
کتاب دوم پادشاهان

مقدمه

و جنوب سلطنت تقسیم شدۀ اسرائیل به دو سلطنت شمال کتاب دوم پادشاهان تاری

را در بر دارد. این کتاب بیان تاری این دو سلطنت را از اواسط قرن نهم قبل از میالد

آغاز م کند و تا سقوط این دو سلطنت ادامه م دهد. سلطنت شمال با سقوط سامره در

۷۲۲ ق.م. و سلطنت جنوب با سقوط اورشلیم به دست نبوکدنزر پادشاه بابل در سال

۵۸۶ ق.م. پایان یافتند.

کتاب دوم پادشاهان با ذکر کارروای های جدَلیا که پادشاه دست نشاندۀ بابل در یهودا

بود و گزارش در مورد رهائ یهویاکین پادشاه یهودا از زندان بابل به پایان م رسد.

علت اساس مصیبت های رن آور بن اسرائیل، ب وفای پادشاهان و مردم اسرائیل به

خدای حقیق بود. تخریب اورشلیم و به تبعید فرستادن اکثر مردم یهودا، دوران بسیار

مهم برگشت تاری اسرائیل بشمار م رود.

الیش نب که جانشین ایلیای نب م شود، مقام برجستۀ در کتاب دوم پادشاهان دارد.

فهرست مندرجات:
دو سلطنت جداگانه: فصل ۱ ‐ ۱۷

الف: ایلیای نب: فصل ۱
ب: الیش نب: فصل ۲: ۱ ‐ ۸: ۱۵

ج: پادشاهان یهودا و اسرائیل: فصل ۸: ۱۶ ‐ ۱۷: ۴
د: سقوط اسرائیل: فصل ۱۷: ۵ ‐ ۴۱

سلطنت یهودا: فصل ۱۸ ‐ ۲۵
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الف: از حزقیا تا یوشا: فصل ۱۸ ‐ ۲۱
ب: حمران یوشا: فصل ۲۲: ۱ ‐ ۲۳: ۳۰

ج: آخرین پادشاهان یهودا: فصل ۲۳: ۳۱ ‐ ۲۴: ۲۰
د: سقوط اروشلیم: فصل ۲۵
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ایلیا اخزیا را سرزنش م کند

۱ ۱بعد از وفات اخاب، موآبیان در مقابل اسرائیل شورش کردند.
۲اخزیا از کلین باالخانۀ قصر خود افتاده و زخم 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 م یابم یا نه. ۳اما فرشتۀ خداوند به ایلیای تشب گفت: «برخیز و به

مالقات قاصدان پادشاه سامره برو و به آن ها بو که چرا پیش بعل زَبوب م روند و از

او مشوره م خواهند. آیا فر م کنند که در اسرائیل خدائ وجود ندارد؟ ۴پس به آن ها

بو که برگردند و به پادشاه بویند که خداوند م فرماید: او از بستر مریض بر نم خیزد

و حتماً م میرد.» ایلیا رفت و به آن ها خبر داد.

۵قاصدان پیش شاه برگشتند و شاه از آن ها پرسید: «چرا برگشتید؟» ۶آن ها جواب

دادند: «در بین راه با مردی برخوردیم و او به ما گفت: برگردید و به پادشاه خود که شما

را فرستاده است بوئید که خداوند م فرماید: آیا در اسرائیل خدائ نیست که تو از بعل

زَبوب، خدای عقرون مشوره م خواه؟ بنابران از بستر مریض بر نم خیزی و حتماً

م میری.» ۷پادشاه پرسید: «او چونه شخص بود؟» ۸آن ها جواب دادند: «او مردی

شبیلیای تمر داشت.» پادشاه گفت: «او اب کمربند چرم رموی و یبود با بدن پ

است.»

۹آناه پادشاه ی از افسران نظام خود را با پنجاه نفر از سپاهیانش پیش ایلیا

فرستاد. او براه افتاد و ایلیا را دید که بر تپه ای نشسته است و به او گفت: «ای مرد خدا،

پادشاه امر کرده است که پیش او بروی.» ۱۰ایلیا در جواب آن افسر گفت: «اگر من مرد

خدا هستم، پس آتش از آسمان فرود آید و ترا با پنجاه نفر همراهانت نابود کند.»

ناگهان آتش از آسمان پائین افتاد و آن افسر را با پنجاه نفر سپاهیانش هالک کرد.

۱۱پادشاه باز ی از افسران خود را با پنجاه نفر پیش ایلیا فرستاد. او رفت به ایلیا
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گفت: «ای مرد خدا، پادشاه امر کرده است که فوراً پیش او بروی.» ۱۲ایلیا گفت: «اگر

من مرد خدا هستم، پس آتش از آسمان فرود آید و ترا با پنجاه نفر سپاهیانت از بین

ببرد.» دفعتاً آتش از جانب خداوند پائین آمد و او را با پنجاه نفر همراهانش نابود کرد.

۱۳پادشاه بار سوم ی 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 م کنم که به من و همراهانم رحم

۱۴آن دو افسری که با سپاهیان خود پیشتر از من بحضور تو آمدند با آتش آسمان .کن

هالک شدند، اما بر ما رحم داشته باش.» ۱۵آناه فرشتۀ خداوند آمد و به ایلیا گفت:

«همراه او برو و نترس.» پس ایلیا برخاست و با او پیش پادشاه رفت ۱۶و به او گفت:

«خداوند م فرماید که تو قاصدانت را پیش بعل زَبوب، خدای عقرون فرستادی و فر

کردی که خدائ در اسرائیل وجود ندارد، بنابران از بستر مریض ات زنده بر نم خیزی و

حتماً م میری.»

۱۷به این ترتیب، قراریه 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 بود. ۱۸بقیه وقای دوران سلطنت اخزیا و

کارروائ های او در کتاب تاری پادشاهان اسرائیل ثبت اند.

صعودِ ایلیا به آسمان

۲ ۱وقت آن بود که خداوند ایلیا را با گردبادی به آسمان ببرد، هنام که ایلیا همراه
الیش از جِلجال خارج م شد، ۲ایلیا به الیش گفت: «تو اینجا باش، زیرا خداوند به من

امر فرموده است که به بیت ئیل بروم.» اما الیش گفت: «به حیات خداوند و به زندگ تو

قسم است که از تو جدا نم شوم.» پس هر دو رهسپار بیت ئیل شدند.

۳گروه انبیائ که در بیت ئیل زندگ م کردند پیش الیش آمده گفتند: «آیا خبر داری
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که خداوند امروز استادت را از تو جدا م کند؟» او جواب داد: «بل، م دانم، اما نباید

حرف در اینباره بزنیم.»

۴ایلیا به الیش گفت: «تو همینجا بمان، زیرا خداوند به من فرموده است که به اریحا

بروم.» الیش گفت: «بحیات خداوند و به زندگ تو قسم است که ترا ترک نم کنم.»

پس آن ها به اریحا رفتند. ۵گروه انبیائ که در اریحا بودند، پیش الیش آمدند و به او

،برد؟» او جواب داد: «بل که خداوند استادت را از پیش تو م دان گفتند: «آیا م

م دانم. خاموش باشید.»

۶باز ایلیا به الیش گفت: «تو همینجا باش، زیرا خداوند به من امر کرده است که به اُردن

سفر کنم.» اما او جواب داد: «بزندگ خداوند و بسر تو قسم است که ترا ترک

نم کنم.» بنابران هردوی شان رهسپار دریای اردن شدند. ۷پنجاه نفر از گروه انبیاء از

اریحا هم بدنبال شان رفتند. ایلیا و الیش در کنار دریا توقف کردند. آن پنجاه نفر هم

کم دورتر روبروی شان ایستادند. ۸آناه ایلیا ردای خود را گرفت و آنرا پیچاند و آب

را زد. آب دو شق شد و هر دو از بستر خش دریا گذشتند.

۹وقت به آن طرف دریا رسیدند، ایلیا به الیش گفت: «پیش از آنه از تو جدا شوم چه

م خواه که برایت بدهم؟» الیش جواب داد: «م خواهم نسبت به انبیای دیر دو

چند قدرت روح داشته باشم.» ۱۰ایلیا گفت: «بجا آوردن خواهشت کار سخت است،

روم آن وقت چیزی را که خواست اما با آنهم اگر بچشمت دیدی که من به آسمان م

به دست خواه آورد، در غیر آن خواهشت برآورده نخواهد شد.»

۱۱آن ها صحبت کنان براه خود م رفتند که دفعتاً عرادۀ آتشین با اسپهای آتشین بین

آن ها ظاهر گردیدند و ایلیا در گردبادی به آسمان برده شد. ۱۲چون الیش آن صحنه را

مشاهده کرد، فریاد زد و به ایلیا گفت: «ای پدرم! ای پدرم! ای پشتیبان و حام

اسرائیل!» وقت آن ها از نظرش ناپدید شدند، از غصه یخن خود را پاره کرد.
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۱۳بعد ردای ایلیا را برداشت و به کنار دریا برگشت و در آنجا ایستاد ۱۴و آب را با ردای

ایلیا زد و گفت: «کجاست خداوند، خدای ایلیا؟» بمجردیه آب را زد، آب دریا دو

شق شد و الیش از بستر خش دریا گذشت. ۱۵چون گروه انبیائ که در اریحا بودند از

دور او را دیدند، گفتند: «روح ایلیا بر او قرار گرفته است.» بعد آن ها به مالقات او

رفتند و سر تعظیم در برابر او خم کردند ۱۶و 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 دره ای انداخته باشد.» او جواب داد:

«ن، زحمت نشید.» ۱۷اما چون آن ها بسیار اصرار کردند او مجبور شد و به آن ها

اجازه داد که بروند. پس آن ها رفتند و برای سه روز همه جا را جستجو کردند، اما او را

نیافتند. ۱۸وقت پیش الیش که در اریحا منتظر شان بود برگشتند، الیش به آن ها گفت:

«بشما نفتم که نروید؟»

معجزۀ الیش

۱۹ی روز چند نفر از مردم اریحا پیش الیش آمدند و گفتند: «قراری که م بین این

شهر دارای موقعیت خوب است، اما آب آن ناگوار است و باعث نقصان کردن زنها

م گردد.» ۲۰الیش به آن ها گفت: «کم نم در ی کاسۀ نَو انداخته برای من

بیاورید.» آن ها کاسه را با نم برایش آوردند. ۲۱آناه الیش به چشمۀ آب رفت و

نم را در آب ریخت و گفت که خداوند م فرماید: «من این آب را گوارا ساختم. از

ه الیشاین ببعد باعث مرگ و نقصان کردن زنها نخواهد شد.» ۲۲بنابراین، همانطوری

گفت آب آن سرزمین از همان روز ببعد آشامیدن و گوارا گردید.

۲۳الیش از آنجا به بیت ئیل رفت؛ در حالیه در راه خود روان بود ی تعداد پسر جوان

از شهر بیرون آمده او را مسخره کردند و گفتند: «ای مرد کله طاس، از این شهر خارج

شو!» ۲۴الیش به عقب برگشته به آن ها خیره شد و همه را بنام خداوند لعنت کرد. آناه

دو خرس ماده از جنل بیرون آمده و چهل و دو نفر آن ها را دریدند. ۲۵سپس از آنجا به
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کوه کَرمل رفت و بعد به سامره برگشت.

سلطنت یهورام بر اسرائیل

۳ ۱در سال هجدهم سلطنت یهوشافاط، پادشاه یهودا، یهورام، پسر اخاب بعنوان
پادشاه اسرائیل در سامره بر تخت سلطنت نشست و مدت دوازده سال پادشاه کرد. ۲او

ی شخص بدکار بود که در برابر خداوند گناه ورزید، ول نه بدتر از پدر و مادر خود،

زیرا بت بعل را که پدرش ساخته بود شست. ۳ول همان راه گناه را که یربعام، پسر

نباط، پیش از او رفته بود تعقیب نمود و آنرا ترک نرد و باعث شد که مردم اسرائیل

مرتب گناه شوند.

۴میشَ، پادشاه موآب که دارای رمه و گلۀ بسیار بود ساالنه یصد هزار بره و پشم یصد

هزار قوچ را به پادشاه اسرائیل م داد. ۵اما بعد از آنه اخاب درگذشت پادشاه موآب

برضد پادشاه اسرائیل شورش کرد. ۶بنابران یهورام سپاه اسرائیل را مجهز ساخت و از

سامره به عزم جن رفت. ۷در عین حال پیام به این مضمون به یهوشافاط، پادشاه

یهودا فرستاد: «پادشاه موآب برضد من شورش کرده است. آیا م خواه همراه من

بجن موآبیان بروی؟» او جواب داد: «بل، م روم؛ من در خدمت تو هستم. همچنین

مردم و اسپهای من برای هر امری حاضر اند.» ۸بعد پرسید: «از کدام راه برای جن

برویم؟» او جواب داد: «از راه بیابان ادوم.»

۹پس پادشاهان اسرائیل، ادوم و یهودا براه افتادند و بعد از هفت روز ذخیرۀ آب شان

تمام شد و لشر و حیوانات شان آب برای خوردن نداشتند. ۱۰آناه پادشاه اسرائیل

پرسید: «حاال چه چاره کنیم؟ خداوند ما سه پادشاه را به اینجا آورد که به دست موآبیان

تسلیم کند.» ۱۱یهوشافاط گفت: «آیا در اینجا کدام نب پیدا م شود که از طرف ما

،از مأمورین پادشاه اسرائیل جواب داد: «الیش بحضور خداوند شفاعت کند؟» ی

واقع نب پسر شافاط که شاگرد ایلیا بود اینجا است.» ۱۲یهوشافاط گفت: «او ی
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است.» پس هر سه پادشاه پیش الیش رفتند.

۱۳الیش به پادشاه اسرائیل گفت: «من با شما کاری ندارم. بروید پیش انبیای پدر و مادر

تان.» اما پادشاه اسرائیل جواب داد: «ن، زیرا خداوند ما سه پادشاه را به اینجا آورد تا

به دست موآبیان تسلیم کند.» ۱۴الیش گفت: «بنام خدای زنده که بندگ او را م کنم

قسم است که اگر بخاطر احترام یهوشافاط نم بود حت برویت ناه هم نم کردم.

۱۵حاال بروید ی نوازنده را برای من بیاورید.» بعد وقت نوازنده بنواختن شروع کرد،

خداوند به الیش قدرت بخشید ۱۶و بزبان آمد و گفت: «خداوند م فرماید که این وادی

خش را پر از حوض های آب م کند، ۱۷و شما بدون اینه باد و باران را ببینید این

وادی از آب لبریز م شود تا شما و همچنان حیوانات تان از آن استفاده کنید.» ۱۸بعد

اضافه کرد: «البته این چیزیه گفتم جزئ ترین کاری است که خداوند برای شما م کند،

زیرا او شما را بر موآبیان هم پیروز م سازد. ۱۹شما تمام شهرهای زیبا و مستحم آن ها

را فت و درختان میوه دار شان را قط م کنید. چشمه های آب آن ها را م بندید و مزارع

خوب شان را با سن از بین م برید.»

۲۰روز دیر، هنام ادای قربان صبحانه، دفعتاً آب از جانب ادوم جاری گردید و تمام

آن سرزمین پر از آب شد.

۲۱وقت موآبیان خبر شدند که پادشاهان بجن شان آمده اند، همۀ آنهائ که سالح را

ام صبگرفتند. ۲۲فردای آن، هن توانستند جلب شدند و در امتداد سرحد موض برده م

وقت برخاستند، آفتاب بر سط آب م درخشید و آب برن خون معلوم م شد. ۲۳آن ها

گفتند: «ببینید، همه جا را خون گرفته است. مثلیه آن سه لشر بین خود جن کرده و

یدیر خود را کشته اند. بیائید که برویم و اردوگاه شان را تاراج کنیم.»

۲۴اما وقت به اردوگاه آن ها رسیدند، سپاه اسرائیل بر آن ها حمله کرد و آن ها را وادار به

عقب نشین نمودند. سپاه اسرائیل به تعقیب شان رفت و آن ها را کشت ۲۵و شهرهای

شان را ویران کرد. وقت سربازان اسرائیل از مزارع حاصلخیز شان م گذشتند هر ی از
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آن ها ی سن انداخت تا اینه همه زمینهای شان از سن پوشیده شدند. مردم

اسرائیل همچنان چشمه های شان را بستند و درختان میوه دار آن ها را قط کردند. در

آخر تنها پایتخت شان، قیرحارس باق ماند، اما بعداً آنرا محاصره کردند و با منجنیق ها

به آن حمله نمودند.

۲۶وقت پادشاه موآب دید که جن را م بازد، بنابران هفتصد نفر شمشیرزن را با خود

گرفت و م خواست که صف دشمن را شافته پیش پادشاه ادوم فرار کند، اما موفق

کرد. چون عساکر اسرائیل رد و بر سر دیوار قرباننشد. ۲۷آنوقت پسر اولباری خود را ب

آن را دیدند با نفرت دست از حمله کشیده به کشور خود برگشتند.

الیش به بیوه زن بینوا کم م کند

۴ ۱ی روز بیوۀ ی از انبیاء پیش الیش آمد و گفت: «شوهر این خدمتارت فوت
کرده است. طوریه م دانید که شوهرم ی شخص خداپرست بود. حاال ینفری که

شوهرم از او ی مبل پول قرض گرفته بود آمده است تا دو فرزندم را بعوض قرض

شوهرم به غالم ببرد.» ۲الیش پرسید: «من برایت چه کنم؟ و بو که در خانه ات چه

داری؟» زن جواب داد: «هی، فقط ی کم روغن در ی ظرف دارم و بس.»

۳الیش گفت: «برو پیش همسایانت و از آن ها هرقدر ظرف خال که دارند به امانت

بیر. ۴بعد تو و فرزندانت بداخل خانه بروید و دروازه را ببندید. آناه ظرفها را از

روغن پر کنید و ظرف را که پر شد به یسو بذارید.»

۵پس آن زن با دو فرزند خود به خانه رفتند و دروازه را بستند. ظرفهای خال را آوردند و

آناه ی ظرف کوچ روغن زیتون را گرفت و از روغن آن ظرفهای خال را پر کرد.

۶وقت همه ظرفها پر شدند، زن گفت: «ظرف دیری بیاورید.» ی از فرزندانش

گفت: «آن آخرین ظرف بود که پر کردی.» آنوقت روغن از جریان باز ماند. ۷بعد از آن

پیش الیش رفت و به او خبر داد. الیش گفت: «حاال برو، روغن را بفروش و قرض را
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ادا کن و باقیماندۀ آن را برای مصرف خود و فرزندانت نهدار.»

الیش پسر زن شونم را زنده م کند

۸روزی الیش به شونیم رفت. ی از زنان ثروتمند آنجا از او دعوت کرد که با او غذا

بخورد. بعد از آن، هر وقتیه الیش از آن شهر م گذشت، در خانۀ آن زن توقف م کرد

و با او غذا م خورد. ۹آن زن به شوهر خود گفت: «من یقین دارم که این مردی که

گاهاه به اینجا م آید ی شخص روحان و مقدس است. ۱۰پس ما باید ی اطاق

کوچ برای او بر سر بام بسازیم، و ی بستر و چوک و چراغ هم برایش تهیه کنیم تا

هر وقتیه اینجا م آید برای رهایش از آن استفاده کند.»

۱۱باری وقت الیش به آنجا آمد به آن اطاق برای استراحت رفت ۱۲و به خادم خود،

جیحزی گفت: «برو به آن خانم شونم بو که به اینجا بیاید.» وقت او آمد روبرویش

زحمات زی گفت: «از او بپرس که من برایش چه کنم تا تالفبه جِیح ایستاد. ۱۳الیش

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.» ۱۴او پرسید: «پس چه م توانم برایش بنم؟» جیحزی جواب

داد: «او پسری ندارد و شوهرش هم مردی سالخورده است.» ۱۵الیش گفت: «او را بو

که بیاید.» وقت او آمد، پیش دروازه ایستاد. ۱۶الیش به او گفت: «سال آینده در همین

وقت پسری را در آغوش خواه داشت.» زن جواب داد: «ن، آقای من، ای مرد خدا،

لطفاً مرا فریب ندهید.»

۱۷اما همانطوریه الیش گفته بود، آن زن حامله شد و در وقت معین پسری بدنیا آورد.

۱۸آن طفل بزرگ شد و ی روز بدیدن پدر خود که در مزرعه همراه دروگران بود، رفت.

۱۹در آنجا پیش پدر خود از سر دردی شایت کرد. پدرش به خادم خود گفت: «او را

پیش مادرش ببر.» ۲۰خادم او را برد و بر زانوان مادرش قرار داد. طفل تا ظهر بر زانوان
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مادر خود بود و بعد مرد. ۲۱مادرش طفل را باال برد و در بستر الیش خواباند. دروازه را

از خادمان را با ی بست و پائین رفت. ۲۲بعد شوهر خود را صدا کرده گفت: «ی

خر برایم بفرست تا فوراً پیش آن مرد خدا بروم و بزودی بر م گردم.» ۲۳شوهرش پرسید:

«چرا امروز م خواه بروی؟ نه مهتاب نو شده و نه روز شنبه است.» زنش گفت:

«فرق نم کند. مجبورم که بروم.» ۲۴پس خر را پاالن کرد و به خادم گفت: «خر را تیز

بران و تا من نویم در جائ توقف نن.» ۲۵پس آن زن از آنجا حرکت کرد و به کوه

کَرمل، جائیه الیش در آن وقت بود و باش داشت، رفت.

الیش او را از دور دید و به خادم خود، جیحزی گفت: ۲۶«برو از آن زن که از شونم

م آید بپرس که خیریت است؟ خودش و شوهر و پسرش چه حال دارند؟» زن جواب

داد: «بل، خیر و خیریت است.» ۲۷اما وقت بسر کوه پیش الیش رسید، زیر پاهایش

افتید. جیحزی آمد تا او را از پاهایش دور کند، الیش گفت: «او را بحالش بذار، زیرا

مشل بزرگ دارد و خداوند از من پنهان کرد و به من خبر نداد.» ۲۸آناه زن گفت:

«آیا من از شما فرزندی طلب کردم؟ آیا از شما خواهش نردم که مرا فریب ندهید؟»

۲۹الیش رو بطرف جیحزی کرده گفت: «عجله کن؛ عصای مرا بیر و برو. در راه نه به

کس سالم بده و نه به سالم کس جواب بوئ. مستقیماً به آن خانه برو عصای مرا

بروی طفل بذار.» ۳۰مادر طفل گفت: «به حیات خداوند و بسر شما قسم است که

بدون شما به خانه بر نم گردم.» پس الیش برخاست و با آن زن براه افتاد. ۳۱در عین

حال جیحزی پیش از آن ها 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.»

۳۲وقت الیش به آن خانه رسید، طفل را دید که مرده در بسترش افتاده است. ۳۳آناه

دروازه را بست و بحضور خداوند دعا کرد. ۳۴بعد برخاست در بستر بروی طفل دراز

کشید و دهن، چشمان و دستهای خود را بر دهن، چشمان و دستهای طفل گذاشت و در

حالیه روی او خم شده و دراز کشیده بود، بدن طفل گرم شد. ۳۵سپس از بستر پائین
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آمد و در اطاق ی بار باال 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 کرد. ۳۶آناه الیش، جیحزی را

خواست و گفت: «مادر طفل را بو که بیاید.» وقت او آمد الیش به او گفت: «بیا

طفلت را بیر.» ۳۷او آمد و بزیر پاهایش افتاد و سر تعظیم بزمین خم کرد. بعد طفل

خود را گرفت و رفت.

الیش دو معجزۀ دیر نشان م دهد

۳۸وقت الیش به جِلجال برگشت، در آنجا قحط آمده بود. ی روز هنام که انبیاء

جوان را تعلیم م داد، به خادم خود گفت: «آن دی بزرگ را بر آتش بذار و برای

از آن ها برای سبزی چیدن به مزرعه رفت. در آنجا ی این جوانان آش بپز.» ۳۹ی

بوتۀ وحش را یافت و دامن خود را از کدوی صحرای پر کرد. بعد آمد و آن ها را ته

ته برید و بدون آنه بداند آن ها چه بودند در بین دی آش انداخت. ۴۰سپس آش را

از دی کشیدند و آوردند که بخورند. اما به مجردیه آنرا چشیدند فریاد زدند: «ای مرد

گفت: «بروید کم زهر است!» پس آنرا خورده نتوانستند. ۴۱الیش خدا، در بین دی

آرد برایم بیاورید.» او آرد را در دی انداخت و گفت: «حاال بخورید.» وقت خوردند

دیدند که براست هی آسیب به آن ها نرسید.

۴۲روزی مردی از بعل شَلیشه آمد و برای الیش بیست قرص نان جو از محصول نَو و

خوشه های تازه را در ی جوال آورد. الیش به او گفت: «اینها را به مردم بده که

بخورند.» ۴۳اما خادمش گفت: «آیا فر م کن که این چند قرص نان برای یصد نفر

کاف است؟» الیش باز گفت: «آن ها را به مردم بده که بخورند، زیرا خداوند م فرماید

که همه سیر م شوند و چیزی هم باق م ماند.» ۴۴پس خادم نان را پیشروی آن ها

گذاشت و طوریه خداوند فرموده بود همۀ شان خوردند و چیزی هم باق ماند.

۱۲ / ۶۶
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


شفای نعمان

۵ ۱نعمان، سپه ساالر لشر پادشاه سوریه، مرد بزرگ و شخص معتمد شاه بود، زیرا
بخاطر لیاقت و کاردان او، کشور سوریه به پیروزی های زیادی نایل شده بود. با اینه او

ی شخص دالور و جنجو بود، مر از مرض برص، (یعن جذام) رن م برد.

۲قوای سوریه در ی از حمالت خود، دختر جوان را از کشور اسرائیل به اسارت بردند

و او خدمتار زن نعمان شد. ۳او ی روز به خانم نعمان گفت: «کاش آقایم پیش آن

نب که در سامره زندگ م کند، م رفت، زیرا او م تواند آقایم را از مرض که دارد شفا

بدهد.» ۴بنابران نعمان پیش پادشاه رفت و آنچه را که آن دختر اسرائیل گفته بود برایش

بیان کرد. ۵پادشاه به او گفت: «برو و نامه ای هم از جانب من با خود ببر.» پس نعمان

ده وزنۀ نقره و شش هزار مثقال طال و ده دست لباس را با خود گرفته رهسپار سامره شد.

۶نامه را به پادشاه رساند که مضمونش این بود: «حامل این نامه نعمان، ی از مأمورین

۷وقت «.دارم که او را از مرض جذام شفا بده کنم، و توق م من است که به تو معرف

پادشاه نامه را خواند، لباس خود را پاره کرد و گفت: «آیا من خدا هستم که اختیار مرگ

و زندگ بدستم باشد. پادشاه سوریه فر م کند که من م توانم این مرد را شفا بدهم.

شاید او بهانه ای م جوید تا با من جن کند.»

۸اما وقت الیش نب از ماجرا خبر شد به پادشاه پیام فرستاد و گفت: «چرا غصه

نب کنم که در اسرائیل ی خوری؟ آن مرد را پیش من بفرست و من به او ثابت م م

واقع وجود دارد.» ۹پس نعمان با اسپها و عراده های خود آمد و پیش دروازۀ خانۀ

الیش توقف کرد. ۱۰الیش قاصدی را پیش نعمان فرستاد و گفت به او بو که هفت بار

لاه پوست بدنش بحالت عادی برگشته از مرض بخود را در دریای اُردن بشوید. آن

شفا خواهد یافت. ۱۱ول نعمان قهر شد و آنجا را ترک کرد و گفت: «من فر م کردم

که او پیش من بیرون م آید و بحضور خداوند، خدای خود دعا م کند و دست خود را

بر جای جذام تان داده مرا شفا م دهد. ۱۲برعالوه آیا آب ابانه و فَرفَر، دو دریای

دمشق، بهتر از آب همه دریاهای اسرائیل نیست؟» بنابراین، با قهر و غضب براه خود
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رفت. ۱۳اما خادمانش پیش او آمدند و گفتند: «اگر آن نب به تو کار مشل را پیشنهاد

م کرد آیا تو نم پذیرفت؟ در حالیه او راه آسان را بتو نشان داد و تنها گفت که برو

خود را بشوی و شفا م یاب.» ۱۴پس نعمان رفت و قرار هدایت الیش هفت بار در

دریای اُردن غوطه ور شد. آناه گوشت بدنش مثل گوشت ی طفل کوچ برگشته

پاک و سالم شد.

۱۵بعد نعمان با تمام همراهان خود پیش الیش برگشت. در برابر او ایستاد و گفت:

«حاال م دانم که در تمام روی زمین بغیر از خدای اسرائیل خدای دیری وجود ندارد.

پس از تو خواهش م کنم که تحفۀ این خدمتارت را قبول کن.» ۱۶اما الیش گفت:

«بنام خداوند که من بندۀ او هستم قسم است که هی تحفه ای را از تو قبول نم کنم.»

۱۷نعمان گفت: «اگر تحفۀ مرا نم پذیری، اقال اجازه بده که دو بار قاطر از خاک اینجا

ر قربانخدای دی را با خود ببرم، زیرا بعد از این بجز برای خداوند، برای هی

سوختن و هدیه تقدیم نم کنم. ۱۸اما امیدوارم که خداوند مرا ببخشد، زیرا وقت پادشاه

به معبد رِمون برای پرستش م رود من او را همراه م کنم و او در وقت عبادت ببازوی

من تیه م کند. باز هم دعا م کنم که خداوند مرا بخاطر این کار ببخشد.» ۱۹الیش به

او گفت: «به سالمت برو.»

حرص جیحزی

اما وقت نعمان کم از آنجا دور شد ۲۰جیحزی، خادم الیش با خود گفت: «آقای من

هدیه ای را که نعمان برایش م داد نرفت و به او اجازه داد که مفت و رایان برود. اما

به خداوند قسم است که من م روم و ی چیزی از او م گیرم.» ۲۱پس جیحزی بدنبال

نعمان رفت. وقت نعمان دید که شخص از عقب او م دود، برای مالقات او از عرادۀ

خود پیاده شد و گفت: «خیریت است؟» ۲۲او جواب داد: «بل، خیریت است، اما

آقایم مرا فرستاد تا به تو بویم که دو نفر نب از کوهستان افرایم پیش او آمدند،

«.وزنۀ نقره و دو دست لباس برای شان بده کند که ی بنابراین، از تو خواهش م
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۲۳نعمان گفت: «من بتو دو وزنۀ نقره م دهم، لطفاً آنرا قبول کن.» او بسیار اصرار کرد

و بعد وزنه های نقره را در دو خریطه انداخت و با دو دست لباس به دو نفر از خادمان

به تپۀ جای اقامت الیش خود داد تا آن ها را پیشاپیش جیحزی حمل کنند. ۲۴وقت

رسید خریطه ها را از آن ها گرفت و در خانه گذاشت و خادمان نعمان را مرخص کرد و

آن ها براه خود رفتند.

۲۵بعد داخل شد و در برابر آقای خود ایستاد. الیش پرسید: «جیحزی، کجا رفته

بودی؟» او جواب داد: «من جائ نرفته بودم.» ۲۶الیش به او گفت: «آیا نفهمیدی که

وقت نعمان برای استقبالت از عرادۀ خود پیاده شد روح من هم در آنجا بود؟ حاال وقت

آن نیست که از کس پول، لباس، باغ زیتون، تاکستان، گوسفند، گاو، کنیز و یا غالم

قبول کن. ۲۷پس تو به مرض که نعمان داشت مبتال م شوی و تو و اوالده ات برای

همیشه از آن مرض رن خواهید برد.» بنابران جیحزی دفعتاً به مرض جذام مبتال شد و

با پوست سفید مثل برف از حضور او رفت.

معجزۀ سر تبر

۶ ۱ی روز انبیاء جوان به الیش گفتند: «طوریه م بین جای سونت ما در اینجا
تن است، ۲بنابران به ما اجازه بده که بنار دریای اُردن برویم. در آنجا چوب زیاد

است م توانیم از آن چوبها خانه ای برای سونت بسازیم.» او جواب داد: «بسیار

خوب، بروید.» ۳بعد ی از انیباء از او خواهش کرد که او هم با آن ها برود. او گفت:

«خوب، م روم.» ۴پس آن ها یجا براه افتادند. وقت به اُردن رسیدند، شروع به کار

کردند. ۵اما هنامیه ی از آن ها چوب را قط م کرد، تبرش از دسته جدا شد و در

آب افتاد. او فریاد زد: «ای آقا، آن تبر را امانت گرفته بودم.» ۶الیش پرسید: «در کجا

افتاد؟» او آن جائیرا که تبر افتاده بود به او نشان داد آناه الیش ی ته چوب را برید

و در آب انداخت و تبر سر آب آمد. ۷الیش به آن مرد گفت: «آنرا از آب بیر.» آن مرد

دست خود دراز کرد و تبر را گرفت.
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شست سپاه ارام

۸یبار وقت پادشاه ارام با اسرائیل در حال جن بود با مأمورین خود مشوره کرد و

گفت: «در فالن جا با سپاه خود موض م گیرم.» ۹اما الیش فوراً به پادشاه اسرائیل خبر

داده گفت: «احتیاط کن که از فالن جا نذری، زیرا پادشاه ارام به آنجا حمله

م کند.» ۱۰پس پادشاه اسرائیل به سپاه خود پیام فرستاد که خبردار باشند. به این ترتیب

الیش چندین بار پادشاه را از خطریه متوجه او بود باخبر ساخت.

۱۱پادشاه آرام از این بابت بسیار متأثر شد. بنابران مأمورین خود را جم کرده از آن ها

پرسید: «حاال به من بوئید که چه کس از بین ما با پادشاه اسرائیل همدست است؟»

۱۲ی از آن ها جواب داد: «ای پادشاه، هی کس از ما طرفدار پادشاه اسرائیل نیست،

،وئاه خود هم باگر در خواب که در اسرائیل است، هر چیزی را حت نب ه الیشبل

به پادشاه اسرائیل خبر م دهد.» ۱۳پادشاه گفت: «برو و هر جائ که است پیدایش کن

تا عساکر بفرستم و او را دستیر کنند.» وقت به او گفتند که الیش در دوتان است،

۱۴پس او ی سپاه بزرگ را مجهز با اسپها و عراده ها به آنجا فرستاد و هنام شب به

آنجا رسیدند، و شهر را محاصره کردند.

۱۵صب وقت روز دیر، وقت خادم الیش بیرون رفت، دید که سپاه ارام با اسپها و

عراده ها شهر را محاصره کرده اند. او پیش الیش برگشت و گفت: «آه ای آقا، چه چاره

کنیم؟» ۱۶الیش جواب داد: «نترس، ما زیادتر از آن ها طرفدار داریم.» ۱۷آناه دعا کرد

و گفت: «خداوندا، چشمانش را باز کن تا ببیند.» پس خداوند چشمان خادمش را باز

کرد و دید کوههای اطراف الیش پر از اسپها و عراده های آتشین بود. ۱۸بعد چون

ارامیان برای حمله آمدند، الیش بحضور خداوند دعا کرد گفت: «به دربار تو التجا

م کنم که این مردم را از دو چشم کور بسازی.» خداوند دعای او را قبول فرمود و همۀ

به آن ها گفت: «شما راه را غلط کرده اید. این شهر آن جائ آن ها کور شدند. ۱۹الیش

نیست که شما قصد حملۀ آنرا دارید. بدنبال من بیائید و من شما را پیش آن شخص که
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در جستجویش هستید راهنمائ م کنم.» او آن ها را به سامره برد.

۲۰به مجردیه پای شان به سامره رسید، الیش دعا کرد و گفت: «خداوندا، چشمان اینها

را بینا کن تا ببینند.» خداوند آن ها را بینا ساخت و دیدند که در سامره هستند. ۲۱وقت

پادشاه اسرائیل آن ها را دید از الیش پرسید: «آقا، آیا آن ها را بشم؟ آیا آن ها را

بشم؟» ۲۲او جواب داد: «ن، اسیران جن را نباید کشت، بله آن ها را نان و آب

بده و دوباره پیش پادشاه شان بفرست.» ۲۳پس پادشاه برای آن ها دعوت بزرگ ترتیب

داد و بعد از آنه همه خوردند و نوشیدند، پیش پادشاه خود برگشتند. بنابران ارامیان تا

ی زمان به کشور اسرائیل حمله نردند.

محاصرۀ سامره

۲۴اما بعد از مدت بِنهدَد، پادشاه ارام سپاه خود را آماده و مجهز ساخت و برای جن به

سامره لشرکش نمود و آنرا محاصره کرد. ۲۵در نتیجۀ محاصره قحط شدیدی در

سامره پیدا شد، بحدیه قیمت ی کلۀ خر به هشتاد سۀ نقره و قیمت دو صد گرام

سندان کبوتر به پن سۀ نقره رسیده بود. ۲۶ی روز هنام که پادشاه اسرائیل

باالی دیوار شهر قدم م زد، ی زن فریاد زد: «ای پادشاه به من کم کن!» ۲۷او

جواب داد: «از خداوند کم بطلب. از دست من چیزی پوره نیست. نه گندم و نه

شراب دارم که بتو بدهم.» ۲۸بعد از زن پرسید: «چه شایت داری؟» او جواب داد:

«این زن پیشنهاد کرد و گفت: «تو امروز پسرت را بیاور که بخوریم، و من فردا پسر

خود را م آورم و هر دوی ما او را م خوریم.» ۲۹من قبول کردم. پسرم را پختیم و

خوردیم. فردای آن وقت به او گفتم که پسرش را بیاورد که بخوریم، او پسر خود را پنهان

کرد.» ۳۰وقت پادشاه داستان آن زن را شنید لباس خود را پاره کرد. (چون پادشاه بر سر

دیوار بود، مردم دیدند که او زیر لباس خود کاالی نمدی پوشیده بود.) ۳۱پادشاه گفت:

«اگر امروز سر الیش را از تنش جدا ننم، خداوند مرا به روز بد گرفتار کند.» ۳۲آناه

ی نفر را برای دستیری الیش فرستاد.
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در عین حال الیش با مو سفیدان قوم در خانۀ خود نشسته بود. پیش از آنه قاصد شاه

برسد، الیش به آن ها گفت: «آیا م دانید که این قاتل، ی نفر را برای کشتن من

فرستاده است؟ وقت قاصد شاه آمد شما باید دروازه را برویش ببندید و نذارید که

داخل شود، زیرا آقایش هم بدنبال او م آید.» ۳۳هنوز 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 کم را داشته باشیم.»

۷ ۱الیش جواب داد: «خداوند م فرماید که فردا در همین ساعت ی سیر آرد تَرمیده
یا دو سیر آرد جو به قیمت ی سۀ نقره به دروازۀ شهر سامره فروخته م شود.»

۲افسری که دست پادشاه را گرفته بود به الیش گفت: «اگر خداوند از آسمان غله هم

بفرستد این کار امان ندارد.» اما الیش جواب داد: «تو با چشمانت خواه دید اما

آنرا بلب نخواه زد.»

ارامیان فرار م کنند

۳در پیش دروازۀ شهر چهار مرد جذام نشسته بودند. به یدیر خود گفتند: «چرا

اینجا به انتظار مرگ بنشینیم؟ ۴چه در اینجا بمانیم یا بداخل شهر برویم، در هر صورت

از گرسن م میریم، پس بیائید که به اردوی ارامیان برویم. اگر ما را زنده گذاشتند، از

آن چه بهتر و اگر کشتند باز هم فرق نم کند، زیرا اگر آن ها ما را نشند البته از

گرسن خواهیم مرد.» ۵پس هنام شام بسوی اردوی ارامیان براه افتادند. وقت به

نزدی اردو رسیدند هی کس را ندیدند. ۶زیرا خداوند کاری کرد که ارامیان صدای

چرخهای عراده ها و آواز سم اسپها و غریو لشر بزرگ را شنیدند، لهذا به یدیر خود

گفتند: «پادشاه اسرائیل، پادشاهان حتیان و مصر را اجیر کرده است تا با ما بجنند.»

۷بنابران در وقت شام همۀ آن ها فرار کردند و خیمه، اسپ، خر و اردوگاه خود را با همه

چیزهای آن بجا گذاشتند و از ترس جان گریختند. ۸وقت آن مردان جذام به اردوگاه
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رسیدند، در ی خیمه داخل شدند. خوردند و نوشیدند و نقره، طال و لباس را هم که

یافتند با خود برده پنهان کردند. باز دوباره آمدند و به خیمۀ دیر داخل شدند و هر

چیزی را که به دست آوردند با خود بردند و آن ها را هم پنهان کردند.

۹بعد به یدیر گفتند: «این کاری که ما م کنیم درست نیست. امروز روز خوش و

خوشخبری است. اگر خاموش بنشینیم و تا صب صبر کنیم گناهار و مجرم شمرده

م شویم. پس باید برویم و به مأمورین قصر شاه خبر بدهیم.» ۱۰آن ها رفتند و

پهره داران دروازۀ شهر را صدا کردند و به آن ها گفتند: «ما به اردوگاه ارامیان رفتیم، اما

در آنجا نه کس را دیدیم و نه آوازی را شنیدیم. اسپها و خرهای شان بسته بودند و

خیمه های آن ها همه همانطوریه افراشته بودند قرار دارند.» ۱۱پهره داران به کارکنان

قصر سلطنت خبر دادند. ۱۲پادشاه همان شب رفت و به مأمورین خود گفت: «من

م دانم که ارامیان چه نقشه ای دارند. آن ها از موضوع قحط خبر دارند، بنابران از

اردوگاه خود رفته و در دشت خود را پنهان کرده اند و قصد دارند که وقت ما از شهر

بیرون شویم ما را زنده دستیر کنند و بعد بداخل شهر بروند.»

۱۳ی از مأمورین گفت: «ما باید چند نفر را با پن رأس اسپهای که باق مانده اند

بفرستیم و معلوم کنیم که وض آنجا چطور است. اگر خطری برای آن ها پیش آید و

کشته شوند چندان فرق نم کند، زیرا اگر در اینجا هم بمانند همراه ما م میرند.»

۱۴آناه چند نفر را انتخاب کردند و پادشاه آن ها را در دو عراده سوار کرد و هدایت داد

که بروند و معلوم کنند که لشر ارامیان کجا رفته اند. ۱۵آن ها تا دریای اُردن رفتند و

تمام راه پر از البسه و تجهیزات نظام ارامیان بود که آن ها را از روی عجله بروی سرک

انداخته و فرار کرده بودند. پس قاصدان برگشتند و مشاهدات خود را به شاه گزارش

دادند.

۱۶آناه همۀ مردم سامره بیرون رفتند و به تاراج اردوگاه ارامیان شروع کردند، و قراریه

خداوند فرموده بود قیمت ی سیر آرد اعل و دو سیر آرد جو به ی سۀ نقره رسید.
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۱۷پادشاه افسری را که معاون او بود مأمور ساخت تا از دروازۀ شهر مراقبت کند، ول او

همانطوریه الیش، در وقتیه پادشاه برای دستیری اش آمد، پیشوئ کرده بود بزیر

به پادشاه گفته بود که به دروازۀ سامره ی رد. ۱۸زیرا الیشدمال شد و مپاهای مردم ل

سیر آرد اعل یا دو سیر آرد جو به قیمت ی سۀ نقره بفروش م رسد. ۱۹و آن افسر

جواب داد: «اگر خداوند از آسمان غله هم بر زمین بفرستد این کار امان ندارد.»

الیش در جوابش گفت: «تو با چشمانت خواه دید، اما از آن نخواه خورد.» ۲۰آن

پیشوئ واقعاً عمل شد و او بزیر پاهای مردم جان داد.

زن شونم به خانۀ خود بر م گردد

لم که پسرش را زنده کرده بود گفت: «فامیلت را گرفته به ی به آن زن ۸ ۱الیش
دیر برو، زیرا خداوند بر زمین ی قحط را م آورد که مدت هفت سال دوام

م کند.» ۲پس آن زن به پیروی از هدایت الیش به کشور فلسطین ها رفت و برای هفت

سال در آنجا ماند.

۳بعد از ختم هفت سال آن زن وقت از کشور فلسطین ها برگشت، پیش پادشاه رفت تا

از او خواهش کند که خانه و مل او را برایش مسترد نماید. ۴در این وقت پادشاه با

که الیش کرد و از او خواست تا از کارهای بزرگ صحبت م جیحزی، خادم الیش

انجام داده بود برایش بیان کند. ۵در حینیه جیحزی قصه م کرد که الیش چطور طفل

مرده ای را زنده ساخت، ناگهان مادر همان طفل از دروازه وارد شد و عریضۀ خود را در

بارۀ استرداد دارائ اش بحضور پادشاه تقدیم کرد. جیحزی گفت: «ای پادشاه، این

همان زن است که الیش 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 ی از مأمورین خود هدایت داده گفت: «همه دارائ او را برایش مسترد کن.

برعالوه عایدات و حاصالت زمین او را از همان روزیه از اینجا رفت تا حال حاضر به

او بده.»
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الیش و بنهدد، پادشاه سوریه

۷الیش وقت به دمشق رفت بنهدد، پادشاه ارام مریض بود. چون به پادشاه خبر دادند که

الیش به آنجا آمده است، ۸به حزایل گفت: «تحفه ای با خود گرفته پیش الیش برو و از

او خواهش کن تا از خداوند بپرسد که آیا من از این مریض شفا م یابم یا نه.» ۹پس

حزایل هر قسم تحفه های نفیس پیداوار دمشق را بر چهل شتر بار کرد و به مالقات

الیش رفت. در برابر او ایستاد و گفت: «خدمتارت بنهدد، پادشاه ارام مرا بحضور تو

فرستاد تا بپرسم که آیا او از مرض که دارد شفا م یابد یا نه.» ۱۰الیش گفت: «بل، او

شفا م یابد، اما خداوند به من فرمود که او حتماً م میرد.» ۱۱بعد الیش خیره به او ناه

کرد تا آنه حزایل خجل شد و آناه الیش بریه افتاد. ۱۲حزایل پرسید: «آقا، چرا گریه

م کن؟» او جواب داد: «چون م دانم که تو چه مصیبت بر سر مردم اسرائیل م آوری،

من بخاطر آن گریه م کنم. زیرا تو قلعه های شان را آتش م زن، جوانان شان را با

شمشیر م کش، اطفال آن ها را ته ته م کن و شم زنان حاملۀ شانرا م دری.»

۱۳حزایل گفت: «من چه س هستم که آن کار را بنم.» الیش جواب داد: «خداوند به

من الهام فرمود که تو پادشاه ارام م شوی.» ۱۴بعد حزایل از پیش الیش رفت و به نزد

آقای خود، بنهدد برگشت. شاه از او پرسید: «الیش در بارۀ من چه گفت؟» او جواب

داد: «او گفت که تو شفا م یاب.» ۱۵اما فردای آن حزایل لحاف بنهدد را گرفت و آنرا

در آب تر کرد و رویش را پوشاند تا نَفَسش قط شد و مرد و حزایل خودش جانشین او

شد.

یهورام، پادشاه یهودا
(۲۰ ‐ ۱ :۲۱ همچنین در دوم تواری)

۱۶‐۱۷در سال پنجم سلطنت یورام، پسر اخاب بود که یهورام، پسر یهوشافاط پادشاه

یهودا شد. او س و دو ساله بود که به سلطنت رسید و مدت هشت سال در اورشلیم

پادشاه کرد. ۱۸او مثل خانوادۀ اخاب، راه و روش پادشاهان اسرائیل را در پیش
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گرفت. دختر اخاب زن او بود و با اعمال زشت خود خداوند را ناراض ساخت. ۱۹با

وجود اینها خداوند یهودا را از بین نبرد، زیرا به بندۀ خود داود وعده داده بود که اوالدۀ

او همیشه پادشاه م کنند و چراغ او در اورشلیم دایم روشن م باشد.

۲۰در دوران سلطنت او مردم ادوم برضد دولت یهودا شورش کردند و برای خود ی

حومت مستقل تشیل دادند. ۲۱بنابران یورام با تمام عراده های خود بطرف صعیر

ورام از تاریحرکت کرد. اما در آنجا اردوی ادوم او را با سپاهش محاصره کرد. ی

شب استفاده نمود و صف دشمن را شافته فرار کرد و لشرش هم به خانه های خود

گریختند. ۲۲از آن ببعد ادومیان تا به امروز استقالل خود را حفظ کردند. در همان وقت

مردم لبنَه هم دست بشورش زدند. ۲۳بقیۀ وقای دوران سلطنت یورام و کارهای او در

کتاب تاری پادشاهان یهودا ثبت اند. ۲۴بعد یورام درگذشت و با اجداد خود پیوست و با

آن ها در شهر داود بخاک سپرده شد. پسرش، اخزیا بجای او بر تخت سلطنت نشست.

اخزیا، پادشاه یهودا
(۶ ‐ ۱ :۲۲ همچنین در دوم تواری)

۲۵در سال دوازدهم سلطنت یورام، پسر اخاب، اخزیا، پسر یهورام پادشاه یهودا شد.

سال در اورشلیم پادشاه به سلطنت رسید و مدت ی ۲۶او در سن بیست و دو سال

کرد. نام مادرش عتَلیا، دختر اخاب و نواسۀ عمری پادشاه اسرائیل بود. ۲۷او هم راه و

روش فامیل اخاب را دنبال کرد و مثل او مرتب کارهای زشت شد و خداوند را از خود

متنفر ساخت ـ زیرا او داماد اخاب بود.

۲۸اخزیا به اتفاق یورام، پادشاه اسرائیل به جن حزایل، پادشاه ارام به راموت جلعاد

رفت. اما در آنجا به دست ارامیان زخم شد. ۲۹یورام برای تداوی زخم که در رامه

خورده بود به شهر یِزرعیل برگشت و اخزیا، پسر یهورام پادشاه یهودا برای عیادت او به

آنجا رفت.
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ییهو، پادشاه اسرائیل

۹ ۱در عین حال الیش نب ی از انبیاء را خواست و به او گفت: «آماده شو، این
بوتل روغن را بیر و به راموت جلعاد برو. ۲وقت به آنجا رسیدی بسراغ ییهو، پسر

یهوشافاط، نواسۀ نمش برو. او را به ی اطاق خلوت، جدا از همراهانش ببر. ۳بعد

بوتل روغن را گرفته بر سر او بریز و بو: «من بفرمان خداوند ترا بعنوان پادشاه اسرائیل

مس م کنم.» وقت کار تمام شد دروازه را باز کرده بدون معطل از آنجا فرار کن.»

۴پس آن نب جوان به راموت جلعاد رفت. ۵او در حال به آنجا رسید که ییهو با افسران

نظام نشسته بود و جلسه داشت. نب گفت: «آقا، من پیام برایت دارم.» ییهو پرسید:

«برای کدامی از ما؟» او جواب داد: «برای تو، آقا.» ۶پس ییهو برخاست به داخل

خانه رفت و آن مرد جوان روغن را بر سر او ریخت و گفت: «خداوند، خدای اسرائیل

چنین م فرماید: من ترا بعنوان پادشاه قوم برگزیدۀ او، یعن اسرائیل انتخاب م کنم.

۷تو باید خاندان آقایت، اخاب را از بین ببری تا من انتقام خون انبیاء و دیر بندگانم را

از ایزابل بیرم. ۸تمام خانوادۀ اخاب هالک م گردند و مرد، زن، غالم و آزاد شان را

نابود م کنم. ۹خاندان اخاب را بسرنوشت خانوادۀ یربعام، پسر نباط و فامیل بعشا، پسر

اخیا گرفتار م سازم. ۱۰گوشت بدن ایزابل را در سرزمین یِزرعیل سها م خورند و

کس او را دفن نم کند.» نب جوان این را گفت و دروازه را باز کرد و گریخت.

۱۱ییهو پیش مأمورین شاه برگشت و ی از آن ها پرسید: «خیریت بود؟ آن مرد دیوانه

برای چه پیش تو آمد؟» او جواب داد: «شما خوب م دانید که او چه کس بود و چه

م خواست.» ۱۲آن ها گفتند: «ن، ما نم دانیم. بو که او چه گفت!» ییهو جواب داد:

«او به من گفت که خداوند فرموده است: من ترا بعنوان پادشاه اسرائیل مس م کنم.»

۱۳آناه هم فوراً ردا های خود را گرفته برای او بر سر زینه هموار کردند و سرنا را

نواخته اعالم نمودند: «ییهو پادشاه است!»
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قتل یورام

۱۴بعد ییهو، پسر یهوشافاط، نواسۀ نمش برضد یورام توطئه کرد. یورام و همه مردم

اسرائیل با حزایل، پادشاه ارام در یِزرعیل در حال جن بودند. ۱۵و چون یورام در

جن با حزایل، پادشاه ارامیان زخم شده بود، به یِزرعیل برای تداوی برگشته بود.

پس ییهو به هماران خود گفت: «اگر م خواهید که من پادشاه شما باشم، پس نباید به

کس اجازه بدهید که از این شهر بیرون برود و این خبر را در یِزرعیل برساند.» ۱۶بعد

ییهو بر عرادۀ خود سوار شد و به یِزرعیل، جائیه یورام بستری بود رفت. در همان وقت

اخزیا، پادشاه یهودا هم به عیادت یورام آمده بود.

۱۷ی از پهره داران که باالی برج یِزرعیل ایستاده بود، ییهو و همراهانش را دید که به

شهر نزدی م شوند. او گفت: «ی تعداد مردم را م بینم که به این طرف م آیند.»

یورام جواب داد: «سواری را بفرست و معلوم کن که آن ها دوست هستند یا دشمن.»

۱۸پس قاصدی به استقبال آن ها رفت و گفت: «پادشاه م خواهد بداند که آیا شما

و جواب داد: «تو معنآمده اید؟» ییه دوست ما هستید یا دشمن ما و آیا برای صل

صل را چه م دان. بیا بدنبال من.» پهره دار به یورام خبر داد که قاصد رفت، اما

برنشت. ۱۹یورام گفت: «ی نفر دیر را بفرست.» او رفت و از ییهو همان سوال را

کرد. ییهو به او هم همان جواب را داد و گفت: «تو معن صل را چه م دان. بدنبال

من بیا.» ۲۰پهره دار باز گفت: «قاصد پیش آن ها رسید، اما بر نم گردد.» او اضافه کرد:

«آن شخص مثلیه ییهو، پسر نمش باشد، زیرا که دیوانه وار م راند.»

۲۱یورام گفت: «عرادۀ مرا آماده کنید.» آن ها عراده را آوردند. یورام و اخزیا هرکدام بر

عرادۀ خود سوار شد و به استقبال ییهو رفتند. آن ها با او در مزرعه ای که متعلق به نابوت

یِزرعیل بود بر خوردند. ۲۲وقت یورام او را دید، از او پرسید: «آیا به اینجا از روی

دوست آمده ای؟» او جواب داد: «تا زمانیه بت پرست و جادوگری مادرت، ایزابل

دوام داشته باشد، دوست و صل بین ما امان ندارد.» ۲۳یورام به اخزیا گفت: «خیانت
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را م بین، اخزیا!» این را گفته عرادۀ خود را برگرداند و فرار کرد. ۲۴ییهو کمان خود را

کشید و با تمام قوت تیری را پرتاب کرد. تیر در پشت یورام فرو رفت و قلبش را

شافت. یورام در عرادۀ خود افتاد و جان داد. ۲۵ییهو به معاون خود، بِدقَر گفت: «او

را بردار و در مزرعۀ نابوت یِزرعیل بینداز. بیاد داری که وقت هردوی ما بدنبال اخاب،

پدر یورام عراده م راندیم، خداوند دربارۀ او چنین فرمود: ۲۶«من دیروز دیدم که نابوت

و پسرانش چطور کشته شدند، بنابران عهد م کنم که ترا در همان مزرعه به جزای

اعمالت برسانم.» پس او را بردار و در آنجا بینداز تا وعدۀ خداوند عمل شود.»

قتل اخزیا، پادشاه یهودا

۲۷وقت اخزیا، پادشاه یهودا آن واقعه را دید بسوی بیت هان فرار کرد. ییهو به تعقیب

او رفت و امر کرد که او را هم بشند. آن ها او را در نزدی شهر یِبلعام، در جاده ای که

بطرف جور م رفت زخم کردند. او توانست خود را تا مجِدو برساند و بعد در همانجا

مرد. ۲۸مأمورینش جنازۀ او را بر عراده ای بار کرده به اورشلیم بردند و در مقبرۀ

آبائ اش، در شهر داود بخاک سپردند.

۲۹اخزیا در سال یازدهم سلطنت یورام، پسر اخاب، در یهودا به پادشاه شروع کرده

بود.

مرگ فجی مله ایزابل

۳۰وقت ییهو به یِزرعیل رسید و ایزابل از واقعه خبر شد، چشمهای خود را سرمه کرد و

موهای خود را آراست و از کلین قصر خود به تماشای بیرون پرداخت. ۳۱چون ییهو به

دروازۀ شهر داخل شد، ایزابل صدا کرد: «ای زِمری، تو بسالمت رسیدی، ای قاتل

پادشاه؟» ۳۲ییهو به باال ناه کرد و گفت: «طرفدار من کیست؟» دو سه نفر از مأمورین

قصر از باال ییهو را دیدند، ۳۳ییهو به آن ها گفت: «او را پائین بیندازید.» پس آن ها

ایزابل را پائین انداختند و خون او بر دیوار و اسپهای که او را پایمال کردند پاشان شد.
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۳۴بعد ییهو به داخل قصر رفت و غذا خورد و گفت: «آن زن لعنت را ببرید و دفن کنید،

چون او دختر پادشاه است.» ۳۵اما وقت آمدند که او را ببرند تنها کاسۀ سر، پاها و کف

دستش را یافتند. ۳۶آن ها برگشتند و به ییهو اطالع دادند. ییهو گفت: «خداوند بوسیلۀ

خدمتار خود، ایلیای تشب پیشوئ نموده و فرموده بود: جسد ایزابل را در سرزمین

یِزرعیل سها م خورند ۳۷و اجزای بدن او مثل سرگین بروی زمین پراگنده م شوند که

هی کس او را شناخته نم تواند.»

کشتار اوالدۀ اخاب

و نامه ای نوشت و از آن یکردند. ییه م ۱۰ ۱هفتاد پسر اخاب در سامره زندگ
ی نسخه به والیان یِزرعیل، مو سفیدان شهر و اولیای فرزندان اخاب فرستاد. ۲‐

۳مضمون نامه از اینقرار بود: «چون پسران اخاب با شما زندگ م کنند، به مجردیه

این نامه به دست شما برسد، ی از الیقترین آن ها را بعنوان پادشاه خود انتخاب کنید و

با عراده ها، اسپها، شهرهای مستحم و اسلحه ای که در دسترس دارید آمادۀ دفاع از

تاج و تخت او باشید.» ۴اما آن ها با دریافت آن نامه به وحشت افتادند و گفتند: «دو

پادشاه نتوانستند در برابر این مرد مقاومت کنند ما چطور م توانیم؟» ۵آناه منتظم قصر

شاه و وال شهر با مو سفیدان و اولیای فرزندان اخاب پیام به ییهو فرستاده گفتند:

«ما همه خدمتار تو هستیم، هر امری که بن بجا م آوریم و ما بغیر از تو پادشاه

دیری نم خواهیم. اختیار همه چیز را به دست تو م دهیم.» ۶بعد ییهو نامۀ دیری به

آن ها نوشت و ذکر کرد: «اگر شما طرفدار من هستید و از امر من اطاعت م کنید، 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 آن ها بودند. ۷وقت نامۀ ییهو به

دست آن ها رسید، هر هفتاد شهزاده را کشتند و سرهای شان را در ی تری انداخته به

یِزرعیل فرستادند. ۸چون به ییهو خبر دادند که سرهای پسران شاه را آوردند، او گفت:

«آن ها را در دو توده تا صب بدهن دروازۀ شهر بذارید.» ۹فردای آن ییهو به دروازۀ
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شهر رفت و خطاب به مردم که در آنجا بودند کرده گفت: «شما بیناه هستید. من بر

ضد آقای خود توطئه کردم و او را کشتم، اما قتل پسران شاه کار من نیست. ۱۰شما باید

بدانید که همه پیشوئ هائ که خداوند دربارۀ اوالدۀ اخاب فرموده بود به حقیقت

رسید و وعده ای را که بوسیلۀ بندۀ خود، ایلیا کرده بود عمل ساخت.» ۱۱به این ترتیب

همه بازماندگان اخاب را همراه با رهبران شهر، دوستان نزدی او و کاهنان به قتل

رساند و هیچدام شان را زنده نذاشت.

۱۲بعد ییهو رهسپار سامره شد. در بین راه به جائ رسید که محل اجتماع چوپانها بود.

۱۳در آنجا با چند نفر از خویشاوندان اخزیا، پادشاه یهودا برخورد. از آن ها پرسید: «شما

کیستید؟» آن ها جواب دادند: «ما خویشاوندان اخزیا هستیم و برای دیدن شهزادگان و

مله ایزابل م رویم.» ۱۴ییهو به مردان خود گفت: «اینها را زنده دستیر کنید.» پس

آن ها را که جمعاً چهل و دو نفر بودند دستیر کرده در کنار چاه همان محل همه را

کشتند و هیچدام شان را زنده نذاشتند.

۱۵وقت ییهو آنجا را ترک کرد، یهوناداب، پسر رکاب را دید که به استقبالش م آید. با

او احوالپرس کرده گفت: «آیا همان صمیمیت را که من با تو دارم تو هم با من داری؟»

یهوناداب جواب داد: «بل.» ییهو گفت: «پس اگر اینطور است، دستت را به من بده.»

یهوناداب دست خود را داد و ییهو او را بر عرادۀ خود سوار کرد ۱۶و گفت: «بیا با من

برو و با چشم خود ببین که چه کارهائ برای خداوند انجام داده ام.» پس آن ها یجا به

سامره رفتند. ۱۷وقت ییهو به سامره رسید، قراریه خداوند برای ایلیا پیشوئ فرموده

بود، همه کسان را که از خانوادۀ اخاب باق مانده بودند بقتل رساند و ی شان را هم

زنده نذاشت.

پیروان بعل بقتل م رسند

کرده به آن ها گفت: «اخاب در حصۀ پرستش بعل کوتاه و همۀ مردم را جم۱۸بعد ییه
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کرد، اما من م خواهم که از صمیم دل خدمت او را بنم. ۱۹پس حاال همه انبیای بعل

را با آنهائ که او را پرستش م کنند و همچنین کاهنان را بحضور من بیاورید. هر

کسیه حاضر نشود جزای او مرگ است، زیرا من م خواهم که قربان بزرگ برای بعل

تقدیم کنم.» او این اعالن را از روی حیله کرد تا همه پیروان بعل را از بین ببرد.

۲۰سپس اعالمیه ای بسراسر سرزمین اسرائیل صادر کرد که ی روز را برای پرستش بعل

تجلیل کنند. ۲۱آناه تمام کسانیه بعل را پرستش م کردند بدون استثناء آمدند و همه

بداخل معبد رفتند تا آنه در معبد دیر جای پای ماندن نبود. ۲۲بعد به تحویلدار البسه

امر کرده گفت: «برای همه پرستش کنندگان بعل لباس بیاور.» او برای آن ها لباس را

آورد. ۲۳سپس با یهوناداب، پسر رکاب به معبد بعل رفت و به مردم گفت: «متوجه

از پرستندگان خداوند را اجازه ندهید که داخل شود، هم کس باشید که در اینجا هی

باید از پیروان بعل باشند.» ۲۴بعد از آن مراسم قربان را شروع کردند.

در عین حال ییهو هشتاد نفر را در بیرون دروازه گماشت و به آن ها گفت: «اگر ی از

آن ها را بذارید که فرار کند سزای تان مرگ است.» ۲۵به مجردیه مراسم قربان بپایان

رسید، ییهو به محافظین و مأمورین گفت: «بروید همه را بشید و احدی را زنده

نذارید.» پس همه را با شمشیر کشتند و اجساد آن ها را بیرون انداختند و بعد دوباره

بداخل معبد رفتند ۲۶و ستون بعل را بیرون آورده سوختاندند. ۲۷به این ترتیب ستون بعل

را با معبد آن ویران کردند و معبدش را به خاکروبه ای تبدیل نمودند که تا به امروز به

همان حال باق است.

۲۸ییهو همه آثار بعل را از اسرائیل از بین برد. ۲۹اما راه و روش گناه آلود یربعام، پسر

نباط را دنبال کرد، زیرا یربعام مردم اسرائیل را تشویق به پرستش گوساله های طالئ که

در بیت ئیل و دان بودند، نمود. ۳۰خداوند به ییهو فرمود: «چون تو همه نقشه های مرا در

مورد اوالدۀ اخاب عمل کردی، بنابران وعده م دهم که اوالده ات تا نسل چهارم در

اسرائیل پادشاه کنند.» ۳۱به این ترتیب ییهو با خلوص نیت و از صمیم دل احام

خداوند، خدای اسرائیل را بجا نیاورد، بله برعس، از کارهای یربعام که مردم
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اسرائیل را براه گناه برد پیروی کرد.

وفات ییهو

۳۲در آن ایام خداوند خواست که ساحۀ سرزمین اسرائیل را کوچتر بسازد، بنابران به

حزایل، پادشاه ارام موق داد که بسیاری از خاک آنرا، ۳۳از شرق دریای اُردن تا شهر

جلعاد و همچنین جاد، رئوبین، منَس ـ از دریای عروعیر، در وادی اَرنُون تا جلعاد و

باشان را تصرف کند. ۳۴بقیه فعالیتها و کارروائ های ییهو و میزان قدرت او در کتاب

پادشاهان اسرائیل ثبت اند. ۳۵ییهو بعد از آنه فوت کرد در سامره دفن شد و پسرش،

یهواَخاز بجای او بر تخت سلطنت نشست. ۳۶ییهو مدت بیست و هشت سال پادشاه

اسرائیل در سامره بود.

عتلیا، ملۀ یهودا
(همچنین در دوم تواری ۲۲: ۱۰ ـ ۲۳: ۱۵)

۱۱ ۱وقت عتلیا از مرگ پسر خود، اخزیا خبر شد، تمام اعضای خاندان سلطنت را
بقتل رساند. ۲اما یهوشَب، که دختر یهورام و خواهر اخزیا بود، یوآش، پسر اخزیا را،

پیش از آنه نوبت کشتنش برسد، از بین پسران شاه دزدیده همراه با دایه اش در ی از

اطاقهای خواب عبادتاه از عتلیا پنهان کرد و بنابران زنده ماند. ۳در دوران حومت

مله عتلیا، یوآش مدت شش سال با دایۀ خود در عبادتاه خداوند مخف ماند.

۴در سال هفتم سلطنت مله عتلیا، یهویاداع کاهن قوماندان گارد شاه و محافظین

قصر سلطنت را به عبادتاه خداوند دعوت کرد. با آن ها پیمان بست و از آن ها قول

گرفت که با نقشه اش هماری کنند. بعد یوآش، پسر اخزیا را به آن ها نشان داد. ۵سپس

به آن ها هدایت داده گفت: «ی سوم شما که در روز سبت بسر وظیفۀ خود م آیند

مراقب قصر شاه، ۶ی سوم تان متوجه دروازۀ سور باشند و ی سوم دیر تان پشت
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سر محافظین، دروازۀ دیر را مراقبت کنند و نذارند که کس بداخل قصر برود.

اه خداوند باشند. ۸همت رخصت هستند باید مراقب عبادتبکه در روز س ۷آنهائ

مسل بوده از پادشاه محافظت کنند و هر کسیه نزدی بیاید باید کشته شود.»

۹افسران نظام قرار هدایت یهویاداع کاهن رفتار کردند. هر کدام مردان خود را خواه در

روز سبت کار م کردند خواه رخصت بودند با خود بحضور یهویاداع آوردند.

۱۰یهویاداع نیزه ها و سپرهائ را که متعلق به داود پادشاه و در عبادتاه خداوند بودند به

آن ها داد. ۱۱محافظین سالح به دست، در سمت شمال و جنوب عبادتاه و بدور

قرباناه برای محافظت پادشاه موض گرفتند. ۱۲آناه یهویاداع شهزاده را آورد، تاج

شاه را بر سرش گذاشت، ی نسخۀ قانون شاه را به او داد و او را بعنوان پادشاه

انتخاب و مس کرد. بعد هم کف زدند و گفتند: «زنده باد پادشاه!»

۱۳وقت آواز غلغلۀ محافظین و مردم بوش عتلیا رسید، بداخل عبادتاه خداوند رفت.

۱۴در آنجا پادشاه را دید که طبق رسوم آن زمان پیش ستون ایستاده بود و افسران نظام

و نوازندگان سرنا در پهلویش جا گرفته بودند. همه مردم کشور خوش م کردند و سرنا

م نواختند. عتلیا لباس خود را پاره کرده فریاد زد: «خیانت! خیانت!» ۱۵یهویاداع

کاهن به افسران نظام امر کرده گفت: «این زن را از بین دو صف بیرون ببرید و هر

کس را که برای کمش بیاید بقتل برسانید. اما او را در عبادتاه خداوند نشید.»

۱۶پس عتلیا را دستیر کردند و از راه که اسپها داخل قصر م شدند بیرون برده بقتل

رساندند.

اصالحات یهویاداع
(۲۱ ‐ ۱۶ :۲۳ همچنین در دوم تواری)

۱۷یهویاداع از پادشاه و مردم خواست که عهد کنند و مطابق آن قول بدهند که قوم

خداوند باشند. او همچنین پیمان بین پادشاه و مردم بست. ۱۸سپس مردم داخل معبد

بعل رفتند و آنرا ویران کردند. قرباناه و بتها را شستند. متان، کاهن بعل را در
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پیشروی قرباناه کشتند. یهویاداع محافظین هم برای عبادتاه خداوند مقرر کرد.

۱۹بعد یهویاداع، افسران نظام، گارد شاه و محافظین قصر سلطنت و مردم پادشاه را

از عبادتاه به قصر شاه بردند. یوآش از راه دروازۀ محافظین به قصر داخل شد و بر

تخت شاه نشست. ۲۰همه مردم خوشحال بودند و بعد از مرگ عتلیا شهر آرام و

خاموش شد.

۲۱یوآش هفت ساله بود که پادشاه یهودا شد.

یوآش، پادشاه یهودا
(۱۶ ‐ ۱ :۲۴ همچنین در دوم تواری)

۱۲ ۱در سال هفتم سلطنت ییهو، یوآش پادشاه شد و مدت چهل سال در اورشلیم
بود. ۲یوآش تا آخر عمر خود به پاک بکرد. نام مادرش زِبیه و از ساکنین بئرش پادشاه

زندگ کرد و با کم و هدایات یهویاداع کاهن کارهای خوب کرد که خداوند را از

خود راض ساخت. ۳با اینهم معابد باالی تپه ها را ویران نرد و مردم هنوز هم در آن

معابد قربان تقدیم م نمودند و خوشبوئ دود م کردند.

۴‐۵یوآش به کاهنان گفت: «همه پول را که مردم بصورت هدیه م آورند و پول که به

ذمۀ مردم است و همچنین پول را که مردم به میل خود به عبادتاه خداوند هدیه

م کنند، شما موظف هستید که آن پولها را برای ترمیم عبادتاه خداوند مصرف کنید.»

۶تا سال بیست و سوم سلطنت یوآش، کاهنان هنوز هم دست به کار ترمیم عبادتاه نزده

بودند. ۷بنابران یوآش یهویاداع کاهن را با سایر کاهنان بحضور خود خواسته به آن ها

گفت: «چرا عبادتاه را ترمیم نم کنید؟ از این ببعد پول را که م گیرید برای خود

مصرف ننید، بله آنرا برای ترمیم عبادتاه به کار ببرید.» ۸پس کاهنان موافقه کردند

که نه پول از مردم دریافت کنند و نه خود شان کار ترمیم عبادتاه را بدوش بیرند.
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۹بعد یهویاداع صندوق را گرفته سر آن را سوراخ کرد و در پهلوی قرباناه، در سمت

راست راه دخول عبادتاه گذاشت. کاهنان که مسئول نهبان دروازۀ عبادتاه بودند

انداختند. ۱۰وقت آوردند در آن م اه خداوند مرا که مردم برای عبادت همه پول

صندوق از پول پر م شد محاسب شاه و رئیس کاهنان م آمدند همه پولها را حساب

کرده در خریطه ها م انداختند و سر خریطه ها را م بستند. ۱۱بعد پول را وزن نموده به

کسانیه کار ترمیم عبادتاه خداوند را نظارت م کردند، م سپردند. آن ها از آن پول

اجورۀ نجار، بنا، ۱۲معمار، سنتراش و قیمت چوب سنهای تراشیده و دیر مصارف

ترمیم عبادتاه را م پرداختند. ۱۳مر برای ساختن لنهای نقره ای، گلیر، کاسه،

سرنا، ظروف طال و نقرۀ مورد ضرورت عبادتاه خداوند از آن پول استفاده نم کردند.

۱۴همۀ آن پول را برای اجرت کارگران و خریداری مصال تعمیرات جهت ترمیم

عبادتاه خداوند مصرف م کردند. ۱۵چون مردانیه مسئولیت کار ترمیم را بدوش

داشتند هم اشخاص صادق بودند، از آن ها صورت حساب نم خواستند. ۱۶پول

کفارۀ جرم و گناه به عبادتاه خداوند آورده نم شد، بله آن پول به کاهنان تعلق

داشت.

یوآش به حزایل جزیه م دهد

۱۷در این وقت حزایل، پادشاه ارام به شهر جت حمله برد و آنرا تصرف نمود. بعد بعزم

جن بسوی اورشلیم حرکت کرد. ۱۸یوآش، پادشاه یهودا همه اشیائ را که اجداد او،

یعن یهوشافاط، یهورام و اخزیا، پادشاهان یهودا وقف خداوند کرده بودند برعالوۀ همه

چیزهای نقره و طال را که در خزانه های عبادتاه و قصر شاه بودند بعنوان تحفه برای

حزایل فرستاد، بنابران حزایل از حمله به اورشلیم صرف نظر کرد.

۱۹بقیه حوادث دوران سلطنت یوآش و کارروائ های او در کتاب تاری پادشاهان یهودا

نوشته شده اند. ۲۰بعد مأمورین او برضدش توطئه کردند و او را در خانۀ ملو، در امتداد

راهیه بسوی سل م رفت کشتند. ۲۱قاتلین او یوزاکار، پسر شمعت و یهوزاباد، پسر
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شومیر بودند. جسد او را با اجدادش در شهر داود بخاک سپردند و پسرش، اَمصیا

جانشین او شد.

یهواَخاز، پادشاه اسرائیل

۱۳ ۱در 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 پادشاه کرد. ۲او

کارهائ کرد که در نظر خداوند زشت بودند و راه و روش گناه آلود یربعام، پسر نباط را

که مردم اسرائیل را براه گناه برد، تعقیب کرد و از اعمال بد دست نشید. ۳بنابران آتش

خشم خداوند بر مردم اسرائیل افروخته شد و کاری کرد که حزایل، پادشاه ارام و پسرش

بنهدد بمراتب اسرائیل را شست بدهند. ۴پس یهواَخاز بحضور خداوند دعا کرد و چون

خداوند روزگار بد قوم اسرائیل را دید و بخاطر ظلم که پادشاه ارام بر آن ها م کرد،

دعایش را قبول فرمود. ۵برای آن ها رهبری فرستاد و از دست ارامیان رهائ بخشید. در

کردند. ۶ول م و آرامش زندگ نتیجه قوم اسرائیل مثل سابق در خانه های خود در صل

مردم اسرائیل هنوز هم از روش گناه آلود یربعام دست برنداشتند و از راه خطا برنشتند و

بت اَشیره همانطور در سامره باق ماند. ۷سرانجام سپاه یهواَخاز به پنجاه سوار، ده عراده

و ده هزار عسر پیاده تقلیل یافت، زیرا پادشاه ارام همه را نابود و بزیر پای خود به

خاک یسان کرده بود. ۸بقیه وقای دوران سلطنت یهواَخاز، کارها، قدرت و شجاعت

او در کتاب تاری پادشاهان اسرائیل ثبت اند. ۹وقت یهواَخاز فوت کرد او را در هدیرۀ

آبائ اش در سامره بخاک سپردند. بعد از او پسرش، یهوآش جانشین او شد.

یهوآش، پادشاه اسرائیل

۱۰در سال س و هفتم سلطنت یوآش، پادشاه یهودا، یهوآش، پسر یهواَخاز در سامره

پادشاه اسرائیل شد و مدت شانزده سال سلطنت کرد. ۱۱او هم با کارهای زشت خود

خداوند را ناراض ساخت و به همان راه گناه آلودی که یربعام، پسر نباط مردم اسرائیل را
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برد قدم برداشت و از آن راه برنشت. ۱۲بقیه حوادث زمان سلطنت یهوآش، کارروائ ها

و همچنین شجاعت و جنهای او با اَمصیا، پادشاه یهودا در کتاب تاری پادشاهان

اسرائیل نوشته شده اند. ۱۳وقت یهوآش فوت کرد او را در سامره با دیر پادشاهان

اسرائیل دفن کردند و یربعام بجای او بر تخت سلطنت نشست.

وفات الیش

۱۴در این وقت الیش به مرض مهل مبتال و بستری شده بود. یهوآش، پادشاه اسرائیل

و مداف به عیادت او آمد و برایش گریه کرد و گفت: «پدر من! پدر من! ای حام

شجاع قوم اسرائیل!» ۱۵الیش به او گفت: «ی تیر و کمان را بیر.» یهوآش تیر و

کمان را گرفت. ۱۶الیش به پادشاه امر کرد: «حاال کمان را به دست بیر و آماده شو!» او

چنان کرد. بعد الیش دستهای خود را بر دستهای پادشاه گذاشت ۱۷و گفت: «کلین

سمت مشرق را باز کن.» یهوآش کلین را باز کرد و الیش گفت: «حاال تیر را رها

کن.» یهوآش تیر را رها کرد. آناه الیش گفت: «این تیر خداوند است؛ تیر پیروزی بر

ارامیان، زیرا تو با ارامیان در اَفیق م جن و همۀ آن ها را نابود م کن.» ۱۸سپس

اضافه کرد: «تیرهای دیر را بیر و آن ها را به زمین بزن.» یهوآش سه بار بزمین زد و

بس کرد. ۱۹الیش قهر شد و گفت: «تو باید پن یا شش بار م زدی، درآن صورت

م توانست ارامیان را بل از بین ببری، اما حاال فقط سه بار م توان آن ها را شست

«.بده

۲۰بعد الیش فوت کرد و او را بخاک سپردند.

لشر موآب هر ساله در موسم بهار به کشور اسرائیل حمله م کردند. ۲۱یروز وقت چند

نفر م خواستند جنازه ای را دفن کنند، لشری را دیدند. آن ها به عجله مرده را در قبر

الیش انداختند. بمجردیه مرده به استخوان های الیش تماس کرد، زنده شد و سر دو پا

ایستاد.
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اسرائیل شهرهای از دست رفته را دوباره به دست م آورد

۲۲حزایل، پادشاه ارام در تمام دوران سلطنت یهواَخاز بر مردم اسرائیل ظلم م کرد.

۲۳اما خداوند بر آن ها مهربان شد و بخاطر عهدی که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده

بود نخواست که آن ها از بین بروند و یا آن ها را فراموش کند.

۲۴پس از آنه حزایل، پادشاه ارام فوت کرد، پسرش بنهدد جانشین او شد. ۲۵آناه

یهوآش شهرهائ را که پدرش، یهواَخاز از دست داده بود دوباره تصرف کرد و برای

به دست آوردن آن شهرها سه بار آن ها را شست داد.

اَمصیا، پادشاه یهودا
(۲۴ ‐ ۱ :۲۵ همچنین در دوم تواری)

۱۴ ۱در سال دوم سلطنت یهوآش، پسر یهواَخاز، پادشاه اسرائیل بود که اَمصیا، پسر
یوآش پادشاه یهودا شد. ۲او در سن بیست و پن سال به سلطنت رسید و مدت بیست

و نُه سال در اورشلیم پادشاه کرد. نام مادرش یهوعدان و از مردم اورشلیم بود. ۳اَمصیا

مانند پدر خود، یوآش با کارهای نی خود رضامندی و خوشنودی خداوند را حاصل

کرد، اما نه به اندازۀ جد خود، داود. ۴معابد باالی تپه ها را بحال شان گذاشت و مردم

هنوز هم در آن معابد قربان م کردند و بخور م سوزاندند.

۵بمجردیه همه قدرت و اختیار مملت را در دست گرفت تمام مأمورین را که در قتل

پدرش دست داشتند از بین برد. ۶اما فرزندان قاتالن را، طبق احام تورات نشت.

چونه خداوند چنین فرموده بود: «والدین بخاطر فرزندان کشته نشوند و همچنین

فرزندان بسبب گناه والدین بقتل نرسند، بله هر کس باید به موجب گناه خودش جزا

ببیند.»

۷اَمصیا یبار ده هزار نفر از ادومیان را در وادی نم بقتل رساند. سال را تصرف کرد
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نام آنرا به یقتَئیل تبدیل نمود که تا به امروز به همین نام یاد م شود. ۸بعد اَمصیا به

یهوآش، پسر یهواَخاز، نواسۀ ییهو، پادشاه اسرائیل پیام فرستاده گفت: «بیا که باهم

زورآزمائ کنیم.» ۹یهوآش در جواب اَمصیا گفت: «شترخار لبنان به سرو لبنان پیام

فرستاده گفت: «دخترت را به پسرم بده.» اما در همان اثنا ی حیوان وحش لبنان که

از آنجا م گذشت شترخار را پایمال کرد. ۱۰همین افتخاری که ادومیان را شست دادی

برایت بس است و حاال در خانه ات به آرام زندگ کن. چرا برای خود مشالت خلق

م کن و مردم یهودا را هم با خود در بال گرفتار م سازی؟»

۱۱اما اَمصیا به سخنان او گوش نداد. بنابران یهوآش، پادشاه اسرائیل بجن او رفت. هر

دو پادشاه در مقابل هم در بیت شمس که متعلق به یهودا بود صف آراستند. ۱۲یهودا

شست خورد و همۀ شان به خانه های خود فرار کردند. ۱۳یهوآش اَمصیا را دستیر کرد

و بعد با سپاه خود به اورشلیم رفت. دیوار اورشلیم را از «دروازۀ افرایم» تا «دروازۀ

زاویه» که دوصد متر طول داشت ویران کرد. ۱۴تمام نقره، طال و ظروف را که در

عبادتاه خداوند و خزانۀ قصر شاه بود گرفت و با ی عده اسیران به سامره برگشت.

۱۵بقیۀ کارروائ های یهوآش، قدرت و شیوه ایه در جن با اَمصیا، پادشاه یهودا به کار

برد همه در کتاب تاری پادشاهان اسرائیل ثبت است. ۱۶وقت یهوآش فوت کرد او را با

اجدادش در مقبرۀ پادشاهان اسرائیل در سامره بخاک سپردند و یربعام جانشین او شد.

مرگ اَمصیا، پادشاه یهودا
(۲۸ ‐ ۲۵ :۲۵ همچنین در دوم تواری)

۱۷بعد از وفات یهوآش، پادشاه اسرائیل، اَمصیا مدت پانزده سال زندگ کرد. ۱۸بقیه

وقای دوران سلطنت اَمصیا در کتاب تاری پادشاهان یهودا نوشته شده اند. ۱۹پسانتر در

اورشلیم توطئه ای برضد او چیدند و او به الکیش فرار کرد، اما دشمنانش به تعقیبش

رفته در آنجا او را بقتل رساندند. ۲۰مردم یهودا جنازۀ او را بر اسپ حمل کرده به

اورشلیم بردند و با پدرانش در شهر داود بخاک سپردند. ۲۱بعد از او تاج شاه را بر سر
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پسر شانزده ساله اش، عزریا گذاشتند. ۲۲عزریا پس از وفات پدر خود، ایلَت را دوباره

آباد کرد و به یهودا مسترد نمود.

یربعام دوم، پادشاه اسرائیل

۲۳در سال پانزدهم سلطنت اَمصیا، پادشاه یهودا، یربعام، پسر یوآش در سامره پادشاه

اسرائیل شد و مدت چهل و ی سال سلطنت کرد. ۲۴با کارهای زشت خود خداوند را

ناراض ساخت. از راه و روش خطای یربعام، پسر نباط که مردم اسرائیل را براه گناه برد،

پیروی کرد و از آن دست نشید. ۲۵سرحد اسرائیل را از دهانۀ حمات تا بحیرۀ عربه

دوباره به دست آورد. این کار او نتیجۀ پیشوئ خداوند، خدای اسرائیل بود که به یونس

ت حافر، فرموده بود. ۲۶زیرا خداوند دید که مصیبت و رنج تای، از اهالپسر اَم ،نب

مردم اسرائیل از حد گذشته است و هم ـ غالم و آزاد ـ رن م کشیدند و غمخوار و

مددگاری نداشتند. ۲۷برعالوه خداوند وعده فرموده بود که نام اسرائیل را از صفحۀ

روزگار محو نم کند، بنابران آن ها را بوسیلۀ یربعام دوم، پسر یوآش نجات داد.

۲۸بقیه وقای دوران سلطنت یربعام، کارها، قدرت، جنها و اینه چطور دمشق و

حمات را که متعلق به یهودا بودند دوباره به دست آورد، همه در کتاب تاری پادشاهان

اسرائیل ثبت اند. ۲۹وقت یربعام فوت کرد با اجداد خود پیوست و بعد از او پسرش،

زِکَریا پادشاه شد.

عزریا، پادشاه یهودا
(۲۳ ‐ ۱ :۲۶ همچنین در دوم تواری)

۱۵ ۱در سال بیست و هفتم سلطنت یربعام دوم، پادشاه اسرائیل، عزریا، پسر اَمصیا
پادشاه یهودا شد. ۲او شانزده ساله بود که به سلطنت رسید و مدت پنجاه و دو سال در

اورشلیم پادشاه کرد. ۳او مثل پدر خود، اَمصیا با اعمال نی خود رضایت و
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خوشنودی خداوند را حاصل کرد. ۴با اینهم معابد تپه ها را ویران نرد و مردم هنوز هم

در آن معابد قربان م کردند و بخور م سوزاندند. ۵خداوند عزریا را به مرض جذام

مبتال کرد که تا آخر عمر از آن رن م برد، بنابران در ی خانۀ جداگانه زندگ م کرد

و پسرش، یوتام ادارۀ امور قصر سلطنت و مملت را در دست داشت. ۶بقیه حوادث

زمان سلطنت عزریا و کار های او همه در کتاب تاری پادشاهان یهودا ذکر شده اند.

۷وقت عزریا فوت کرد، او را با پدرانش در شهر داود دفن کردند و پسرش، یوتام

جانشین او شد.

سلطنت زَکَریا بر اسرائیل

۸در سال س و هشتم سلطنت عزریا، پادشاه یهودا، زکریا، پسر یربعام در سامره پادشاه

اسرائیل شد و مدت شش ماه سلطنت کرد. ۹او با کارهای شرارت آمیز خود خداوند را

ناراض ساخت. مثل پدران خود خطاکار بود و دست از گناه برنداشت و مانند پدران

خود سبب شد که مردم اسرائیل مرتب گناه شوند. ۱۰شلوم، پسر یابیش برضد او شورش

کرد و او را در مالء عام بقتل رساند و خودش جانشین او شد. ۱۱بقیه وقای دوران

سلطنت زکریا و کارروائ های او در کتاب تاری پادشاهان اسرائیل ثبت شده اند. ۱۲به

این ترتیب خداوند وعدۀ خود را که به ییهو داده بود عمل ساخت، چونه فرموده بود:

«اوالده ات تا نسل چهارم بر تخت سلطنت اسرائیل م نشینند» و همانطور هم شد.

شلوم، پادشاه اسرائیل

۱۳در سال س و نهم سلطنت عزریا، پادشاه یهودا، شلوم، پسر یابیش پادشاه شد و مدت

ی ماه در سامره سلطنت کرد. ۱۴بعد منَحیم، پسر جادی از ترزه به سامره آمد و شلوم را

در آنجا کشت و خودش بجای او پادشاه اسرائیل شد. ۱۵همه کارهای شلوم بشمول

توطئۀ او برضد زکریا در کتاب تاری پادشاهان اسرائیل نوشته شده اند. ۱۶منَحیم در راه

خود بسوی ترزه تمام باشندگان تفس و اطراف آنرا از بین برد، زیرا آن ها به او بیعت
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نردند. او حت شم زنان حامله را هم پاره کرد.

منَحیم، پادشاه اسرائیل

۱۷در سال س و نهم سلطنت عزریا، پادشاه یهودا، منَحیم، پسر جادی بر تخت سلطنت

اسرائیل نشست و مدت ده سال در سامره پادشاه بود. ۱۸او کارهائ کرد که در نظر

خداوند زشت بودند. در سراسر عمر خود از راه و روش گناه آلود یربعام، پسر نباط که

مردم اسرائیل را براه گناه برد، پیروی کرد. ۱۹بعد فول، پادشاه آشور، به کشور اسرائیل

حمله کرد و منَحیم برای اینه فول از او در ادامۀ سلطنت بر کشور اسرائیل حمایه کند

در حدود هفتاد خروار نقره به او داد. ۲۰منَحیم پول را از مردم ثروتمند اسرائیل به زور

گرفت و آن ها 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 برگشت. ۲۱بقیۀ

وقای دوران سلطنت منَحیم و فعالیتهای او در کتاب تاری پادشاهان اسرائیل ثبت

شده اند. ۲۲بعد منَحیم فوت کرد و با اجداد خود پیوست و پسرش، فَقحیا جانشین او

شد.

سلطنت فقحیا بر اسرائیل

۲۳در سال پنجاهم سلطنت عزریا، پادشاه یهودا، فَقحیا، پسر منَحیم در سامره بر تخت

سلطنت اسرائیل نشست و مدت دو سال پادشاه کرد. ۲۴او کارهائ کرد که در نظر

خداوند زشت بود. او از اعمال بد یربعام، پسر نباط که مردم اسرائیل را براه خطا برد

دست نشید. ۲۵ی از مأمورین او بنام فَقَ، پسر رِملیا برضد او شورش کرد و با

همراه پنجاه نفر از مردم جلعاد، او را با دو نفر دیر بنامهای ارحوب و اَرِیه در قصر

شاه در سامره بقتل رساند و بجای او پادشاه شد. ۲۶بقیه حوادث دوران سلطنت فَقحیا

در کتاب تاری پادشاهان اسرائیل ذکر یافته اند.
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سلطنت فقَ بر اسرائیل

۲۷در سال پنجاه و دوم سلطنت عزریا، پادشاه یهودا، فَقَ، پسر رِملیا در سامره پادشاه

شد و مدت بیست سال بر اسرائیل سلطنت کرد. ۲۸کارهای او همه در نظر خداوند زشت

بود. از راه و روش بد یربعام، که باعث شد مردم اسرائیل مرتب گناه شوند، پیروی کرد.

۲۹در دوران سلطنت فَقَ، تغلَت فالسر، پادشاه آشور، به اسرائیل حمله کرد و شهرهای

عیون، آبل، بیت معه، یانوح، قادِش، حاصور، جلعاد، جلیل و تمام سرزمین نفتال را

تصرف کرد و مردم شان را اسیر کرده به آشور برد. ۳۰در سال بیستم سلطنت یوتام، پسر

عزریا، هوش، پسر ایله دست بشورش زد و در ی حمله فَقَ را بقتل رساند و بعوض

او پادشاه شد. ۳۱بقیه وقای سلطنت فَقَ و کارهای او در کتاب تاری پادشاهان اسرائیل

نوشته شده است.

یوتام، پادشاه یهودا
(۹ ‐ ۱ :۲۷ همچنین در دوم تواری)

۳۲در سال دوم پادشاه فَقَ بود که یوتام، پسر عزریا پادشاه یهودا شد. ۳۳او در بیست و

پن سال به پادشاه رسید و مدت شانزده سال در اورشلیم سلطنت کرد. نام مادرش

یروشه و دختر صادوق بود. ۳۴او مثل پدر خود، عزریا نی عمل بود و خداوند را از

خود خوشنود ساخت. ۳۵با اینهم معابد باالی تپه ها را ویران نرد و مردم هنوز هم در

آن معابد قربان م کردند و بخور م سوزاندند. او دروازۀ فوقان عبادتاه خداوند را

ساخت. ۳۶بقیه وقای دوران سلطنت یوتام و کارروائ های او در کتاب سالطین یهودا

پسر رِملیا را بجن ،َثبت اند. ۳۷در همین وقت بود که خداوند رزین، پادشاه ارام و فَق

یهودا فرستاد. ۳۸بعد یوتام فوت کرد و او را با پدرانش در مقبرۀ شاه، در شهر داود

بخاک سپردند و پسرش آحاز جانشین او شد.
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آحاز، پادشاه یهودا
(۲۷ ‐ ۱ :۲۸ همچنین در دوم تواری)

۱۶ ۱در سال هفدهم سلطنت فَقَ، پسر رِملیا، احاز پسر یوتام بر تخت سلطنت یهودا
نشست. ۲او بیست ساله بود که پادشاه شد و مدت شانزده سال در اورشلیم سلطنت کرد.

خود راض مثل جد خود، داود که خداوند، خدای خود را با اعمال نی ،او در زندگ

و خوشنود ساخت رفتار نرد، ۳بله راه و روش زشت پادشاهان اسرائیل را در پیش

گرفت. او حت پسر خود را به پیروی از رسوم نفرت آمیز اقوام که خداوند آن ها را از

سر راه مردم اسرائیل دور کرد، قربان نمود. ۴در معابد باالی تپه ها و زیر هر درخت سبز

قربان کرد و بخور سوزانید.

۵رزین، پادشاه ارام و فَقَ، پسر رِملیا، پادشاه اسرائیل برای جن به اورشلیم رفتند و

آنرا محاصره کردند، اما نتوانستند آحاز را شست بدهند. ۶در همان وقت رزین، پادشاه

ارام ادارۀ شهر ایلَت را به دست آورد و یهودیان را که در آنجا م زیستند، بیرون راند و

ارامیان را فرستاد تا در آن شهر زندگ کنند که تا به امروز در آنجا سونت دارند. ۷آحاز

نمایندگان را پیش تغلَت فالسر، پادشاه آشور با این پیام فرستاد: «من مثل ی فرزند،

خدمتار مخلص تو ام. خواهش م کنم که بیائ و مرا از دست پادشاهان ارام و اسرائیل

نجات بده و در مقابل حملۀ آن ها از من دفاع کن.» ۸آحاز همچنین هرقدر نقره و

طالئیه در خزانه های عبادتاه خداوند و قصر شاه یافت برای پادشاه آشور فرستاد.

۹پادشاه 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.

۱۰وقت آحاز به مالقات پادشاه آشور به دمشق رفت و قرباناه آنجا را دید نقشۀ

ساختمان آنرا با تمام جزئیاتش برای اوریای کاهن فرستاد. ۱۱اوریا مطابق نقشه ای که

آحاز از دمشق برایش فرستاده بود، شروع به ساختن قرباناه با همان شرایط و

تفصیالت کرد و تا پیش از بازگشت آحاز از دمشق تمیلش نمود. ۱۲وقت پادشاه
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بازگشت و قرباناه را دید، رفت ۱۳و قربان سوختن و هدیۀ آردی تقدیم کرد. شراب و

خون قربان صل را بر آن ریخت. ۱۴قرباناه برنج را که وقف خداوند شده بود و در

پیشروی عبادتاه خداوند قرار داشت، برداشت و در سمت شمال قرباناه نَو گذاشت.

۱۵بعد پادشاه به اوریا امر کرد و گفت: «بر این قرباناه بزرگ، قربان سوختن صبحانه،

هدیۀ آردی شاماه، قربان سوختن و آردی پادشاه و قربان مردم را باید تقدیم کن و

باید تنها برای استفادۀ شخص اه برنجها را بر آن بریزی، اما قربان خون همه قربان

من، بخاطر خواستن هدایت از خداوند باشد.» ۱۶پس اوریا همه چیزی را که پادشاه امر

کرده بود اجرا کرد.

۱۷بعد آحاز چوکات پایه ها را باز کرد و طشتها را از باالی آن برداشت و همچنین حوض

قرار داشت پائین کرد و بر پایۀ سن را که بر پشت دوازده گاو برنج بزرگ برنج

گذاشت. ۱۸آحاز برای خوشنودی پادشاه آشور تخت شاه را از داخل عبادتاه خداوند

برداشت و راه مخصوص را که برای رفتن شاه به عبادتاه و شرکت در مراسم درست

کرده بودند، مسدود نمود.

۱۹بقیۀ وقای دوران سلطنت آحاز و کارهای او در کتاب تاری پادشاهان یهودا ثبت اند.

۲۰بعد آحاز فوت کرد و در مقبرۀ شاه، در شهر داود بخاک سپرده شد. بعد از او

پسرش، حزقیا بر تخت سلطنت نشست.

هوش، پادشاه اسرائیل

۱۷ ۱در سال دوازدهم سلطنت آحاز، پادشاه یهودا، هوش، پسر ایال در سامره بر
تخت سلطنت اسرائیل نشست و مدت نُه سال پادشاه کرد. ۲او در برابر خداوند گناه

ورزید، ول نه به اندازۀ پادشاهان که پیش از او حومت م کردند. ۳شَلمناسر، پادشاه

آشور به جن او آمد. هوش به او تسلیم شد و هر سال به او جزیه م داد. ۴اما ی سال

به او جزیه نداد و نمایندۀ خود را پیش سوا، پادشاه مصر فرستاد و از او کم خواست.
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چون پادشاه آشور خبر شد به جرم خیانتش او را دستیر 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 بود. ۶حملۀ آشوریان در سال نهم سلطنت هوش رخ داد. پادشاه آشور

مردم اسرائیل را به آشور اسیر برد. بعض از آن ها را در شهر حلَ، بعض را در کنار

دریای خابور در ناحیۀ جوزان و بعض را در شهرهای میدِیان جا داد.

۷سقوط سامره نتیجۀ گناه مردم اسرائیل بود که در مقابل خداوند، خدای خود مرتب

شدند. خدائ که آن ها را از دست فرعون، پادشاه مصر نجات داد. آن ها نه تنها خدایان

بیانه را پرستش کردند، ۸بله راه و روش اقوام را که خداوند از سر راه شان دور کرده

بود تعقیب کرده و رسوم زشت را که پادشاهان اسرائیل مرتب شدند، پیروی کردند.

۹مردم اسرائیل مخفیانه کارهائ کردند که خداوند، خدای شان من کرده بود. معابدی

مثل بت پرستان در شهرهای خورد و بزرگ برای خود ساختند. ۱۰بر تپه ها و زیر هر

درخت سبز بت و ستون اَشیره ساختند. ۱۱مثل اقوام که خداوند آن ها را از سر راه شان

دور کرد، در آن جاهها قربان م نمودند و خوشبوئ دود م کردند. با اعمال زشت خود

آتش خشم خداوند را برافروختند. ۱۲خداوند به آن ها فرموده بود که بت پرست ننند اما

آن ها بازهم آن کار را کردند. ۱۳خداوند بوسیلۀ انبیاء و پیامبران به مردم اسرائیل و یهودا

اخطار داده فرموده بود: «از کارهای زشت دست بردارید و از احام من پیروی کنید.

که ذریعۀ انبیاء به اجداد تان داده بودم بجا آورید.» ۱۴ول فرایض مرا مطابق شریعت

آن ها به کالم خداوند گوش ندادند. مثل اجداد شان که به خداوند، خدای خود ایمان

نداشتند مغرور و سرکش شدند. ۱۵از اوامر او اطاعت نردند. پیمان را که با پدران شان

بسته بود شستند و به اخطار او اعتنا ننمودند، و از روی حماقت بتهای ب ارزش را

پرستش کردند و خود شان هم ب ارزش شدند. راه و روش اقوام را که در اطراف شان

بودند، پیروی نمودند، باوجودیه خداوند فرموده بود که از کارهای بد آن ها تقلید
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ننند. ۱۶احام خداوند، خدای خود را فراموش کرده برای خود دو گوسالۀ فلزی

ساختند تا آن ها را پرستش کنند. همچنین مجسمۀ بت اَشیره را ساختند و آفتاب و

مهتاب و ستارگان را پرستیدند و خدمت آن ها را نمودند. ۱۷پسران و دختران خود را

برای خدایان بیانه قربان کردند. دست به جادوگری و فالبین زدند و زندگ خود را

وقف کارهائ نمودند که در نظر خداوند زشت بودند، لهذا خداوند را خشمین

ساختند. ۱۸پس خداوند بر اسرائیل قهر شد و آن ها را از نظر انداخت و تنها قبیلۀ یهودا

در آن کشور باق ماند.

۱۹مردم یهودا هم از احام خداوند، خدای خود اطاعت نردند و از رسوم و شیوه ای که

مردم اسرائیل در پیش گرفته بودند، تقلید کردند. ۲۰خداوند تمام اوالدۀ اسرائیل را ترک

نمود و آن ها را به دست تاراجران سپرد تا همۀ شان از حضور او محو شدند و به جزای

اعمال خود رسیدند.

۲۱بعد از آنه خداوند اسرائیل را از خانوادۀ داود جدا کرد، آن ها یربعام، پسر نباط را

پادشاه خود انتخاب کردند. یربعام مردم اسرائیل را از پیروی خداوند بازداشت و سبب

شد که آن ها مرتب گناه بزرگ شوند. ۲۲مردم اسرائیل از گناهان یربعام پیروی کردند و

از گناه کردن دست نشیدند، ۲۳تا اینه خداوند، همانطوریه بوسیلۀ تمام انبیاء

پیشوئ فرموده بود، مردم اسرائیل را از حضور خود راند. بنابران آن ها در سرزمین

آشور تا به امروز در حال تبعید بسر م برند.

آشوریان در سامره جاگزین م شوند

۲۴پادشاه آشور مردم را از بابل، کوت، عوا، حمات و سفرایم آورد و آن ها را بجای مردم

اسرائیل در شهرهای سامره جا داد. به این ترتیب آشوریان سامره را تصرف نموده در

شهرهای آن سونت اختیار کردند. ۲۵چون این مردم در اوایل اقامت خود در آنجا

خداوند را پرستش نردند، بنابران خداوند شیرها را در بین شان فرستاد تا بعض از
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آن ها را بشند. ۲۶پس به پادشاه آشور خبر دادند و گفتند: «مردم را که آوردی و در

شهرهای سامره جا دادی از قوانین خدای آن سرزمین خبر ندارند، بنابران او شیرها را

فرستاد و آن ها مردم را م کشند، زیرا از شریعت خدای آن سرزمین ب خبر اند.»

۲۷پادشاه آشور امر کرد: «ی از کاهنان را که اسیر گرفته اید به آنجا بفرستید تا به آن ها

شریعت خدای آن سرزمین را تعلیم بدهد.» ۲۸پس ی از کاهنان را که از سامره اسیر

کرده بودند به بیت ئیل فرستادند و او در آنجا سونت اختیار کرد و به آن ها آموخت که

به چه ترتیب خداوند را بپرستند.

۲۹اما مردم که در سامره ساکن شدند برای خود خدایان ساختند و در معابد باالی

تپه ها که مردم سامره بنا کرده بودند قرار دادند. ۳۰مردم بابل بت سوت بِنُوت را، مردم

کوت بت نَرجل را، مردم حمات بت اشیما را، ۳۱عویان بتهای نبحز و ترتاک را

ساختند. مردم سفرایم پسران خود را برای اَدرمل و عنَملَ، خدایان شان، در آتش

قربان کردند. ۳۲آن ها همچنان خداوند را عبادت م کردند و از بین خود، از هر گروه

مردم کاهنان را در معابد باالی تپه ها گماشتند که برای شان در همان معابد قربان تقدیم

کنند. ۳۳به این ترتیب آن ها هم خداوند و هم خدایان خود را م پرستیدند، ۳۴و تا به

امروز به همان عادات قدیم خود دوام داده از رسوم کشورهای اصل خود پیروی

م کنند.

آن ها خداوند را پرستش نردند. احام، فرایض و اوامر او را که به اوالدۀ یعقوب، داده

بود بجا نیاوردند. (خداوند پسانتر نام یعقوب را به اسرائیل تبدیل کرد.) ۳۵خداوند با

آن ها پیمان بست و فرمود: «شما نباید خدایان دیر را بپرستید، یا آن ها را سجده

کنید، یا خدمت آن ها را بنمائید و یا برای شان قربان کنید، ۳۶بله تنها خداوند را

بپرستید که با قدرت خدائ و بازوی توانای خود شما را از کشور مصر خارج کرد. شما

باید او را سجده کنید و برای او قربان تقدیم نمائید. ۳۷از فرایض، احام و شریعت او

که برای شما نوشت، همیشه و با دقت کامل پیروی کنید. از پرستش خدایان بیانه

بپرهیزید؛ ۳۸پیمان را که با شما بسته ام از یاد نبرید و خدایان دیر را عبادت ننید،
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۳۹بله تنها خداوند، خدای خود را که شما را از دست همه دشمنان نجات داد

بپرستید.» ۴۰بازهم مردم به کالم خداوند گوش ندادند و عادات و رسوم قدیم خود را

ترک نردند.

۴۱به این ترتیب این مردم هم خداوند را و هم بتهای خود را م پرستیدند، و تا به امروز

فرزندان و اوالدۀ فرزندان شان از اعمال گذشتان خود پیروی م کنند.

حزقیا، پادشاه یهودا
(همچنین در دوم تواری ۲۹: ۱ ‐ ۲ و ۳۱: ۱)

۱۸ ۱در سال سوم سلطنت هوش، پسر ایله، پادشاه اسرائیل بود که حزقیا، پسر آحاز
پادشاه یهودا شد. ۲او بیست و پن ساله بود که به سلطنت رسید و مدت بیست و نُه سال

در اورشلیم پادشاه کرد. نام مادرش اَب و دختر زِکَریا بود. ۳او مثل جد خود، داود با

اعمال نی خود خداوند را خوشنود و راض ساخت. ۴معابد باالی تپه ها را از بین برد،

شتان و موسرا که نامش نَح ست و مار برنجو بت اَشیره را ش مجسمه های سن

آنرا ساخته بود و بخاطریه مردم اسرائیل برای آن قربان م کردند ته ته کرد ۵و به

خداوند، خدای اسرائیل توکل نمود. خالصه هیچی از پادشاهان اسرائیل ـ نه پیش از

او و نه بعد از او ـ شخصیت او را نداشت. ۶به خداوند وفادار بود. از احام که

خداوند به موس داده بود همیشه پیروی م کرد. ۷خداوند با او بود و به هر کاری که

دست م زد پیروز م شد. او در مقابل پادشاه آشور قیام کرد و نخواست که تاب او باشد.

۸فلسطین ها را شست داد و تا به غزه و اطراف آن حمله برد و شهرهای آنرا از خورد تا

بزرگ تصرف کرد.

۹در سال چهارم حزقیا و سال هفتم پادشاه هوش، پسر ایله، پادشاه اسرائیل بود که

شَلمناسر، پادشاه آشور، به سامره حمله کرد و آنرا محاصره نمود، ۱۰و در پایان سال سوم

آنرا متصرف شد. در سال ششم سلطنت حزقیا و در سال نهم پادشاه هوش، تمام
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سرزمین سامره را فت کرد. ۱۱پادشاه آشور، مردم اسرائیل را اسیر کرده به آشور برد.

بعض از آن ها را در شهر حلَ، بعض را در کنار دریای خابور، در ناحیۀ جوزان و

بعض را در شهرهای میدِیان جا داد، ۱۲زیرا آن ها به کالم خداوند، خدای خود اعتنا

نردند، پیمان او را شستند و احام را که ذریعۀ بندۀ خود، موس به آن ها داده بود،

نه به آن ها گوش دادند و نه از آن ها پیروی کردند.

حملۀ سناخریب بر یهودا
(همچنین در دوم تواری ۳۲: ۱ ‐ ۱۹؛ اشعیا ۳۶: ۱ ‐ ۲۲)

۱۳در سال چهاردهم سلطنت حزقیا بود که سناخریب، پادشاه آشور به یهودا حمله کرده

آنرا فت نمود و شهرهای مستحم آن را تسخیر نمود. ۱۴حزقیا پیام به این مضمون به

سناخریب که در الکیش بود فرستاد: «من خطا کرده ام؛ لشرت را از اینجا بیرون کن و

هر چیزیه بخواه برایت انجام م دهم.» پس پادشاه آشور از او درخواست کرد که

برایش سیصد وزنۀ نقره و س وزنۀ طال بفرستد. ۱۵حزقیا تمام نقره ای را که در

بود برای او فرستاد. ۱۶او همچنین طالهائ اه خداوند و قصر شاهخزانه های عبادت

را که خودش با آن ها دروازه ها و ستونهای عبادتاه خداوند را پوشانده بود جدا کرد و

به پادشاه آشور داد. ۱۷پادشاه آشور سه نفر از مأمورین خود را که القاب شان تَرتان،

ربساریس و ربشاق بود، با لشر بزرگ از الکیش فرستاد. آن ها در نزدی حوض

باال، در امتداد شاهراه، در کنار مزرعۀ کازر موض گرفتند. ۱۸بعد به حزقیا خبر دادند و

سه نفر از نمایندگان او، یعن الیاقیم، پسر حلقیا، منتظم قصر شاه، شبنای سرمنش و

یوآخ، پسر آساف، وقای نار به مالقات آن ها رفتند.

۱۹فرماندار نظام به آن ها گفت: «امپراطور آشور م خواهد بداند که چرا حزقیا اینقدر

بخود متیقن است؟ ۲۰آیا محض حرف خال م تواند در برابر قدرت نظام مقاومت

کند؟ تو با پشتیبان چه کس در مقابل من دست بشورش زده ای؟ ۲۱تو از مصر انتظار

کم را داری، اما آن ها مثل نَ شسته ای هستند که هر که آنرا عصای خود سازد و بر
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آن تیه کند بدستش فرو رفته زخم اش م کند. فرعون، پادشاه مصر برای هر کسیه به

او اعتماد نماید بمنزلۀ همان نَ است. ۲۲اگر م گوئ: «ما به خداوند، خدای خود

توکل داریم.» پس آیا خودت نبودی که معابد و قرباناه های خداوند را ویران کردی؟

آیا تو مردم یهودا و اورشلیم را تشویق نردی و نفت که آن ها باید در مقابل قرباناه

اورشلیم عبادت کنند. ۲۳من از طرف آقای خود، پادشاه آشور با تو شرط م بندم و به تو

دو هزار اسپ م دهم که نتوان بهمان تعداد نفر پیدا کن که بر آن ها سوار شوند! ۲۴تو

خودت مت به عراده و سواران مصری هست و قادر نیست که حت ی افسر سادۀ

آقایم را شست بده. ۲۵آیا تو خیال م کن که ما به میل و ارادۀ خود به اینجا

آمده ایم؟ ن، ما را خداوند به اینجا فرستاد و فرمود که بیائیم، حمله کنیم و اینجا را از

بین ببریم.»

ارانت بزبان ارامگفتند: «لطفاً با این خدمت بشاقبنا و یوآخ به ریم، شلیاقاه ا۲۶آن

حرف بزن که ما آنرا م دانیم، بزبان یهودی صحبت نن، زیرا مردمیه بر سر دیوار

هستند م شنوند.» ۲۷اما ربشاق در جواب آن ها گفت: «آیا فر م کن که آقایم مرا

فرستاد تا تنها با پادشاه و با شما حرف بزنم؟ ن، ما م خواهیم آنهائ که بر سر دیوار

هستند هم حرف ما را بشنوند، زیرا آن ها هم مثل شما محوم اند تا از نجاست خود

بخورند و از ادرار خود بنوشند.»

۲۸‐۲۹بعد ربشاق برخاست و با آواز بلند بزبان یهودی گفت: «پیام پادشاه بزرگ آشور

را بشنوید که م فرماید: نذارید که حزقیا شما را بفریبد، زیرا او نم تواند شما را از

دست من نجات بدهد. ۳۰باور ننید که اگر به شما بوید: «به خدا اعتماد داشته باشید

و او شما را نجات م دهد و پادشاه آشور را از تصرف شهر ما باز م دارد.» ۳۱به حرف

حزقیا گوش ندهید، زیرا پادشاه آشور م گوید: بیائید و تسلیم شوید؛ آناه م توانید به

آسودگ زندگ کنید. به آرام از انور تان بخورید، از انجیر تان استفاده کنید و از آب

چاه تان بنوشید. ۳۲بعد من م آیم و شما را در سرزمین مثل کشور خود تان م برم ـ در

جائیه سرشار از غله و شراب، دارای باغهای انور و زیتون و پر از عسل است ـ در
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آنجا با همه نعمت هایش زندگ کنید و در اینجا از قحط نمیرید. حرف حزقیا را باور

دهد.» ۳۳کدامی گوید: «خداوند ما را نجات م دهد و م نید. او شما را فریب من

از خدایان مردم توانسته است که کشور خود را از دست پادشاه آشور نجات بدهد؟ ۳۴بر

سر خدایان حمات و اَرفاد چه آمد؟ خدایان سفرایم، هین و عوا کجا هستند؟ آیا آن ها

توانستند سامره را نجات بدهند؟ ۳۵در صورتیه خدایان آن ممال نتوانستند خود را از

تواند اورشلیم را از دست من رهائ دست من نجات بدهند، پس خداوند چطور م

بخشد؟»

بزبان نیاوردند، زیرا پادشاه امر کرده بود که جواب ۳۶مردم همه خاموش ماندند و حرف

به آن ها ندهند. ۳۷آناه الیاقیم، شبنا و یوآخ با جامه های دریده پیش حزقیا رفتند و پیام

ربشاق را به او رساندند.

حزقیا از اشعیا مشوره م خواهد
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۱ ‐ ۷)

۱۹ ۱وقت حزقیا گزارش آن ها را شنید، لباس خود را پاره کرد، نمد پوشید و به
عبادتاه خداوند رفت. ۲بعد الیاقیم، منتظم قصر شاه، شبنای سرمنش و رؤسای

کاهنان را که آن ها هم نمد پوشیده بودند پیش اشعیا نب، پسر آموص فرستاد. ۳آن ها به

اشعیا گفتند: «حزقیا م گوید که امروز روز مصیبت ما است. ما زجر م کشیم و تحقیر

هستیم که در حال زایمان باشند و از روی ضعف و ناتوان شویم. ما مثل زنان م

نتوانند طفل خود را بدنیا آورند. ۴خداوند، خدای تو حرفهای نمایندۀ پادشاه آشور را

شنید که چونه خدای زنده را تحقیر کرد، بنابران م خواهم که دست دعا را بدرگاه

خداوند بلند نمائ و به حضور او التماس کن که بخاطر همین تعداد مردم که از ما

باق مانده اند آنهائ را که به او توهین کرده اند، جزا بدهد.» ۵‐۶اشعیا بجواب نمایندگان

شاه گفت: «بروید و به آقای خود بوئید که خداوند م فرماید: از حرفهای توهین آمیز

نمایندگان پادشاه آشور که در بارۀ من زدند ترس نداشته باش، ۷زیرا به پادشاه آشور خبر
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بدی از وطنش م رسد و مجبور م شود که به آشور برگردد، و من کاری م کنم که در

کشور خودش کشته شود.»

آشوری ها بار دیر تهدید م کنند
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۸ ‐ ۲۰)

۸ربشاق پیش پادشاه به لبنَه رفت. (زیرا به او خبر دادند که پادشاه آشور از الکیش

برای جن رفته است.) ۹در همان وقت پادشاه آشور شنید که ترهاقَه، پادشاه حبشه به

جن او آمده است. پس از آنه این خبر را شنید نامه ای به این مضمون برای حزقیا،

پادشاه یهودا فرستاد: ۱۰«خدائ که تو به او اعتماد داری به تو وعده داده است که

پادشاه آشور اورشلیم را تصرف کرده نم تواند، اما تو باید باور نن و فریب نخوری.

۱۱شاید شنیده باش که پادشاهان آشور به هر مملت که حمله کرده اند آنرا بل نابود

ساخته اند. پس تو فر م کن که از دست ما نجات م یاب؟ ۱۲وقت پدران من

شهرهای جوزان، حاران، رِزِف و مردم عدن را که در تلسار زندگ م کردند از بین بردند

آیا خدایان شان توانستند که آن ها را نجات بدهند؟ ۱۳کجا هستند پادشاهان حمات،

اَرفاد، سفرایم، هین و عوا؟»

دعای حزقیا
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۱۴ ‐ ۲۰)

۱۴حزقیا نامه را از نامه رسانها گرفت و خواند. بعد به عبادتاه رفت و بحضور خداوند

زانو زد ۱۵و این چنین دعا کرد: «ای خداوند، خدای اسرائیل، ای خدائ که در جایاه

ملوت خود بر بالهای فرشتان جلوس فرموده ای. تو خدای واحد و یتا، فرمانروای

همه سلطنت های جهان و خالق آسمان ها و زمین هست. ۱۶حاال ای خداوند، گوش بده

و بشنو، چشمانت را بشا و ببین که سناخریب چه حرفهای تحقیرآمیزی به تو ای خدای

زنده زد. ۱۷خداوندا، ما همه م دانیم که پادشاهان آشور اقوام زیادی را از بین برده
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کشورهای شان را با خاک یسان کرده اند، ۱۸و خدایان شان را، گرچه ساختۀ دست

انسان و از چوب و سن بودند، نابود ساختند. ۱۹اما ای خداوند، تو خدای ما هست و

من بدرگاه تو دعا و التجا م کنم که ما را از دست او نجات بده، تا همه ملتهای جهان

«.بدانند که تنها تو، ای خداوند، خدا هست

پیام اشعیا به پادشاه
(همچنین در اشعیا ۳۷: ۲۱ ‐ ۳۸)

۲۰بعد اشعیا، پسر آموص این پیام را به حزقیا فرستاد که خداوند چنین م فرماید:

«دعایت را در مورد سناخریب، پادشاه آشور شنیدم ۲۱و این است جواب من به او:

دختر باکرۀ سهیون به تو م خندد و مسخره ات م کند. دختر اورشلیم پشت سرت، سر

خود را م جنباند. ۲۲م دان چه کس را تحقیر کردی و به چه کس ناسزا گفت؟ در

مقابل چه کس صدایت را بلند کردی؟ در برابر خداوند، قدوس اسرائیل. ۲۳قاصدانت را

فرستادی تا خداوند را تحقیر کنند. به خود بالیدی و گفت: «با عراده های خود قله های

کوهها را فت کرده ام، بلندترین و زیباترین درختان صنوبر لبنان را قط نموده ام و

دوردست ترین نقاط جنالت غُلویِ آنرا به دست آورده ام. ۲۴چاهها کنده ام و با آب آن ها

خود را سیراب کرده ام. با کف پای خود دریای نیل را خش ساخته ام.»

۲۵آیا از تصمیم که سالها قبل گرفته بودم خبر داری؟ از زمانه های قدیم نقشه ای داشتم

.م را ویران کنکردم. من به تو قدرت دادم که شهرهای مستح و امروز آنرا عمل

۲۶مردمان شان ضعیف و هراسان شدند. آن ها، مانند علف صحرا، مثل برگهای لطیف

سبزه و گیاه روی بامها که پیش از آنه جوانه بزنند و در زیر شعله های سوزان آفتاب

خش شوند، ناتوان گشتند. ۲۷اما من از همه حرکات تو باخبرم، از افار و نقشه هایت

و از خشم که در مقابل من داری آگاه هستم. ۲۸چون تو بر من خشمین شدی و

حرفهای غرورآمیز تو بوش من رسید، پس من ترا مهار قیزه م کنم، و از همان راه که

آمده ای باز م گردانم.»
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۲۹این نشان را بیاد داشته باش: «امسال غلۀ خودرو م خورید. سال آینده تخم آن غله

را م کارید، درو م کنید و م خورید و در سال سوم از میوۀ تاکستان که غرس م کنید

استفاده م نمائید. ۳۰آن عده کسان که از قبیلۀ یهودا باق مانده اند، مثل نبات که در

عمق زمین ریشه م دواند، نمو م کند، بلند م شود و میوه م دهد، زیاد و با برکت

تعداد مردم در اورشلیم و کوه سهیون باق شوند. ۳۱مطابق ارادۀ خداوند متعال ی م

م مانند.»

گذارد. او حت فرماید: «او پا بداخل این شهر نم ۳۲خداوند در مورد پادشاه آشور م

ی تیر هم نم تواند پرتاب کند، یا با سپر خود در مقابل آن بیاید و یا برای تصرف آن

پشته ای بسازد.» ۳۳خداوند م فرماید: «او از راه که بیاید از همان راه بر م گردد. به

این شهر داخل شده نم تواند، ۳۴زیرا من بخاطر بنده ام، داود از این شهر دفاع م کنم و

نجاتش م دهم.»

۳۵در همان شب فرشتۀ خداوند یصد و هشتاد و پن هزار نفر از اردوی آشوریان را

کشت. در سپیده دم روز دیر همه را مرده یافتند. ۳۶سناخریب، پادشاه آشور آنجا را

ترک کرد و به نینوا برگشت. ۳۷ی روز در حالیه در معبد خدای خود، نسروک

مشغول عبادت بود، پسرانش، اَدرمل و شرازِر با شمشیر او را بقتل رساندند و بعد به

سرزمین ارارات فرار کردند، و پسرش، آسرحدون جانشین او شد.

بیماری حزقیا و شفای او
(۲۶ ‐ ۲۴ :۳۲ همچنین در اشعیا ۳۸: ۱ ‐ ۸، ۲۱ ‐ ۲۲؛ دوم تواری)

۲۰ ۱در همین وقت حزقیا مریض شد و نزدی بود بمیرد. اشعیا نب، پسر آموص به
عیادت او رفت و به او گفت: «خداوند م فرماید که همه کارهایت را سربراه کن، زیرا

از این مرض شفا نم یاب و م میری.» ۲آناه حزقیا رو بطرف دیوار نموده بحضور

خداوند دعا کرد: ۳«خداوندا، بخاطر داشته باش که من همیشه وفادارانه و با قلب پاک
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بندگ ترا کرده ام، و سع ورزیده ام تا با اعمال نی رضا و خوشنودی ترا حاصل کنم.»

بعد زار زار گریه کرد. ۴اشعیا از پیش پادشاه رفت، اما قبل از آنه از حویل قصر خارج

شود، خداوند به او فرمود: ۵برگرد و به پیشوای قوم برگزیدۀ من، حزقیا بو: «خداوند،

خدای جد تو، داود م فرماید: دعای ترا شنیدم، اشهائ که ریخت دیدم. من واقعاً ترا

شفا م بخشم. پس در روز سوم به عبادتاه خداوند برو ۶و من پانزده سال دیر به

عمرت م افزایم. من ترا و این شهر را از دست پادشاه آشور نجات م دهم و بخاطر

خود و بخاطر بنده ام، داود از این شهر دفاع م کنم.» ۷آناه اشعیا گفت: «کم انجیر

بیاورید و بر دانۀ دمل او بذارید تا شفا یابد.»

۸حزقیا گفت: «از روی چه بدانم که خداوند مرا شفا م دهد؟ و من چطور م توانم که

بعد از سه روز به عبادتاه خداوند بروم؟» ۹اشعیا جواب داد: «خداوند با این عالمه

کالم خود را ثبوت م کند. آیا م خواه سایه بر ساعت آفتاب ده پتۀ زینه پیش برود یا

پس؟» ۱۰حزقیا گفت: «سایه همیشه پیش م رود و این کار آسان است، من م خواهم

که سایه ده پتَه پس برود.» ۱۱اشعیا نب بحضور خداوند دعا کرد و خداوند سایه را بر

ساعت آفتاب که توسط آحاز ساخته شده بود، ده پتَه پس برد.

نمایندگان از بابل
(همچنین در اشعیا ۳۹: ۱ ‐ ۸)

۱۲در 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. ۱۳حزقیا از آن ها

استقبال خوب کرد و به آن ها خزانه، ذخایر نقره، طال، ادویه، عطریات و تجهیزات

نظام خود را و هر چیز دیری که در تحویلخانه ها و در هر گوشه و کنار مملت

داشت نشان داد. ۱۴بعد اشعیا نب بحضور شاه آمد و پرسید: «آن اشخاص از کجا

آمده اند و به تو چه گفتند؟» حزقیا جواب داد: «آن ها از ی کشور دور، یعن بابل

آمده اند.» ۱۵اشعیا پرسید: «آن ها در قصرت چه دیدند؟» حزقیا گفت: «همه چیزها را
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و هر چیزی هم که در تحویلخانه ها بود به آن ها نشان دادم.»

۱۶آناه اشعیا به او گفت: «خداوند م فرماید: ۱۷روزی م رسد که همه دارائ و

موجودی قصرت و همچنین همه چیزهائ را که پدرانت تا به امروز ذخیره کرده اند به

بابل برده م شوند و هی چیزی برایت باق نم ماند. ۱۸حت بعض از پسرانت را هم

اسیر م برند و آن ها را خس م سازند تا بعنوان غالم در قصر شاه بابل خدمت کنند.»

۱۹حزقیا دانست که در طول عمرش صل و آرامش برقرار خواهد بود. بنابراین در جواب

اشعیا گفت: «پیام را که از جانب خدا برای من آوردی، پیام خوب است.»

۲۰حوادث دیر دوران سلطنت حزقیا، قدرت، شجاعت و کارهای او از قبیل ساختن

حوضها و کاریزها در کتاب تاری پادشاهان یهودا ثبت اند. ۲۱بعد حزقیا فوت کرد و با

پدران خود پیوست و پسرش، منس جانشین او شد.

حومت منس بر کشور یهودا
(۲۰ ‐ ۱ :۳۳ همچنین در دوم تواری)

۲۱ ۱منس دوازده ساله بود که به سلطنت رسید. او مدت پنجاه و پن سال در
اورشلیم پادشاه کرد و مادرش حفزیبه نام داشت. ۲او کارهائ کرد که در نظر خداوند

زشت بودند. از اعمال شرم آور مردم که خداوند آن ها را از سر راه قوم اسرائیل راند،

پیروی نمود، ۳او معابدی باالی تپه ها را که پدرش، حزقیا ویران کرده بود دوباره آباد

کرد و قرباناه برای بعل ساخت. مثل اخاب، پادشاه اسرائیل بت اَشیره را پرستش

م کرد و حت ستارگان را م پرستید. ۴در عبادتاه خداوند، در همان جائیه نام

خداوند را بر خود داشت، او قرباناه هائ برای خدایان دیر ساخت. ۵در هر دو

حویل عبادتاه خداوند قرباناه هائ برای ستارگان نیز بنا نمود. ۶پسران خود را در

آتش قربان کرد. سر و کارش با اَجِنَه و جادوگری بود. سرانجام اعمال زشت او آتش

خشم و غضب خداوند را برافروخت. ۷او بت اَشیره را در عبادتاه قرار داد، یعن در
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جائ که خداوند به داود و پسرش، سلیمان فرموده بود: «در این خانه و در اورشلیم نام

خود را برای ابد م گذارم. ۸اگر مردم اسرائیل مطابق احام من رفتار نمایند و قرار

هدایات که بنده ام، موس به آن ها داد زندگ کنند، آنوقت روادار نخواهم بود که آن ها از

این سرزمین که به پدران شان داده ام آواره گردند.» اما منس در همان جای برگزیدۀ

خداوند بت اَشیره را تراشید و قرار داد. ۹مردم اسرائیل به کالم خداوند گوش ندادند.

منس آن ها را براه هائ برد که مرتب کارهای زشت تری شدند و اعمال آن ها بدتر از

اعمال مردم بودند که خداوند از سر راه شان رانده بود.

۱۰‐۱۱خداوند، خدای اسرائیل بوسیلۀ بندگان خود، انبیاء فرمود: «منس، پادشاه یهودا

کارهای زشت تری را مرتب شد و از اَموریان که پیش از او بودند به اعمال

شرم آورتری دست زد. کارهای بد او مردم یهودا را هم وادار به بت پرست کردند.

۱۲بنابران بر سر قوم یهودا چنان بالئ را م آورم که مردم از شنیدن آن به وحشت بیفتند.

۱۳و همان قسم که سامره و خانوادۀ اخاب را جزا دادم اورشلیم را هم به جزایش

م رسانم و آنرا طوری از ساکنینش پاک م سازم مثلیه کس کاسه ای را پاک و بعد

آنرا واژگون م کند. ۱۴آنهائ را که باق بمانند ترک م کنم و به دست دشمنان شان

م سپارم تا زجر ببینند و مل شان پایمال شود. ۱۵من این کارها را بخاطری م کنم که

قوم اسرائیل در مقابل من گناه کردند و از روزیه پدران شان از مصر خارج شدند، تا

بحال دست از گناه نشیدند، بنابران خشم مرا برانیختند.»

۱۶برعالوه منس آنقدر مردم بیناه را کشت که در جاده های اورشلیم جوی خون جاری

شد. او همچنین مردم یهودا را براه بت پرست کشاند و باعث شد که در مقابل خداوند

مرتب گناه شوند.

۱۷همه کارهای دیر منس و گناهان را که مرتب شد در کتاب تاری پادشاهان یهودا

ثبت اند. ۱۸بعد از آنه منس فوت کرد و با اجداد خود پیوست او را در باغ قصرش،

یعن در باغ عزا بخاک سپردند، و پسرش، آمون بجای او بر تخت سلطنت نشست.
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آمون، پادشاه یهودا
(۲۵ ‐ ۲۱ :۳۳ همچنین در دوم تواری)

۱۹آمون بیست و دو ساله بود که پادشاه شد و مدت دو سال در اورشلیم سلطنت کرد. نام

کارهائ نَسیهودا بود. ۲۰او مثل پدر خود، م ت، دختر حاروز و از اهالشُلَممادرش م

کرد که در نظر خداوند زشت بود. ۲۱در همه امور از راه و روش پدر خود پیروی نمود و

مانند او خدمت بت ها را کرد و آن ها را پرستید. ۲۲خداوند، خدای اجداد خود را از یاد

برد و در راه خداوند قدم برنداشت. ۲۳بعد چند تن از مأمورینش برضد او توطئه کردند و

او را در خانه اش بقتل رساندند. ۲۴اما مردم یهودا همۀ توطئه گران را کشتند و پسر آمون،

دوران سلطنت آمون در کتاب تاری یوشیا را بجای او پادشاه ساخت. ۲۵بقیه وقای

پادشاهان یهودا نوشته شده اند. ۲۶آمون در مقبره اش، در باغ عزا بخاک سپرده شد و

پسرش، یوشیا بجای او بر تخت سلطنت نشست.

سلطنت یوشیا بر یهودا
(۲ ‐ ۱ :۳۴ همچنین در دوم تواری)

۲۲ ۱یوشیا هشت ساله بود که پادشاه شد و مدت س و ی سال در اورشلیم
پادشاه کرد. نام مادرش یدیدَه و دختر عدایه از اهال بصقَت بود. ۲یوشیا با اعمال

نی خود رضایت و خوشنودی خداوند را حاصل کرد و راه جد خود، داود را در پیش

گرفت. در همه احوال از احام خداوند پیروی نمود.

کتاب تورات یافت م شود
(۲۸ ‐ ۸ :۳۴ همچنین در دوم تواری)

شُالم را که منشلیا، نواسۀ م۳یوشیا در سال هجدهم سلطنت خود شافان، پسر اَص

عبادتاه خداوند بود بحضور خود خواند و گفت: ۴«پیش حلقیای رئیس کاهنان برو و
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همه پول را که کاهنان موظف دروازۀ دخول عبادتاه خداوند از مردم گرفته اند بیر،

۵‐۶و به کسانیه مأمور ترمیم عبادتاه خداوند هستند بده تا اجورۀ نجاران، معماران و

بنایان و قیمت چوب و سن مورد ضرورت ترمیم عبادتاه خداوند را بپردازند.

۷مأمورین کار ترمیم اشخاص صادق هستند و حاجت نیست که از آن ها صورت حساب

«.مصرف پول را طلب کن

۸شافان فرمان شاه را به حلقیا رساند، و حلقیا به او گفت که کتاب تورات را از عبادتاه

خداوند یافته است و آنرا به شافان داد. شافان آنرا خواند. ۹بعد پیش پادشاه برگشت و به

او گزارش داده گفت: «پول را که در عبادتاه بود گرفتم و به مأمورین موظف کار

ترمیم عبادتاه خداوند دادم.» ۱۰بعد اضافه کرده گفت: «این کتاب است که حلقیا به

من داده است.» آناه کتاب را برای پادشاه خواند.

۱۱وقت پادشاه کلمات کتاب تورات را شنید لباس خود را پاره کرد. ۱۲بعد به حلقیای

کاهن، اخیقام، پسر شافان، عبور، پسر میایا، شافان منش و ی دیر از مأمورین

خود، بنام عسایا امر کرده گفت: ۱۳«بروید از طرف من و مردم یهودا در بارۀ تعلیمات

این کتاب از خداوند راهنمائ بخواهید، زیرا پدران ما مطابق احام این کتاب رفتار

نردند، بنابران آتش خشم خداوند بر ما افروخته شد.»

۱۴پس حلقیای کاهن، اخیقام، عبور، شافان و عسایا پیش حلدۀ نبیه، زن شُالم، پسر

تقوه، نواسۀ حرحس که تحویلدار البسه بود، رفتند. حلدَه در قسمت دوم شهر اورشلیم

سونت داشت. آن ها منظور آمدن خود را به آنجا برای او بیان کردند. ۱۵او به آن ها

گفت: «پیش پادشاه خود برگردید و به او بوئید که خداوند، خدای اسرائیل م فرماید:

«به آن کس که شما را فرستاده است خبر بدهید ۱۶که من واقعاً بالئ بر سر اورشلیم و

ساکنین آن، قرار نوشتۀ این کتاب که پادشاه یهودا بحضور من قرائت کرد، آوردن

هستم، ۱۷زیرا آن ها مرا از یاد بردند و برای خدایان بیانه قربان کردند. با این کار خود

آتش خشم مرا چنان برافروختند که خاموش شدن نیست.» ۱۸اما در مورد پادشاه یهودا
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که شما را فرستاد تا از خداوند مشوره و راهنمائ بخواهد به او بوئید که خداوند،

خدای اسرائیل م فرماید: «تو کالم این کتاب را شنیدی، ۱۹و بخاطریه توبه کردی، سر

تواض خم نمودی، لباست را دریدی و پ بردی که من این شهر و ساکنین آنرا جزا

م دهم و نفرین م کنم، ۲۰بنابران دعایت را قبول کردم و بالئ را که بر سر اورشلیم

م آورم، تا که زنده باش نخواه دید، بله بعد از وفات تو آن کار را م کنم تا با خاطر

جم و روح آسوده از این جهان بروی.»» آن ها پیام او را به پادشاه رساندند.

یوشیا بت پرست را از بین م برد
(۳۳ ‐ ۲۹ ،۷ ‐ ۳ :۳۴ همچنین در دوم تواری)

۲۳ ۱یوشیا به تمام مو سفیدان یهودا و اورشلیم امر کرد که همۀ شان بحضور او جم
شوند. ۲پس هم ـ اهال یهودا و اورشلیم، کاهنان، انبیاء و مردم دیر از خورد تا

بزرگ، همراه شاه به عبادتاه خداوند رفتند. در آنجا پادشاه کتاب عهدنامه را که از

اه یافته بودند از سر تا به آخر برای شان قرائت کرد. ۳بعد پادشاه پیش ستونعبادت

ایستاد و پیمان با خداوند بست تا به موجب آن هم از احام، فرایض و اوامر

خداوند از دل و جان اطاعت کنند و مطابق شرایط که در کتاب ذکر شده اند رفتار

نمایند. مردم هم وعده دادند که به آن پیمان وفادار باشند.

۴پادشاه به حلقیا، رئیس کاهنان و سایر کاهنان و محافظین عبادتاه خداوند امر کرد تا

ظروف را که برای بعل، اَشیره و ستارگان ساخته بودند از عبادتاه بیاورند. بعد پادشاه

همه را در وادی قدرون سوختاند و خاکستر آن ها را به بیت ئیل برد. ۵او همه کاهنان

بت پرست را که پادشاه یهودا در معابد باالی تپه های شهرهای یهودا و اطراف اورشلیم

جهت ادای قربان برای بعل، آفتاب، مهتاب و ستارگان گماشته بودند، برطرف کرد.

۶بت اَشیره را که در عبادتاه خداوند بود بیرون آورد و در خارج اورشلیم، در وادی

قدرون به آتش زد و به خاکستر تبدیلش کرد و بعد خاک آنرا بر قبرهای مردم عوام

پاشید. ۷جای سونت لواطت گران را که در عبادتاه خداوند بود و زنها در آنجا برای
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بت اَشیره لباس م بافتند، ویران کرد. ۸او همه کاهنان را از شهرهای یهودا به اورشلیم

آورد. قرباناه هائ را که بر آن ها قربان تقدیم م شد ـ از جِب تا بئرشب نجس ساخت.

او همچنین قرباناه هائ را که در مدخل دروازۀ یوش، حاکم شهر، در سمت چپ

دروازۀ شهر بودند تخریب کرد. ۹گرچه کاهنان آن معابد اجازه نداشتند که در عبادتاه

خداوند خدمت کنند، اما از نان فطیریه برای دیر کاهنان تهیه م شد م خوردند.

۱۰معبد توفَت را که در وادی بن هنوم بود نجس ساخت تا کس نتواند پسر یا دختر خود

را برای مول در آتش قربان کند. ۱۱او اسپهای را که پادشاهان یهودا برای خدای

آفتاب وقف کرده بود، از آنجا بیرون کرد و عراده های آن ها را سوختاند. (اینها در

از مأمورین عالیرتبه بنام نتنمل اه یدروازه و در کنار اقامت معبد نزدی حویل

نهداری م شد.) ۱۲قرباناه هائ را که پادشاهان یهودا بر بام باالخانۀ آحاز، پادشاه

اسرائیل ساخته بودند با قرباناه هائ که منس در دو حویل عبادتاه خداوند آباد کرده

بود ویران ساخت و خاک و سن آن ها را در وادی قدرون انداخت. ۱۳او معابد باالی

تپه هائ را که سلیمان، پادشاه اسرائیل برای پرستش اَشتُورت، خدای منفور سیدون ها،

کموش، خدای منفور موآبیان و مول، خدای منفور عمونیان در شرق اورشلیم و در

جنوب کوه فساد ساخته بود نجس ساخت. ۱۴ستونها را ویران نمود و بت اَشیره را ذره

ذره کرد و جای آن را با استخوان های انسان پوشاند.

۱۵برعالوه قرباناه بیت ئیل و معابد بلندی را که یربعام، پسر نباط، یعن کس که مردم

اسرائیل را براه گناه برد، ساخته بود ویران کرد. معابد باالی تپه ها را به آتش زد و

خاکستر ساخت و اَشیره را هم سوختاند. ۱۶وقت یوشیا قبرها را بر سر کوه دید، امر کرد

که استخوان ها را از قبر بیرون کنند و بر سر قرباناه بسوزانند. به این ترتیب قرباناه

نجس شد و همانطوری که آن مرد خدا به یربعام پیشوئ کرده بود همه چیز موبمو

عمل گردید. ۱۷یوشیا پرسید: «این منار یادگار از کیست؟» مردم شهر جواب دادند:

«این مقبرۀ ی مرد خدا است که از یهودا آمد و او همین کاری را که تو امروز در حصۀ

قرباناه کردی پیشوئ نمود.» ۱۸یوشیا گفت: «مقبره را بحالش بذارید و

نبرید.» پس آن ها به استخوان های او و استخوان های آن نب استخوان هایش را به جائ
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که از سامره آمده بود دست نزدند. ۱۹یوشیا معابد باالی تپه ها را که پادشاهان اسرائیل در

شهرهای سامره ساخته و با آن کار خود خشم خداوند را برانیخته بودند از بین برد و

همان بالئ را که بر سر قرباناههای بیت ئیل آورد بر سر قرباناههای آنجا هم آورد.

۲۰تمام کاهنان بتخانه ها را بر سر همان قرباناه که خدمت م کردند بقتل رساند و

استخوان های انسانها را بر آن ها سوختاند. سپس به اورشلیم برگشت.

صمراسم برگزاری عید ف
(۱۹ ‐ ۱ :۳۵ همچنین در دوم تواری)

۲۱یوشیا به عموم مردم امر کرد که عید فص را برای تجلیل خداوند، خدای خود مطابق

کتاب پیمان برگزار کنند. ۲۲از زمان داوران که بر اسرائیل داوری م کردند تا آن روز

هی پادشاه از اسرائیل یا یهودا چنان عیدی را برگزار نرده بود. ۲۳به این ترتیب، بعد

از سالهای زیادی، در سال هجدهم سلطنت یوشیا عید فص در اورشلیم تجلیل شد.

۲۴یوشیا همچنین فالبین ها، جادوگران، بت های خان و همه انواع و وسایل بت پرستان

را از سرزمین یهودا و اورشلیم از بین برد، تا اوامر کتاب تورات که حلقیای کاهن آن را

در عبادتاه یافت، بجا آورده شود. ۲۵یوشیا از دل و جان بندگ خداوند را بجا آورد و

هی پادشاه، نه پیش از او و نه بعد از او، از احام تورات موس مثل یوشیا با ایمان

راس پیروی نرده بود.

۲۶با همۀ اینها از شدت خشم خداوند در مقابل یهودا کاسته نشد، زیرا خداوند از

کارهای منس متنفر بود. ۲۷خداوند فرمود: «مثلیه اسرائیل را از حضور خود راندم،

یهودا را هم از بین م برم. همچنین اورشلیم را که شهر برگزیدۀ من بود با عبادتاه که

نام خود را بر آن گذاشته بودم ترک م کنم.»

پایان سلطنت یوشیا
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(همچنین در دوم تواری ۳۵: ۲۰ ـ ۳۶: ۱)

۲۸بقیه وقای دوران سلطنت یوشیا و کار های او در کتاب تاری پادشاهان یهودا ذکر

شده اند. ۲۹در زمان حومت او فرعون نو، پادشاه مصر برای کم به پادشاه آشور در

کنار دریای فرات رفت و یوشیا برای مقابله شتافت، اما وقت با پادشاه مصر در مجِدو

مقابل شد، فرعون او را کشت. ۳۰مأمورینش جنازۀ او را ذریعۀ عراده از مجِدو به

اورشلیم حمل کردند و در مقبرۀ خودش بخاک سپردند. مردم یهودا پسرش، یهواحاز را

بجای او به پادشاه انتخاب کردند.

سلطنت یهواحاز بر یهودا
(۴ ‐ ۲ :۳۶ همچنین در دوم تواری)

۳۱یهواحاز بیست و سه ساله بود که بر تخت سلطنت نشست و مدت سه ماه در اورشلیم

پادشاه کرد. نام مادرش حموطل، دختر ارمیا و از اهال لبنَه بود. ۳۲او مثل اجداد خود

کارهائ کرد که در نظر خداوند زشت بود. ۳۳فرعون نو در رِبله، در سرزمین حمات، او

را در زندان انداخت تا دیر نتواند در اورشلیم سلطنت کند، و کشور یهودا را مجبور

کرد که ساالنه سه هزار و چهارصد کیلو نقره و س و چهار کیلو طال جزیه بدهد. ۳۴بعد

فرعون نو الیاقیم، ی دیر 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
(۸ ‐ ۵ :۳۶ همچنین در دوم تواری)

۳۵یهویاقیم بر مردم مالیه مقرر کرد تا از پول آن، نقره و طال خریده به فرعون نو

بفرستد.

۳۶یهویاقیم بیست و پن ساله بود که به سلطنت رسید و مدت یازده سال در اورشلیم
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پادشاه کرد. نام مادرش زُبیده، دختر فدایه و از مردم رومه بود. ۳۷او مثل پدران خود

در برابر خداوند گناه ورزید.

۲۴ ۱در زمان سلطنت یهویاقیم، نبوکدنزر، پادشاه بابل به یهودا حمله کرد. یهویاقیم
برای سه سال به او جزیه داد و بعد دست به شورش زد. ۲خداوند، قراریه به انبیای خود

فرموده بود، فوج مسل کلدانیان، ارامیان، مواب های و عمونیان را برای سرکوب و

نابودی یهودا فرستاد. ۳‐۴یعن این حمله بنابر اراده و امر خداوند صورت گرفت و

بخاطر گناهان که منس مرتب شد و خون هزاران مردم بیناه را ریخت و اورشلیم را

از خون آن ها پر کرد. بنابراین خداوند نخواست که او را ببخشد. ۵بقیه رویدادهای دوران

سلطنت یهویاقیم و کارروائ های او در کتاب تاری پادشاهان یهودا ذکر شده اند. ۶بعد

از آنه یهویاقیم فوت کرد پسرش، یهویاقیم جانشین او شد. ۷از آن ببعد پادشاه مصر

دیر برای حمله نیامد، زیرا پادشاه بابل جاهائ را که متعلق به مصر بود و از دریای

فرات تا وادی مصر وسعت داشت تصرف کرده بود.

یهویاقیم، پادشاه یهودا
(۱۰ ‐ ۹ :۳۶ همچنین در دوم تواری)

۸یهویاکین هجده ساله بود که به سلطنت رسید و مدت سه ماه در اورشلیم پادشاه کرد.

نام مادرش نَحوشطا، دختر اَلناتان و از اهال اورشلیم بود. ۹او مثل پدر خود با کارهای

بد و اعمال زشت خود خداوند را ناراض ساخت.

۱۰در دوران سلطنت او سپاه بابل به اورشلیم حمله کرد و آنرا محاصره نمود. ۱۱در وقت

محاصرۀ شهر نبوکدنصر خودش به اورشلیم آمد. ۱۲یهویاکین خود را همراه با مادر،

پسران و مأمورین و همچنان کارکنان قصر شاه به نبوکدنصر تسلیم کرد. پادشاه بابل در

سال هشتم سلطنت خود او را به اسارت برد.
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۱۳پادشاه بابل همه دارائ خزانه های عبادتاه خداوند و قصر شاه را با خود برد.

قراریه خداوند پیشوئ فرموده بود ظروف و آالت طالئ عبادتاه خداوند را که

سلیمان، پادشاه اسرائیل ساخته بود همه را شست. ۱۴نبوکدنصر تمام ساکنین اورشلیم

را با جنجویان، مأمورین، صنعتران و آهنرانش که جمله ده هزار نفر بودند با خود

برد و بغیر از فقیرترین مردم آنجا کس دیری باق نماند. ۱۵او همچنان یهویاکین،

مادر، زنها و مأمورین او را با اشخاص با رسوخ قوم از اورشلیم به بابل اسیر برد.

۱۶برعالوه، تمام مردان جن را که در حدود هفت هزار نفر بودند همراه با ی هزار

صنعتر و آهنر که در عین حال هم در فن جن با تجربه و آزموده بودند، اسیر

گرفت و به بابل فرستاد. ۱۷پادشاه بابل کاکای یهویاکین، متَنیا را بجای او پادشاه

ساخت و نامش را به زدِقیه تبدیل کرد.

صدقیا پادشاه یهودا
(همچنین در دوم تواری ۳۶: ۱۱ ‐ ۱۲؛ ارمیا ۵۲: ۱ ‐ ۳)

۱۸صدقیا بیست و ی ساله بود که شروع به سلطنت کرد و مدت یازده سال در اورشلیم

پادشاه بود. مادرش حموطل نام داشت. او دختر ارمیا و از اهال لبنَه بود. ۱۹او مثل

یهویاکین کارهائ کرد که خداوند را از خود ناراض ساخت. ۲۰بنابران خداوند چنان

خشمین 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 تواری ۳۶: ۱۳ ‐ ۲۱؛ ارمیا ۵۲: ۳ب ـ ۱۱)

۲۵ ۱در سال نهم سلطنت او که روز دهم ماه دهم بود، نبوکدنصر با تمام سپاه خود به
اورشلیم لشرکش کرد و آنرا محاصره نموده به دورادور آن سنر ساخت. ۲به این

ترتیب اورشلیم تا سال یازدهم سلطنت صدقیا در محاصره بود. ۳در نهم ماه چهارم آن
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سال قحط شدیدی در شهر پیدا شد که مردم چیزی برای خوردن نداشتند. ۴باالخره در

دیوار شهر رخنه کردند و باوجودیه شهر در محاصرۀ عساکر کلدانیان بود، هنام شب

پادشاه و سپاه او از راه دروازۀ بین دو دیوار پهلوی قصر شاه بطرف درۀ اُردن فرار

کردند. ۵اما سپاه کلدانیان به تعقیب شاه رفتند و در دشت اریحا به او رسیدند. تمام

عساکر شاه پراگنده شدند و او را ترک کردند. ۶سپس کلدانیان شاه را دستیر نموده

بحضور پادشاه بابل به رِبله بردند و در آنجا محاکمه و محوم شد. ۷پسران 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 عبادتاه
(همچنین در ارمیا ۵۲: ۱۲ ‐ ۳۳)

۸نبوزَرادان قوماندان لشر و مشاور نبوکدنصر، پادشاه بابل، در روز هفتم ماه پنجم سال

نوزدهم سلطنت نبوکدنصر وارد اورشلیم شد ۹و عبادتاه خداوند، قصر شاه و خانه های

مهم شهر را به آتش زد. ۱۰سپاهیان که با او بودند دیوار دورادور اورشلیم را ویران

کردند. ۱۱نبوزَرادان، قوماندان گارد مردمان باقیماندۀ شهر را با کسانیه طرفدار شاه

بودند به بابل اسیر برد، ۱۲اما بعض از مردم نادار و فقیر را برای باغبان و زراعت بجا

گذاشت.

۱۳کلدانیان ستونهای برنج، پایه ها و حوض برنج را که در عبادتاه خداوند بودند

شستند و با خود به بابل بردند. ۱۴‐۱۵آن ها همه چیزهائ را که از طال و نقره ساخته

شده بود، بشمول دی، بیل، گلیر، منقل و همه آالت برنج عبادتاه خداوند را با

اجاقها و خاک اندازها تاراج کردند. ۱۶مقدار برنج که در دو ستون، حوض بزرگ و

پایه های آن به کار رفته بود آنقدر زیاد بود که وزن کردن آن ها امان نداشت. ۱۷هردو

اندازه بودند. ارتفاع آن ها نُه متر و بلندی تاجهای سر آن ها ی ل و یستون هم ش

و نیم متر بود. شبه و انارهای گرداگرد تاجها همه برنج بودند.
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تبعید مردم یهودا به بابل
(همچنین در ارمیا ۵۲: ۲۴ ‐ ۲۷)

۱۸نبو زرادان رئیس کاهنان، یعن سرایا و کاهن رتبه دوم، سفَنیا را همراه با سه نفر از

دستۀ نظام را که قوماندان ی از افسران اه هم اسیر گرفت. ۱۹یمحافظین عبادت

بود با پن نفر از مشاورین شاه، معاون قوماندان سپاه که مأمور جلب و جم آوری

عسری بود و شصت نفر دیر که هنوز هم در شهر باق مانده بودند با خود گرفته

۲۰پیش پادشاه بابل در رِبله که مربوط سرزمین حمات بود برد. ۲۱در آنجا پادشاه بابل

همه را با شمشیر کشت. به این ترتیب مردم یهودا در بابل تبعید شدند.

جدَلیا، وال یهودا
(همچنین در ارمیا ۴۰: ۷ ‐ ۹؛ ۴۱: ۱ ‐ ۳)

۲۲پادشاه بابل جدَلیا، پسر اخیقام، نواسۀ شافان را بر مردم که با خود نبرده و در

سرزمین یهودا باق مانده بودند بعنوان وال مقرر کرد. ۲۳وقت مأمورین و سپاهیان که به

کلدانیان تسلیم نشده بودند، شنیدند که نبوکدنصر جدَلیا را بحیث وال انتخاب کرده

است، پیش جدَلیا در مصفه آمدند. اینها اسماعیل، پسر نَتَنیا، یوحانان، پسر قاری،

سرایا، پسر تَنحومت، نطوفات و یازَنیا، پسر معات بودند. ۲۴جدَلیا به آن ها گفت: «من

به شما وعده م دهم که خطری از طرف کلدانیان متوجه شما نیست و شما باید نترسید.

به زندگ تان در اینجا ادامه بدهید و خدمت پادشاه بابل را بنید. آنوقت آسوده و آرام

م شوید.» ۲۵اما در ماه هفتم آن سال اسماعیل، پسر نتنیا، نواسۀ الیشم که عضو

خاندان سلطنت بود با ده نفر از همراهان خود به مصفه رفت و به جدَلیا حمله کرد و او

را با یهودیان که با او بودند بقتل رساند. ۲۶آناه همه مردم ـ پیر و جوان ـ با افسران

نظام از ترس کلدانیان به مصر فرار کردند.
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آزادی یهویاکین
(همچنین در ارمیا ۵۲: ۳۱ ‐ ۳۴)

۲۷در سال س و هفتم تبعید یهویاکین، پادشاه یهودا، در بیست و هفتم ماه دوازدهم،

اویل مرودک پادشاه بابل شد. او یهویاکین را از زندان آزاد نمود. ۲۸با مهربان با او رفتار

کرد و به او مقام باال تر از همه کسان که در دربارش بودند داد. ۲۹پس یهویاکین لباس

زندان را از تن کشید و همیشه و همه روزه با خود شاه روبر سر ی میز غذا م خورد.

۳۰تا روزیه یهویاکین زنده بود مصارف و احتیاجات روزمره اش و هم مبلغ برای او از

طرف پادشاه پرداخته م شد.
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