺒﻨﺎی ﺳﺮﻣﻨﺸﯽ و رؤﺳﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺶ
اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﻓﺮﺳﺘﺎد٣ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
روز ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ زﺟﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻣﺜﻞ زﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و از روی ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺑﺪﻧﯿﺎ
آورﻧﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﺪای زﻧﺪه را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ دﻋﺎ را ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ آﻧﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ۶–۵ «.اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺠﻮاب
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از
ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﻣﻦ زدﻧﺪ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎش٧ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺧﺒﺮ ﺑﺪی از وﻃﻨﺶ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
آﺷﻮر ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﻣﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.
آﺷﻮری ﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (٢٠-٨:٣٧
٨رﺑﺸﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻟﺒﻨَﻪ رﻓﺖ) .زﯾﺮا ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر از
ﻻ ﮐﯿﺶ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ٩ (.در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﻫﺎﻗَﻪ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ او آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮای ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد»١٠ :ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد داری
ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯽ و ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺨﻮری١١ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ از
دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ؟ ١٢وﻗﺘﯽ ﭘﺪران ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻮزان ،ﺣﺎران ،رِزِف و
ﻣﺮدم ﻋﺪن را ﮐﻪ در ﺗﻠﺴﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
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ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ ١٣ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﻤﺎت ،اَرﻓﺎد ،ﺳﻔﺮاﯾﻢ ،ﻫﯿﻨﻊ
و ﻋﻮا؟«
دﻋﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (٢٠-١۴:٣٧
١۴ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻧﺎﻣﻪ را از ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه رﻓﺖ و
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻧﻮ زد ١۵و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ای ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدهای.
ﺗﻮ ﺧﺪای واﺣﺪ و ﯾﮑﺘﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻫﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ١۶ .ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﻮش ﺑﺪه و ﺑﺸﻨﻮ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﮕﺸﺎ و ﺑﺒﯿﻦ
ﮐﻪ ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪای زﻧﺪه زد١٧ .ﺧﺪاوﻧﺪا،
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر اﻗﻮام زﯾﺎدی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺎن
را ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ١٨ ،و ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن را ،ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﮥ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن و
از ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ١٩ .اﻣﺎ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ
و ﻣﻦ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ دﻋﺎ و اﻟﺘﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از دﺳﺖ او ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯽ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ«.
ﭘﯿﺎم اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (٣٨-٢١:٣٧
٢٠ﺑﻌﺪ اﺷﻌﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﻣﻮص اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﻋﺎﯾﺖ را در ﻣﻮرد ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺷﻨﯿﺪم ٢١و اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺟﻮاب ﻣﻦ ﺑﻪ او:
دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺮۀ ﺳﻬﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻨﺪد و ﻣﺴﺨﺮهات ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮت ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ٢٢ .ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدی و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﯽ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪاﯾﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدی؟ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺪوس
اﺳﺮاﺋﯿﻞ٢٣ .ﻗﺎﺻﺪاﻧﺖ را ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪی و
ﮔﻔﺘﯽ» :ﺑﺎ ﻋﺮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدهام ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻟﺒﻨﺎن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدهام و دوردﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻨﮕﻼت ﻏُﻠﻮیِ
آﻧﺮا ﺑﻪدﺳﺖ آوردهام٢۴ .ﭼﺎﻫﻬﺎ ﮐﻨﺪهام و ﺑﺎ آب آنﻫﺎ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮاب ﮐﺮدهام .ﺑﺎ
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ﮐﻒ ﭘﺎی ﺧﻮد درﯾﺎی ﻧﯿﻞ را ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪام«.
٢۵آﯾﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺧﺒﺮ داری؟ از زﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ
ﻧﻘﺸﻪای داﺷﺘﻢ و اﻣﺮوز آﻧﺮا ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺪرت دادم ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ را وﯾﺮان ﮐﻨﯽ٢۶ .ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻠﻒ ﺻﺤﺮا ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﻟﻄﯿﻒ ﺳﺒﺰه و ﮔﯿﺎه روی ﺑﺎﻣﻬﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺟﻮاﻧﻪ
ﺑﺰﻧﻨﺪ و در زﯾﺮ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺳﻮزان آﻓﺘﺎب ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺸﺘﻨﺪ٢٧ .اﻣﺎ ﻣﻦ
از ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺒﺮم ،از اﻓﮑﺎر و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﺖ و از ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ
داری آ ﮔﺎه ﻫﺴﺘﻢ٢٨ .ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪی و ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻏﺮورآﻣﯿﺰ ﺗﻮ
ﺑﮕﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣﻬﺎر ﻗﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و از ﻫﻤﺎن راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهای ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ«.
٢٩اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش» :اﻣﺴﺎل ﻏﻠﮥ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ .ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺗﺨﻢ آن ﻏﻠﻪ را ﻣﯽﮐﺎرﯾﺪ ،درو ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و در ﺳﺎل ﺳﻮم از ﻣﯿﻮۀ
ﺗﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺮس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ٣٠ .آن ﻋﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﻣﯽدواﻧﺪ ،ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﻮه ﻣﯽدﻫﺪ ،زﯾﺎد و ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ٣١ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم در اورﺷﻠﯿﻢ و ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ«.
٣٢ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :او ﭘﺎ ﺑﺪاﺧﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
او ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﯾﺎ
ﺑﺮای ﺗﺼﺮف آن ﭘﺸﺘﻪای ﺑﺴﺎزد٣٣ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :او از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ
از ﻫﻤﺎن راه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ٣۴ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺑﻨﺪهام ،داود از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﺠﺎﺗﺶ ﻣﯽدﻫﻢ«.
٣۵در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اردوی
آﺷﻮرﯾﺎن را ﮐﺸﺖ .در ﺳﭙﯿﺪه دم روز دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ را ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ٣۶ .ﺳﻨﺎﺧﺮﯾﺐ،
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﯿﻨﻮا ﺑﺮﮔﺸﺖ٣٧ .ﯾﮏ روز در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در
ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻧﺴﺮوک ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،اَدرﻣﻠﮏ و ﺷﺮازِر ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ او را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ارارات ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮش،
آﺳﺮﺣﺪون ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
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ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﺷﻔﺎی او
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ ٢٢-٢١ ،٨-١:٣٨؛ دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢۶-٢۴:٣٢

٢٠

١در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻤﯿﺮد .اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ،
.
ﭘﺴﺮ آﻣﻮص ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت او رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ را ﺳﺮﺑﺮاه ﮐﻦ ،زﯾﺮا از اﯾﻦ ﻣﺮض ﺷﻔﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ و ﻣﯽﻣﯿﺮی«.
٢آﻧﮕﺎه ﺣﺰﻗﯿﺎ رو ﺑﻄﺮف دﯾﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد»٣ :ﺧﺪاوﻧﺪا،
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻓﺎداراﻧﻪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﭘﺎ ک ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮا ﮐﺮدهام ،و
ﺳﻌﯽ ورزﯾﺪهام ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ رﺿﺎ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺗﺮا ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻢ «.ﺑﻌﺪ زار
زار ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد۴ .اﺷﻌﯿﺎ از ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ از ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻗﺼﺮ
ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد۵ :ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ
ﺑﮕﻮ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺟﺪ ﺗﻮ ،داود ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﻋﺎی ﺗﺮا ﺷﻨﯿﺪم ،اﺷﮑﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ رﯾﺨﺘﯽ دﯾﺪم .ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﺗﺮا ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﻢ .ﭘﺲ در روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮو ۶و ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺮت ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ .ﻣﻦ ﺗﺮا و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را
از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪهام ،داود از اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ٧ «.آﻧﮕﺎه اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﯽ اﻧﺠﯿﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺮ داﻧﮥ دﻣﻞ او
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ«.
٨ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :از روی ﭼﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ؟ و ﻣﻦ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوم؟« ٩اﺷﻌﯿﺎ ﺟﻮاب داد:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺛﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ده ﭘﺘﮥ زﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﯾﺎ ﭘﺲ؟« ١٠ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﮐﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ده ﭘﺘَﻪ ﭘﺲ ﺑﺮود«.
١١اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﯾﻪ را ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آﺣﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ده ﭘﺘَﻪ ﭘﺲ ﺑﺮد.
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﺑﺎﺑﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺷﻌﯿﺎ (٨-١:٣٩
١٢در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺮودک ﺑﻠَﺪان )ﭘﺴﺮ ﺑﻠَﺪان ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ( ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ
ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻮﻏﺎت ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎد.
١٣ﺣﺰﻗﯿﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﺰاﻧﻪ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ ،ادوﯾﻪ،
ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و
در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ داﺷﺖ ﻧﺸﺎن داد١۴ .ﺑﻌﺪ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه
آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آن اﺷﺨﺎص از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺟﻮاب
داد» :آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دور ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ١۵ «.اﺷﻌﯿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آنﻫﺎ
در ﻗﺼﺮت ﭼﻪ دﯾﺪﻧﺪ؟« ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﮐﻪ در
ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادم«.
١٧
١۶آﻧﮕﺎه اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روزی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
داراﺋﯽ و ﻣﻮﺟﻮدی ﻗﺼﺮت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﭘﺪراﻧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ١٨ .ﺣﺘﯽ
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺖ را ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺧﺴﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻼم
در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ١٩ «.ﺣﺰﻗﯿﺎ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ﺻﻠﺢ
و آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻮاب اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ آوردی ،ﭘﯿﺎم ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ«.
٢٠ﺣﻮادث دﯾﮕﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻗﺪرت ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی او از
ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻮﺿﻬﺎ و ﮐﺎرﯾﺰﻫﺎ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖاﻧﺪ٢١ .ﺑﻌﺪ
ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭘﺴﺮش ،ﻣﻨﺴﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢٠-١:٣٣

٢١

١ﻣﻨﺴﯽ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ .او ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه و
.
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و ﻣﺎدرش ﺣﻔﺰﯾﺒﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ.
٢او ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﻋﻤﺎل ﺷﺮمآور ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ راﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد٣ ،او ﻣﻌﺎﺑﺪی ﺑﺎﻻی
۴٨
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ﺗﭙﻪﻫﺎ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﺣﺰﻗﯿﺎ وﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای
ﺑﻌﻞ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺜﻞ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺘﯽ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ۴ .در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺖ ،او ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺖ۵ .در ﻫﺮ دو ﺣﻮﯾﻠﯽ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد۶ .ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در
آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﺳﺮ و ﮐﺎرش ﺑﺎ اَﺟِﻨَﻪ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل زﺷﺖ او

آﺗﺶ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ٧ .او ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻗﺮار
داد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود و ﭘﺴﺮش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :در اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺑﺪ ﻣﯽﮔﺬارم٨ .ا ﮔﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺣﮑﺎم ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهام ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ داد زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ روادار ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن دادهام
آواره ﮔﺮدﻧﺪ «.اﻣﺎ ﻣﻨﺴﯽ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و
ﻗﺮار داد٩ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ .ﻣﻨﺴﯽ آنﻫﺎ را ﺑﺮاهﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺗﺮی ﺷﺪﻧﺪ و اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ ﺑﺪﺗﺮ از اﻋﻤﺎل ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮ راه ﺷﺎن راﻧﺪه ﺑﻮد.
١١–١٠ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎء ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻨﺴﯽ،
ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖﺗﺮی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ و از اَﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺮمآورﺗﺮی دﺳﺖ زد .ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ او ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﻫﻢ وادار
ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ١٢ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﺎن ﺑﻼﺋﯽ را ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﻣﺮدم
از ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ١٣ .و ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺮه و ﺧﺎﻧﻮادۀ اﺧﺎب را
ﺟﺰا دادم اورﺷﻠﯿﻢ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ و آﻧﺮا ﻃﻮری از ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻨﺶ ﭘﺎ ک
ﻣﯽﺳﺎزم ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺳﻪای را ﭘﺎ ک و ﺑﻌﺪ آﻧﺮا واژﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ١۴ .آﻧﻬﺎﺋﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪدﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرم ﺗﺎ زﺟﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و
ﻣﻠﮏ ﺷﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد١۵ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و از روزﯾﮑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺤﺎل
دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ«.
١۶ﺑﺮﻋﻼوه ﻣﻨﺴﯽ آﻧﻘﺪر ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه را ﮐﺸﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎدهﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻮی
ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮاه ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
۴٩
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١٧ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺴﯽ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖاﻧﺪ١٨ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺴﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ
او را در ﺑﺎغ ﻗﺼﺮش ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺎغ ﻋﺰا ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮش ،آﻣﻮن ﺑﺠﺎی
او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
آﻣﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢۵-٢١:٣٣
١٩آﻣﻮن ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت دو ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﻣﺸُﻠَﻤﺖ ،دﺧﺘﺮ ﺣﺎروز و از اﻫﺎﻟﯽ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد٢٠ .او
ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﻣﻨَﺴﯽ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد٢١ .در ﻫﻤﻪ
اﻣﻮر از راه و روش ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺖﻫﺎ را ﮐﺮد و
آنﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ٢٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﺮد و در راه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ٢٣ .ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﺑﺮﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و او را در
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ٢۴ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﮥ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺴﺮ آﻣﻮن،
ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ٢۵ .ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻣﻮن در ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ٢۶ .آﻣﻮن در ﻣﻘﺒﺮهاش ،در ﺑﺎغ ﻋﺰا ﺑﺨﺎ ک
ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢-١:٣۴

٢٢

١ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل در
.
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﯾﺪﯾﺪَه و دﺧﺘﺮ ﻋﺪاﯾﻪ از اﻫﺎﻟﯽ
ﺑﺼﻘَﺖ ﺑﻮد٢ .ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮد و راه ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال از اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد.
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ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٢٨-٨:٣۴
٣ﯾﻮﺷﯿﺎ در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺷﺎﻓﺎن ،ﭘﺴﺮ اَﺻﻠﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﺸُﻼم را
ﮐﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ»۴ :ﭘﯿﺶ ﺣﻠﻘﯿﺎی
رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮو و ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻮﻇﻒ دروازۀ دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮ۶–۵ ،و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪه ﺗﺎ اﺟﻮرۀ ﻧﺠﺎران ،ﻣﻌﻤﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﻣﻮرد
ﺿﺮورت ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ٧ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺷﺨﺎص
ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮف ﭘﻮل را ﻃﻠﺐ
ﮐﻨﯽ«.
٨ﺷﺎﻓﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﺣﻠﻘﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات
را از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﺎﻓﺎن داد .ﺷﺎﻓﺎن آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪ٩ .ﺑﻌﺪ
ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ او ﮔﺰارش داده ﮔﻔﺖ» :ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دادم١٠ «.ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ «.آﻧﮕﺎه ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻧﺪ.
١٢
١١وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ،اﺧﯿﻘﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎن ،ﻋﮑﺒﻮر ،ﭘﺴﺮ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎ ،ﺷﺎﻓﺎن ﻣﻨﺸﯽ و
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎم ﻋﺴﺎﯾﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ»١٣ :ﺑﺮوﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﻦ
و ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا در ﺑﺎرۀ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺧﺪاوﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﻣﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ«.
١۴ﭘﺲ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ،اﺧﯿﻘﺎم ،ﻋﮑﺒﻮر ،ﺷﺎﻓﺎن و ﻋﺴﺎﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺣﻠﺪۀ ﻧﺒﯿﻪ ،زن
ﺷُﻼم ،ﭘﺴﺮ ﺗﻘﻮه ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﺮﺣﺲ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار اﻟﺒﺴﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻨﺪ .ﺣﻠﺪَه در ﻗﺴﻤﺖ
دوم ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ .آنﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮای او
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ١۵ .او ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺧﺒﺮ
ﺑﺪﻫﯿﺪ ١۶ﮐﻪ ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﺑﻼﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ آن ،ﻗﺮار ﻧﻮﺷﺘﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد ،آوردﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ١٧ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ ﻣﺮا از ﯾﺎد
۵١
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ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﭼﻨﺎن
ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ١٨ «.اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺗﻮ ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺷﻨﯿﺪی١٩ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدی،
ﺳﺮ ﺗﻮاﺿﻊ ﺧﻢ ﻧﻤﻮدی ،ﻟﺒﺎﺳﺖ را درﯾﺪی و ﭘﯽ ﺑﺮدی ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ
آﻧﺮا ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﻢ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ٢٠ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان دﻋﺎﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم و ﺑﻼﺋﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﯽآورم ،ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺗﻮ آن
ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ و روح آﺳﻮده از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮوی ««.آنﻫﺎ ﭘﯿﺎم
او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٣٣-٢٩ ،٧-٣:٣۴

٢٣

١ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺳﻔﯿﺪان ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﺎن
.
٢
ﺑﺤﻀﻮر او ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤﮕﯽ ـ اﻫﺎﻟﯽ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ،
ﮐﺎﻫﻨﺎن ،اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ از ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺰرگ ،ﻫﻤﺮاه ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
رﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ
آﺧﺮ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد٣ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺶ ﺳﺘﻮﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻫﻤﮕﯽ از اﺣﮑﺎم ،ﻓﺮاﯾﺾ و اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از دل و ﺟﺎن
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ذ ﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻢ
وﻋﺪه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻤﺎن وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۴ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﺮوﻓﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ،اَﺷﯿﺮه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﻪ را در وادی ﻗﺪرون ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ و ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮد۵ .او ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی
ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻬﺖ ادای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ،آﻓﺘﺎب،
ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد۶ .ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آورد و در ﺧﺎرج اورﺷﻠﯿﻢ ،در وادی ﻗﺪرون ﺑﻪ آﺗﺶ زد و
ﺑﻪ ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺧﺎ ک آﻧﺮا ﺑﺮ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮدم ﻋﻮام ﭘﺎﺷﯿﺪ٧ .ﺟﺎی
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻟﻮاﻃﺖﮔﺮان را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و زﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺑﺖ
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اَﺷﯿﺮه ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﯾﺮان ﮐﺮد٨ .او ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن را از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ آورد .ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﺪ ـ از ﺟِﺒﻊ
ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺪﺧﻞ دروازۀ
ﯾﻮﺷﻊ ،ﺣﺎ ﮐﻢ ﺷﻬﺮ ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد٩ .ﮔﺮﭼﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻣﻌﺎﺑﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از
ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮﯾﮑﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ١٠ .ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻮﻓَﺖ را ﮐﻪ
در وادی ﺑﻨﯽﻫﻨﻮم ﺑﻮد ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﻮﻟﮏ در آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ١١ .او اﺳﭙﻬﺎی را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﺧﺪای
آﻓﺘﺎب وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﻋﺮادهﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ) .اﯾﻨﻬﺎ
در ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺰدﯾﮏ دروازه و در ﮐﻨﺎر اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺎم ﻧﺘﻨﻤﻠﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ١٢ (.ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺑﺮ ﺑﺎم
ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﮥ آﺣﺎز ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ در دو
ﺣﻮﯾﻠﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺎ ک و ﺳﻨﮓ آنﻫﺎ
را در وادی ﻗﺪرون اﻧﺪاﺧﺖ١٣ .او ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ اَﺷﺘُﻮرت ،ﺧﺪای ﻣﻨﻔﻮر ﺳﯿﺪوﻧﯽ ﻫﺎ ،ﮐﻤﻮش ،ﺧﺪای ﻣﻨﻔﻮر
ﻣﻮآﺑﯿﺎن و ﻣﻮﻟﮏ ،ﺧﺪای ﻣﻨﻔﻮر ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن در ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ و در ﺟﻨﻮب ﮐﻮه ﻓﺴﺎد
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺠﺲ ﺳﺎﺧﺖ١۴ .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را وﯾﺮان ﻧﻤﻮد و ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ذره ذره ﮐﺮد
و ﺟﺎی آن را ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
١۵ﺑﺮﻋﻼوه ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻠﻨﺪی را ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ،ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاه ﮔﻨﺎه ﺑﺮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﯾﺮان ﮐﺮد .ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ
را ﺑﻪ آﺗﺶ زد و ﺧﺎ ﮐﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ و اَﺷﯿﺮه را ﻫﻢ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ١۶ .وﻗﺘﯽ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻗﺒﺮﻫﺎ
را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮه دﯾﺪ ،اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را از ﻗﺒﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻧﺠﺲ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ
ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺑﻤﻮ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ١٧ .ﯾﻮﺷﯿﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ
ﻣﻨﺎر ﯾﺎدﮔﺎر از ﮐﯿﺴﺖ؟« ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻣﻘﺒﺮۀ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺪا
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪ و او ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺮوز در ﺣﺼﮥ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﮐﺮدی
ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻧﻤﻮد١٨ «.ﯾﻮﺷﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻘﺒﺮه را ﺑﺤﺎﻟﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﯾﺶ
را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺒﺮﯾﺪ «.ﭘﺲ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی او و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی آن ﻧﺒﯽ ﮐﻪ
از ﺳﺎﻣﺮه آﻣﺪه ﺑﻮد دﺳﺖ ﻧﺰدﻧﺪ١٩ .ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ
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ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻫﻤﺎن ﺑﻼﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ آورد ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎی آﻧﺠﺎ ﻫﻢ آورد٢٠ .ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (١٩-١:٣۵
٢١ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ را ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ٢٢ .از زﻣﺎن داوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن روز ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ ﯾﻬﻮدا ﭼﻨﺎن ﻋﯿﺪی را ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد٢٣ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی ،در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻋﯿﺪ ﻓﺼﺢ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
٢۴ﯾﻮﺷﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻟﺒﯿﻦﻫﺎ ،ﺟﺎدوﮔﺮان ،ﺑﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع و
وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﺗﺎ اواﻣﺮ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮرات ﮐﻪ ﺣﻠﻘﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ آن را در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد٢۵ .ﯾﻮﺷﯿﺎ از
دل و ﺟﺎن ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ آورد و ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ،ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از او و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ
از او ،از اﺣﮑﺎم ﺗﻮرات ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن راﺳﺦ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
٢۶ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻬﻮدا ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺴﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد٢٧ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺜﻠﯿﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد راﻧﺪم ،ﯾﻬﻮدا را ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮم .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ ٢٠:٣۵ـ(١:٣۶
٢٨ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻮﺷﯿﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﯾﻬﻮدا ذ ﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ٢٩ .در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻓﺮات رﻓﺖ و ﯾﻮﺷﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ،
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ در ﻣﺠِﺪو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪ ،ﻓﺮﻋﻮن او را ﮐﺸﺖ٣٠ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ
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ﺟﻨﺎزۀ او را ذرﯾﻌﮥ ﻋﺮاده از ﻣﺠِﺪو ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺒﺮۀ ﺧﻮدش
ﺑﺨﺎ ک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮاﺣﺎز را ﺑﺠﺎی او ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮاﺣﺎز ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (۴-٢:٣۶
٣١ﯾﻬﻮاﺣﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه
در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﺣﻤﻮﻃﻞ ،دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ و از اﻫﺎﻟﯽ ﻟﺒﻨَﻪ ﺑﻮد.
٣٢او ﻣﺜﻞ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد٣٣ .ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮ
در رِﺑﻠﻪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت ،او را در زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮ
ﻧﻘﺮه و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮ ﻃﻼ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ٣۴ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﮑﻮ اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺷﯿﺎ را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﯾﻬﻮاﺣﺎز
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮد و او در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ درﮔﺬﺷﺖ.
ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (٨-۵:٣۶
٣۵ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﺗﺎ از ﭘﻮل آن ،ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن
ﻧﮑﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
٣۶ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﯾﺎزده ﺳﺎل
در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش زُﺑﯿﺪه ،دﺧﺘﺮ ﻓﺪاﯾﻪ و از ﻣﺮدم روﻣﻪ ﺑﻮد.
٣٧او ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ.

٢۴

١در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺣﻤﻠﻪ
.
ﮐﺮد .ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ داد و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش
زد٢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻓﻮج ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ،اراﻣﯿﺎن،
ﻣﻮاﺑﯽ ﻫﺎی و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد۴–٣ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اراده و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪ و ﺧﻮن ﻫﺰاران ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه را رﯾﺨﺖ و اورﺷﻠﯿﻢ را از ﺧﻮن آنﻫﺎ ﭘﺮ ﮐﺮد.
۵۵
.

.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ۵ .ﺑﻘﯿﻪ روﯾﺪادﻫﺎی دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ و ﮐﺎررواﺋﯽﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ذ ﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ۶ .ﺑﻌﺪ
از آﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ٧ .از آن ﺑﺒﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺼﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد
و از درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﺎ وادی ﻣﺼﺮ وﺳﻌﺖ داﺷﺖ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ (١٠-٩:٣۶
٨ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﻧَﺤﻮﺷﻄﺎ ،دﺧﺘﺮ اَﻟﻨﺎﺗﺎن و از اﻫﺎﻟﯽ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد٩ .او
ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
١٠در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد.
١١در وﻗﺖ ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ١٢ .ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ ﺧﻮد
را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدر ،ﭘﺴﺮان و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد او را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد.
١٣ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ داراﺋﯽ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد .ﻗﺮارﯾﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻇﺮوف و آﻻت ﻃﻼﺋﯽ
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ را ﺷﮑﺴﺖ.
١۴ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و
آﻫﻨﮕﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد و ﺑﻐﯿﺮ از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ١۵ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ ،ﻣﺎدر ،زﻧﻬﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او را
ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ رﺳﻮخ ﻗﻮم از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺮد١۶ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ و آﻫﻨﮕﺮ
ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﮕﯽ در ﻓﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد١٧ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﺎ ﮐﺎی ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ ،ﻣﺘَﻨﯿﺎ را ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺖ
و ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ زدِﻗﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

۵۶
.

.

ﺻﺪﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ ١٢-١١:٣۶؛ ارﻣﯿﺎ (٣-١:۵٢
١٨ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و ﻣﺪت ﯾﺎزده
ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد .ﻣﺎدرش ﺣﻤﻮﻃﻞ ﻧﺎم داﺷﺖ .او دﺧﺘﺮ ارﻣﯿﺎ و از
اﻫﺎﻟﯽ ﻟﺒﻨَﻪ ﺑﻮد١٩ .او ﻣﺜﻞ ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ
ﺳﺎﺧﺖ٢٠ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدا را از
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد راﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺻﺪﻗﯿﺎ ﺑﺮﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﻮرش ﮐﺮد.
ﺳﻘﻮط اورﺷﻠﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾﺦ ٢١-١٣:٣۶؛ ارﻣﯿﺎ ٣:۵٢بـ(١١
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١در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﮐﻪ روز دﻫﻢ ﻣﺎه دﻫﻢ ﺑﻮد ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺑﺎ
.
ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده
ﺑﻪ دورادور آن ﺳﻨﮕﺮ ﺳﺎﺧﺖ٢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺻﺪﻗﯿﺎ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد٣ .در ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم آن ﺳﺎل ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪﯾﺪی در ﺷﻬﺮ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ۴ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در دﯾﻮار ﺷﻬﺮ رﺧﻨﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎوﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﭘﺎدﺷﺎه
و ﺳﭙﺎه او از راه دروازۀ ﺑﯿﻦ دو دﯾﻮار ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻄﺮف درۀ اُردن ﻓﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ۵ .اﻣﺎ ﺳﭙﺎه ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ و در دﺷﺖ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻋﺴﺎ ﮐﺮ ﺷﺎه ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ و او را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ۶ .ﺳﭙﺲ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺷﺎه را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ رِﺑﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪ٧ .ﭘﺴﺮان زدِﻗﯿﻪ را در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﺸﻤﺎن زدِﻗﯿﻪ را ﮐﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ او را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ.
وﯾﺮان ﮐﺮدن ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﻣﯿﺎ (٣٣-١٢:۵٢
٨ﻧﺒﻮزَرادان ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﺸﮑﺮ و ﻣﺸﺎور ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ،در روز ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ ٩و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ،
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ﻗﺼﺮ ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ زد١٠ .ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﻮار
دورادور اورﺷﻠﯿﻢ را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ١١ .ﻧﺒﻮزَرادان ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮔﺎرد ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ
ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ اﺳﯿﺮ ﺑﺮد١٢ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم
ﻧﺎدار و ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﺮای ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و زراﻋﺖ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
١٣ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠﯽ ،ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺣﻮض ﺑﺮﻧﺠﯽ را ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮدﻧﺪ١۵–١۴ .آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ
از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺸﻤﻮل دﯾﮓ ،ﺑﯿﻞ ،ﮔﻠﮕﯿﺮ ،ﻣﻨﻘﻞ و ﻫﻤﻪ آﻻت
ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ اﺟﺎﻗﻬﺎ و ﺧﺎ کاﻧﺪازﻫﺎ ﺗﺎراج ﮐﺮدﻧﺪ١۶ .ﻣﻘﺪار
ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ در دو ﺳﺘﻮن ،ﺣﻮض ﺑﺰرگ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻧﻘﺪر زﯾﺎد
ﺑﻮد ﮐﻪ وزن ﮐﺮدن آنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ١٧ .ﻫﺮدو ﺳﺘﻮن ﻫﻢ ﺷﮑﻞ و ﯾﮏ اﻧﺪازه
ﺑﻮدﻧﺪ .ارﺗﻔﺎع آنﻫﺎ ﻧُﻪ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺮ آنﻫﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺷﺒﮑﻪ
و اﻧﺎرﻫﺎی ﮔﺮدا ﮔﺮد ﺗﺎﺟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﻣﯿﺎ (٢٧-٢۴:۵٢
١٨ﻧﺒﻮ زرادان رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮاﯾﺎ و ﮐﺎﻫﻦ رﺗﺒﻪ دوم ،ﺳﻔَﻨﯿﺎ را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ١٩ .ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﯾﮏ دﺳﺘﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺷﺎه ،ﻣﻌﺎون ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﺳﭙﺎه ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻠﺐ و ﺟﻤﻊآوری ﻋﺴﮑﺮی ﺑﻮد و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ٢٠ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در رِﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎت ﺑﻮد ﺑﺮد٢١ .در آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا در ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺪَﻟﯿﺎ ،واﻟﯽ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﻣﯿﺎ ٩-٧:۴٠؛ (٣-١:۴١
٢٢ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻘﺎم ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺷﺎﻓﺎن را ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮده
و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان واﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد٢٣ .وﻗﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﺟﺪَﻟﯿﺎ را
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ﺑﺤﯿﺚ واﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺟﺪَﻟﯿﺎ در ﻣﺼﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ،
ﭘﺴﺮ ﻧَﺘَﻨﯿﺎ ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﭘﺴﺮ ﻗﺎری ،ﺳﺮاﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺗَﻨﺤﻮﻣﺖ ،ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ و ﯾﺎزَﻧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ
ﻣﻌﮑﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ٢۴ .ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی
از ﻃﺮف ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن در اﯾﻨﺠﺎ
اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﮑﻨﯿﺪ .آﻧﻮﻗﺖ آﺳﻮده و آرام ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«.
٢۵اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ آن ﺳﺎل اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻧﺘﻨﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ اﻟﯿﺸﻤﻊ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﺪان
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺪَﻟﯿﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و
او را ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ٢۶ .آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ـ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ـ
ﺑﺎ اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺗﺮس ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.

آزادی ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﻣﯿﺎ (٣۴-٣١:۵٢
٢٧در ﺳﺎل ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه
دوازدﻫﻢ ،اوﯾﻞﻣﺮودک ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺪ .او ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ را از زﻧﺪان آزاد ﻧﻤﻮد.
٢٨ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درﺑﺎرش
ﺑﻮدﻧﺪ داد٢٩ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ ﻟﺒﺎس زﻧﺪان را از ﺗﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪ روزه
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺎه روﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد٣٠ .ﺗﺎ روزﯾﮑﻪ ﯾﻬﻮﯾﺎ ﮐﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﻮد
ﻣﺼﺎرف و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روزﻣﺮهاش و ﻫﻢ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای او از ﻃﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ.
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