ﮐﺘﺎب ﻋﺰرا
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﻋﺰرا در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻧﺒﺎﻟﮥ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﻮارﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را از ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ .ﻋﺰرا روﯾﺪادﻫﺎی آن زﻣﺎن را در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮح
ﻣ دﻫﺪ.
رﻫﺎﯾ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﮐﺎر ﺧﺪا ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﮐﻮروش اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ﻓﺎرس و درﺑﺎرﯾﺎن او را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرۀ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ را در ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨ ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪ و زﻣﯿﻨﮥ اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه را در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
در ﺣﺎﻟﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﯾﻌﻨ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻋﺰرا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺬﻫﺒ ﺧﻮد در وﻃﻦ ﺷﺎن ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و از ﻣﯿﺮاث روﺣﺎﻧ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮥ ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﺗﺒﻌﯿﺪ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱
اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه و وﻗﻒ ﮐﺮدن آن :ﻓﺼﻞ ۶ ‐ ۳
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﺰرا ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮥ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن :ﻓﺼﻞ ۱۰ ‐ ۷
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ﮐﻮرِش اﻣﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻣ دﻫﺪ

۱

۱

در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﮐﻮرِش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ارﻣﯿﺎی ﻧﺒ داده ﺑﻮد وﻓﺎ ﮐﺮد و ﮐﻮرِش را واداﺷﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺘﺒ زﯾﺮ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد:
۲

»اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮرِش ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻓﺎرس اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن

ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ درآورده و ﻣﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺗﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ در
۳

ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣ ﺷﻮد ،آﺑﺎد ﮐﻨﯿﺪ۴ .اﮔﺮ ﮐﺴ از اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دادن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ،و وﺳﺎﯾﻞ دﯾﺮ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺪاﯾﺎﺋ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا در اورﺷﻠﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﺬارﻧﺪ«.
۵آن وﻗﺖ ﺳﺮان ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﺎ و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺗﻤﺎم
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﺷﻮق اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوﻧﺪ و
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ۶ .ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دادن ﻫﺪاﯾﺎی ﻓﺮاوان از ﻗﺒﯿﻞ
ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن ،اﺷﯿﺎی ﻗﯿﻤﺘ ،و وﺳﺎﯾﻞ دﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺎن و ﻫﺪاﯾﺎﺋ
ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ.
۷ﮐﻮرِش ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻬﺎ و ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه از ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﺒﺪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺲ داد۸ .او اﯾﻦ ﻇﺮوف را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﺘَﺮدات ،رﺋﯿﺲ
ﺧﺰاﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﻬﻮدﯾﻪ ،داد۹ .‐۱۰ﻇﺮوف ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮح ﺑﻮد :ﺟﺎم ﻃﻼ ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﺪاﯾﺎ ﺳ ﻋﺪد ،ﺟﺎم ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﺪاﯾﺎ ﻫﺰار ﻋﺪد،
ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻣﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﻋﺪد ،ﺟﺎم ﻃﻼﺋ ﮐﻮﭼ ﺳ ﻋﺪد ،ﺟﺎم ﻧﻘﺮه ای ﮐﻮﭼ
ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ده ﻋﺪد ،ﺳﺎﯾﺮ ﻇﺮوف ﯾ ﻫﺰار ﻋﺪد.
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۱۱وﻗﺘ ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﭘﻨﺠﻬﺰار
و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺟﺎم ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺤﻤﯿﺎ (۷۳ ‐ ۴ :۷

۲

۱ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﺑﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدﯾﻪ

ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آن ﻫﺎ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ آن ﻫﺎ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺑﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔ
۲

ﻣﮐﺮدﻧﺪ .رﻫﺒﺮان آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :زِرﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﺸﻮع ،ﻧﺤﻤﯿﺎ ،ﺳﺮاﯾﺎ ،رﻋﯿﻼﯾﺎ،
ﻣﺮدِﺧﺎی ،ﺑِﻠﺸﺎن ،ﻣﺴﻔﺎر ،ﺑِﻐﻮای ،رِﺣﻮم ،و ﺑﻌﻨﻪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺟﻤ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح
اﺳﺖ۳ :‐۲۰ﻓﺮﻋﻮش ـ دو ﻫﺰار و ﯾﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻧﻔﺮ؛ ﺷﻔَﻄﯿﺎ ـ ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو
ﻧﻔﺮ؛ آرح ـ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ؛ ﻓَﺤﺖ ﻣﻮاب )ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺸﻮع و ﯾﻮآب( ـ دو ﻫﺰار و
ﻫﺸﺘﺼﺪ و دوازده ﻧﻔﺮ؛ ﻋﯿﻼم ـ ﯾﻬﺰار و دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ؛ زﺗﻮ ـ ﻧُﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ
و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ؛ زَﮐ ـ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ؛ ﺑﺎﻧ ـ ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﺎﺑﺎی ـ ﺷﺸﺼﺪ
و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ؛ اَزﺟﺪ ـ ﯾﻬﺰار و دوﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻧﻔﺮ؛ اَدوﻧﯿﻘﺎم ـ ﺷﺼﺪ و ﺷﺼﺖ
و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ؛ ﺑِﻐﻮای ـ دوﻫﺰار و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ؛ ﻋﺎدﯾﻦ ـ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ؛
آﻃﯿﺮ )از ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺰﻗﯿﺎ( ـ ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؛ ﺑﯿﺴﺎی ـ ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ؛ ﯾﻮره ـ
ﯾﺼﺪ و دوازده ﻧﻔﺮ؛ ﺣﺎﺷﻮم ـ دوﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ؛ ﺟﺒﺎر ـ ﻧﻮد و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ.
۲۱‐۳۵اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ :از ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ـ
ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ؛ از ﻧﻄﻮﻓﻪ ـ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ؛ از ﻋﻨﺎﺗﻮت ـ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﻋﺰﻣﻮت ـ ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ؛ از ﻗﺮﯾﺖ ﻋﺎرﯾﻢ ،ﮐﻔَﯿﺮه و ﺑﯿﺮوت ـ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ
و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ؛ از راﻣﻪ و ﺟِﺒ ـ ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻧﻔﺮ؛ از ﻣﻤﺎش ـ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و
دو ﻧﻔﺮ؛ از ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و ﻋﺎی ـ دوﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ؛ از ﻧﺒﻮ ـ ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻧﻔﺮ؛ از ﻣﻐﺒﯿﺶ
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ـ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻧﻔﺮ؛ از ﻋﯿﻼم ـ ﯾﻬﺰار و دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ؛ از ﺣﺎرﯾﻢ ـ
ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﻟُﻮد ،ﺣﺎدﯾﺪ و اُﻧُﻮ ـ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ؛ از ارﯾﺤﺎ ـ ﺳﯿﺼﺪ
و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ؛ از ﺳﻨﺎﺋﺖ ـ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﺳ ﻧﻔﺮ.
۳۶‐۳۹

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ :ﯾﺪَﻋﯿﺎ )از ﻧﺴﻞ ﯾﺸﻮع( ـ ﻧُﻬﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ

ﻧﻔﺮ؛ اﻣﯿﺮ ـ ﯾﻬﺰار و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻧﻔﺮ؛ ﻓَﺸﺤﻮر ـ ﯾﻬﺰار و دوﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ؛
ﺣﺎرﯾﻢ ـ ﯾﻬﺰار و ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ.
۴۰‐۴۲

ﺗﻌﺪاد ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ :ﯾﺸﻮع و ﻗَﺪﻣ ﺋﯿﻞ )از ﻧﺴﻞ ﻫﻮدوﯾﺎ( ـ ﻫﻔﺘﺎد و

ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ؛ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه )از ﻧﺴﻞ آﺳﺎف( ـ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؛ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن
ﻋﺒﺎدﺗﺎه )از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻠﻮم ،آﻃﯿﺮ ،ﻃَﻠﻤﻮن ،ﻋﻘﻮب ،ﺣﻄﯿﻄﺎ و ﺷﻮﺑﺎی( ـ ﯾﺼﺪ و ﺳ و
ﻧُﻪ ﻧﻔﺮ.
۴۳‐۵۴

از ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی زﯾﺮ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ :ﺻﯿﺤﺎ ،ﺣﺴﻮﻓﺎ ،ﺗﺒﺎﻋﻮت،

ﻗﯿﺮوس ،ﺳﯿﻌﻬﺎ ،ﻓﺎدون ،ﻟﺒﺎﻧﻪ ،ﺣﺠﺎﺑﻪ ،ﻋﻘﻮب ،ﺣﺎﺟﺎب ،ﺷَﻤﻼی ،ﺣﺎﻧﺎن ،ﺟِﺪﯾﻞ ،ﺟﺤﺮ،
راﯾﻪ ،رزﯾﻦ ،ﻧﻘﻮدا ،ﺟﺰام ،ﻋﺰه ،ﻓﺎﺳﯿ ،ﺑﯿﺴﺎی ،اَﺳﻨَﻪ ،ﻣﻌﻮﻧﯿﻢ ،ﻧَﻔﻮﺳﯿﻢ ،ﺑﻘﺒﻮق ،ﺣﻘﻮﻓﺎ،
ﺣﺮﺣﻮر ،ﺑﺰﻟُﻮت ،ﻣﺤﯿﺪا ،ﺣﺮﺷﺎ ،ﺑﺮﻗُﻮس ،ﺳﯿﺴﺮا ،ﺗﺎﻣ ،ﻧَﺼﯿ ،و ﺣﻄﯿﻔﺎ.
۵۵‐۵۷از ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی زﯾﺮ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ :ﺳﻮﻃﺎی ،ﻫﺴﻮﻓﺮت ،ﻓﺮودا،
ﯾﻌﻠﻪ ،درﻗﻮن ،ﺟِﺪﯾﻞ ،ﺷﻔَﻄﯿﺎ ،ﺣﻄﯿﻞ ،ﻓُﻮﺧَﺮتِ ،ﻇﺒﺎﺋﯿﻢ ،و آﻣ.
۵۸ﺟﻤ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد.
۵۹‐۶۰ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی دِﻻﯾﺎ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ ،و ﻧﻘﻮدا ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
از آﺑﺎدی ﻫﺎی ﺗﻞ ﻣﻠ ،ﺗﻞ ﺣﺮﺷﺎ ،ﮐﺮوب ،اَدان ،و اﻣﯿﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
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۶۱‐۶۲ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻪ از ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪارک ﻻزم را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ﻧﺴﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ :ﺣﺒﺎﯾﺎ ،ﻫﻘﻮس ،و ﺑﺮزِﻻی )ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ از دﺧﺘﺮان ﺑﺮزِﻻی
ﺟِﻠﻌﺎدی ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﺴﺮ ﺧﻮد را ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد (.ﭼﻮن آن ﻫﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ از وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻫﻨ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ.

۶۳

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار

ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪاد از ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﺬری ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ ﺷﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﻣﺮ آن
ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﻣ داﺷﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اورﯾﻢ و ﺗُﻤﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ) .اورﯾﻢ و
ﺗُﻤﯿﻢ دو ﭼﯿﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘ ﺑﺮدن ﺧﻮاﺳﺖ و ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﻣ ﺷﺪ(.
۶۴‐۶۷

ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ـ ﭼﻬﻞ و دوﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ؛

ﺧﺎدﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ )ﻫﻢ زن و ﻫﻢ ﻣﺮد( ـ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ؛ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن
)ﻫﻢ زن و ﻫﻢ ﻣﺮد( ـ دوﺻﺪ ﻧﻔﺮ؛ اﺳﭗ ـ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳ و ﺷﺶ راس؛ ﻗﺎﻃﺮ ـ دوﺻﺪ و
ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ؛ ﺷﺘﺮ ـ ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳ و ﭘﻨ؛ اﻻغ ـ ﺷﺸﻬﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ.
۶۸وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در اورﺷﻠﯿﻢ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﻀ از ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﺪاﯾﺎی
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺰرگ اورﺷﻠﯿﻢ در ﺟﺎی ﺳﺎﺑﻘﺶ دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
۶۹

ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺗﻮان ﺧﻮد ﮐﻤ ﮐﺮد و ﺟﻤ ﻫﺪاﯾﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺎﻟ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺼﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻃﻼ،

دوﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﻧﻘﺮه و ﺻﺪ ردای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣ ﺷﺪ.
۷۰ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن ،و ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدم در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،و ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺒﺎدﺗﺎه در ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﮥ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﺳﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺪادﺷﺎن ﻗﺒﻼ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد

۳

۱ﺗﺎ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ در ﺷﻬﺮ
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اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ۲و ﯾﺸﻮع ﺑﻦ ﯾﻮﺻﺎداق ،و ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،و زِرﺑﺎﺑﻞ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻟﺘ ﺋﯿﻞ ،ﻫﻤﺮاه اﻗﻮام ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دوﺑﺎره ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﻫﺪاﯾﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
۳

ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮔﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،آن ﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻘﺶ دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻄﻮر
۴

ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺻﺒﺤﺎﻫ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻫﺎ
را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ روز ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻫﻤﺎن روز را
۵

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،آن ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ را اﺟﺮاء ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻣﺎه ﻧﻮ و ﺗﻤﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﺎً اﻧﺠﺎم ﻣﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺪاﯾﺎی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﺧﺘﯿﺎری
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﺪ۶ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺷﺮوع
ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در اوﻟﯿﻦ روز ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ را
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد
۷ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﻮرۀ ﺳﻨ ﺗﺮاﺷﺎن و ﻧﺠﺎران ﭘﻮل دادﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺬا،
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎ و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻮر و ﺻﯿﺪون ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد و در
ﻋﻮض ﭼﻮب درﺧﺖ ﺳﺮو آزاد از ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻮرِش ،ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﺎه دوم ﺳﺎل
دوم ،آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .زِرﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﺸﻮع ،و ﺑﻘﯿﮥ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن آن ﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن
و ﻻوﯾﺎن ـ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر
ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۹ .ﯾﺸﻮع ﻻوی و ﭘﺴﺮان او و اﻗﻮاﻣﺶ ،ﻗﺪﻣ ﺋﯿﻞ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ )از ﺧﺎﻧﺪان
ﯾﻬﻮدا( ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت در آﺑﺎدی ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ) .ﻻوﯾﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﺣﯿﻨﺎداد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ(.
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۱۰وﻗﺘ ﻣﺮدم ﺗﻬﺪاب ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﭼﭙﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﮐﺮﻧﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻻوﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان آﺳﺎف ﺑﺎ داﯾﺮه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ ﺧﻮد ،در ﺟﺎی
ﻣﺨﺼﻮص اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
۱۱

آن ﻫﺎ اﺷﻌﺎری در ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺳﺮودﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺗﺮار ﻣﮐﺮدﻧﺪ:

»ﻧﯿﻮ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺑﺪی اﺳﺖ «.ﭼﻮن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﻬﺪاب ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ

۱۲

اﻏﻠﺐ

ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺒﻠ را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻬﺪاب ﻋﺒﺎدﺗﺎه دوﺑﺎره ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻘﯿﮥ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻮق و ﺧﻮﺷ ﺳﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ .ﻫﯿ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﺧﻮﺷ
را از ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ،ﭼﻮن آﻧﻘﺪر ﺻﺪای ﭼﯿ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ از
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر دور ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﺪ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه

۴

۱دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد
۲

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن زِرﺑﺎﺑﻞ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﯿﺪ و از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر،
اﺳﺮﺣﺪون ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورده ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ«.
۳زِرﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﺸﻮع ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮان ﻗﻮم ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻤ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﻮد آن را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﻮرِش ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻓﺎرس
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
۴آﻧﺎه ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻌ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ روﺣﯿﻪ و
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻧ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﻮﻧﺪ۵ .آن ﻫﺎ ﺣﺘ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘ ﻓﺎرس
رﺷﻮه ﻣ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻮرِش ﺗﺎ زﻣﺎن
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دارﯾﻮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد اورﺷﻠﯿﻢ
۶در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺎﯾﺎﺗ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
۷در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫ اُردﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑِﺸﻼم ،ﻣﺘَﺮدات و ﺗﺒﺌﯿﻞ و ﻫﻤﺎران آن ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻂ و
زﺑﺎن اراﻣ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣ ﺷﺪ.
۸

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رِﺣﻮم ،واﻟ ،و ﺷﻤﺸﺎﺋ ،ﻣﻨﺸ اﯾﺎﻟﺘ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را درﺑﺎرۀ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ اُردﺷﯿﺮ

ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
»۹از ﻃﺮف رِﺣﻮم ،واﻟ ،و ﺷﻤﺸﺎﺋ ،ﻣﻨﺸ اﯾﺎﻟﺘ ،و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آن ﻫﺎ ،ﻗﻀﺎت و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟ ارک ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺷﻮش و ﻋﯿﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ،

۱۰

ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

آﺷﻮر ﺑﺎﻧﯿﭙﺎل ﮐﺒﯿﺮ و ﻣﻘﺘﺪر از وﻃﻦ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮه و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻘﺎط در اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ«.
۱۱اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ:
»ﺑﻪ اُردﺷﯿﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،از ﻃﺮف ﺧﺎدﻣﯿﻨﺶ ،ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ ﻏﺮب درﯾﺎی ﻓﺮات۱۲ .ﻣﺎ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ،در ﺷﻬﺮ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﺑﺎدی دوﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﻄﺎﻧ و آﺷﻮﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .آن ﻫﺎ
ﺑﻪ آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد دﯾﻮارﻫﺎی آن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺰودی آن را ﺗﻤﺎم ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۳ .ای ﭘﺎدﺷﺎه،
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﯿﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺮدﻣﺶ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدداری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻋﺎﯾﺪات ﺧﺰاﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ۱۴ .ﭼﻮن
ﻣﺎ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ داﻧﯿﻢ ،ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ آﯾﺪ .ﭘﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﮐﻨﯿﻢ ۱۵اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﻨﺎدِ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﻧﻬﺪاری ﺷﺪه ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد.
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اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﭘ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﻏ ﺑﻮده اﺳﺖ و از
زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﯾﺎﻻت زﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻠ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۶

از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﯿﻞ ﮔﺮدد،

ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداره اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۱۷ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»ﺑﻪ رِﺣﻮم ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ،و ﺷﯿﻤﺸﺎﺋ ،ﻣﻨﺸ اﯾﺎﻟﺘ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺎران ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻮاﺣ ﻏﺮب درﯾﺎی ﻓﺮات زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از درود،

۱۸

ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﯾﺪ،

ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ۱۹ .ﻣﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آن دادم و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً
اورﺷﻠﯿﻢ از زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺪرت ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻮرﯾﺪه و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮ از ﻣﺮدم
ﯾﺎﻏ و ﺧﺮاﺑﺎر اﺳﺖ۲۰ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺮ آﻧﺠﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ
ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات ﻓﺮﻣﺎن راﻧﺪه و ﺑﺎج و ﺧﺮاج ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ۲۱ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن اﻣﺮی
ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻌﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ از آﺑﺎدی ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۲۲ .اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻓﻮراً ،ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ زﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ اﻣﭙﺮاﻃﻮری وارد ﺷﻮد ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ«.
۲۳ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﻪ ﻧﺎﻣﮥ اُردﺷﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای رِﺣﻮم ،ﺷﯿﻤﺸﺎﺋ و ﻫﻤﺎران ﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪ ،آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زور ﻣﺎﻧ آﺑﺎدی ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد
۲۴ﺗﺎ دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﮐﺎر آﺑﺎدی دوﺑﺎرۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﻄ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

۵

۱آﻧﺎه دو ﻧﺒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺣﺠ و زﮐﺮﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﻋﺪو( ﭘﯿﺎم ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۲ .وﻗﺘ زِرﺑﺎﺑﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻟﺘﯿﺌﯿﻞ و ﯾﺸﻮع ﻓﺮزﻧﺪ
۹ / ۲۳
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ﯾﻮﺻﺎدق ﭘﯿﺎم آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ دو
ﻧﺒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ.
۳

ﺗﺘﻨﺎﺋ واﻟ اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات ،ﺷﺘﺎرﺑﻮزﻧﺎﺋ ،و ﻫﻤﺎراﻧﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ

اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آن
را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟« ۴آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻤ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ۵ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﻮد .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب از دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ،اﻗﺪاﻣ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورﻧﺪ۶ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮔﺰارﺷ
ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ:
»۷ﺑﺮ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺎد.
۸

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﯾﻬﻮدﯾﻪ رﻓﺘﯿﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ

ﺳﻨﻬﺎی ﺑﺰرگ در ﺣﺎل آﺑﺎدی اﺳﺖ ،و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﭼﻮﺑ روی دﯾﻮارﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎد اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
۹آﻧﺎه از ﺳﺮان ﻗﻮم ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﭼﻪ ﮐﺴ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را
ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ.

۱۰

ﻣﺎ اﺳﺎﻣ آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ را از ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را

رﻫﺒﺮی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﻠ ﺳﺎزﯾﻢ.
۱۱آن ﻫﺎ در ﺟﻮاب ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد
ﻋﺒﺎدﺗﺎه او ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﯾ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ۱۲ .اﻣﺎ ﭼﻮن اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن را ﺧﺸﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ او اﺟﺎزه داد آن ﻫﺎ ﺑﻪ
اﺳﺎرت ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﮐﻪ از ﯾ ﺧﺎﻧﺪان ﮐﻠﺪاﻧ ﺑﻮد ،درآﯾﻨﺪ .ﻋﺒﺎدﺗﺎه وﯾﺮان و
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ۱۳ .آﻧﺎه ﮐﻮرِش در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ،
ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻨﺎی ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد۱۴ .او ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﮐﻪ
ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﮐﻮرِش ﺗﻤﺎم
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اﯾﻦ ﻇﺮوف را ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﯾﺎﻟﺖ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺤﻮﯾﻞ داد۱۵ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺒﺮد و
ﻋﺒﺎدﺗﺎه را در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻘﺶ دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزد۱۶ .ﭘﺲ ﺷﯿﺸﺒﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪ و ﺗﻬﺪاب
آن را ﻧﻬﺎد .ﺑﻨﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ«.
۱۷اﮐﻨﻮن ،اﮔﺮ اراده ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ اﺳﻨﺎدِ دﻓﺘﺮِ اوراقِ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد
و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻮرِش ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه را داده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،آﻧﺎه ﻣﺎ
را از ارادۀ ﺧﻮد در اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎه ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ«.

ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮرِش ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﻮد

۶

۱

دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ داد ﺗﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮده در دﻓﺘﺮ اوراق ﺳﻠﻄﻨﺘ در ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳ
۲

ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺷﻬﺮ اﮐﺒﺎﺗﺎن )ﻫﻤﺪان ﻓﻌﻠ (در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎد ﻃﻮﻣﺎری ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
»۳در اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺧﻮد ،ﮐﻮرِش ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ دوﺑﺎره در
ﻫﻤﺎن ﺟﺎی ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد .ﺑﻠﻨﺪی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺳ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض
آن ﻧﯿﺰ ﺳ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ۴ .دﯾﻮارﻫﺎی آن از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺳﻨ و ﯾ ﻻﯾﻪ ﭼﻮب ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
روﮐﺶ روی ﺳﻨﻬﺎ ـ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺧﺰاﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺋ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ از ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ آورده ﺑﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﻌﻨ ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ«.

دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ
۶آﻧﺎه دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب داد:
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»ﺑﻪ ﺗﺘﻨﺎﺋ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات ،ﺷَﺘَﺮ ﺑﻮزﻧﺎی و دﺳﺘﯿﺎران ﺷﺎن در ﻏﺮب
ﻓﺮات:
۷

ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و در ﺳﺎﺧﺘﻦ آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻨﯿﺪ .ﺑﺬارﯾﺪ واﻟ ﯾﻬﻮدﯾﻪ و
۸

رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪای ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ در آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرج آن ﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً از ﺧﺰاﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘ از ﻣﺪرک ﻣﺎﻟﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪۀ اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ وﻗﻔﻪ ای در ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ۹ .‐۱۰ﻫﺮ روز ،ﻃﺒﻖ اﺣﺘﯿﺎج ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﻗﻮچ ،ﺑﺮه ،ﯾﺎ ﮔﻨﺪم ،ﻧﻤ ،ﺷﺮاب و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ
ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۱

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺮد

ﮐﻨﺪ ﯾ ﺗﯿﺮ ﭼﻮﺑ از ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ اش ﮐﻨﺪه ،ﻧﻮک آن را ﺗﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻓﺮو ﺑﺮﻧﺪ ،و
ﺧﺎﻧﻪ اش را ﻧﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﺧﺎک ﮔﺮداﻧﻨﺪ۱۲ .ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﻫﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻠﺘ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را
وﯾﺮان ﮐﻨﺪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻦ ،دارﯾﻮش ،اﯾﻦ اﻣﺮ را داده ام .اﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺮا ﺷﻮد«.

ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۱۳آﻧﺎه ﺗﺘﻨﺎﺋ واﻟ اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات ،ﺷَﺘَﺮ ﺑﻮزﻧﺎی و ﺑﻘﯿﮥ ﻫﻤﺎران ﺷﺎن ﻫﺮﭼﻪ
دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ داده ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ۱۴ .رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪا،
ﺣﺠ و زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه اداﻣﻪ دادﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﺮﻣﺎن
ﮐﻮرِش ،دارﯾﻮش و اُردﺷﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
۱۵در روز ﺳﻮم ﻣﺎه »ادار« و در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ۱۶ .آﻧﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ـ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎی ﮐﻪ از
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ
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ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،آن ﻫﺎ ﺻﺪ ﮔﺎو ﻧﺮ ،دوﺻﺪ ﻗﻮچ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺑﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
دوازده ﺑﺰ ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ـ ﯾ ﺑﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ـ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۸آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮرات
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
۱۹

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺑﻌﺪ

ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

۲۰

ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮده ﭘﺎک ﺷﺪﻧﺪ .ﻻوﯾﺎن از ﻃﺮف

ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮف ﮐﺎﻫﻨﺎن و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﺮاﺳﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ۲۱ .ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﻫﺎی زﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﺧﻮردﻧﺪ۲۲ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮﺷ و ﺷﺎدﻣﺎﻧ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﻗﺮار داده ﺑﻮد در آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻋﺰرا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ وارد ﻣ ﺷﻮد

۷

۱ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫ اُردﺷﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺷﺨﺼ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻋﺰرا .او از ﻧﺴﻞ ﻫﺎرون ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ و ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮد :ﻋﺰرا ﭘﺴﺮ ﺳﺮاﯾﺎ،
ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ۲ ،ﭘﺴﺮ ﺷﻠﻮم ،ﭘﺴﺮ ﺻﺎدوق ،ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﻄُﻮب۳ ،ﭘﺴﺮ اَﻣﺮﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﺎ،
ﭘﺴﺮ ﻣﺮاﯾﻮت۴ ،ﭘﺴﺮ زِرﺣﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺰی ،ﭘﺴﺮ ﺑﻘ۵ ،ﭘﺴﺮ اَﺑﯿﺸُﻮع ،ﭘﺴﺮ ﻓﻨﯿﺤﺎس ،ﭘﺴﺮ
اَﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎرون.
۶‐۷ﻋﺰرا ﺷﺨﺼ ﺑﻮد ﻓﺎﺿﻞ و دارای داﻧﺶ ﻋﻤﯿﻖ در ﺷﺮﯾﻌﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻋﺰرا از ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﻫﺮﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﺑﻪ او ﻣ داد .در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ اُردﺷﯿﺮ ،ﻋﺰرا ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﮔﺮوﻫ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن ،ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮد از ﺑﺎﺑﻞ ﻋﺎزم اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ.

۸‐۹

آن ﻫﺎ در اوﻟﯿﻦ روز ﻣﺎه اول ،ﺑﺎﺑﻞ را

ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪا در روز اول ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.

۱۰

ﻋﺰرا ﺗﻤﺎم

زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دادن اﺣﺎم آن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺻﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ اُردﺷﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺰرا داد
۱۱اُردﺷﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﮥ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﺰرا ،ﮐﺎﻫﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﮐﻪ داﻧﺸ ﻋﻤﯿﻖ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﺎم
اﻟﻬ داﺷﺖ ،داد:
»۱۲از ﻃﺮف اُردﺷﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ و ﻋﺎﻟﻢ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن.
۱۳ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
۱۴

ﻣﻦ ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻔﺖ ﻣﺸﺎور ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺎًﻣﻮرﯾﺖ ﻣ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدﯾﻪ

ﺑﺮوی و وﺿ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ رﺳ ﮐﻨ و ﺑﺒﯿﻨ آﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻃﺎﻋﺖ ﻣ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ۱۵ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ای را ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻣﺸﺎورﯾﻨﻢ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫﺶ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮی۱۶ .ﺗﻮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ای را ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﺑﻞ ﺟﻤ ﻣﮐﻨ و ﻫﺪاﯾﺎﺋ را
ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺎﻫﻨﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪای ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺒﺮی.
۱۷ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ آن ﻫﺎ را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎو ،ﻗﻮچ ،ﺑﺮه ،ﻏﻼت و ﺷﺮاب ﻧﻤﺎﺋ و آن ﻫﺎ را
ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻋﺒﺎدﺗﺎه اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨ۱۸ .ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻗ
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ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ارادۀ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدت و ﻣﺮدﻣﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺻﺮف
ﮐﻨ۱۹ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻇﺮوﻓ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﺪه در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨ۲۰ .و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻧﯿﺎز داری ﻣ ﺗﻮاﻧ از
ﺧﺰاﻧﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﯿﺮی.
۲۱ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺰاﻧﻪ داران اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات اﻣﺮ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ و
ﻋﺎﻟﻢ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ۲۲ ،ﯾﻌﻨ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه،
ده ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﮔﻨﺪم ،دو ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﺷﺮاب ،دو ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﻧﻤ ﻓﻮراً ﺑﻪ او
داده ﺷﻮد.

۲۳

در ﺗﻬﯿﮥ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨ ﮐﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﻮد.

۲۴

اﺧﺬ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن ،ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن،

ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۵ﺗﻮ ،ﻋﺰرا ،ﺑﺎ ﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﺎن و داوراﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺧﺪای ﺗﻮ زﯾﺴﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﯾﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻦ .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﻤ داﻧﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزی.

۲۶

اﮔﺮ ﮐﺴ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪای ﺗﻮ ﯾﺎ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺠﺎزات ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ﻣﺮگ ،ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺼﺎدرۀ اﻣﻮال ﯾﺎ زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻋﺰرا ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﺪ
۲۷ﻋﺰرا ﮔﻔﺖ» :ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﻣﺎ! او ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫﺶ در اورﺷﻠﯿﻢ اﺣﺘﺮام ﮔﺬارد۲۸ .ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﻣﺸﺎورﯾﻨﺶ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎًﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ«.
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ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ

۸

۱

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺮان ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮐﻪ در ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫ

اُردﺷﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
۲‐۱۴

ﺟﺮﺷﻮم ،از ﺧﺎﻧﺪان ﻓﻨﯿﺤﺎس؛ داﻧﯿﺎل ،از ﺧﺎﻧﺪان اﯾﺘﺎﻣﺎر؛ ﺣﻄﻮش ﻓﺮزﻧﺪ ﺷَﻨﯿﺎ ،از

ﺧﺎﻧﺪان داود؛ زﮐﺮﯾﺎ ،از ﺧﺎﻧﺪان ﻓَﺮۇش ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮد دﯾﺮ ﮐﻪ اﺻﻞ و
ﻧﺴﺐ آن ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اَﻟﯿﻮ ﻋﯿﻨﺎی ﻓﺮزﻧﺪ زِرﺣﯿﺎ ،از ﺧﺎﻧﺪان ﻓَﺤﺖ ﻣﻮآب ،ﻫﻤﺮاه
دوﺻﺪ ﻣﺮد؛ ﺷَﻨﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ ،از ﺧﺎﻧﺪان زﺗﻮ ،ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﺻﺪ ﻣﺮد؛ ﻋﺎﺑﺪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺪﯾﻦ ،ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮد؛ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺘﻠﯿﺎ ،از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻼم ،ﻫﻤﺮاه
ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺮد؛ زَﺑﺪﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻔَﻄﯿﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﻫﺸﺘﺎد ﻣﺮد؛ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮآب ،ﺑﺎ دوﺻﺪ و ﻫﺠﺪه ﻣﺮد؛ ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎ ،از ﺧﺎﻧﺪان
ﺑﺎﻧ ،ﻫﻤﺮاه ﯾﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﺮد؛ زﮐﺮﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺑﺎی ،از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﺑﺎی ،ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﺸﺖ ﻣﺮد؛ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻘﺎﺗﺎن ،از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺰﺟﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﯾﺼﺪ و ده ﻣﺮد؛ اَﻟﯿﻔَﻠَﻂ،
ﯾﻌ ﺋﯿﻞ و ﺷﻤﻌﯿﻪ ،از ﺧﺎﻧﺪان اَدوﻧﯿﻘﺎم ،ﻫﻤﺮاه ﺷﺼﺖ ﻣﺮد )اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ(؛ از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻐﻮای ،ﻋﻮﺗﺎی و زﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﻣﺮد.

ﻋﺰرا در ﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻻوﯾﺎن اﺳﺖ
۱۵ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ اﻫﻮا ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﺟﻤ ﮐﺮدم و در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ
روز اردو زدﯾﻢ ،و درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻫﻨﺎن در ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻮد ،وﻟ از ﻻوﯾﺎن ﮐﺴ در
آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ۱۶ .ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮان ﻗﻮم ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی اَﻟﯿﻌﺰر ،ارﯾﺌﯿﻞ ،ﺷﻤﻌﯿﻪ ،اَﻟﻨﺎﺗﺎن،
ﯾﺎرﯾﺐ ،اَﻟﻨﺎﺗﺎن ،ﻧﺎﺗﺎن ،زﮐﺮﯾﺎ ،و ﻣﺸُﻼم و دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﯾﺎرﯾﺐ و اَﻟﻨﺎﺗﺎن را
اﺣﻀﺎر ﮐﺮدم۱۷ .آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺪو ،رﺋﯿﺲ ﻃﺎﯾﻔﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎﺳﻔﯿﺎ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ،
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ از او و ﻫﻤﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎدﻣﺎﻧ را ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ۱۸ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا آن ﻫﺎ ﯾ از ﻻوﯾﺎن را ﺑﻨﺎم ﺷﺮﺑﯿﺎ،
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از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻠ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ از ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادراﻧﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ۱۹ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺸَﺒﯿﺎ و اﺷﻌﯿﺎ را از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮاری ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از
ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران آن ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ۲۰ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،دوﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﮐﻪ اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه دﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ .اﺳﺎﻣ ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ دوﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺰرا ﻣﺮدم را ﺑﺮای دﻋﺎ و روزه ﻓﺮا ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ
۲۱

در آﻧﺠﺎ ،در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ اﻫﻮا ،از ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ روزه ﺑﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨ از

ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﺳﻔﺮ ﻣﺎ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ و اﻣﻮال
ﻣﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ۲۲ .ﻣﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﮐﺸﯿﺪم از ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾ ﺗﻌﺪاد از
ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺳﻮار ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ در ﺳﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ دﺷﻤﻨ از ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺮﮐﺴ ﮐﻪ از او رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﻣﺠﺎزات او ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد۲۳ .ﭘﺲ ﻣﺎ
روزه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺧﻮدش از ﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ و او ﻫﻢ دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺎ را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد.

ﻫﺪاﯾﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه داده ﺷﻮد
۲۴از ﺑﯿﻦ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺷﺮﺑﯿﺎ ،ﺣﺸﺎﺑﯿﺎ ،و ده ﻧﻔﺮ دﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم۲۵ .آﻧﺎه ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮه و ﻇﺮوﻓ را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ او و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﺒﺎدﺗﺎه داده ﺑﻮدﻧﺪ وزن ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺳﭙﺮدم.
۲۶‐۲۷آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﻧﻘﺮه ـ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺗُﻦ؛ ﺻﺪ ﻋﺪد ﻇﺮوف
ﻧﻘﺮه ﺋ ﺑﻪ وزن ـ ﻫﻔﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام؛ ﻃﻼ ـ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام؛ ﺑﯿﺴﺖ ﻋﺪد ﺟﺎم
ﻃﻼ ﺑﻪ وزن ـ ﻫﺸﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام؛ دو ﻋﺪد ﺟﺎم ﺑﺮﻧ اﻋﻠ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ارزش ﺟﺎﻣﻬﺎی ﻃﻼ.
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۲۸ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﻤﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ،ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪس اﺳﺖ۲۹ .ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه در ﺣﻔﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖِ آن ﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ،در اﻃﺎق ﮐﺎﻫﻨﺎن ،آن ﻫﺎ را وزن
ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و رﻫﺒﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ«.

۳۰

ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن

و ﻻوﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﻇﺮوف را ﺗﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
۳۱

در روز دوازدﻫﻢ ﻣﺎه اول ،ﻧﻬﺮ اﻫﻮا را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ و ﻋﺎزم اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪﯾﻢ .ﺧﺪای ﻣﺎ در

ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎ را از ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻨﺎن و راﻫﺰﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮد۳۲ .وﻗﺘ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺳﻪ روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ۳۳ .در روز ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه رﻓﺘﯿﻢ .ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و
ﻇﺮوف را وزن ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮﯾﻤﻮت ﻓﺮزﻧﺪ اورﯾﺎ دادﯾﻢ .اَﻟﻌﺎزار ﻓﺮزﻧﺪ
ﻓﻨﯿﺤﺎس و دو ﻧﻔﺮ از ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﯾﻮزاﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺸﻮع و ﻧﻮﻋﺪﯾﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑِﻨﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او
ﺑﻮدﻧﺪ۳۴ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺮده و وزن ﺷﺪ و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻣﻠ از آن ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
۳۵ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺎﺋ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮﺧﺘﻨ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد .آن ﻫﺎ دوازده ﮔﺎو ﻧﺮ ،ﻧﻮد و ﺷﺶ ﻗﻮچ و
ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺑﺮه را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،دوازده ﺑﺰ را ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺼﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۳۶ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ای را ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ
داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺎم و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات دادﻧﺪ ،و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻫﻢ
از ﻣﺮدم و ﭘﺮﺳﺘﺶ آن ﻫﺎ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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آﮔﺎﻫ ﻋﺰرا از ازدواج ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن

۹

۱

ﺑﻌﺪ از آن ،رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﯾﻬﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن از اﻗﻮام

ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺮدم آﻣﻮن ،ﻣﻮآب ،ﻣﺼﺮ و ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن ،ﻓﺮزﯾﺎن ،ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن
و اﻣﻮرﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﺪا ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭘﯿﺮوی ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
۲و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدی ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ازدواج ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا آﻟﻮده
ﻣ ﺷﻮد .رﻫﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ۳ .وﻗﺘ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪم از
ﺷﺪت ﻏﻢ ﻟﺒﺎس ﺧﻮﯾﺶ را درﯾﺪم ،ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ و روی ﺧﻮد را ﮐﻨﺪم و از ﺷﺪت ﻏﻢ و
۴

ﻧﺎراﺣﺘ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدم .ﺗﺎ وﻗﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺎﻣﺎﻫ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در آﻧﺠﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺪوه و
ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪم ،و ﻣﺮدم ﺑﺘﺪرﯾ اﻃﺮاف ﻣﻦ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ ـ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻣﻮرد ﮔﻨﺎه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
۵ﻣﻮﻗ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺷﺎﻣﺎﻫ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻨﻮز ﻟﺒﺎس ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﻨﻢ ﺑﻮد ،از ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻢ و
اﻧﺪوه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ .زاﻧﻮ زدم و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم۶ ،و ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪا ،آﻧﻘﺪر ﺷﺮﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺮ ﺧﻮد
را در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻢ .ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺳﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻣ رﺳﺪ۷ .از دوران اﺟﺪاد ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻓﺮاواﻧ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﯾﻢ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ .آن ﻫﺎ ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،اﻣﻮال ﻣﺎ را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻏﻼﻣ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪه اﯾﻢ و رﺳﻮاﺋ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ۸ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮای
ﻣﺪﺗ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻄﻒ ﮐﺮده ای ﺗﺎ ﻋﺪه ای از ﻣﺎ از اﺳﺎرت ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺪس
در آﺳﻮدﮔ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردی ﺗﺎ دل و
دﯾﺪۀ ﻣﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد و ﻧﯿﺮوی ﺗﺎزه ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ۹ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﻏﻼم ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟ ﺗﻮ ﻣﺎ را در
ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻼﻣ ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨ ،ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪی ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺎرس ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ،
و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻮ را ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد
دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،و در اﯾﻨﺠﺎ ،در ﯾﻬﻮدﯾﻪ و اورﺷﻠﯿﻢ ،در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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۱۰اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده دﯾﺮ ﭼﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﺋﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ از اﺣﺎم
ﺗﻮ ،ای ﺧﺪا۱۱ ،ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﻣﺎ داده ای ﺗﻤﺮد ﮐﺮده اﯾﻢ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و اﯾﻦ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و
ﻗﺒﯿ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۲

آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﯾﻢ و آن را ﺗﺎ اﺑﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﺑﺬارﯾﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿ وﻗﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ازدواج ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺎری
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺳﻌﺎدت آن ﻫﺎ ﺷﻮد.

۱۳

ﺣﺘ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﻤﻪ ﻣﺠﺎزات و ﺳﺨﺘ ﮐﻪ

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ،ای ﺧﺪا ،ﻣﺎ را ﮐﻤﺘﺮ از
آﻧﭽﻪ ﺳﺰاوار ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده ای و ﺑﻪ ﻣﺎ رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﯿﺪه ای۱۴ .ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﻫﻢ
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ ازدواج ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺗﻮ ﻗﻬﺮ ﻧﺨﻮاﻫ ﺷﺪ و
ﻣﺎ را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫ ﺑﺮد؟ ۱۵ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮ ﻋﺎدﻟ ،وﻟ
ﺑﺎز ﻫﻢ اﺟﺎزه داده ای ﻣﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﯿﻢ و
ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻟﯿﺎﻗﺖ آﻧﺮا ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ«.

ﺟﺪاﺋ از زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی

۱۰

۱

وﻗﺘ ﻋﺰرا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد و ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن

اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﺮد ،ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،زن و ﻣﺮد و ﮐﻮدک ،ﻫﻤﻪ دور او ﺟﻤ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺨﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲ .آﻧﺎه ﺷَﻨﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻬ ﺋﯿﻞ از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻼم ﺑﻪ ﻋﺰرا
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻋﻬﺪ و وﻓﺎی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﺴﺘﻪ اﯾﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﯿﺪی وﺟﻮد دارد۳ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺟﺪاً ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ از زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﺗﻮ و
آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺘﺮام ﻣﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻮﺋﯿﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،و آﻧﭽﻪ را
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد۴ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪۀ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﻣﺎ
را در اﻧﺠﺎم آن رﻫﺒﺮی ﮐﻦ و ﻣﺎ از ﺗﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
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۵ﭘﺲ ﻋﺰرا از رﻫﺒﺮان ﻗﻮم و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷَﻨﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ۶ .ﺑﻌﺪ از آن از ﭘﯿﺸﺮوی
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ اﻃﺎق ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ رﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑ اﯾﻤﺎﻧ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن در ﻣﺎﺗﻢ و ﻏﺼﻪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
۷ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ اورﺷﻠﯿﻢ و ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﻣﺮ رﻫﺒﺮان ﻗﻮم در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ۸ ،و اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻇﺮف ﺳﻪ
روز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺗﻤﺎم اﻣﻮال او ﻣﺼﺎدره و ﺧﻮدش از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۹ .ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ
روز ،ﯾﻌﻨ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎه ﻧﻬﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺻﺤﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪی ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ و
ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮا و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ.
۱۰ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ازدواج ﺗﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺰوده اﯾﺪ۱۱ .ﭘﺲ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮﯾﺶ ،اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﻧﯿ ﺧﻮد او را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزﯾﺪ .ﺧﻮد را از ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و از دﺳﺖ زﻧﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﺪ«.
۱۲ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺋ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
۱۳آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪی ﻣ ﺑﺎرد ،ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در
اﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﺪون ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﻇﺮف ﯾ ﯾﺎ دو روز
اﻧﺠﺎم داد ،ﭼﻮن ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﯾﻢ۱۴ .اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺳﺮان ﻗﻮم ﻣﺎ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎه ﻫﺮ ﮐﺲ زن ﺑﯿﺎﻧﻪ دارد ،در ﯾ
وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻫﻤﺮاه رﻫﺒﺮان و داوران ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪا در
اﯾﻦ ﻣﻮرد رﻓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ۱۵ «.ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﻓﺮزﻧﺪ
ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ و ﯾﺤﺰﯾﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻘﻮه ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸُﻼم و ﯾ ﻻوی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷَﺒﺘﺎﺋ ﺑﺮ ﺧﻮردار
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ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۶

ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ از

ﺑﯿﻦ ﺳﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮادی را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﻧﺎﻣﻬﺎی آن ﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .در روز اول ﻣﺎه دﻫﻢ آن ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ،

۱۷

و در ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻣﻠ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ

ﺑﺎ زﻧﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.

ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ
۱۸ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ زﻧﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺸﻮع ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﻮﺻﺎداق و
ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﻌﺴﯿﺎ ،اَﻟﯿﻌﺰر ،ﯾﺎرﯾﺐ و ﺟﺪَﻟﯿﺎ۱۹ .آن ﻫﺎ ﻗﻮل دادﻧﺪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ ،و
در ﺿﻤﻦ ﯾ ﻗﻮچ ﺑﺮای آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ۲۰ .از ﺧﺎﻧﺪان اﻣﯿﺮ :ﺣﻨﺎﻧ و
زَﺑﺪﯾﺎ۲۱ .از ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎرﯾﻢ :ﻣﻌﺴﯿﺎ ،اﯾﻠﯿﺎ ،ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻋﺰﯾﺎ۲۲ .از ﺧﺎﻧﺪان ﻓَﺸﺤﻮر:
اَﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻧﺘﻨﺎﺋﯿﻞ ،ﯾﻮزاﺑﺎد ،و اَﻟﻌﺎﺳﻪ.
۲۳از ﻻوﯾﺎن :ﯾﻮزاﺑﺎد ،ﺷﻤﻌ ،ﻗَﻼﯾﺎ )ﮐﻪ ﻗَﻠﯿﻄﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد( ،ﻓَﺘَﺤﯿﺎ ،ﯾﻬﻮدا ،و
اَﻟﯿﻌﺰر.
۲۴از ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن :اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ.
از ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه :ﺷﻠﻮم ،ﻃﺎﻟَﻢ و اُوری.
۲۵و ﺑﻘﯿﻪ :از ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺮﻋﻮش :رﻣﯿﺎ ،ﯾِﺰِﯾﺎ ،ﻣﻠﯿﺎ ،ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ ،اَﻟﻌﺎزار ،ﻣﻠﯿﺎ و ﺑﻨﺎﯾﺎ۲۶ .از
ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻼم :ﻣﺘَﻨﯿﺎ ،زَﮐَﺮﯾﺎ ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،ﻋﺒﺪی ،ﯾﺮﯾﻤﻮت ،و اﯾﻠﯿﺎ۲۷ .از ﺧﺎﻧﺪان زﺗﻮ:
اَﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی ،اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ،ﻣﺘَﻨﯿﺎ ،ﯾﺮﯾﻤﻮت ،زاﺑﺎد ،و ﻋﺰﯾﺰا۲۸ .از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﺑﺎی :ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن،
ﺣﻨَﻨﯿﺎ ،زَﺑﺎی ،و ﻋﺘﻼی۲۹ .از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﻧ :ﻣﺸُﻼم ،ﻣﻠﻮک ،ﻋﺪاﯾﺎ ،ﯾﺎﺷﻮب ،ﺷﺎل ،و
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راﻣﻮت۳۰ .از ﺧﺎﻧﺪان ﻓَﺤﺖ ﻣﻮآب :ﻋﺪﻧﺎ ،ﮐَﻼل ،ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ،ﻣﺘَﻨﯿﺎ ،ﺑﺰل ﺋﯿﻞ ،ﺑِﻨﻮی،
ﻣﻨَﺴ۳۱ .‐۳۲از ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎرﯾﻢ :اَﻟﯿﻌﺰر ،اﺷﯿﺎ ،ﻣﻠﯿﺎ ،ﺷﻤﻌﯿﻪ ،و ﺷَﻤﻌﻮن ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﻠﻮک،
ﺷَﻤﺮﯾﺎ۳۳ .از ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎﺷﻮم :ﻣﺘﻨﺎی ،ﻣﺘﺎﺗﻪ ،زاﺑﺎد ،اَﻟﯿﻔَﻠَﻂ ،ﯾﺮﯾﻤﺎی ،ﻣﻨَﺴ و ﺷﻤﻌ.

۳۴‐

۳۷

از ﺧﺎﻧﺪان ﺑﺎﻧ :ﻣﻌﺪای ،ﻋﻤﺮام ،اوﯾﻞ ،ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﺑِﯿﺪِﯾﺎ ،ﮐَﻠﻮﻫ ،وﻧﯿﺎ ،ﻣﺮﯾﻤﻮت ،اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ

ﻣﺘَﻨﯿﺎ ،ﻣﺘﻨﺎی ،ﯾﻌﺴﻮ.

۳۸‐۴۲

از ﺧﺎﻧﺪان ﺑِﻨﻮی :ﺷﻤﻌ ،ﺷﻠﻤﯿﺎ ،ﻧﺎﺗﺎن ،ﻋﺪاﯾﺎ ،ﻣﻨَﺪﺑﺎی،

ﺷﺎﺷﺎی ،ﺷﺎرای ،ﻋﺰرﺋﯿﻞ ،ﺷﻠﻤﯿﺎ ،ﺷَﻤﺮﯾﺎ ،ﺷﻠﻮم ،اَﻣﺮﯾﺎ ،و ﯾﻮﺳﻒ.

۴۳

از ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮ:

ﯾﻌ ﺋﯿﻞ ،ﻣﺘﺘﯿﺎ ،زاﺑﺎد ،زَﺑﯿﻨﺎ ،ﯾﺪُو ،ﯾﻮﺋﯿﻞ و ﺑﻨﺎﯾﺎ.
۴۴

ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ ﻣﺮدان از زﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد دارای اوﻻد ﺑﻮدﻧﺪ.
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