ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اداﻣﮥ ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از روزﻫﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔ داود ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣ رﺳﺪ ،آﻏﺎز
ﻣﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ و او ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﺳﻠﯿﻤﺎن آرزوی
ﭘﺪرش داود را ﺑﺎ اﻋﻤﺎر ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺸﻬﻮر ﯾﻌﻨ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻤﯿﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ
از وﻓﺎت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ و ﺟﻨﻮﺑ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺎررواﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﯾ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
وﻓﺎداری و ﺻﺪاﻗﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن،
ﺑﻠﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﻗﻮم ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻓﺎداری و ﺻﺪاﻗﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدن ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ
ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ اﮐﺜﺮاً در ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
در ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﯾﻌﻨ در ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮﻋﻼوۀ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪا ﻣﺜﻞ اﯾﻠﯿﺎ و
اﻟﯿﺸ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺨﻨﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻮﺷﺪار ﻣ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﻧﻨﻨﺪ،
از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدن ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﻤﺮد و ﺳﺮﮐﺸ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ.
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
دوران آﺧﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ داود :ﻓﺼﻞ ۱۲ :۲ ‐ ۱ :۱
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺷﻮد :ﻓﺼﻞ ۴۶ :۲ ‐ ۱۳ :۲
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾ ﺳﻠﯿﻤﺎن :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۳
اﻟﻒ :ﺳﺎﻟﻬﺎی اول :ﻓﺼﻞ ۴ ‐ ۳
ب :ﺑﻨﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه :ﻓﺼﻞ ۸ ‐ ۵
ج :ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ :ﻓﺼﻞ ۱۱ ‐ ۹
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ :ﻓﺼﻞ ۲۲ ‐ ۱۲
اﻟﻒ :ﺷﻮرش ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎل :ﻓﺼﻞ ۲۰ :۱۴ ‐ ۱ :۱۲
ب :ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۳۴ :۱۶ ‐ ۲۱ :۱۴
ج :اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒ :ﻓﺼﻞ ۱۹ ‐ ۱۷
د :آﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۴۰ :۲۲ ‐ ۱ :۲۰
ه :ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و اﺧﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۵۳ ‐ ۴۱ :۲۲

ﺗﻼش ﻗﺪرت

۱

۱

وﻗﺘ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﯿﻠ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮﻗﺪر او را ﻟﺒﺎس ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﮔﺮم ﻧﻤ ﺷﺪ.

۲ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮﯾﻀ ﺷﺎه ﯾ ﻋﻼج دارد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ای را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺘ و
۳

ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺷﺎه ﮔﺮم ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در آﻏﻮش ﺷﺎن ﺑﺨﻮاﺑﺪ «.ﭘﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎﺋ رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺸﻨ را ﺑﻨﺎم اَﺑﯿﺸَ ﮐﻪ
از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮﻧﻢ ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه آوردﻧﺪ۴ .آن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺎه
ﺷﺮوع ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ او راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴ ﻧﺪاﺷﺖ.
۵در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﭘﺴﺮ داود ،اَدوﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺣﺠﯿﺖ ﺑﻮد ،دﻋﻮای ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﮐﻨﻢ «.او ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻋﺮاده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺎﻃﺮ ﮐﻪ
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۶

ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﺑﺪوﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﭘﺪرش ﻫﯿﭽﺎﻫ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﮐﺮد و ﻧﻤ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﻓﻼن ﮐﺎر را ﮐﺮدی .او در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾ ﺟﻮان ﺧﻮﺷﭽﻬﺮه ﻫﻢ ﺑﻮد .ﻣﺎدرش او را ﺑﻌﺪ از
۷

اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮد .اَدوﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺸﻮره ﮐﺮد و آن ﻫﺎ ﺑﻪ او
۸

وﻋﺪۀ ﮐﻤ دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ ،ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ،ﺷﻤﻌ ،رﯾﻌ و
اﻋﻀﺎی ﮔﺎرد ﺷﺎﻫ از اَدوﻧﯿﺎ ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﺮدﻧﺪ.
۹اَدوﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ روﺟِﻞ رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو و ﺑﺮه ﻫﺎی ﭼﺎق و ﭼﻠﻪ را در ﭘﯿﺶ ﺳﻨ ﻣﺎر
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد و ﺑﺮادرﻫﺎ ،ﯾﻌﻨ ﭘﺴﺮان دﯾﺮ ﺷﺎه را ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ درﺑﺎر ﺷﺎه ﯾﻬﻮدا دﻋﻮت ﻧﻤﻮد.

۱۰

اﻣﺎ

ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ،ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ و رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣ و ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را دﻋﻮت ﻧﺮد.
۱۱آﻧﺎه ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺘﺸﺒ ،ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ اَدوﻧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺑﺪون اﻃﻼع
آﻗﺎی ﻣﺎ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ۱۲ﺑﻨﺎﺑﺮان اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺟﺎن ﺧﻮدت و ﭘﺴﺮت ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﻦ!

۱۳

ﻓﻮراً ﭘﯿﺶ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮو و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻮ:

»آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰت وﻋﺪه دادی و ﮔﻔﺘ» :ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺴﺮت ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ «.ﭘﺲ ﭼﺮا اَدوﻧﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ۱۴و در ﺣﯿﻦ ﺻﺤﺒﺘﺖ ﺑﺎ
ﺷﺎه ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣ آﯾﻢ و ﺣﺮﻓﺖ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ«.
۱۵ﭘﺲ ﺑﺘﺸﺒ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺷﺎه رﻓﺖ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و اَﺑﯿﺸَ ﺧﺪﻣﺖ او را
ﻣﮐﺮد۱۶ .ﺑﺘﺸﺒ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻢ ﮐﺮد و ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ؟« ۱۷زﻧﺶ ﺟﻮاب داد:
»ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه دادی و ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮردی و ﮔﻔﺘ» :ﭘﺴﺮت،
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ۱۸ «.ﺣﺎﻻ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اَدوﻧﯿﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮ از ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع ﻧﺪاری۱۹ .او ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو و ﺑﺮه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺮان ﺷﺎه را ﺑﺸﻤﻮل اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ و ﯾﻮآب ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه را دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺳﻠﯿﻤﺎن دﻋﻮت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ۲۰ .ﺣﺎﻻ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻮ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﺋ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ۲۱ .در ﻏﯿﺮ آن وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه از
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ﺟﻬﺎن ﺑﺮود و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎﯾﺘﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.
۲۲ﻫﻨﻮز ﺣﺮف ﺑﺘﺸﺒ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ﻫﻢ آﻣﺪ۲۳ .ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ
آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯿﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه آﻣﺪ ،ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ۲۴ .و ﮔﻔﺖ» :ای
ﭘﺎدﺷﺎه ،آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اَدوﻧﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؟ ۲۵زﯾﺮا اﻣﺮوز رﻓﺖ و
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺎق را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد .ﺷﻬﺰاده ﻫﺎ ،ﯾﻮآب ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه
و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ را ﻫﻢ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﺣﻀﻮر او ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :زﻧﺪه ﺑﺎد اَدوﻧﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه!«

۲۶

اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺗﺎن ،ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ ،ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮی ﭘﺴﺮ

ﯾﻬﻮﯾﺎداع و ﺳﻠﯿﻤﺎن را دﻋﻮت ﻧﺮد۲۷ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﺑﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪادﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻗﺎﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ«.

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺷﻮد
۲۸داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮاب داد» :ﺑﺘﺸﺒ را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯿﺪ «.او آﻣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎد.
۲۹ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ وﻋﺪه
ﻣ دﻫﻢ ۳۰و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺖ وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﯾﻨ اﻣﺮوز ﺑﺎز
ﻫﻤﺎن ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺗﺮار ﻣﮐﻨﻢ۳۱ «.آﻧﺎه ﺑﺘﺸﺒ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده اﺣﺘﺮام ﺑﺠﺎ آورد و
ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﺑﺎد داود ﭘﺎدﺷﺎه!«
۳۲ﺑﻌﺪ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ ،ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮی ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.وﻗﺘ آن ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ۳۳ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺮا ﻫﻤﺮاه ﺗﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎن را
ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼ ﻣﻦ ﺳﻮار ﮐﻨﯿﺪ .او را ﺑﻪ ﺟﯿﺤﻮن ﺑﺒﺮﯾﺪ۳۴ .و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ در آﻧﺠﺎ
ﺗﺎج ﺷﺎﻫ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺬارﻧﺪ و او را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ
ﺑﻮﯾﻨﺪ» :زﻧﺪه ﺑﺎد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه!« ۳۵او ﭘﯿﺶ و ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و او را ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
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ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ .زﯾﺮا ﻣﻦ او را ﺣﻤﻔﺮﻣﺎی ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام«.
ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!

۳۶

ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ

۳۷

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﻗﺎی ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺪدﮔﺎر

داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ! و ﺗﺨﺖ و ﺑﺨﺖ او را ﺑﺮﺗﺮ و ﻋﺎﻟﯿﺘﺮ از داود
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮداﻧﺪ«.
۳۸

ﭘﺲ ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ ،ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ،ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ داود

ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮار ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﯿﺤﻮن آوردﻧﺪ۳۹ .در آﻧﺠﺎ ﺻﺎدوق ﯾ ﺑﻮﺗﻞ روﻏﻦ را از ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آن ﺳﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﺴ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻧﺪه ﺑﺎد
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه!« ۴۰و ﻫﻤ ﺑﺪﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻮای ﻧَ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷ زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
زﻣﯿﻦ از آواز آن ﻫﺎ ﺑﻠﺮزه آﻣﺪ.
۴۱وﻗﺘ اَدوﻧﯿﺎ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن او از ﺧﻮردن ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،آواز آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﺻﺪای ﺳﺮﻧﺎ
ﺑﻮش ﯾﻮآب رﺳﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻏﻠﻐﻠﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟«

۴۲

او ﻫﻨﻮز ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﺮده

ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ آﻣﺪ .اَدوﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ داﺧﻞ ﺷﻮ .ﺗﻮ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﯿ ﻫﺴﺘ
و ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺒﺮی ﺧﻮش آورده ای۴۳ «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺟﻮاب داد» :ﻧﺨﯿﺮ ،زﯾﺮا داود ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را
ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۴۴ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ ،ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ،ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮار ﮐﻨﻨﺪ.

۴۵

ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ﺳﻠﯿﻤﺎن را در ﺟﯿﺤﻮن ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴ ﮐﺮده اﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﮐﻨﺎن ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده و ﺷﻬﺮ ﭘﺮ از ﺷﻮر و ﻏﻠﻐﻠﻪ
اﺳﺖ .آن آوازی را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﻏﻠﻐﻠﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮد.
اﺳﺖ.

۴۷

۴۶

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﺮﻋﻼوه ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ درﺑﺎر ﭘﯿﺶ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاﯾﺖ

ﻧﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ از ﻧﺎم ﺗﻮ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﺨﺖ او را ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺮ از ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﺳﺎزد «.و داود
ﭘﺎدﺷﺎه در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺠﺪه اﻓﺘﺎد ۴۸و ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را داد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺷﺮ
ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻮدم و دﯾﺪم««.
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۴۹

آﻧﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن اَدوﻧﯿﺎ از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.

ﺳﻠﯿﻤﺎن رﻓﺖ و از ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣﺤﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

۵۰

اَدوﻧﯿﺎ ﻫﻢ از ﺗﺮس

۵۱

ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اَدوﻧﯿﺎ از

ﺗﺮس ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را ﻣﺤﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه وﻋﺪه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﻧﺸﺪ«.

۵۲

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﯿ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎر ﺑﺪ ﻧﻨﺪ ﯾ ﺗﺎر ﻣﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﮐﻢ

ﻧﻤ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻄﺎ از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد«.

۵۳

آﻧﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او را

ﺑﺤﻀﻮرش ﺑﯿﺎورﻧﺪ .وﻗﺘ اَدوﻧﯿﺎ آﻣﺪ در ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ات«.

وﺻﺎﯾﺎی داود ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن

۲

۱ﭼﻮن داود ﺑﻪ ﻣﺮدن ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ»۲ :ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﻣ روم

ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان از ﺗﻮ ﺗﻮﻗ دارم ﮐﻪ دﻟﯿﺮ ﺑﺎﺷ و ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫ ﮐﻪ
۳

ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﻫﺴﺘ .از ارﺷﺎدات ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻦ ،در راه او ﻗﺪم ﺑﺮدار.
ﻓﺮاﯾﺾ ،اﺣﺎم و اواﻣﺮ او را ﻃﻮرﯾﻪ در ﺗﻮرات ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺠﺎ آور ﺗﺎ در زﻧﺪﮔ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷ۴ .و اﮔﺮ ﻗﺮار وﺻﯿﺖ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده
اﺳﺖ ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ اوﻻده ات ﺑﺮاه راﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﻔﺎی ﻗﻠﺐ و روح و اﯾﻤﺎن
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪﮔ ﻣﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﻣﺎﻧﺪ«.
۵ﺑﺮﻋﻼوه ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ﺑﺎ دو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨ آﺑﻨﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮ و ﻋﻤﺎﺳﺎ
ﭘﺴﺮ ﯾﺘﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺟﻨ آن ﻫﺎ را ﮐﺸﺖ و در زﻣﺎن ﺻﻠ ﺧﻮن ﺷﺎن را رﯾﺨﺖ و داﻣﺎن و
ﮐﻒ ﺑﻮﺗﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮن آن ﻫﺎ آﻟﻮده ﺷﺪ۶ .ﭘﺲ از روی ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ و ﻧﺬار ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ۷ .وﻟ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺑﺮزِﻻی ﺟِﻠﻌﺎدی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎش و از آن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺑﺰرﮔﻮاری و ﺳﺨﺎوت ﻧﻬﺪاری ﮐﻦ ،زﯾﺮا وﻗﺘﯿﻪ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﺑﺮادرت اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮار ﮐﺮدم آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻦ اﺣﺴﺎن و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ۸ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﻌ ﭘﺴﺮ ﺟﯿﺮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ،ﺑﺎﺷﻨﺪۀ ﺑﺤﻮرﯾﻢ را ﺑﯿﺎد
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داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ رﻓﺘﻢ او ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻨﺎﻣﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،اﻣﺎ روزﯾﻪ در اُردن ﺑﺪﯾﺪﻧﻢ
۹

آﻣﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ او را ﻧﺸﻢ .اﻣﺎ ﻓﺮ ﻧﻨ ﮐﻪ او ﺑﯿﻨﺎه اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﭼﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺑﻨﻤﺎﺋ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮد ﻏﺮﻗﻪ ﺑﺨﻮن ﺑﻮر ﺑﺮود«.

وﻓﺎت داود
۱۰ﺑﻌﺪ داود ﻣﺮد و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ۱۱ .او ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ـ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در ﺣﺒﺮون و ﺳ و ﺳﻪ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ۱۲ .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﺠﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫ ﻧﺸﺴﺖ و ﻗﺪرتِ ﺳﻠﻄﻨﺖ او اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ.

اَدوﻧﯿﺎ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﺪ
۱۳ﺑﻌﺪ اَدوﻧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺘﺸﺒ ،ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪ .ﺑﺘﺸﺒ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ
آﻣﺪه ای؟«
ﺑﻮﺋ؟«

۱۴

او ﺟﻮاب داد» :ﻧﺨﯿﺮ ،آﻣﺪه ام ﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﯾﻢ «.ﺑﺘﺸﺒ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ

۱۵

اَدوﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدم .ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آرزو داﺷﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮادرم ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد۱۶ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺧﻮاﻫﺶ دارم ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا رد ﮐﻨ «.ﺑﺘﺸﺒ
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻮ ﺧﻮاﻫﺸﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ۱۷او ﺟﻮاب داد» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺮف ﺗﺮا ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ اَﺑﯿﺸَ ﺷﻮﻧﻤ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ زن ﻣﻦ ﺷﻮد«.
۱۸ﺑﺘﺸﺒ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﮔﻮﯾﻢ«.
۱۹ﭘﺲ ﺑﺘﺸﺒ ﭘﯿﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮف اَدوﻧﯿﺎ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ و اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾ ﺗﺨﺖ
دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ۲۰ .آﻧﺎه ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﯾ ﺧﻮاﻫﺶ
ﮐﻮﭼ دارم و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ آﻧﺮا رد ﻧﻨ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺸﺖ را ﺑﻮ ﻣﺎدرم ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﭼﻪ
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ﺑﻮﺋ ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﻢ«.

۲۱

ﺑﺘﺸﺒ ﮔﻔﺖ» :اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ اَﺑﯿﺸَ ﺑﺎ ﺑﺮادرت ،اَدوﻧﯿﺎ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ«.

۲۲

ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ را از ﻣﻦ ﻣﮐﻨ؟ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ اَﺑﯿﺸَ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ،

در آﻧﺼﻮرت ﺑﻮ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا او ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﻼوه
اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ و ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ﻃﺮﻓﺪار او ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

۲۳‐۲۴

آﻧﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺸﺪ و ﺑﻨﺎم آن ﺧﺪاوﻧﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﺖ ﭘﺪرم داود را ﺑﺨﺸﯿﺪ و
وﻋﺪۀ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ و اوﻻده ام داد ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اَدوﻧﯿﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ اش ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز
ﻣﮐﺸﻢ۲۵ «.ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ او ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻃﺮد اﺑﯿﺎﺗﺎر و ﻗﺘﻞ ﯾﻮآب
۲۶

ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ات در ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﺮو ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺰای ﺗﻮ ﻣﺮگ اﺳﺖ ،اﻣﺎ

اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺮا ﻧﻤﮐﺸﻢ .ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺸﺮوی ﭘﺪرم ،داود ﺣﻤﻞ ﻣﮐﺮدی و
ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﻏﻢ ﺷﺮﯾ ﭘﺪرم در ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻼﺗﺶ ﺑﻮدی۲۷ «.ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺑﯿﺎﺗﺎر را از وﻇﯿﻔﻪ اش
ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻠ در ﺷﯿﻠﻮه
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻠ ﺷﺪ.
۲۸وﻗﺘﯿﻪ ﯾﻮآب از ﻣﺮگ اَدوﻧﯿﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
را ﻣﺤﻢ ﮔﺮﻓﺖ) .ﯾﻮآب در ﺷﻮرش اَدوﻧﯿﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم۲۹ (.ﮐﺴ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و در ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و او را ﺑﺶ۳۰ «.ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎه اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋ «.ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ
ﺑﻤﯿﺮم «.ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﯾﻮآب اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻮاب داد۳۱ «.ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﻦ .او را ﺑﺶ و دﻓﻨﺶ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺑﮔﻨﺎﻫ را ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ از
ﮔﺮدن ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ دور ﺷﻮد۳۲ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮدش ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺑﺪون اﻃﻼع
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ﭘﺪرم ،داود ﺑﻪ آﺑﻨﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮ و ﻋﻤﺎﺳﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺘﺮ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻔﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد او ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﻫﺮ
دو را ﮐﺸﺖ.

۳۳

ﺧﻮن آن ﻫﺎ ﺑﺮدن ﯾﻮآب و اوﻻده اش ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اوﻻدۀ داود

ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ او ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ«.
ﺟﺴﺪش را در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش در ﺑﯿﺎﺑﺎن دﻓﻦ ﮐﺮد.

۳۵

۳۴

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ رﻓﺖ و ﯾﻮآب را ﮐﺸﺖ و

ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ را ﺑﺠﺎی ﯾﻮآب ﺑﻌﻨﻮان

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ را ﺑﻌﻮض اﺑﯿﺎﺗﺎر ﻣﻘﺮر ﮐﺮد.

ﺷﻤﻌ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد
۳۶آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﻌ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﺴﺎز ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ ﮐﻦ و ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺠﺎی دﯾﺮ ﻧﺮوی۳۷ .و روزﯾﻪ ﺑﺨﻮاﻫ ﺑﺮوی ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺖ از
ﺟﻮی ﻗﺪرون ﺑﺬرد ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮی و آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮدن ﺧﻮدت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.

۳۸

ﺷﻤﻌ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺣﺮف ﺷﻤﺎ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﺪ

اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ ﺷﻤﻌ ﻣﺪت زﯾﺎدی در اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد.
۳۹اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل دو ﻧﻔﺮ از ﻏﻼﻣﺎن ﺷﻤﻌ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ آﺧﯿﺶ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﺖ رﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘ ﺷﻤﻌ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﺶ در ﺟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ۴۰ ،ﺧﺮ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮد و
ﺑﺠﺴﺘﺠﻮی ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺖ رﻓﺖ و آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺑﺨﺎﻧﻪ آورد۴۱ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﻌ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺖ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ۴۲ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن او را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﺗﺮا ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ دادم و ﺑﺘﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ روزﯾﻪ ﻗﺪﻣﺖ را از اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﯿﺮون ﺑﺬاری ،ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮی و ﺗﻮ ﮔﻔﺘ» :ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﮐﻨ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻢ!« ۴۳ﭘﺲ ﭼﺮا ﻗﺴﻤ
را ﮐﻪ ﺧﻮردی ﺷﺴﺘ و از اﻣﺮ ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدی؟« ۴۴ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻼوه ﮐﺮد» :ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣ داﻧ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺪﯾﻬﺎﺋ در ﺣﻖ ﭘﺪرم ،داود ﮐﺮدی .ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎﻟﺖ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ۴۵ .اﻣﺎ او ﻣﺮا
ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ و ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ داود ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۴۶ «.ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﻪ
اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و او را ﮐﺸﺖ.
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺎس ﯾ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﻮار را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.

ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺶ و ﺣﻤﺖ ﻣ ﻃﻠﺒﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۲ ‐ ۳ :۱ 

۳

۱

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ اﻣﻀﺎء ﮐﺮد و ﺑﺎ دﺧﺘﺮ او ﻋﺮوﺳ ﻧﻤﻮد و ﻋﺮوس

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود آورد ﺗﺎ ﺑﻨﺎی ﻗﺼﺮ ﺧﻮد و ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ و دﯾﻮارﻫﺎی اﻃﺮاف
۲

اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﺴﺎزد .ﭼﻮن ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ آﺑﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﭙﻪ ﻫﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۳ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺎت ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮد ،وﻟ او ﻫﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﻧﻤﻮد۴ .روزی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ادای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻮن
رﻓﺖ ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﯾ ﺗﭙﮥ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﻬﺰار ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه آﻧﺠﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮد۵ .در ﺟِﺒﻌﻮن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺧﻮاب دﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻪ
ﺑﺪﻫﻢ؟« ۶ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺪرم داود ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدی ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﯾ ﺷﺨﺺ
ﺻﺎدق ،راﺳﺘﺎر و اﻣﯿﻦ ﺑﻮد و از ﻫﻤﻪ اﺣﺎم ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﺮد .ﺗﻮ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎن و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺧﻮد
۷

را ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺗﺨﺖ او ﺑﻪ ﻣﻦ زﯾﺎدﺗﺮ ﻧﺸﺎن دادی .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات
را ﺑﺠﺎی ﭘﺪرم ،داود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ ﺿﻌﯿﻔ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ
۸

ﺧﻮد را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻢ .و اﻓﺘﺨﺎر آﻧﺮا دادی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ،ﯾﻌﻨ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ
ﺑ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻢ۹ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﻢ و ﻓﺮق ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺑﺪاﻧﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺪون
ﮐﻤ ﺗﻮ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺰرگ را اداره ﮐﻨﺪ«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن راﺿ ﺷﺪ۱۱ .و ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ را
از ﻣﻦ ﮐﺮدی و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﻤﺮ دراز ،ﺛﺮوت و اﻧﺘﻘﺎم از دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻧﺨﻮاﺳﺘ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ
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ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻬﻢ و داﻧﺶ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺑ و راﺳﺘ را ﺑﺪاﻧ.

۱۲

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘ ﺑﺮاﯾﺖ

ﻣ دﻫﻢ .ﺑﺘﻮ آﻧﻘﺪر ﻓﻬﻢ و ﺣﻤﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ﮐﻪ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﻮده و ﻫﯿ ﺷﺨﺼ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از
ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۱۳

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ .ﺗﺮا ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت و

ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺪام ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺪ.

۱۴

و اﮔﺮ در راه

ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﺬاری ،ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﺎم ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﭘﺪرت ،داود ﺑﺠﺎ آوری ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ دراز
ﻣ ﺑﺨﺸﻢ«.
۱۵

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق

ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺻﻠ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺧﻮد ﯾ ﻣﻬﻤﺎﻧ داد.

داوری ﻋﺎدﻻﻧﻪ
۱۶ﯾﺮوز دو زن ﺑﺪﮐﺎره ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪﻧﺪ و در ﺣﻀﻮر او اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ۱۷ .ﯾ از آن دو زن ﮔﻔﺖ:
»آﻗﺎی ﻣﻦ ،اﯾﻦ زن و ﻣﻦ در ﯾ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻃﻔﻠ ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردم۱۸ .ﺳﻪ روز
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻠﻢ اﯾﻦ زن ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﯾ ﻃﻔﻞ ﺷﺪ .ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺠﺰ از ﻣﺎ ﮐﺴ
دﯾﺮی در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد۱۹ .اﻣﺎ ﯾ ﺷﺐ وﻗﺘ اﯾﻦ زن ﺧﻮاب ﺑﻮد ﭘﺴﺮش زﯾﺮ ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ ﺷﺪ و ﻣﺮد.
۲۰ﭘﺲ ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاب ﺑﻮدم ﭘﺴﺮ ﻣﺮا از ﭘﻬﻠﻮﯾﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮدۀ ﺧﻮد
را در ﺑﻐﻞ ﻣﻦ ﻗﺮار داد۲۱ .وﻗﺘﯿﻪ ﺻﺒ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ را ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻫﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺮده اﺳﺖ و
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ۲۲ «.زن دوﻣ ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻃﻔﻞ ﻣﺮده ﭘﺴﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ«.
زن اوﻟ ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،ﻃﻔﻞ ﻣﺮده از ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن دو زن
در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه دﻋﻮا ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۲۳ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎن دﻋﻮا دارد ﮐﻪ ﻃﻔﻞ زﻧﺪه از او اﺳﺖ و ﻃﻔﻞ ﻣﺮده ﺑﻪ
دﯾﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارد۲۴ «.ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.وﻗﺘ ﺷﻤﺸﯿﺮ را آوردﻧﺪ،
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۲۵

ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﻃﻔﻞ را دو ﻧﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﯿﻢ ﻃﻔﻞ را ﺑﺪﻫﯿﺪ«.

۲۶

در اﯾﻦ وﻗﺖ

ﻣﺎدر اﺻﻠ ،دﻟﺶ ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﻟﻄﻔﺎً ﻃﻔﻞ را ﻧﺸﯿﺪ .او را
ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﺑﺪﻫﯿﺪ «.زن دوﻣ ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﻧﻪ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ از ﻣﻦ ،دو ﻧﯿﻤﺶ ﮐﻨﯿﺪ«.
۲۷

آن وﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻃﻔﻞ را ﻧﺸﯿﺪ او را ﺑﻪ زن اوﻟ ﺑﺪﻫﯿﺪ ـ او ﻣﺎدر واﻗﻌ اش ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.

۲۸

از اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﺣﯿﻤﺎﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤ را ﺗﺮس ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ،

ﭼﻮن داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻗﻀﺎوت ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺣﻤﺖ ﺧﺪاداد او ﺑﻮد.

اﻋﻀﺎی درﺑﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن

۴

۱ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ۲و اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ

ﺣﻮﻣﺖ او ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ۳ .اَﻟﯿﺤﻮرف و اﺧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮان ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻨﺸ ﻫﺎی او
ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻠﻮد ،وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت۴ ،ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،وزﯾﺮ دﻓﺎع ،ﺻﺎدوق و
۵

اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺗﺎن ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا ،زاﺑﻮد ،ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺗﺎن ﮐﺎﻫﻦ و دوﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
۶

ﺑﻮد .اَﺧﯿﺸﺎر ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ و ادوﻧﯿﺮام ،ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪا ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺒﺎری.
۷ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن دوازده واﻟ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﺪان او ﺧﻮراک و
دﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام اﯾﻦ واﻟﯿﺎن ﯾ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد.
۸و آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﻨﺤﻮر ،در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ۹ .ﺑﻨﺪَﻗَﺮ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎﻗﺺ ،ﺷﻌﻠﺒﯿﻢ،
ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ و اَﯾﻠﻮن ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻧﺎن۱۰ .ﺑِﻨﺤﺴﺪ در اَروﺑﻮت ـ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﺳﻮﮐﻮه و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﻓﺮ.
۱۱ﺑِﻦ اَﺑِﯿﻨﺎداب در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﮥ در) .او ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺎﻓَﺖ ،دﺧﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮد۱۲ (.ﺑﻌﻨﻪ ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻠﻮد در
ﺗَﻌﻨَ ،ﻣﺠِﺪو و ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺖ ﺷﺎن ،در ﻧﺰدﯾ زَرِﺗﺎن و در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ و از ﺑﯿﺖ ﺷﺎن ﺗﺎ اَﺑﻞ ﻣﺤﻮﻟﻪ
و ﺷﻬﺮ ﯾﻘﻤﻌﺎم۱۳ .ﺑِﻦ ﺟﺎﺑﺮ ،در راﻣﻮت ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺸﻤﻮل دﻫﺎت ﯾﺎﯾﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻨَﺴﯿﻮ ،در ﺟِﻠﻌﺎد و ﺳﺎﺣﮥ
اَرﺟﻮب در ﺑﺎﺷﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﯾﻮار و دروازه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ۱۴ .اَﺧﯿﻨﺎداب ،ﭘﺴﺮ ﻋﺪو
در ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ۱۵ .اﺧﯿﻤﻌﺺ ،در ﻧﻔﺘﺎﻟ) .او ﻫﻢ داﻣﺎد ﺳﻠﯿﻤﺎن ،و ﻧﺎم زﻧﺶ ﺑﺎﺳﻤﺖ ﺑﻮد۱۶ (.ﺑﻌﻨﻪ،
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ﭘﺴﺮ ﺣﻮﺷﺎی ،در اَﺷﯿﺮ و ﺑﻌﻠﻮت.
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ.

۱۹

۱۷

ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ ﻓﺎروح ،در اﯾﺴﺴﺎر.

۱۸

ﺷﻤﻌ ،ﭘﺴﺮ اﯾﻼ ،در

ﺟﺎﺑﺮ ،ﭘﺴﺮ اُوری ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟِﻠﻌﺎد) .ﺑﺸﻤﻮل ﻗﻠﻤﺮو ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن و

ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن ).در ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد.

ﺳﺎﺣﮥ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﯿﻤﺎن
۲۰ﻧﻔﻮس اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﻣﺜﻞ رﯾ درﯾﺎ زﯾﺎد و ﺑ ﺷﻤﺎر ﺑﻮد .ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و در
زﻧﺪﮔ ﺧﻮش ﺑﻮدﻧﺪ۲۱ .ﺳﺎﺣﮥ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺣﮥ وﺳﯿﻌ ﺑﻮد ﮐﻪ از درﯾﺎی ﻓﺮات ﺷﺮوع
ﻣ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺼﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ .آن ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ
او ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ او را ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۲۲ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک روزاﻧﮥ درﺑﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن از اﯾﻨﻘﺮار ﺑﻮد :ﭘﻨ ﺗُﻦ آرد ﺗَﺮﻣﯿﺪه ،ده ﺗُﻦ آرد ﺟﻮ۲۳ ،ده
ﮔﺎو ﭼﺎق ،ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺎو از ﭼﺮاﮔﺎه ،ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻫﻮ ،ﮔﻮزن و ﻣﺮﻏﻬﺎی ﭼﺎق۲۴ .ﺳﺎﺣﮥ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋ او را ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ درﯾﺎی ﻓﺮات و از ﺗﻔﺴ ﺗﺎ ﻏﺰه و ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻣﺎوراﻟﻨﻬﺮ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ داد .در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف او ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد۲۵ .در
دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ـ از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ ـ از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤ آرام و آﺳﻮده در ﺳﺎﯾﮥ ﺗﺎک و درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺧﻮد ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ۲۶ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﻬﻞ
ﻫﺰار ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺮای اﺳﭙﻬﺎی ﺧﻮد و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار داﺷﺖ۲۷ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺿﺮورﯾﺎت
ﺳﻠﯿﻤﺎن و اﻫﻞ درﺑﺎر او را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۸ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺟﻮ و ﮐﺎه ﺑﺮای اﺳﭙﻬﺎ و اﺳﭙﻬﺎی ﺗﯿﺰﭘﺎ ﺑﺮای
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ـ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و رﺗﺒﮥ آن ﻫﺎ ـ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﺎن ﻣ آوردﻧﺪ.
۲۹و ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ زﯾﺎد داد .ﺳﺎﺣﮥ داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ او اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ۳۰ .ﺧﻼﺻﻪ
ﺣﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن زﯾﺎدﺗﺮ از ﺣﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ و ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻮد۳۱ .او داﻧﺎﺗﺮ از ﻫﻤﮥ
ﻣﺮدم و ﻋﺎﻗﻠﺘﺮ از اﯾﺘﺎنِ ازراﺣ و ﭘﺴﺮان ﻣﺎﺣﻮل ،ﯾﻌﻨ ﺣﯿﻤﺎن ،ﮐَﻠﻮل و دردع ﺑﻮد .ﻧﺎﻣﺶ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف او ﺷﻬﺮت زﯾﺎدی داﺷﺖ۳۲ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺜَﻞ ﮔﻔﺖ و ﯾﻬﺰار و ﭘﻨ
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ﺳﺮود ﻧﻮﺷﺖ.

۳۳

در ﺑﺎرۀ درﺧﺘﺎن ـ از ﺳﺮو آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﯿﻪ ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﻣ روﯾﻨﺪ ـ ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺖ .در اﻃﺮاف ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫ ﺣﺮف زد.

۳۴

ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ

ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﻮره ﭘﯿﺶ او
ﻣ آﻣﺪﻧﺪ.

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻮاد ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۸ ‐ ۱ :۲ 

۵

۱ﺣﯿﺮام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﺑﺎ داود ﯾ دوﺳﺘ ﻫﻤﯿﺸ داﺷﺖ .وﻗﺘ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن

ﺑﺠﺎی او ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾ ﭘﯿﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
۲ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻨﻮﺑﮥ ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺣﯿﺮام ﻓﺮﺳﺘﺎد»۳ :ﺗﻮ ﻣﯿﺪاﻧ ﮐﻪ ﭘﺪرم داود ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﻨﻬﺎﺋ ﮐﻪ در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﻃﺮاف داﺷﺖ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﻨﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺨﺸﯿﺪ۴ .ﭼﻮن ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻤﺎ ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و دﺷﻤﻨﺎن و ﺧﻄﺮ ﺟﻨ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ۵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرم ،داود اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺪاﯾﺖ داده ﺑﻮد» :ﭘﺴﺮت ،ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫ
ﻣ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﺑﺴﺎزد۶ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻨ و
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺖ را ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘ ﮐﻪ درﺧﺘﻬﺎی ﺳﺮو را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﻄ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﯾﺠﺎ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ اﺟﻮرۀ آن ﻫﺎ را ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣ دﻫﻢ ،زﯾﺮا
ﻣﺮدان ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﺻﯿﺪون ﻣﻬﺎرﺗ در ﻗﻄ ﮐﺮدن درﺧﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ«.
۷وﻗﺘ ﺣﯿﺮام ﭘﯿﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺮﮔﺰارم ﮐﻪ
ﺑﻪ داود ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﺮ داﻧﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ۸ «.ﭘﺲ ﺣﯿﺮام ﺑﻪ ﺟﻮاب
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ رﺳﯿﺪ .ﺑﺰودی در ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺖ راﺟ ﺑﻪ ﭼﻮب ﺳﺮو و ﭼﻨﺎر
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۹

اﻗﺪام ﻣﮐﻨﻢ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻦ ﭼﻮب را از ﻟﺒﻨﺎن ﻗﻄ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺤﺮ ﻣ آورﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﺑﻬﻢ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺴﻢ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮت ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .در آﻧﺠﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮﺑﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮ ﺑﻌﻮض ،ﺑﺎﯾﺪ آذوﻗﮥ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨ«.
ﺳﺮو و ﭼﻨﺎر ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد.

۱۰

ﭘﺲ ﺣﯿﺮام ﭼﻮب

۱۱

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺮام ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﻫﺰار ﺗُﻦ ﮔﻨﺪم و

ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ ﺻﺎف ﺑﺠﻬﺖ ﻏﺬای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﻣ داد.

۱۲

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار وﻋﺪه ای ﮐﻪ

داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد و ﺑﯿﻦ ﺣﯿﺮام و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﻠ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و ﺑﺮای دوام آن،
ﻣﻌﺎﻫﺪه ای اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۳ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ اﺟﺒﺎری را از ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد۱۴ .و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﯾ ﻣﺎه در ﻟﺒﻨﺎن و دو ﻣﺎه
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺑﻮدﻧﺪ .ادوﻧﯿﺮام رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد۱۵ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺣﻤﺎل و ﻫﺸﺘﺎد
ﻫﺰار ﺳﻨﺘﺮاش در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن داﺷﺖ۱۶ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺳﻪ ﺻﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﻈﺎرت
ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .ﻗﺮار اﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﻗﯿﻤﺘ را ﺑﺮای ﺗﻬﺪاب ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐَﻨﺪﻧﺪ.
۱۸ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺒﺎل ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﯿﺮام و ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺎر ﺣﺠﺎری و ﻧﺠﺎری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه را آﺑﺎد ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۴ ‐ ۱ :۳ 

۶

۱ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ و در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد،

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه در ﻣﺎه زﯾﻮ ،ﯾﻌﻨ در ﻣﺎه دوم ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد.
۲ﻃﻮل ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳ ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض آن ده ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی آن ﭘﺎﻧﺰده
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۳ .ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺪۀ ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ﻋﺮض ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﯾﻌﻨ ده ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن ﭘﻨ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۴ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻠﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﺒﻪ دار ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﺎﺧﺖ۵ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮارﻫﺎی
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ﺧﺎرﺟ ،در ﭘﻬﻠﻮ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪۀ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ای ﺑﺎ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد
۶

ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﻋﺮض ﻃﺒﻘﮥ اول دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ،از ﻃﺒﻘﮥ دوم ﺳﻪ ﻣﺘﺮ و از ﻃﺒﻘﮥ ﺳﻮم ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ
دورادور ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو ﺑﻪ دﯾﻮار ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻓﺮو ﻧﺮوﻧﺪ.
۷ﺳﻨﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻫﻤﻪ در ﻣﻌﺪن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺑﻨﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺻﺪای ﭼﺶ و ﺗﯿﺸﻪ و دﯾﺮ اﺑﺰار آﻫﻨ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤ ﺷﺪ.
۸راه دﺧﻮل ﻃﺒﻘﮥ اول در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ذرﯾﻌﮥ زﯾﻨﮥ ﭘﯿ در ﭘﯿ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ دوم
و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﺳﻮم ﻣ رﻓﺖ۹ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻨﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﺳﻘﻒ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎ و
ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺮو ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۱۰ .آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪۀ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺮ ﻃﺒﻘﮥ آن دو و ﻧﯿﻢ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻮار ﺧﺎرﺟ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻄﻮری ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ذرﯾﻌﮥ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو ﺑﻪ دﯾﻮار ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﭼﺴﭙﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۱‐۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آوری و از ﺗﻤﺎم
اواﻣﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨ ،آﻧﻮﻗﺖ وﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرت ،داود دادم
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻮ ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزم۱۳ .در ﺑﯿﻦ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و در اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺳﺎزی ﺳﻮﻧﺖ
ﻣﮐﻨﻢ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﯾﺎد ﻧﻤ ﺑﺮم«.
۱۴

ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه را آﺑﺎد و ﺗﻤﯿﻞ ﮐﺮد.

۱۵دﯾﻮارﻫﺎی آﻧﺮا از ﺻﺤﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ،از ﻃﺮف داﺧﻞ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺮو ﭘﻮش ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻦ آﻧﺮا ﺑﺎ
ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻓﺮش ﮐﺮد۱۶ .در ﭘﺸﺖ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﯾ اﻃﺎق ده ﻣﺘﺮه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
آن ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺮو ﭘﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎم ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﯾﺎ ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد.
۱۷ﻃﻮل ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﺑﻐﯿﺮ از ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۱۸ .ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺮو داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺪو ﻫﺎ و ﮔﻠﻬﺎی ﺷﻔﺘﻪ ﺣﺎﮐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﻬﺎی دﯾﻮارﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﺪﻧﺪ۱۹ .در
ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻗﺮار داد۲۰ .ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﺑﺸﻞ ﻣﻌﺐ،
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ﯾﻌﻨ ﻃﻮل آن ده ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض آن ده ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی آن ﻫﻢ ده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﻢ از ﭼﻮب ﺳﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

۲۱

ﺳﻠﯿﻤﺎن داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺎ

ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ در ورودی ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻃﻼﺋ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.
۲۲

ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه را ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ

ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد.
۲۳در ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه دو ﮐﺮوب ،ﯾﻌﻨ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺮب ،از ﭼﻮب زﯾﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﻨ
ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ.

۲۴‐۲۶

ﻫﺮدو ﮐﺮوب ﯾ ﺷﻞ و ﯾ اﻧﺪازه داﺷﺘﻨﺪ .ﻃﻮل ﺑﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام دو و

ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .از ﻧﻮک ﯾ ﺑﺎل ﺗﺎ ﻧﻮک ﺑﺎل دﯾﺮ آن ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۲۷ .اﯾﻦ دو ﮐﺮوب را ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ
در ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺎل ﯾ ﮐﺮوب ﺑﻪ ﯾ دﯾﻮار و ﺑﺎل ﮐﺮوب دﯾﺮ ﺑﻪ دﯾﻮار
ﻣﻘﺎﺑﻞ و دو ﺑﺎل دﯾﺮ ﺷﺎن در وﺳﻂ اﻃﺎق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻨﺪ۲۸ .ﻫﺮدو ﮐﺮوب ﺑﺎ ﻃﻼ ورق ﺷﺎﻧ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۹دﯾﻮارﻫﺎی دورادور ﻫﺮدو اﻃﺎق ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮐﺮوب ،درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و ﮔﻠﻬﺎی ﺷﻔﺘﻪ
ﺣﺎﮐ ﮐﺮد۳۰ .و زﻣﯿﻦ ﻫﺮدو اﻃﺎق داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ را ﺑﺎ ﻃﻼ ورق ﺷﺎﻧ ﻧﻤﻮد.
۳۱دروازه ﻫﺎی دﺧﻮل ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه را از ﭼﻮب زﯾﺘﻮن ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﺮ و ﭼﻮﮐﺎت دروازه ﺷﻞ
ﭘﻨ ﺿﻠﻌ داﺷﺘﻨﺪ۳۲ .ﻫﺮدو دروازه را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮐﺮوب ،درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﮔﻠﻬﺎی ﺷﻔﺘﻪ ﺣﺎﮐ
و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﻼ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد۳۳ .دروازۀ دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﺎه را از ﭼﻮب زﯾﺘﻮن ﺑﺸﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
ﺳﺎﺧﺖ۳۴ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو دروازه از ﭼﻮب ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﻫﺮ ﮐﺪام از دو ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻪ دوﻻ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ
۳۵و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮐﺮوب ،درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﮔﻠﻬﺎی ﺷﻔﺘﻪ ﺗﺰﺋﯿﻦ و ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد.
۳۶ﺑﻪ دورادور ﺻﺤﻦ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه دﯾﻮاری ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺳﻨﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﯾ ﻻﯾﻪ
ﭼﻮب ﺳﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
۳۷در ﻣﺎه دوم ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻬﺪاب ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ۳۸و در ﺳﺎل
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ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ او ،در اول ﻣﺎه ﺑﻮل ،ﯾﻌﻨ در ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻟﻮازم آن
ﺗﻤﯿﻞ ﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻗﺼﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن

۷

۱

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾ ﻗﺼﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻣﺪت ﺳﯿﺰده ﺳﺎل را در ﺑﺮ

ﮔﺮﻓﺖ۲ .ﯾ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻗﺼﺮ را ﺳﺎﻟﻮن ﺟﻨﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض آن
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی آن ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﺳﻘﻒ آن ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد۳ .‐۴ﺳﺎﻟﻮن آن دارای ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﮐﻠﯿﻦ ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﻦ ﻫﺎ در ﺳﻪ ردﯾﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ

ردﯾﻒ ﺑﺎﻻی ﻫﻢ و دارای ﭘﻨ ﮐﻠﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﻫﻢ در ﺳﻪ دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۵ .ﺗﻤﺎم
دروازه ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻦ ﻫﺎ ﭼﻮﮐﺎت ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ.
۶اﻃﺎق دﯾﺮی ﺑﻨﺎم ﺳﺎﻟﻮن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻣ ﺷﺪ .ﻃﻮل آن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض آن ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد
و ﭘﯿﺶ روی آن ﯾ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺳﺎﺧﺖ.
۷

اﻃﺎق ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺨﺖ ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺮا ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ

ﻗﻀﺎوت ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮدم داوری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻃﺎق از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو ﭘﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد.
۸ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺴﻮﻧ ﺧﻮدش در ﺣﻮﯾﻠ دﯾﺮی در ﭘﺸﺖ ﺳﺎﻟﻮن ﻋﺪاﻟﺖ واﻗ ﺑﻮد و ﺑﺮای زن ﺧﻮد ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮح و ﺷﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
۹ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ از ﺗﻬﺪاب ﺗﺎ ﺳﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﺳﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﯾﺪه و
ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۰ .ﺳﻨﻬﺎی ﺗﻬﺪاب ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻫﺎی ﭘﻨ ﻣﺘﺮ و ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۱۱ .ﺳﻨﻬﺎی
دﯾﻮار ﺑﺎﻻی ﺗﻬﺪاب ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺪازه از ﺳﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﻻی آن ﻫﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺳﺮو
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ۱۲ .دﯾﻮارﻫﺎی ﺻﺤﻦ ﺑﺰرگ آن از ﺳﻪ ردﯾﻒ ﺳﻨﻬﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﯾ ردﯾﻒ ﭼﻮب
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ﺳﺮو و ﺻﺤﻦ داﺧﻠ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺪۀ ﻗﺼﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﻮرام رﯾﺨﺘﻪﮔﺮ
۱۳

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺨﺼ را ﺑﻨﺎم ﺣﻮرام ﮐﻪ از اﻫﺎﻟ ﺻﻮر ﺑﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

۱۴

او ﭘﺴﺮ

ﯾ ﺑﯿﻮه زن و از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ و ﭘﺪرش ﻣﺴﺮ و از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮر ﺑﻮد .او در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺮی و
رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮان اﯾﻦ دﻋﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ.

دو ﺳﺘﻮن ﺑﺮﻧﺠ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۷ ‐ ۱۵ :۳ 

۱۵ﺣﻮرام دو ﺳﺘﻮن ﺑﺮﻧﺠ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺳﺘﻮن در ﺣﺪود ﻧُﻪ ﻣﺘﺮ و ﻣﺤﯿﻂ دور آن ﻫﺎ ﺷﺶ ﻣﺘﺮ
ﺑﻮد .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻟ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪار آن ﻫﺎ ﭼﻬﺎر اﻧﺸﺖ ﺑﻮد۱۶ .ﺑﺮای ﺳﺮ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن دو ﺗﺎج
رﯾﺨﺘ از ﺑﺮﻧ ﺳﺎﺧﺖ .ﻃﻮل ﻫﺮ ﺗﺎج دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۱۷ .ﺑﻌﺪ دو رﺷﺘﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮﻧﺠ را
ﺑﺼﻮرت ﺣﻤﺎﯾﻞ و ﻟﻮزی ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ وﺻﻞ ﮐﺮد ـ ﻫﻔﺖ داﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺎج.
۱۸دو ﻗﻄﺎر اﻧﺎر ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺮای دور ﺣﻤﺎﯾﻞ و زﯾﻨﺖ ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺮ ﻫﺮ ﯾ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
۱۹

ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺮ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی دو ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ.

۲۰

ﺑﺮ ﺗﺎﺟﻬﺎی ﻫﺮ ﺳﺘﻮن و

ﮔﺮداﮔﺮد آن ﻫﺎ دو ﺻﺪ اﻧﺎر در دو ﺻﻒ ﺳﺎﺧﺖ۲۱ .ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را در داﻻن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار داد.
ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب را ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل را ﺑﻮﻋﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

۲۲

ﺳﺮ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ

ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.

ﺣﻮض ﺑﺮﻧﺠ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۵ ‐ ۲ :۴ 

۲۳ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻮﺿ از ﻓﻠﺰ رﯾﺨﺘ ﺑﺸﻞ داﯾﺮوی و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﻄﺮ آن ﭘﻨ
ﻣﺘﺮ و ﻣﺤﯿﻂ آن ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۲۴ .ﺑﻪ دورادور زﯾﺮ ﻟﺐ آن دو ﺻﻒ ﮐﺪو ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻮض
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ﺑﺼﻮرت ﯾ ﺗﻪ رﯾﺨﺖ.

۲۵

ﺣﻮض ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﭘﺸﺖ دوازده ﮔﺎو ﻓﻠﺰی ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﻪ ﺗﺎی آن ﻫﺎ

رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ،ﺳﻪ ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ،ﺳﻪ ﺗﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﺳﻪ ﺗﺎی دﯾﺮ آن ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮ
ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺮون ﺑﻮد.

۲۶

ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮار ﺣﻮض ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ،ﻟﺐ آن ﺑﺸﻞ ﻟﺐ ﭘﯿﺎﻟﻪ و

ﺧﻮد ﺣﻮض ﺑﺸﻞ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﻮض ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ آب
را داﺷﺖ.

ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺠ
۲۷ده ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺮای ﺣﻮض ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ دو ﻣﺘﺮ و ﺑﻠﻨﺪی آن ﻫﺎ ﯾ
و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۲۸ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌ در ﺑﯿﻦ ﭼﻮﮐﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ۲۹ .و
ﺑﺎ اﺷﺎل ﺷﯿﺮ ،ﮔﺎو و ﮐﺮوب ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ ﭼﻮﮐﺎت آن ﻫﺎ ،در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ،
ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻞ آوﯾﺰان ﺑﻮد.

۳۰

ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ دارای ﯾ ﭼﺮخ و ﯾ ﻣﯿﻠﮥ ﻓﻠﺰی ﺑﻮد.

در ﻫﺮ ﮐﻨ آن ﯾ ﻃﺸﺖ ﺑﺎﻻی ﯾ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻞ از ﻓﻠﺰ
رﯾﺨﺘ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳۱ .ﺑﺎﻻی ﻫﺮ ﻃﺸﺖ ﯾ ﭼﻮﮐﺎت ﻣﺪور ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی
داﺷﺖ و ﻋﻤﻖ وﺳﻂ آن ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و از ﻃﺮف ﺑﯿﺮون ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻞ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻮد.
۳۲‐۳۳ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ و در زﯾﺮ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾ ﺗﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﻬﺎ ،ﭘﺮه ﻫﺎ و ﻗﺒﻪ ﻫﺎ از ﻓﻠﺰ رﯾﺨﺘ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ۳۴ .ﭼﻬﺎر ﻃﺸﺖ در ﭼﻬﺎر ﮐﻨ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾ ﺗﻪ رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳۵ .در ﺣﺼﮥ ﺑﺎﻻﺋ ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾ ﺣﻠﻘﮥ ﻣﺪور ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾ ﺗﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

۳۶

ﺑﻪ دورادور ﻃﺸﺘﻬﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺎ اﺷﺎل

ﮐﺮوب ﻫﺎ ،ﺷﯿﺮﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻞ را ﺣﺎﮐ ﮐﺮد۳۷ .ﻫﺮ ده ﭘﺎﯾﻪ ﯾ اﻧﺪازه و ﯾ
ﺷﻞ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ در ﯾ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
۳۸ده ﻃﺸﺖ ﺑﺮﻧﺠ ﺳﺎﺧﺖ و آن ﻫﺎ را ﺑﺎﻻی ده ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار داد .ﻗﻄﺮ ﻫﺮ ﻃﺸﺖ دو ﻣﺘﺮ و ﻫﺮ ﮐﺪام آن
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻟﯿﺘﺮ آب را داﺷﺖ۳۹ .ﭘﻨ ﭘﺎﯾﻪ را در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﭘﻨ ﭘﺎﯾﻪ را در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل
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و ﺧﻮد ﺣﻮض را در ﮐﻨ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار داد.

وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱ :۵ ‐ ۱۱ :۴ 
۴۰

ﺣﻮرام ﺳﻄﻞ ﻫﺎ ،ﺧﺎک اﻧﺪاز و ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﺮد.
۴۱‐۴۶اﯾﻨﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺣﻮرام ﺳﺎﺧﺖ :دو ﺳﺘﻮن؛ دو ﺗﺎج ﺑﺎﻻی دو ﺳﺘﻮن؛ دو ﺷﺒﻪ
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﺟﻬﺎی دو ﺳﺘﻮن؛ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ اﻧﺎر ﺑﺮای دو ﺷﺒﮥ ﭘﻮش ﺗﺎﺟﻬﺎی دو ﺳﺘﻮن؛ ده ﭘﺎﯾﻪ،
ده ﻃﺸﺖ؛ ﯾ ﺣﻮض ﺑﺰرگ و ده ﮔﺎو زﯾﺮ آن؛ دﯾ ،ﮐﺎﺳﻪ و ﺧﺎک اﻧﺪاز.
ﺣﻮرام ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را از ﺑﺮﻧ ﺻﯿﻘﻠ ﺑﻨﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،در رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی
وادی درﯾﺎی اُردن ،ﺑﯿﻦ ﺳﻮت و زَرِﺗﺎن ،ﺳﺎﺧﺖ۴۷ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺮوﻓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را وزن ﻧﺮد،
زﯾﺮا وزن آن ﻫﺎ از ﺣﺪ و اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﻮد و وزن ﻇﺮوف ﺑﺮﻧﺠ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ.
۴۸ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﻟﻮازم ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه و ﻣﯿﺰ ﻧﺎن ﻣﻘﺪﺳﻪ را از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
۴۹

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮاﻏﺪان ـ ﭘﻨ ﻋﺪد در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﭘﻨ ﻋﺪد در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ،در ﭘﯿﺸﺮوی

ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ،ﮔﻠﻬﺎ ،ﭼﺮاﻏﻬﺎ ،آﺗﺸﯿﺮ ﻫﺎ۵۰ ،ﮔُﻠﯿﺮﻫﺎ ،ﻃﺸﺘﻬﺎ ،ﻗﺎﺷﻘﻬﺎ ،ﻣﻨﻘﻠﻬﺎ و ﭼﭙﺮاس ﻫﺎی
دروازه ﻫﺎی ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس و دروازۀ دﺧﻮل ﻋﺒﺎدﺗﺎه را از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺖ.
۵۱وﻗﺘ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻨﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ و ﻇﺮوﻓ را ﮐﻪ
ﭘﺪرش ،داود وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
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ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ آورﻧﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲ :۶ ‐ ۲ :۵ 

۸

۱

ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را

در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺷﻬﺮ داود ،ﯾﻌﻨ ﺳﻬﯿﻮن ،ﺑﯿﺎورﻧﺪ۲ .اﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎع در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ،در ﻣﺎه اﯾﺘﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﺸﯿﻞ
ﺷﺪ۳ .‐۴وﻗﺘ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻻت
ﻣﻘﺪﺳﻪ از ﺧﯿﻤﮥ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آوردﻧﺪ۵ .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ او در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را در ﺟﻠﻮ ﺻﻨﺪوﻗﭽﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ۶ .ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺟﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ،در ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ،ﯾﻌﻨ در ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه،
در زﯾﺮ ﺑﺎل ﮐﺮوب ﻫﺎ ﯾﻌﻨ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻘﺮب ،ﻗﺮار دادﻧﺪ۷ .ﮐﺮوب ﻫﺎ ﺑﻄﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﺎﻻی ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﻬﻦ ﻣ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﺎﻟﻬﺎ،
ﺻﻨﺪوق و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۸ .ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر دراز ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻣ اﯾﺴﺘﺎد دو اﻧﺠﺎم ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ را دﯾﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻪ از ﺟﺎی دﯾﺮی و
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ۹ .در ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻟﻮح ﺳﻨ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧ
ﺑﺴﺖ آن ﻫﺎ را در ﺣﻮرﯾﺐ در آن ﮔﺬاﺷﺖ.
۱۰

وﻗﺘ ﮐﺎﻫﻨﺎن از ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﯾ اﺑﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ،

۱۱

ﮐﻪ

ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻼل و ﺷﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﭘﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
۱۲آﻧﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮم۱۳ .وﻟ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﻣﺠﻠﻞ و ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺎ ﺷﻮﻫ ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷ«.
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ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۱ ‐ ۳ :۶ 
۱۴

ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه روﺑﺮوی ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎد و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ

۱۵

و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد وﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرم ،داود داده ﺑﻮد
ﻋﻤﻠ ﺳﺎﺧﺖ۱۶ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯿﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﻣﺼﺮ آوردم ،ﺟﺎﺋ را
در ﻫﯿﭽﺪام از ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮدم ،اﻣﺎ داود را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ۱۷ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان آرزوی ﭘﺪرم ،داود اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﺑﺎد ﮐﻨﺪ۱۸ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪرم ،داود ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن در دل ﺗﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ
ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻨ ،ﻧﯿﻮ ﮐﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی،

۱۹

اﻣﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاﻫ

ﮐﺮد ،ﺑﻠﻪ ﭘﺴﺮت ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ ،او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ«.
۲۰ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﻋﺪۀ ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺪرم ﺷﺪم و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻗﺮار وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﻨﺎم او ﮐﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻢ۲۱ .در آﻧﺠﺎ
ﺟﺎﺋ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم .آن ﺻﻨﺪوق دارای ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺧﺮوج ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ،ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻋﻘﺪ ﮐﺮد«.

دﻋﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۴۲ ‐ ۱۲ :۶ 

۲۲آﻧﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺴﺘﺎد .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ۲۳و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در
آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و در روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻬﺪت وﻓﺎ ﻣﮐﻨ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ ارادۀ ﺗﺮا
از دل و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ ﻣ آورﻧﺪ دوﺳﺘ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ۲۴ .وﻋﺪه ای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات ،داود
داده ﺑﻮدی اﻣﺮوز ﻋﻤﻠ ﮐﺮدی۲۵ .ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻋﺪۀ
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دﯾﺮت را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرم ،داود دادی ﻧﻬﺪار ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدی» :اﮔﺮ اوﻻده ات ﺑﺮاه راﺳﺖ
ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺗﻮ رﺿﺎی ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.

۲۶

ﭘﺲ ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ وﻋﺪه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات داود

دادی ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧ.
۲۷

اﻣﺎ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻌﺎً ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺳﻮﻧﺖ ﻣﮐﻨﺪ؟ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و ﺣﺘ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ

آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﻦ آﺑﺎد ﮐﺮده ام!
۲۸

وﻟ ﺑﺎزﻫﻢ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎی ﺑﻨﺪه ات را ﻗﺒﻮل ﮐﻦ .ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ .ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ

ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻣﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺪرﺑﺎرت ﻣﮐﻨﻢ ﮔﻮش ﺑﺪه ۲۹و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﺎک ﺗﺮا ﺑﺮ
ﺧﻮد دارد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدی» :ﻧﺎم ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ «.ﭘﺲ رو ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه آورده دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ و از ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ دﻋﺎی ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮی۳۰ .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات و
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ﮐﻪ رو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ آورﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪه و در آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﻦ ﺗﻮ اﺳﺖ دﻋﺎی
ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ.
۳۱اﮔﺮ ﮐﺴ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ او ﻗﺴﻢ ﻻزم ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ ﺑﮔﻨﺎﻫ ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد۳۲ ،آﻧﺎه ای ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﮔﻮش
ﺑﺪه و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ .ﮔﻨﺎﻫﺎر را ﺑﺴﺰای ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮﺳﺎن و اﺷﺨﺎص ﺻﺎﻟ را اﺟﺮ ﺑﺪه.
۳۳اﮔﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻮ روی آورده
در اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ زاری و ﻧﯿﺎز از ﺗﻮ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ۳۴ ،ﺑﻪ زاری ﺷﺎن
در آﺳﻤﺎن ﮔﻮش ﺑﺪه .ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺨﺸﯿﺪه آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎن
ﺷﺎن داده ای ﺑﯿﺎور.
۳۵اﮔﺮ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎران ﻧﺒﺎرد .ﺑﺎز
ﻫﻢ اﮔﺮ رو ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آورده دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۳۶ ،ﭘﺲ
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دﻋﺎی ﺷﺎن را در آﺳﻤﺎن ﺑﺸﻨﻮ .ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺒﺨﺶ .آن ﻫﺎ را ﺑﺮاه راﺳﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻦ .ﺑﺎران را ﺑﺮ زﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات داده ای ﺑﻔﺮﺳﺖ.
۳۷اﮔﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺤﻄ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺮض ،ﻃﻮﻓﺎن ،آﻓﺖ ،ﻣﻠ و ﮐﺮم ﻫﺠﻮم آورﻧﺪ ،ﯾﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن آن ﻫﺎ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺮض و ﺑﻼی دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
۳۸

ﭘﺲ وﻗﺘ ﯾﻨﻔﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﭘﯿﺶ ﺗﻮ زاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف و دﺳﺖ دﻋﺎ را

ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۳۹ ،دﻋﺎی ﺷﺎن را در آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﻦ ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﺷﺎن را ﺑﺒﺨﺶ .ﻫﺮ ﮐﺴ را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل او اﺟﺮ ﯾﺎ ﺟﺰا ﺑﺪه ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ از اﺳﺮار دل ﻫﺮ ﮐﺴ
آﮔﺎه ﻫﺴﺘ۴۰ .ﺗﺎ آﻧﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ روی زﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ای
زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.
۴۱‐۴۲ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آوازۀ ﻧﺎم ﺑﺰرگ ﺗﺮا ﺷﻨﯿﺪه
و از ﻗﺪرت دﺳﺖ و ﻣﻌﺠﺰات ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺎﯾﺪ و رو ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه دﻋﺎ ﮐﻨﺪ،
۴۳دﻋﺎی او را از آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪس ﺗﻮ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او
ﺑﺒﺨﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎم ﺗﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از ﺗﻮ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ را ﮐﻪ ﻣﻦ آﺑﺎد ﮐﺮده ام ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد.
۴۴اﮔﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات را ﺑﺮای ﺟﻨ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘ و آن ﻫﺎ رو ﺑﺴﻮی
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ای و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ام ﻧﻤﻮده دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ،
۴۵آﻧﺎه از آﺳﻤﺎن دﻋﺎی ﺷﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﺠﺎ آور.
۴۶اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ ـ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﮔﻨﺎه و ﺑ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ ـ و ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﻬﺮ ﺷﻮی و آن ﻫﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺴﭙﺎری و دﺷﻤﻨﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾ ﮐﺸﻮر دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ ﺑﺒﺮﻧﺪ۴۷ ،اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻫﺎ
در ﮐﺸﻮرﯾﻪ اﺳﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ
دﻋﺎ و زاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﮐﺎر ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ۴۸ «.اﮔﺮ از دل و ﺟﺎن ،در
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﮐﺸﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و رو ﺑﺴﻮی اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ام ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،

۴۹

دﻋﺎ و زاری ﺷﺎن را در آﺳﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﮐﺒﺮﯾﺎی ﺗﻮ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل

ﻓﺮﻣﺎ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﺎن ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدان.
ﺷﺎن درﮔﺬر .ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﮐﻦ،

۵۰

و ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎی ﺷﺎن را ﺑﺒﺨﺶ و از ﺗﻘﺼﯿﺮات

۵۱

زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ و وارث ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ آن ﻫﺎ را از

ﻣﺼﺮ ،از ﮐﻮرۀ ﺳﻮزان آﺗﺶ ﺑﯿﺮون آوردی.
۵۲ﺑﻪ زاری اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻮش ﺑﺪه،
۵۳

ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی و وﻗﺘﯿﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ را از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ

ﺑﯿﺮون آوردی ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪﻣﺘﺎرت ،ﻣﻮﺳ اﻋﻼن ﮐﺮدی ﮐﻪ آن ﻫﺎ وارث ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

آﺧﺮﯾﻦ دﻋﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن
۵۴ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن از دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮد ﺑﺪرﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه،
ﺟﺎﺋﯿﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﻋﺎ ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ،زاﻧﻮ زده ﺑﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ۵۵و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮐﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﮔﻔﺖ»۵۶ :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪﯾﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪۀ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﻮﺳ ،ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ۵۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ
ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﻧﻨﺪ و از ﯾﺎد ﻧﺒﺮد۵۸ .دﻟﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺨﻮد ﻣﺎﯾﻞ
ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻤﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در راه او ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ ،اﺣﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ داده ﺑﻮد
ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ۵۹ .آرزو ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از روی
رﺣﻤﺖ و ﮐَﺮم ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روزﻣﺮۀ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﺪ۶۰ .ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
روی زﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﻐﯿﺮ از او ﺧﺪای دﯾﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد۶۱ .دﻟﻬﺎی
ﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ راﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اواﻣﺮ او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺎم او را ﻣﺜﻞ
اﻣﺮوز ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ«
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ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۰ ‐ ۴ :۷ 
۶۲

ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

۶۳

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﯿﺴﺖ

و دو ﻫﺰار ﮔﺎو و ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺻﻠ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﺪاء
ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮدﻧﺪ۶۴ .ﭼﻮن
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﻧﺠ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آﻧﻬﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻧﺬرﻫﺎی آردی و ﭼﺮﺑ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺻﻠ را
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﭘﺎدﺷﺎه در آن روز وﺳﻂ ﺣﻮﯾﻠ ﭘﯿﺸﺮوی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را وﻗﻒ اﺟﺮای آن
ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺮد.
۶۵ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده روز اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔ از ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ
وادی ﻣﺼﺮ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۶۶ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤ ﺑﺮای ﺷﺎه دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﻟﻬﺎی ﺷﺎد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮﺑ ﻫﺎﺋﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در ﺣﻖ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد ،داود و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۲ ‐ ۱۱ :۷ 

۹

۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘ را ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﮐﺮد۲ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺜﻠﯿﻪ در ﺟِﺒﻌﻮن ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎر دﯾﺮ آﻣﺪ۳ .و
ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺗﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﮐﺮدی ﺷﻨﯿﺪم و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﮐﻪ آﺑﺎد
ﮐﺮدی ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺮای اﺑﺪ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﺮده ،دﻟﺒﺴﺘﮥ آن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد۴ .و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرت ،داود ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺧﻼص و اﯾﻤﺎن راﺳ در راه ﻣﻦ ﻗﺪم ﺑﺮداری و
اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آوری۵ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺗﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﻢ و
ﻗﺮارﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرت ،داود وﻋﺪه دادم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾ از اوﻻده ات ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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۶

ﻣ ﺑﺎﺷﺪ «.اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﯾﺎ اوﻻده ات از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﯿﺪ ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ام
۷

ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﺎه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ام ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﻢ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ را ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده ام ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﺮدم
۸

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام دﯾﺮ ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮ
ﮐﺴﯿﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺬرد ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
روزی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد؟« ۹ﻣﺮدم ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ آن ﻫﺎ را
از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن آورد««.

ﻣﻮاﻓﻘﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﺮام
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲ ‐ ۱ :۸ 

۱۰در ﺧﺘﻢ دوران ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯿﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ را آﺑﺎد ﮐﺮد ۱۱و ﺣﯿﺮام،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﺗﻤﺎم ﺿﺮورﯾﺎت ﺳﻠﯿﻤﺎن را از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﻮب ﺳﺮو ،ﺻﻨﻮﺑﺮ و ﻃﻼ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد،
ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻋﻮض ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮ را در ﮐﺸﻮر ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ او داد.

۱۲

وﻗﺘﯿﻪ ﺣﯿﺮام از ﺻﻮر آﻣﺪ و از

ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯿﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد از آن ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ۱۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮادر ،اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ دادی؟« از اﯾﻨﺮو آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻨﺎم زﻣﯿﻦ ﮐﺎﺑﻮل
)ﯾﻌﻨ ﺑ ارزش( ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۴ .وزن ﻃﻼﺋﯿﻪ ﺣﯿﺮام ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺗُﻦ
ﺑﻮد.

ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۸ ‐ ۳ :۸ 

۱۵ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ،دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻣﻠﻮ ،دﯾﻮارﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ،
آﺑﺎدی ﻣﺠﺪد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺎﺻﻮر ،ﻣﺠِﺪو و ﺟﺎزِر از ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺒﺎری ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ)۱۶ .ﺟﺎزِر ﺷﻬﺮی
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ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و ﺑﻪ آﺗﺶ زد و ﮐﻨﻌﺎﻧ ﻫﺎی را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐُﺸﺖ .ﺑﻌﺪ آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻬﺰﯾﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ،زن ﺳﻠﯿﻤﺎن داد(.

۱۷‐۱۸

ﺑﻨﺎﺑﺮان،

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺟﺎزِر را ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﭘﺎﺋﯿﻦ ،ﺑﻌﻠَﺖ و ﺗَﺪﻣﺮ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ،دوﺑﺎره
آﺑﺎد ﮐﺮد.

۱۹

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﺑﺮای اﻧﺒﺎر ﻏﻠﻪ ،ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻋﺮادﺟﺎت اﺳﭗ ﺳﻮاران و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ

دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻟﺒﻨﺎن و دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد آﺑﺎد ﮐﺮد.
۲۰ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اَﻣﻮرﯾﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﮐﻪ از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ۲۱ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻻدۀ ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺎ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آن ﻫﺎ را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺤﯿﺚ ﻏﻼم از آن ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۲ .اﻣﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﻧﻤﮔﻤﺎﺷﺖ،
ﺑﻠﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻋﺴﺮ ،ﻣﺄﻣﻮر ،رﺋﯿﺲ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻧﻈﺎﻣ و راﻧﻨﺪه وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
۲۳ﭘﻨﺠﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و دﯾﺮ اﻣﻮر اداری ﺣﻮﻣﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻧﻈﺎرت ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۲۴ﭘﺲ از آﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن از ﺷﻬﺮ داود ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ آﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻮچ ﮐﺮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن دﯾﻮاره ﻫﺎی دورادور ﻗﻠﻌﮥ ﻣﻠﻮ را آﺑﺎد ﻧﻤﻮد.
۲۵ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺻﻠ ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﻣﮐﺮد.
۲۶

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﯾ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘ در ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ،در ﻧﺰدﯾ اﯾﻠﻮت ،در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ

در ﮐﺸﻮر ادوم ﺳﺎﺧﺖ۲۷ .ﺣﯿﺮام ﮐﺸﺘ راﻧﺎن ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ۲۸ .آن ﻫﺎ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اوﻓﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرده ﺗُﻦ ﻃﻼ ﺑﺮای
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه آوردﻧﺪ.
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ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۲ ‐ ۱ :۹ 

۱۰

۱

ﭼﻮن ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻤﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ،

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮود و ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣﺸﻞ او را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ۲ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺐ و ﮐﺎروان
ﺑﺰرگ ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻋﻄﺮﯾﺎت ،ﻃﻼ و ﺳﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﺪرﺑﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن رﻓﺖ و
ﻣﻘﺼﺪ آﻣﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد۳ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت او ﺟﻮاب داد و ﻫﯿﭽﯿ ﺳﻮال او
را ﺑ ﺟﻮاب ﻧﺬاﺷﺖ۴ .ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ از داﻧﺶ و ﺣﻤﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺘﯿﻘﻦ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻪ اش را ﮐﻪ آﺑﺎد
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد۵ .از دﯾﺪن ﻏﺬای ﻋﺎﻟ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ،از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﮐﺎرﮔﺮان درﺑﺎر ،از
ﺳﺎﻗﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ ﻣﺼﺮوف ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ﻏﺮق ﺣﯿﺮت ﮔﺮدﯾﺪ۶ .ﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آوازۀ ﺣﻤﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم داده ای در وﻃﻨﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم و ﻫﻤ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ۷ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪم و ﻧﺪﯾﺪم
ﺑﺎور ﻧﻤﮐﺮدم .ﺣﺎﻻ ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺮده ای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺘﻨﺪ .ﺣﻤﺖ و ﺛﺮوت ﺗﻮ
زﯾﺎدﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم۸ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﺮدان و ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮا ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ ﺷﻮﻧﺪ! ۹ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺮا ﺳﭙﺎس
ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪ! و ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف
ﺣﻤﺮاﻧ ﮐﻨ«.
۱۰ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻪ در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺗُﻦ ﻃﻼ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺳﻨﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه داد.
ﻣﻘﺪار ﻋﻄﺮﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داد ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻫﺮﮔﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮده ﺑﻮد.
۱۱ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺣﯿﺮام ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻃﻼ ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﭼﻮب ﺻﻨﺪل و ﺟﻮاﻫﺮات از اوﻓﯿﺮ آوردﻧﺪ.
۱۲ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨ و ﺳﻨﺘﻮر ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن از
ﻫﻤﺎن ﭼﻮب ﺻﻨﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﺗﺎ آﻧﺮوز در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
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۱۳

و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ،ﺑﺮﻋﻼوۀ ﺗﺤﻔﮥ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮای ﻣﻠﮥ ﺳﺒﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده

ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﻫﻢ ﮐﻪ او ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ داد .ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎروان و ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﺛﺮوت و ﺷﻬﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۹ ‐ ۱۳ :۹ 

۱۴وزن ﻃﻼﺋﯿﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻇﺮف ﯾﺴﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺗُﻦ ﺑﻮد۱۵ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﻏﯿﺮ از ﻣﻘﺪارِ ﻃﻼﺋ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺎﺟﺮان ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﻤﺮﮐ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻋﺮب و واﻟﯿﺎن ﻣﻤﻠﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد۱۶ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه دو ﺻﺪ ﺳﭙﺮ ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﺳﻪ و
ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﻃﻼ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد۱۷ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﺻﺪ ﺳﭙﺮ ﮐﻮﭼ از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ وزن ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ
ﮐﯿﻠﻮ و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﮔﺮام ﺑﻮد و آن ﻫﺎ را در ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ ،در ﺳﺎﻟﻮن ﺟﻨﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻗﺮار داد.
۱۸ﺗﺨﺘ ﺑﺰرگ از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ورق ﺷﺎﻧ ﮐﺮد۱۹ .آن ﺗﺨﺖ ﺷﺶ ﭘﻠﻪ
داﺷﺖ .ﺳﺮ ﺗﺨﺖ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺮد ﺑﻮد و در ﻫﺮ دو ﻃﺮف آن ﭼﻮﮐ ﻫﺎی ﺑﺎزودار و در ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺮ
ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﯾ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﺷﯿﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ۲۰ .و دوازده ﻣﺠﺴﻤﮥ دﯾﺮ ﺷﯿﺮ در ﺷﺶ ﭘﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ آن ﺗﺨﺖ در ﻫﯿ ﺳﻠﻄﻨﺘ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﺪ.
۲۱ﻇﺮوف آﺑﺨﻮری ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﻇﺮوف ﺳﺎﻟﻮن ﺟﻨﻞ ﻟﺒﻨﺎن از ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
زﯾﺮا ﻧﻘﺮه در دوران ﺳﻠﯿﻤﺎن ارزﺷ ﻧﺪاﺷﺖ.

۲۲

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺸﺘ ﻫﺎی اوﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﯿﻤﺎ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺣﯿﺮام در دﺳﺘﺮس ﺧﻮد داﺷﺖ و ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﻋﺎج،
ﻣﯿﻤﻮن و ﻃﺎؤس ﻣ آوردﻧﺪ.
۲۳ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه از ﻧﺎه ﺛﺮوت و ﺣﻤﺖ از ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻮد۲۴ .و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن آﻣﺪه ﺣﻤﺖ ﺧﺪاداد او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
۲۵ﺳﺎل ﺑﺴﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺤﻔﻪ ،اﺷﯿﺎی ﻧﻘﺮه ای و ﻃﻼﺋ ،اﻟﺒﺴﻪ ،اﺳﻠﺤﻪ ،ﻋﻄﺮﯾﺎت ،اﺳﭗ و ﻗﺎﻃﺮ
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ﻣ آورد.
۲۶ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾ ﻗﻮای ﮐﻪ ﻣﺘﺸﻞ از ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻋﺮاده و دوازده ﻫﺰار ﺳﻮار ﺑﻮد ﺟﻤ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﯾ ﻋﺪۀ آن در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﻘﯿﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار داﺷﺖ۲۷ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻘﺮه را در
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﭽﻞ و ﭼﻮب ﺳﺮو را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮاوان ﺳﺎﺧﺖ۲۸ .اﺳﭙﻬﺎی
ﺧﺎص ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ از ﻣﺼﺮ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ وارد ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

۲۹

ﻋﺮاده ﻫﺎ را ﻫﻢ از

ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﻓ ﻋﺮاده و ﻫﺮ اﺳﭗ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
ﻣ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺟﻨﺎس را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎه دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺣﺘﯿﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.

زﻧﻬﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن

۱۱

۱ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻐﯿﺮ از دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ دل ﺑﺴﺖ .آن ﻫﺎ از

ﻣﻮآﺑﯿﺎن ،ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ،ادوﻣﯿﺎن ،ﺳﯿﺪوﻧ ﻫﺎ و ﺣﺘﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ۲ .آن ﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ زﻧﺎﺷﻮﺋ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا زﻧﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻋﺮوﺳ ﻣﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن دل ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آن ﻫﺎ
داد۳ .او ﻫﻔﺘﺼﺪ زن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺧﺘﺮان اﺷﺮاف زاده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﺻﺪ ﮐﻨﯿﺰ داﺷﺖ و اﯾﻦ زﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ او از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد۴ .زﯾﺮا در دوران ﭘﯿﺮی اش آن ﻫﺎ او را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺠﺎی اﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش داود ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل و ﺟﺎن
ﺧﻮد از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ روی آورد۵ .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﯿﺮو
ﻋﺸﺘﺎروت ،اﻟﻬﮥ ﺳﯿﺪوﻧ ﻫﺎ و ﻣﻮﻟ ﺧﺪای ﻣﻨﻔﻮر ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺷﺪ۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﯿﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﺋ زد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد .او ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺮد۷ .ﺑﻌﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﻮش ،ﺧﺪای ﻣﻨﻔﻮر ﻣﻮآب ،ﻣﻌﺒﺪی ﺑﺴﺮ ﮐﻮه ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
ﻣﻮﻟ ،ﺧﺪای ﻣﻨﻔﻮر ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻣﻌﺒﺪی ﺑﺴﺮ ﮐﻮﻫ در ﺷﺮق اورﺷﻠﯿﻢ آﺑﺎد ﮐﺮد۸ .و ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾ
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زﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﻢ ﯾ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۹آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﻬﺮ ﺷﺪ ،زﯾﺮا او ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺧﺪاﺋﯿﻪ دو ﺑﺎر
ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ۱۰و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮد،

۱۱

ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن ﺗﻮ ﻗﺼﺪاً ﭘﯿﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺴﺘ و

اﺣﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺗﻮ ﻣﮔﯿﺮم و آﻧﺮا ﺑﻪ ﯾ از زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺖ
ﻣ دﻫﻢ.

۱۲

اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺪرت ،داود اﯾﻦ ﮐﺎر را در دوران ﺣﯿﺎت ﺗﻮ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﭘﺴﺮت اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻋﻤﻠ ﻣ ﺳﺎزم۱۳ .وﻟ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ را از او ﻧﻤﮔﯿﺮم و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ام،
داود و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام ،اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﯾ ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﺑﺮای او ﻣﮔﺬارم«.

دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪَد را ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘ ادوم ﺑﻮد ،دﺷﻤﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ۱۵ .‐۱۶ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ
وﻗﺘ داود در ادوم ﺑﻮد ،ﯾﻮآب ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه او رﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را دﻓﻦ ﮐﻨﺪ ،و او و ﺳﭙﺎه او
ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .در دوران اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ادوم را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
۱۷اﻣﺎ ﻫﺪَد ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﮐﻮﭼ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد۱۸ .آن ﻫﺎ از
ﻣﺪﯾﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻓﺎران رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﻓﺎران را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ
ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ آﻣﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ او ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ داد و ﻣﻌﺎش و ﻏﺬا ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد.
۱۹ﻫﺪد و ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮاﻫﺮ زن ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻠﻪ ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ را
ﺑﻪ او داد۲۰ .ﺧﻮاﻫﺮ ﺗَﺤﻔَﻨﺤﯿﺲ ﭘﺴﺮی ﺑﻨﺎم ﺟِﻨﻮﺑﺖ ﺑﺮای او ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و آن ﻃﻔﻞ در ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﺎ ﭘﺴﺮان او ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ.
۲۱وﻗﺘ ﻫﺪد در ﻣﺼﺮ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ داود از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﯾﻮآب ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﻓﻮت ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدم۲۲ «.ﻓﺮﻋﻮن از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ در
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اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ داری ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﻪ وﻃﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮدی؟« ﻫﺪَد ﺟﻮاب داد» :ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ دارم ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوم«.
۲۳ﺧﺪا ﺷﺨﺺ دﯾﺮی را ﻫﻢ دﺷﻤﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺎم او رِزون ،ﭘﺴﺮ اَﻟﯿﺪاع ﺑﻮد .او از ﭘﯿﺶ
آﻗﺎی ﺧﻮد ،ﻫﺪَد ﻋﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد ۲۴و ﺳﺮﮐﺮدۀ دﺳﺘﮥ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺷﺪ .وﻗﺘ داود ﻗﻮای
ﺻﻮﺑﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،رِزون ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

۲۵

او در

ﺳﺮاﺳﺮ دوران ﻋﻤﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن دﺷﻤﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﻫﺪَد ﺗﺎ ﮐﻪ در ارام ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اذﯾﺖ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و از آن ﻫﺎ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ.

ﺷﻮرش ﯾﺮﺑﻌﺎم
۲۶ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط اﻓﺮاﯾﻤ دﺳﺖ ﺑﺸﻮرش زد .او ﯾ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻣﺎدرش
زن ﺑﯿﻮه ای ﺑﻨﺎم ﺻﺮوﻋﻪ ﺑﻮد۲۷ .دﻟﯿﻞ ﺷﻮرش او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎه اﯾﻦ ﺑﻮد:
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﻮاره ﻫﺎﺋ آﺑﺎد و ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﮐﺮد.

۲۸

ﯾﺮﺑﻌﺎم ﯾ

ﺷﺨﺺ آزﻣﻮده و ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد .وﻗﺘﯿﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﯾ ﺟﻮان ﻻﯾﻖ و ﮐﺎردان اﺳﺖ ،او را
ﺳﺮﮐﺮده و ﻧﺎﻇﺮ ﻗﻮای ﮐﺎر دو ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨﺴ و اﻓﺮاﯾﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ۲۹ .ﯾﺮوز وﻗﺘﯿﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ
ﺳﻔﺮ ﻣ رﻓﺖ در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﺎ اﺧﯿﺎی ﻧﺒ ﺷﯿﻠﻮﻧ ﺑﺮﺧﻮرد .اﺧﯿﺎ ﻟﺒﺎس ﻧَﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و آن دو ﻧﻔﺮ
در ﺻﺤﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

۳۰

اﺧﯿﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﺸﯿﺪ و آﻧﺮا دوازده ﺗﻪ ﮐﺮد.

۳۱ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮔﻔﺖ» :ده ﺗﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺮ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ زودی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺗﻪ ﺗﻪ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ ده ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﻣ دﻫﻢ! ۳۲اﻣﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ام ،داود و ﺑﺨﺎﻃﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ام
ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾ ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﻣ دﻫﻢ۳۳ ،زﯾﺮا او ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﻋﺸﺘﺎروت اﻟﻬﮥ ﺳﯿﺪوﻧ ﻫﺎ ،ﮐﻤﻮش
ﺧﺪای ﻣﻮآب و ﻣﻮﻟ ﺧﺪای ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮد .او در راه ﻣﻦ ﻧﺮﻓﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ از او
ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺮد و ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد۳۴ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ،ﺗﻤﺎم
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ﺳﻠﻄﻨﺖ را از او ﻧﻤﮔﯿﺮم و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪۀ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام ،داود ﮐﻪ از اﺣﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد،
ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﮔﺬارم ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ـ ﯾﻌﻨ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ده ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣ ﺷﻮی

۳۵

وﻟ ﭘﺎدﺷﺎﻫ را از دﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﻣﮔﯿﺮم

۳۶

و ﺑﺮای ﭘﺴﺮ او ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﻣ دﻫﻢ،

ﺗﺎ ﭼﺮاغ ﺑﻨﺪه ام ،داود در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۷

ﺣﺎﻻ

ﺗﺮا ﻣ ﺑﺮم و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﻗﺮار دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺎﺷ۳۸ .و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آوری ،در راه ﻣﻦ ﻗﺪم ﮔﺬاری ،ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨ و ﻣﺜﻞ داود ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار اواﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷ ،ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﻮده ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
داود اﺳﺘﻮار و ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺳﺎزم و زﻣﺎم ﺣﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ۳۹ .اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه
ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اوﻻدۀ داود را ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ ـ ﻣﺮ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ««.
۴۰ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﯿﺶ ﺷﯿﺸﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه آن ﮐﺸﻮر
ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺗﺎ روز ﻣﺮگ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﺮگ ﺳﻠﯿﻤﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۳۱ ‐ ۲۹ :۹ 

۴۱ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﯿﻤﺎﻧﻪ و آﺛﺎر ادﺑ او در ﮐﺘﺎب اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۴۲ .او ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۴۳ .ﺑﻌﺪ درﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ
و در ﺷﻬﺮ ﭘﺪرش ،داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﻮرش ﻣﮐﻨﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱۹ ‐ ۱ :۱۰ 

۱۲

۱رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ ﺷﯿﻢ رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺟﭙﻮﺷ او در آﻧﺠﺎ ﺟﻤ

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۲ .‐۴وﻗﺘ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد از واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮ
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ﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ .دوﺳﺘﺎﻧﺶ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺟﭙﻮﺷ رﺣﺒﻌﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮان او ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺷﯿﻢ ﯾﺠﺎ ﺷﺪ .آﻧﺎه ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
رﺣﺒﻌﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺪرت ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻨ را ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﻧﻬﺎد .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ و ﮐﺎر ﺷﺎﻗﻪ و
۵

ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻦ را از دوش ﻣﺎ ﺑﺮداری ﺗﺎ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮا ﺑﻨﯿﻢ «.او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻪ روز
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ «.ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻫﻤ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
۶رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪاﻧ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﺪرش ﻣﺸﺎورﯾﻦ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﮐﺮده ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻧﻈﺮﯾﮥ
۷

ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ؟« آن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮﺑ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻨ ،ﻃﻮری ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻮاب ﺑﺪه ﮐﻪ ﺧﻮش ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻮﻗﺖ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺻﺪاﻗﺖ و وﻓﺎداری ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮا ﻣﮐﻨﻨﺪ۸ «.اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم را ﻗﺒﻮل ﻧﺮد و رﻓﺖ ﺗﺎ
از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ او ﯾﺠﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺎورﯾﻦ او ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﺑﺨﻮاﻫﺪ۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮان از آن ﻫﺎ
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻄﻮر ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ؟ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎری را ﮐﻪ
ﭘﺪرت ﺑﺮ دوش ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺒ ﺑﺴﺎز۱۰ «.ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺟﻮاب
ﺑﺪه :اﻧﺸﺖ ﮐﻮﭼ ﻣﻦ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ از ﮐﻤﺮ ﭘﺪرم اﺳﺖ۱۱ .ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻨ را ﺑﺮ
دوش ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟ ﻣﻦ آﻧﺮا ﺳﻨﯿﻨﺘﺮ ﻣﮐﻨﻢ .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﻤﭽﯿﻦ ادب ﮐﺮد ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺎ ﮔﮋدم ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ«.
۱۲

ﻗﺮار وﻋﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ رﺣﺒﻌﺎم آﻣﺪﻧﺪ.

ﺟﻮاب ﺳﺨﺖ داد و ﻣﺸﻮره ای را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﻪ او دادﻧﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪ.

۱۳

و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ

۱۴

او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ

ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮاب داده ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم ﺑﺎر ﺳﻨﯿﻦ را ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟ ﻣﻦ آﻧﺮا ﺳﻨﯿﻨﺘﺮ
ﻣ ﺳﺎزم .ﭘﺪرم ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻗﻤﭽﯿﻦ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮔﮋدم ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﻢ۱۵ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮدم را ﻗﺒﻮل ﻧﺮد؛ زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺣﺒﻌﺎم اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺧﯿﺎی ﻧﺒ ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
۱۶وﻗﺘ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺮد ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎ
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داود راﺑﻄﻪ ای ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﯾِﺴ ﻣﺎ را ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﻮ ای داود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﺎش!«
ﭘﺲ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۱۷ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ او وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ.
۱۸

ﺑﻌﺪ رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ادورام را ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺒﺎری ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮدان را از ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﺮ

ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ .وﻟ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﺮادۀ ﺧﻮد
ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﺮد۱۹ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺒﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺎﻧﺪان داود
ﺑﻮده اﻧﺪ.
۲۰و ﭼﻮن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و او را آوردﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ داود
وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﭘﯿﺎم ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧﺒ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۴ ‐ ۱ :۱۱ 
۲۱

وﻗﺘ رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺟﻤ ﮐﺮد و از آن ﺟﻤﻠﻪ

ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﺮدان رزﻣﻨﺪه و ﺟﻨ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ و
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎﻟ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد۲۲ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﻌﯿﻪ ﻧﺒ ﭘﯿﺎﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»۲۳ﺑﻪ رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ۲۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوی و ﺑﺎ ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺧﻮد ﺑﺠﻨ .ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
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ﯾﺮﺑﻌﺎم از ﺧﺪا رو ﺑﺮ ﻣﮔﺮداﻧﺪ
۲۵ﺑﻌﺪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺷﻬﺮ ﺷﯿﻢ را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ آﺑﺎد ﮐﺮد و آﻧﺠﺎ را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ
ﻓﻨﻮﻋﯿﻞ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد۲۶ .‐۲۷ﯾﺮﺑﻌﺎم در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﺣﻮﻣﺖ دوﺑﺎره
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻧﺪان داود ﺑﯿﻔﺘﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﻣﺮدم ﺑﺮای ادای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪار رﺣﺒﻌﺎم ﺷﺪه ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺪ او را ﺑﻌﻮض ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ«.
۲۸

ﭘﺲ ﻗﺮار ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺧﻮد دو ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﻃﻼﺋ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ

ﺑﺴﯿﺎر زﺣﻤﺖ دارد .از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ۲۹ «.آﻧﺎه ﯾ از آن دو ﺑﺖ را در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و دﯾﺮی را در دان ﻗﺮار داد۳۰ .و
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺮﺑﻌﺎم ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و ﺣﺘ ﺗﺎ دان ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ
ﻣ رﻓﺘﻨﺪ۳۱ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪی ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ از
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
۳۲ﺑﺮﻋﻼوه ﯾﺮﺑﻌﺎم اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ را در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ،ﻫﻤﺎن
ﻗﺴﻢ ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .او ﺧﻮدش ﺑﺮای ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺷﺎن در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﻫﻢ در ﻣﻌﺎﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ﮔﻤﺎﺷﺖ.

۳۳

و در روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ،ﯾﻌﻨ در ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ رﻓﺖ و ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﯿﺪ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ادا ﻧﻤﻮد.

ﯾ ﻧﺒ از ﯾﻬﻮدا

۱۳

۱در ﻫﻤﺎن وﻗﺘﯿﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم روﺑﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﻣﮐﺮد ،ﯾ ﻣﺮد

ﺧﺪا ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ آﻣﺪ۲ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﮐﺮده ﮔﻔﺖ :ای ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه! ای ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه! ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻃﻔﻠ ﺑﻨﺎم ﯾﻮﺷﯿﺎ در
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ﺧﺎﻧﻮادۀ داود ﻣ آﯾﺪ .او ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﻌﺎﺑﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎﻻی ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ
۳

ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻی ﺗﻮ ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ «.ﺑﻌﺪ او ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم او واﻗﻌﺎً از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه دو ﺷﻖ ﻣ ﺷﻮد و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯾﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﺎن ﻣﮔﺮدد«.
۴

وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ آن ﻣﺮد را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻄﺮف او اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻓﺮﯾﺎد زد» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ

را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ «.و دﻓﻌﺘﺎً دﺳﺘﺶ در ﻫﻮا ﺧﺸ ﺷﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺖ
۵

ﺧﻮد را ﺟﻤ ﮐﻨﺪ .و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﻢ ﻗﺮارﯾﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ﺑﻮد دو
ﺷﻖ ﺷﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ از ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ۶ .آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ
ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﻨ ﺗﺎ دﺳﺘﻢ ﺑﺤﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد «.ﭘﺲ ﻣﺮد ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﻋﺎ ﮐﺮد و دﺳﺖ ﺷﺎه دوﺑﺎره ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪ۷ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام ﺑﺮو و ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮر و
ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدی ﺑﺘﻮ ﯾ اﻧﻌﺎم ﻫﻢ ﻣ دﻫﻢ۸ «.اﻣﺎ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻧﯿﻢ
ﺳﻠﻄﻨﺘﺖ را ﻫﻢ ﺑﺪﻫ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻤ روم و ﻧﻪ آب و ﻧﺎن اﯾﻨﺠﺎ را ﻣ ﺧﻮرم۹ ،زﯾﺮا ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ آب و ﻧﺎن ﺑﺨﻮری و ﯾﺎ از راﻫ ﮐﻪ آﻣﺪه ای ﺑﺎزﮔﺮدی۱۰ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان او ﺟﺎدۀ دﯾﺮی
را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و از آن راﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺮﻓﺖ.

ﻧﺒ ﺳﺎﻟﺨﻮردۀ از ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ
۱۱در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﯾ ﻧﺒ ﺳﺎﻟﺨﻮرده زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد .ﭘﺴﺮاﻧﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را آن ﻣﺮد ﺧﺪا در
آﻧﺮوز در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه زد ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد ﻗﺼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ۱۲ .ﭘﺪر ﺷﺎن
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺪام راه رﻓﺖ؟« ﭘﺴﺮاﻧﺶ راﻫ را ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
داد۱۳ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺧﺮی را ﺑﺮای ﻣﻦ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﯾ ﺧﺮ را آﻣﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪ ۱۴و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺮد ﺧﺪا رﻓﺖ و او را در ﺣﺎﻟ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﯾ
درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﻧﺒ ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪ؟« او ﺟﻮاب داد:
»ﺑﻠ ،ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ۱۵ «.ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻧﻪ ام ﺑﺮو و ﯾ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮر۱۶ «.اﻣﺎ او
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ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ آب و ﻧﺎن ﺧﻮرده ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ،

۱۷

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ آب و ﻧﺎن ﺑﺨﻮری و ﯾﺎ از راﻫ ﮐﻪ آﻣﺪه ای ﺑﺎزﮔﺮدی«.
۱۸

ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﯾ ﻧﺒ ﻫﺴﺘﻢ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ای ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :او را

ﺑﺨﺎﻧﻪ ات ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ «.اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد دروغ ﮔﻔﺖ.

۱۹

ﻧﺒ ﻫﻤﺮاه او رﻓﺖ و در

ﺧﺎﻧﮥ او ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ.
۲۰در ﺣﺎﻟﯿﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺮﻣﺮد آﻣﺪ ۲۱و او ﺑﻪ
آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ از ﻓﺮﻣﺎن او اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﺮدی ،اﺣﺎم او را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردی ۲۲و ﺑﺮﮔﺸﺘ و در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻨ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آب و ﻧﺎن ﺧﻮردی،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺟﻨﺎزۀ ﺗﻮ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﭘﺪراﻧﺖ دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
۲۳وﻗﺘ آن ﻫﺎ از ﺧﻮردن ﻓﺎرغ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺒ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ،ﺧﺮی ﺑﺮای ﻧﺒ ﯾﻬﻮدا آﻣﺎده ﮐﺮد۲۴ .ﺑﻌﺪ وﻗﺘ
او ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و رﻓﺖ ،ﯾ ﺷﯿﺮ در ﺳﺮ راﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و او را ﮐﺸﺖ .ﺟﺴﺪ او ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮک اﻓﺘﺎده و
ﺧﺮ و ﺷﯿﺮ در ﭘﻬﻠﻮی آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۲۵ .ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،وﻗﺘ ﺟﺴﺪ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮوی ﺳﺮک اﻓﺘﺎده و ﺷﯿﺮی در ﮐﻨﺎر آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،در ﺟﺎﺋﯿﻪ آن ﭘﯿﺮﻣﺮد زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد
رﻓﺘﻨﺪ.
۲۶ﭼﻮن ﭘﯿﺮﻣﺮد از واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :او ﻫﻤﺎن ﻧﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورد،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﭽﻨ ﺷﯿﺮ داد ﺗﺎ او درﯾﺪه و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻋﻤﻠ ﺷﺪ۲۷ «.ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺧﺮی را ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ «.آن ﻫﺎ ﺧﺮ را
ﺑﺮاﯾﺶ آوردﻧﺪ۲۸ .او رﻓﺖ و ﺟﺴﺪ را ﺑﺮوی ﺳﺮک ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺮ و ﺷﯿﺮ در ﮐﻨﺎر آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﯿﺮ ﺟﺴﺪ را ﻧﺨﻮرده و ﺑﻪ ﺧﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺮده ﺑﻮد۲۹ .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺟﺴﺪ ﻧﺒ را ﺑﺮ ﺧﺮ ﺑﺎر ﮐﺮد و آن را
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آورد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری دﻓﻨﺶ ﮐﻨﺪ۳۰ .ﺑﻌﺪ او را در ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮد.
آﻧﺎه ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آه ای ﺑﺮادرم! آه ای ﺑﺮادرم!« ۳۱ﭘﺲ از آﻧﻪ او را دﻓﻦ ﮐﺮد ﺑﻪ
ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮا در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﺪا دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را
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ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی او ﻗﺮار دﻫﯿﺪ،

۳۲

زﯾﺮا ﺣﺮﻓﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ در

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه زد واﻗﻌﺎً ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪ«.

ﮔﻨﺎه ﻣﻬﻠ ﯾﺮﺑﻌﺎم
۳۳

ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﯾﺮﺑﻌﺎم از ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮﻋﺲ

ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ را از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻫﻦ ﺷﻮد او را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﺮد۳۴ .اﯾﻦ ﮐﺎر او ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺮگ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ او
ﺷﺪ.

ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﯾﺮﺑﻌﺎم

۱۴

۱در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ اَﺑِﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ۲ .ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭼﻬﺮه ات را

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪه ﺗﺎ ﮐﺴ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ زن ﻣﻦ ﻫﺴﺘ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ،ﭘﯿﺶ اﺧﯿﺎی ﻧﺒ ﺑﺮو .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ
۳

ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣ ﺷﻮم .ده ﺗﺎ ﻧﺎن ،ﯾ ﻣﻘﺪار ﮐﯿ و ﯾ ﮐﻮزه ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮ و
ﭘﯿﺶ او ﺑﺮو و او از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺘﻮ ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﺪ«.
۴ﭘﺲ زن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺨﺎﻧﮥ اﺧﯿﺎی ﻧﺒ رﻓﺖ .اﺧﯿﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
۵

ﻧﻤ دﯾﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن او ﺑﻪ اﺧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :زن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﯿﺸﺖ ﻣ آﯾﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮ از وﺿ ﻃﻔﻠﺶ ﺑﻪ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪﻫ ،زﯾﺮا ﻃﻔﻠﺶ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﺑﻮﺋ«.
وﻗﺘ آن زن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺧﻮد را ﻃﻮری ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺲ دﯾﺮی اﺳﺖ۶ .اﻣﺎ ﭼﻮن آن زن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
دروازه رﺳﯿﺪ و اﺧﯿﺎ ﺻﺪای ﭘﺎی او را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﺑﯿﺎ داﺧﻞ ﺷﻮ! ﭼﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﯿﺎﻓﻪ دادی؟ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی دارم۷ .ﺑﺮو ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
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ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮا در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﺋ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۸

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم .ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺧﺎﻧﺪان داود ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ دادم ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪه ام داود زﻧﺪﮔ ﻧﺮدی.
او ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎم ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺻﻔﺎی ﻗﻠﺐ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻮد
۹

اﻧﺠﺎم ﻣ داد .وﻟ ﺷﺮارت ﺗﻮ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺷﺮارت ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻮ رﻓﺘ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ و ﺑﺘﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘ ،ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان آﺗﺶ ﺧﺸﻢ
ﻣﺮا ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘ۱۰ .ﺣﺎﻻ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﻣ آورم و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺗﺮا ـ ﭼﻪ ﻏﻼم و ﭼﻪ آزاد ـ از
ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ را ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺳﺮﮔﯿﻦ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻣ زﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ۱۱ .ﻫﺮ
ﻋﻀﻮ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﻮ اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﺧﻮراک ﺳﻬﺎ ﻣ ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮد ﻃﻌﻤﮥ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا
ﻣﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪر ﮐﺮده اﺳﺖ۱۲ «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺮو و ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮی ﻃﻔﻠﺖ ﻣ ﻣﯿﺮد۱۳ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺨﺎﮐﺶ
ﻣ ﺳﭙﺎرﻧﺪ ،زﯾﺮا آن ﻃﻔﻞ ﯾﺎﻧﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺼﻮرت آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ دﻓﻦ ﻣ ﺷﻮد و
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از او راﺿ اﺳﺖ۱۴ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮ ﻣﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﺪ۱۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﺰا
ﻣ دﻫﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾ ﻧَ ﮐﻪ در آب ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮرد از ﺗﺮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻟﺮزﯾﺪ .آن ﻫﺎ را از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺧﻮﺑﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن داد رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ آﻧﻄﺮف درﯾﺎی ﻓﺮات ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ۱۶و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺮﺑﻌﺎم و ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯿﻪ
او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ«.
۱۷ﭘﺲ زن ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺗﺮزه آﻣﺪ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺪروازه رﺳﯿﺪ ﻃﻔﻠﺶ
ﺟﺎن داد۱۸ .و ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد اﺧﯿﺎی ﻧﺒ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ او
را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

وﻓﺎت ﯾﺮﺑﻌﺎم
۱۹ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎ ،ﺟﻨﻬﺎ و وﻗﺎﯾ دﯾﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.

۲۰

ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻓﻮت ﮐﺮد و در ﺟﻮار ﭘﺪراﻧﺶ ﺑﺨﺎک

ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ﻧﺎداب ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.

رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ ۵ :۱۱ ـ (۱۵ :۱۲

۲۱در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﺣﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد .وﻗﺘ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﭼﻬﻞ و
ﯾ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﻣﺪت ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﻬﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺎم ﻣﺎدر رﺣﺒﻌﺎم ﻧﻌﻤﻪ و از ﻣﺮدم
ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﻮد.
۲۲

ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را

ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻨﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن زﯾﺎدﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﺎن ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ۲۳ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺎﺑﺪ،
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﺘﻬﺎی اَﺷﯿﺮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﭙﮥ ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺮ ﻫﺮ درﺧﺖ ﺳﺒﺰ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۲۴ .ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن
ﻓﺎﺣﺸﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻫﺎی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﺷﺎن دور ﮐﺮد ،ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
۲۵

در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم ،ﺷﯿﺸﻖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ .ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﺎراج ﮐﺮد۲۶ .او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮﻋﻼوۀ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد.

۲۷

ﺑﻨﺎﺑﺮان رﺣﺒﻌﺎم ﺑﻌﻮض آن ﻫﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ

دروازۀ ﻗﺼﺮ ﺷﺎه از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ۲۸ .و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ رﻓﺖ،
ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻃﺎق ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣ آوردﻧﺪ.
۲۹وﻗﺎﯾ دﯾﺮ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺣﺒﻌﺎم و ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮد ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا
ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۳۰ .و ﺟﻨ ﺑﯿﻦ رﺣﺒﻌﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم دوام داﺷﺖ .وﻗﺘ رﺣﺒﻌﺎم ﻓﻮت ﮐﺮد او را ﺑﺎ اﺟﺪادش
در ﺷﻬﺮ داود ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﻧﻌﻤﻪ و از ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﻤﻮﻧ ﺑﻮد۳۱ .ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت رﺣﺒﻌﺎم
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ﭘﺴﺮش ،اﺑﯿﺎم ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

اﺑﯿﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۱ :۱۴ ‐ ۱ :۱۳ 

۱۵

۱

۲

در ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ،اﺑﯿﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺷﺪ .و ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در

اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﻣﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻮد۳ .او ﻫﻤﺎن راه ﺧﻄﺎ را ﮐﻪ ﭘﺪرش ﻗﺒﻞ
از او ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد و دﻟﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪش ،داود ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺶ
راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ۴ .ﺑﺎوﺟﻮد آن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای او ﺑﺨﺎﻃﺮ داود ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺴﺮی ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او
ﺷﻮد و ﭼﺮاغ او در اورﺷﻠﯿﻢ روﺷﻦ و ﺣﻮﻣﺘﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ۵ ،زﯾﺮا ﮐﻪ داود ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ
رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮد و در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﻪ در ﺣﻖ اورﯾﺎی ﺣﺘ ﮐﺮد از ﻫﯿﭽﺪام
اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻨﻤﻮد۶ .ﺟﻨ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺣﺒﻌﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺷﺮوع ﺷﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﺑﯿﺎم ﻫﻢ دوام
ﮐﺮد۷ .ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺑﯿﺎم و ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی او و ﺟﻨ ﺑﯿﻦ رﺣﺒﻌﺎم و ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻫﻤﻪ در
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۸ .وﻗﺘ اﺑﯿﺎم ﻓﻮت ﮐﺮد او را ﺑﺎ اﺟﺪادش در ﺷﻬﺮ داود
ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش آﺳﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۶ :۱۶ ‐ ۱۶ :۱۵ 

۹در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺣﻮﻣﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﺳﺎ زﻣﺎم دوﻟﺖ ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ۱۰و
ﻣﺪت ﭼﻬﻞ و ﯾ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﻣﺎدر ﮐﻼن او ﻣﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻮد.
۱۱آﺳﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺪ ﺧﻮد ،داود ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿ ﺳﺎﺧﺖ۱۲ .ﻟﻮاطﮔﺮان را
از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﺑﺘﻬﺎﺋ را ﮐﻪ اﺟﺪادش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۱۳ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎدر
ﺧﻮد ،ﻣﻌﻪ را ﮐﻪ ﻣﻠﮥ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد از ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺧﻠ ﮐﺮد ،زﯾﺮا او ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺖ و آﺳﺎ آﻧﺮا
ﺷﺴﺖ و در وادی ﻗﺪرون ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ۱۴ .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ را ﺧﺮاب ﻧﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ در
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ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن راﺳ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺖ.

۱۵

او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﻮدش و ﭘﺪرش وﻗﻒ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ آورد.
۱۶ﺟﻨ ﺑﯿﻦ آﺳﺎ و ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺗﻤﺎم دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎن دوام داﺷﺖ۱۷ .ﺑﻌﺸﺎ،
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ راه رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻗﻄ ﮐﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﺴﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﻢ
راﻣﻪ ﻧﻤﻮد.

۱۸

ﺑﻌﺪ آﺳﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺼﺮ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد داد ﮐﻪ

ﺑﺮای ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺴﺮ ﻃﺒﺮﻣﻮن ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﺰﯾﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﮐﻪ در دﻣﺸﻖ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺒﺮد:

۱۹

»ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﭘﺪران ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ اﺗﻔﺎق را

ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺤﻔﮥ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺎ ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻄ ﮐﻦ ﺗﺎ او اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را آرام ﺑﺬارد۲۰ «.ﺑﻨﻬﺪد ﺧﻮاﻫﺶ آﺳﺎ را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮد و ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻋﯿﻮن ،دان ،آﺑﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻌﻪ ،ﺗﻤﺎﻣ
ﮐﻨﺮوت و ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟ را ﻓﺘ ﮐﺮد۲۱ .وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮش ﺑﻌﺸﺎ رﺳﯿﺪ از آﺑﺎدی ﺷﻬﺮ
راﻣﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺮزه ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۲۲ﺑﻌﺪ آﺳﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا اﻋﻼﻣﯿﻪ ای ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻫﻤﻪ ﺳﻨ
و ﭼﻮﺑ را ﮐﻪ ﺑﻌﺸﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮ راﻣﻪ را ﺑﺎ آن آﺑﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .آﺳﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای آﺑﺎدی ﺟِﺒ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮد.

۲۳

ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ او در

ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﺛﺒﺖ اﻧﺪ .آﺳﺎ در زﻣﺎن ﭘﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﺮض ﭘﺎدردی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ

۲۴

و ﺑﻌﺪ از

ﻣﺪﺗ ﻓﻮت ﮐﺮد و در ﺷﻬﺮ ﺟﺪش ،داود ،در ﺟﻮار ﭘﺪراﻧﺶ دﻓﻦ ﺷﺪ .ﭘﺲ از او ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ.

ﺣﻮﻣﺖ ﻧﺎداب ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۵در ﺳﺎل دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﻧﺎداب ،ﭘﺴﺮ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ.
۲۶او آﻧﭽﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣ آورد و در راه ﭘﺪر ﺧﻮد و در ﮔﻨﺎه او ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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را ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣ داﺷﺖ.
۲۷ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺎ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان اﯾﺴﺴﺎر ﺑﻮد ﺑﺮﺿﺪ ﻧﺎداب ﺷﻮرش ﮐﺮد و او را در ﺟِﺒﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۲۸ .ﻗﺘﻞ ﻧﺎداب در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ،
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺧﺪاد و ﺑﻌﺸﺎ ﺑﻌﻮض او زﻣﺎم ﺣﻮﻣﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ۲۹ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﺑﻌﺸﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﯿ زﻧﺪه ﺟﺎﻧ را ﺑﺮای او زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ.
ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﻮد اﺧﯿﺎی ﺷﯿﻠﻮﻧ در ﺷﯿﻠﻮه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻨﺪ ـ

۳۰

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯿﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪ و ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ ﺑﻨﺎه ﺑﺰﻧﻨﺪ،

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ.
۳۱ﺳﺎﯾﺮ وﻗﺎﯾ زﻣﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻧﺎداب و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ۳۲ .و ﺟﻨ ﺑﯿﻦ آﺳﺎ و ﺑﻌﺸﺎ در ﺗﻤﺎم دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎن دوام داﺷﺖ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۳۳در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺎ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﺎک اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در ﺗﺮزه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد۳۴ .او آﻧﭽﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣ آورد و در راه ﯾﺮﺑﻌﺎم و در ﮔﻨﺎه او ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺪم
ﺑﺮ ﻣ داﺷﺖ.

۱۶

۱ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﺑﻌﺸﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻨﺎﻧ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد»۲ :ﻣﻦ

ﺗﺮا از ﺧﺎک ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻮ راه ﯾﺮﺑﻌﺎم را
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘ۳ .ﭘﺲ ﻣﻦ
ﺗﺮا و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم و آن ﺑﻼﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺮﺑﻌﺎم آوردم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﻮ ﻫﻢ
ﻣ آورم۴ .ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ از ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﺧﻮراک ﺳﻬﺎ و اﮔﺮ در ﺻﺤﺮا
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ﺑﻤﯿﺮد ﻃﻌﻤﮥ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﻣ ﺷﻮد«.
۵ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻌﺸﺎ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎ و اﻗﺘﺪار او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۶ .وﻗﺘ ﺑﻌﺸﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد او را ﺑﺎ اﺟﺪادش در ﺗﺮزه ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ،اﯾﻠﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
۷ﺑﺮﻋﻼوه ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺑﻌﺸﺎ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﯾِﯿﻬﻮی ﻧﺒ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻨﺎﻧ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻌﺸﺎ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ و ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۸در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،اﯾﻠﻪ ،ﭘﺴﺮ ﺑﻌﺸﺎ در ﺗﺮزه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ و
۹

ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ زِﻣﺮی ،ﯾ از اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣ او ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻧﺼﻒ
ﻋﺮاده ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﺑﺮﺿﺪ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮد .ﯾﺮوز ﮐﻪ اﯾﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،در ﺧﺎﻧﮥ ارﺻﺎ ،ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫ در
ﺗﺮزه ﺷﺮاب ﻣ ﺧﻮرد و ﻧﺸﺌﻪ ﻣﮐﺮد۱۰ ،زِﻣﺮی ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪ و او را ﮐﺸﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در
ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا رﺧﺪاد و زِﻣﺮی ﺧﻮدش ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
۱۱

وﻗﺘ زِﻣﺮی ﺑﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﻌﺸﺎ را

ﮐُﺸﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﯿﭽﯿ از اﻓﺮاد ذﮐﻮرِ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و دوﺳﺘﺎن او را زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ.
ﺗﺮﺗﯿﺐ زِﻣﺮی ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻌﺸﺎ را ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﯿﻬﻮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻫﻼک ﮐﺮد،

۱۲

ﺑﻪ اﯾﻦ

۱۳

زﯾﺮا ﮐﻪ

ﺑﻌﺸﺎ و ﭘﺴﺮش ،اﯾﻠﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻨﺪ.
۱۴ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻠﻪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی او در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.
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ﺣﻮﻣﺖ زِﻣﺮی ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۵در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،زِﻣﺮی ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ روز در ﺗﺮزه ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﮐﺮد۱۶ ،در اﯾﻨﻮﻗﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻬﺮ ﺟِﺒﺘﻮن را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ زِﻣﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﺷﺎه را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی
ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻟﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻫﻤﺎﻧﺮوز در اردوﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺟِﺒﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮزه رﻓﺖ و آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد.

۱۷

ﭘﺲ ﻋﻤﺮی ﺑﺎ

۱۸

وﻗﺘ زِﻣﺮی دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ

دﺷﻤﻦ اش اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎه رﻓﺖ و آﻧﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد آﺗﺶ زد و ﻣﺮد

۱۹

ـ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮد

و ﮐﺎرﻫﺎﺋ از او ﺳﺮ زد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد .راه و روش ﯾﺮﺑﻌﺎم را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ ۲۰ﺑﻘﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی زِﻣﺮی و ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺮد ﻫﻤﻪ در
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ.

ﺣﻮﻣﺖ ﻋﻤﺮی ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۱ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﺪﺳﺘﻪ ﭘﯿﺮو ﺗﺒﻨ ،ﭘﺴﺮ ﺟﯿﻨَﺖ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﮥ دﯾﺮ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻋﻤﺮی را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ۲۲ .ﭘﯿﺮوان ﻋﻤﺮی ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان ﺗﺒﻨ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺒﻨ ﻣﺮد و ﻋﻤﺮی
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ۲۳ .در ﺳﺎل ﺳ و ﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت
دوازده ﺳﺎل ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎل آن در ﺗﺮزه ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد۲۴ .ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮی ﮐﻮه ﺳﺎﻣﺮه را از ﺳﺎﻣﺮ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮ ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎﻻی آن ﮐﻮه ﺷﻬﺮی را آﺑﺎد ﮐﺮد و آﻧﺮا ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻨﺎم ﺻﺎﺣﺐ آن،
ﯾﻌﻨ ﺳﺎﻣﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
۲۵ﻋﻤﺮی ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺖ و از ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﺑﻮدﻧﺪ
زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺮارت ورزﯾﺪ۲۶ .راه و روش ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ۲۷ .ﺑﻘﯿﮥ وﻗﺎﯾ
دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻤﺮی و ﻗﺪرﺗ ﮐﻪ ﺑﺨﺮج داد ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ
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ﺷﺪه اﻧﺪ.

۲۸

وﻗﺘ ﻋﻤﺮی ﻓﻮت ﮐﺮد ،او را در ﺳﺎﻣﺮه دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮش ،اﺧﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

اﺧﺎب ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۲۹

در ﺳﺎل ﺳ و ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﺳﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،اﺧﺎب ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ و

ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد.

۳۰

اﻣﺎ اﺧﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﺎن

ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺐ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮد۳۱ .او از ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ ﮐﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ
ﻧﺒﺎط ﮐﺮد ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺑﺎ اﯾﺰاﺑﻞ ،دﺧﺘﺮ اﺗﺒﻌﻞ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﯿﺪون ﻫﻢ ازدواج ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﻞ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺠﺪه ﮐﺮد۳۲ .او ﯾ ﻣﻌﺒﺪی و ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮای ﺑﻌﻞ در ﺳﺎﻣﺮه آﺑﺎد ﮐﺮد۳۳ .ﺑﻌﺪ
ﺗﻤﺜﺎل ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﮐﺴ دﯾﺮ ﻧﺮده ﺑﻮد و ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را
زﯾﺎدﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ۳۴ .در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﺎب ،ﺣﯿﺌﯿﻞ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻠ ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ را آﺑﺎد ﮐﺮد .وﻗﺘ او
ﺗﻬﺪاب آﻧﺮا ﮔﺬاﺷﺖ اﺑﯿﺮام ،ﭘﺴﺮ اول او ﻣﺮد و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دروازه ﻫﺎی آﻧﺮا ﻧﺸﺎﻧﺪ ﺳﺠﻮب،
ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮش ﻣﺮد .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن اﻋﻼن ﮐﺮد.

اﯾﻠﯿﺎ و ﺧﺸﺴﺎﻟ

۱۷

۱اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒ ،از اﻫﺎﻟ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﮔ او را ﻣﮐﻨﻢ اﻋﻼم ﻣ دارم ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾ ﻣﺪﺗ ،و ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﯾﻢ ﺷﺒﻨﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎران
ﻧﻤ ﺑﺎرد!« ۲ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد»۳ :از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺖ و ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق ﺑﺮو .در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی
ﮐَﺮِﯾﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن اﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮ۴ .از آب ﺟﻮی ﺑﻨﻮش و ﻣﻦ ﺑﻪ زاﻏﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮ ﺧﻮراک ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۵ «.ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی ﮐﺮﯾﺖ ،در ﺷﻤﺎل درﯾﺎی
اُردن ﺑﺴﺮ ﺑﺮد۶ .و زاﻏﻬﺎ ﺻﺒ و ﺷﺎم ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﻣ آوردﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن از آب ﺟﻮی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮد۷ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺟﻮی ﺧﺸ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿ ﺑﺎران در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎرﯾﺪ.
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اﯾﻠﯿﺎ و ﺑﯿﻮه زن زَرِﻓﺖ
۸ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد»۹ :ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ زَرِﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ ﺻﯿﺪون اﺳﺖ ﺑﺮو .ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﻮه زﻧ دﺳﺘﻮر داده ام ﮐﻪ ﻏﺬای ﺗﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ۱۰ «.ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ زَرِﻓﺖ رﻓﺖ .وﻗﺘ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ
رﺳﯿﺪ ،ﺑﯿﻮه زﻧ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم ﻣ ﭼﯿﺪ .او آن زن را ﺻﺪا ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻤ آب
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷﻢ«.

۱۱

ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور«.

ﭼﻮن آن زن ﺑﺮای آوردن آب رﻓﺖ از ﭘﺸﺘﺶ ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﯾ

۱۲

اﻣﺎ ﺑﯿﻮه زن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎن

ﻧﺪارم؛ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻣﺸﺖ آرد در ﯾ ﮐﺎﺳﻪ و ﮐﻤ روﻏﻦ در ﮐﺎﺳﮥ دﯾﺮ دارم .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﯿﺰم ﺟﻤ
ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوم و ﻏﺬاﺋ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﺑﭙﺰم و آن آﺧﺮﯾﻦ ﻏﺬای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
ﺑﻌﺪ ،از ﮔﺮﺳﻨ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد۱۳ «.اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻏﻢ ﻣﺨﻮر .ﺑﺮو ﻏﺬا را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ ،اﻣﺎ اوﻟﺘﺮ ﯾ
ﻧﺎن ﺑﭙﺰ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور .ﺑﻌﺪ ﺑﺮو از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد و ﭘﺴﺮت ﺧﻮراک ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻦ۱۴ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﺎ روزﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎران ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎراﻧﺪ ،ﮐﺎﺳﮥ آرد ﺧﺎﻟ
ﻧﻤ ﺷﻮد و روﻏﻦ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﮔﺮدد۱۵ «.ﭘﺲ ﺑﯿﻮه زن رﻓﺖ ﭼﯿﺰﯾﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ اﻧﺠﺎم داد .ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ۱۶ .و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،آرد و روﻏﻦ ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﺪ.

اﯾﻠﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﯿﻮه زن را ﺷﻔﺎ ﻣ دﻫﺪ
۱۷ﯾﺮوز ﭘﺴﺮ ﺑﯿﻮه زن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ .ﻣﺮﯾﻀ او آﻧﻘﺪر ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻧﻔﺲ
ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎﻧﺪ.

۱۸

ﺑﯿﻮه زن ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮدی .ﺗﻮ ﺑﺮای

ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺪی ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮا ﺑﯿﺎدم ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪم ﺷﻮد؟« ۱۹اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮت را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه «.اﯾﻠﯿﺎ ﭘﺴﺮش را از ﺑﻐﻠﺶ ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ،در اﻃﺎق ﮐﻪ ﺧﻮدش زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮد ﺑﺮد و در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار داد۲۰ .ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ،
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻮه زن ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺟﺎ داد ،آوردی و ﭘﺴﺮ او را ﮐﺸﺘ؟«
۲۱ﺑﻌﺪ اﯾﻠﯿﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮوی آن ﻃﻔﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎز ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
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ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻔﻞ زﻧﺪﮔ دوﺑﺎره ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ«.
ﺣﯿﺎت دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺖ و زﻧﺪه ﺷﺪ.
»ﺑﺒﯿﻦ ،ﭘﺴﺮت زﻧﺪه اﺳﺖ«.

۲۲

ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی اﯾﻠﯿﺎ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و ﻃﻔﻞ

۲۳

آﻧﺎه اﯾﻠﯿﺎ ﻃﻔﻞ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺎدرش داد و ﮔﻔﺖ:

۲۴

ﺑﯿﻮه زن ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ واﻗﻌﺎً ﯾ ﻣﺮد ﺧﺪا

ﻫﺴﺘ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﻣﮔﻮﺋ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد«.

اﯾﻠﯿﺎ و اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ

۱۸

۱ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ،ﯾﻌﻨ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺧﺸﺴﺎﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﯿﺶ اﺧﺎب ﺑﺮو و

ﻣﻦ ﺑﺰودی ﺑﺎران ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ۲ «.ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و ﭘﯿﺶ اﺧﺎب رﻓﺖ.
۳

ﻗﺤﻄ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد .اﺧﺎب ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ را ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺼﺮ ﺷﺎه ﺑﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد
ﺧﻮاﺳﺖ) .ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ اﯾﻤﺎن راﺳﺨ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺷﺖ۴ .وﻗﺘ اﯾﺰاﺑﻞ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺸﺪ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﯾﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻧﺮا در دو ﻣﻐﺎره ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﺎن و آب ﻣ ﺑﺮد۵ (.اﺧﺎب
ﺑﻪ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آب و ﺟﻮی ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﻒ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﭙﻬﺎ و ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ را زﻧﺪه ﻧﻬﺪارﯾﻢ و ﯾﺎ اﻗﻼ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺮدن ﯾ ﺗﻌﺪاد ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ۶ «.ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺣﺼﮥ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﻒ ﺑﺮود .اﺧﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾ راه رﻓﺖ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاه دﯾﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
۷

ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ در راه ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮﺧﻮرد .او را ﺷﻨﺎﺧﺖ و روی ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎی ﻣﻦ اﯾﻠﯿﺎ،
۸

اﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘ؟« اﯾﻠﯿﺎ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺮو ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺖ ﺑﻮ اﯾﻠﯿﺎ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ«.
۹ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ اﺧﺎب ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣ دﻫ؟ ۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻫﺮ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻠﯿﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ «.اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺳﺎﺧﺖ
ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘ۱۱ .ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ ﺑﺮو ﺑﻮ» :اﯾﻠﯿﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ۱۲ «.و ﺑﻪ
ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﻣﻦ از ﭘﯿﺸﺖ ﺑﺮوم ،روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﺠﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮوم و ﺑﻪ
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اﺧﺎب ﺑﻮﯾﻢ و او ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﺮا ﻧﯿﺎﺑﺪ ،او ﻣﺮا ﻣﮐﺸﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎرت از زﻣﺎن ﻃﻔﻠ ﺑﻨﺪۀ
ﺑﺎوﻓﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۳

آﯾﺎ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﻧﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ اﯾﺰاﺑﻞ اﻧﺒﯿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﮐﺸﺖ ﻣﻦ

ﭼﻪ ﮐﺮدم؟ ﻣﻦ ﯾﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن را در دو ﻣﻐﺎره ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدم و آب و ﻧﺎن ﺷﺎن را ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﻧﻤﻮدم.
۱۴

و ﺣﺎﻻ ﻣﮔﻮﺋ ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻠﯿﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻢ او ﻣﺮا

ﻣﮐﺸﺪ«.

۱۵

اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﮐﻪ در ﺣﻀﻮرش اﯾﺴﺘﺎده ام ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﻣﻦ

ﺧﻮدم اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ او ﻣ روم۱۶ «.ﭘﺲ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﭘﯿﺶ اﺧﺎب رﻓﺖ و از آﻣﺪن اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد؛ و
اﺧﺎب ﺑﺪﯾﺪن اﯾﻠﯿﺎ آﻣﺪ.

ﻣﻼﻗﺎت اﺧﺎب و اﯾﻠﯿﺎ
۱۷وﻗﺘ اﺧﺎب اﯾﻠﯿﺎ را دﯾﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ آوری؟«

۱۸

اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،ﻣﻦ ﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ام ،ﺑﻠﻪ ﺗﻮ و

ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ و ﺑﻌﻮض ﭘﯿﺮو ﺑﻌﻠﻬﺎ ﺷﺪﯾﺪ.
۱۹ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ ﮐﻦ و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ ﺑﯿﺎور .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﺒ ﺑﻌﻞ و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻧﺒ اَﺷﯿﺮه را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮان اﯾﺰاﺑﻞ ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ دﻋﻮت ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ«.
۲۰ﭘﺲ اﺧﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮ ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
۲۱آﻧﺎه اﯾﻠﯿﺎ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ در ﺗﺮدﯾﺪ و دو دﻟ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ؟ اﮔﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﭘﯿﺮو او ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﻞ را ﺑﺤﯿﺚ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و از
او ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ «.ﻣﺮدم ﻫﯿ ﺟﻮاﺑ ﺑﻪ او ﻧﺪادﻧﺪ۲۲ .اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﺎﻧﻪ ﻧﺒ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ام و اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ اﻧﺪ۲۳ .دو ﮔﺎو ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ
ﯾ از آن دو ﮔﺎو را ذﺑ و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﺑﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ آﺗﺶ روﺷﻦ ﻧﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﮔﺎو
دﯾﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﻫﯿﺰم ﻣﮔﺬارم و آﺗﺶ روﺷﻦ ﻧﻤﮐﻨﻢ۲۴ .آﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪای ﺧﻮد
دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ .آن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ دﻋﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ و
واﻗﻌ اﺳﺖ «.ﻣﺮدم ﻫﻤ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ۲۵ .ﺑﻌﺪ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ
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ﯾ ﮔﺎو را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﺧﺪای ﺗﺎن دﻋﺎ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﻣﺎ
آﺗﺶ روﺷﻦ ﻧﻨﯿﺪ«.

۲۶

ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﯾ ﮔﺎو را ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻧﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﺎﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻞ دﻋﺎ

ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺑﻌﻞ ،دﻋﺎی ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻦ «.اﻣﺎ ﻫﯿ ﺻﺪا ﯾﺎ ﺟﻮاﺑ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
دور ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
۲۷

ﻫﻨﺎم ﻇﻬﺮ اﯾﻠﯿﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ او ﺧﺪای ﺗﺎن

اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ او ﺑﻪ ﻓﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾ ﺟﺎی ﺧﻠﻮت رﻓﺘﻪ ﯾﺎ در راه ﺳﻔﺮ اﺳﺖ،
ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪارش ﮐﻨﯿﺪ«.

۲۸

آن ﻫﺎ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار رﺳﻮم ﺧﻮﯾﺶ،

ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﯿ و ﻧﯿﺰه زﺧﻤ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﻪ ﺧﻮن از ﺑﺪن ﺷﺎن ﺟﺎری ﺷﺪ۲۹ .ﭘﺲ از آﻧﻪ روز از
ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ وﻗﺖ ادای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻪ آوازی آﻣﺪ و ﻧﻪ ﺟﻮاﺑ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ.
۳۰آﻧﺎه اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ «.و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ ﺷﺪﻧﺪ .او اول ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮد.

۳۱

ﺑﻌﺪ دوازده ﺳﻨ را ،ﻗﺮار ﺗﻌﺪاد دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ ﭘﺴﺮان

ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮداﺷﺖ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ۳۲ «.اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺎ
آن ﺳﻨﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دور ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﯾ ﺟﻮﯾﭽﻪ ﮐَﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دو
ﭘﯿﻤﺎﻧﮥ ﺑﺰر را داﺷﺖ۳۳ .آﻧﺎه ﻫﯿﺰم را ﺑﺎﻻی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار داد و ﮔﺎو را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺮ
ﻫﯿﺰم ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻬﺎر ﺧُﻢ را از آب ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﯿﺰم ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ«.
۳۴

ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎر دوم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﯿﺪ «.و آن ﻫﺎ ﺑﺎر دوم آن ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻮم

ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﺎر ﺳﻮم آب را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﻫﯿﺰم رﯾﺨﺘﻨﺪ.

۳۵

ﺗﺎ ﮐﻪ آب از ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺟﺎری ﺷﺪ

و ﺟﻮﯾﭽﻪ را ﭘﺮ ﮐﺮد.
۳۶ﭼﻮن وﻗﺖ ادای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻠﯿﺎی ﻧﺒ ﻧﺰدﯾ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪای
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﺮوز ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘ ،ﻣﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺗﻮ ام و ﻫﻤﮥ
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﮐﺮده ام۳۷ .دﻋﺎی ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ! ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎﯾﻢ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ! ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻫﺴﺘ و آن ﻫﺎ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪی۳۸ «.آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
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آﺗﺸ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻗﺮﺑﺎﻧ ،ﻫﯿﺰم ،ﺳﻨ و ﺧﺎک را ﺑﻠﻌﯿﺪ و ﺣﺘ آب ﺟﻮﯾﭽﻪ را ﻫﻢ ﺧﺸﺎﻧﯿﺪ.
۳۹

وﻗﺘ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻌﺎً ﺧﺪا اﺳﺖ!

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ!«

۴۰

اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :اﻧﺒﯿﺎی ﺑﻌﻞ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺣﺘ ﯾ

آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﻣﻮﻗ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺰد «.ﭘﺲ ﻣﺮدم آن ﻫﺎ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺤﻀﻮر اﯾﻠﯿﺎ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی
ﻗﯿﺸﻮن آوردﻧﺪ و اﯾﻠﯿﺎ آن ﻫﺎ را در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺸﺴﺎﻟ
۴۱ﺑﻌﺪ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﺮو ﺑﺨﻮر و ﺑﻨﻮش ،زﯾﺮا ﺻﺪای ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ﻣ آﯾﺪ۴۲ «.وﻗﺘ
اﺧﺎب ﺑﺮای ﺧﻮردن رﻓﺖ اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺴﺮ ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ
زاﻧﻮان ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ۴۳ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﺮو و ﺑﺴﻮی ﺑﺤﺮ ﻧﺎه ﮐﻦ «.او رﻓﺖ،
دﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪم «.اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮو «.و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻔﺖ
۴۴

در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﺧﺎدﻣﺶ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﺗﻪ اﺑﺮ ﺑﻘﺪر ﯾ ﮐﻒ دﺳﺖ

ﺑﺎر او را ﻓﺮﺳﺘﺎد.

اﻧﺴﺎن از ﺳﻄ ﺑﺤﺮ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد «.اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻓﻮراً ﺑﺮو و ﺑﻪ اﺧﺎب ﺑﻮ :ﻋﺮاده ات را ﺳﻮار ﺷﻮ
ﺑﺰودی ﺑﺨﺎﻧﻪ ات ﺑﺮﮔﺮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺎران ﻣﺎﻧ رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﮔﺮدد!« ۴۵و ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻌﺪ آﺳﻤﺎن را اﺑﺮ ﺗﺎرﯾ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﺎد ﺳﺨﺘ وزﯾﺪ و ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮐﺮد .اﺧﺎب ﺑﺮ ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﯾِﺰرﻋﯿﻞ رﻓﺖ.

۴۶

اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻗﺪرت ﺧﺎﺻ داد .او ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺖ و دوﯾﺪه ﺑﻪ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ

رﺳﯿﺪ.

اﯾﻠﯿﺎ از اﯾﺰاﺑﻞ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ

۱۹

۱اﺧﺎب از ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻠﯿﺎ ﺑﺮای زن ﺧﻮد ،اﯾﺰاﺑﻞ ﻗﺼﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر او ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء را

ﮐﺸﺖ۲ .اﯾﺰاﺑﻞ ﻗﺎﺻﺪی را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺶ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﭼﻮن ﺗﻮ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﺮا ﮐﺸﺘ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺷﺐ ﺗﺮا زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ۳ «.ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ از ﺗﺮس
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ﺟﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒ ﮐﻪ ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺧﺎدم ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
۴ﺑﻌﺪ ﯾ ﺳﻔﺮ ﯾﺮوزه ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮد و زﯾﺮ درﺧﺘ ﻧﺸﺴﺖ و از ﺧﺪا ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺮگ ﺧﻮاﺳﺖ و
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻣﺮا دﯾﺮ از زﻧﺪﮔ ﺑﺲ اﺳﺖ .ﺟﺎن ﻣﺮا ﺑﯿﺮ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از ﭘﺪراﻧﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ«.
۵ﺑﻌﺪ زﯾﺮ آن درﺧﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺨﻮاب رﻓﺖ .دﻓﻌﺘﺎً ﻓﺮﺷﺘﻪ ای او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ
۶

و ﺑﺨﻮر!« اﯾﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد ﯾ ﻧﺎن را ﺑﺮ ﺳﻨﻬﺎی داغ و
ﯾ ﮐﻮزه را ﭘﺮ از آب دﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و دوﺑﺎره ﺧﻮاﺑﯿﺪ۷ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎز آﻣﺪ .او
۸

را ﺗﺎن داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺨﻮر ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﺮ دور و درازی در ﭘﯿﺸﺮو داری «.او
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﺋ ﮐﻪ ﺧﻮراک ﺑﺮاﯾﺶ داد ،ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﻮرﯾﺐ ،ﮐﻮه ﺧﺪا رﺳﯿﺪ۹ .در آﻧﺠﺎ در ﯾ ﻣﻐﺎره داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻠﯿﺎ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﮐﻨ؟« ۱۰او ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ای ﺧﺪای
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﻦ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺑﻨﺪﮔ ﺗﺮا ﮐﺮده ام ،اﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎی ﺗﺮا وﯾﺮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎی ﺗﺮا ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه ام و آن ﻫﺎ
ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮا دارﻧﺪ«.
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺴﺮ ﮐﻮه ﺑﺮو و ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ «.وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد،
ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻮزﯾﺪن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺷﺪت ﺑﺎد ﺑﻘﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ را دو ﺷﻖ ﮐﺮد و ﺻﺨﺮه ﻫﺎ را
ذره ذره ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺑﺎد ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪ از آن زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن آن زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻢ
ﻧﺒﻮد۱۲ .از زﻟﺰﻟﻪ آﺗﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ـ وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺗﺶ ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪ ،از آﺗﺶ زﻣﺰﻣﮥ ﻣﻼﯾﻤ ﺑﻮش
رﺳﯿﺪ۱۳ .اﯾﻠﯿﺎ آن را ﺷﻨﯿﺪ ،روی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ دﻫﻦ ﻣﻐﺎره اﯾﺴﺘﺎد .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎز
آوازی ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻠﯿﺎ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﺴﺘﺎده ای؟« ۱۴او ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ای
ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻨﺪۀ وﻓﺎدار ﺗﻮ ﺑﻮده ام ،اﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺷﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﻬﺎی ﺗﺮا وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎی ﺗﺮا ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه ام
و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﺸﻨﺪ۱۵ «.آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن
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دﻣﺸﻖ ﺑﺮﮔﺮد .وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪی ،ﺣﺰاﯾﻞ را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻣﺴ ﮐﻦ.

۱۶

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾِﯿﻬﻮی

ﭘﺴﺮ ﻧﻤﺸ را ﺑﺤﯿﺚ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴ ﮐﻦ و اﻟﯿﺸ ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎط را ﮐﻪ از اﻫﺎﻟ آﺑﻞ ﻣﺤﻮﻟﻪ
اﺳﺖ ﻣﺴ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻌﻮض ﺗﻮ ﻧﺒ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۷

ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﺰاﯾﻞ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﯿﻬﻮ

ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﯿﻬﻮ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻟﯿﺸ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

۱۸

اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﻫﻔﺖ

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﻞ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧَﻢ ﻧﺮده ،زاﻧﻮ ﻧﺰده و او را ﻧﺒﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻗ ﻣﮔﺬارم«.

اﻟﯿﺸ ،ﺷﺎﮔﺮد اﯾﻠﯿﺎ
۱۹ﭘﺲ اﯾﻠﯿﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و اﻟﯿﺸ ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻓﺎط را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﮐﺮد .ﯾﺎزده ﺟﻮره ﮔﺎو
ﭘﯿﺸﺮوی او و ﺧﻮدش در آﺧﺮ ﺑﺎ ﺟﻮرۀ دوازدﻫﻢ ﺑﻮد .اﯾﻠﯿﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ردای ﺧﻮد را ﺑﺮ او
اﻧﺪاﺧﺖ.

۲۰

اﻟﯿﺸ ﮔﺎوﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺑﺪﻧﺒﺎل او دوﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮوم و ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم

وداع ﮐﻨﻢ و ﺑﺎز ﻣ آﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣ روم «.اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ،ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤ ﺷﻮم«.

۲۱

ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻌﺪ

اﻟﯿﺸ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﯾ ﺟﻮره ﮔﺎو را ﮐﺸﺖ و ﺑﺎ ﭼﻮبِ ﯾﻮغ و ﻗﻠﺒﻪ آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮد .ﮔﻮﺷﺖ را ﭘﺨﺖ
و ﺑﻪ ﻣﺮدم داد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺧﻮدش ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻠﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

ﺟﻨ اﺧﺎب ﺑﺎ اراﻣﯿﺎن

۲۰

۱ﺑﻨﻬﺪد ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﻣﺠﻬﺰ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺳ و دو ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺎ ﻋﺮاده ﻫﺎ و اﺳﭙﻬﺎی ﺷﺎن ﺳﺎﻣﺮه را ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺣﻤﻠﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﺑﻨﻬﺪد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ»۳ :ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ ﺗﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺸﻨﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ۴ «.ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﺟﻮاب داد» :ﺧﯿﻠ ﺧﻮب،
ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻦ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﯾﻪ دارم از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
۵ﻗﺎﺻﺪان ﺑﺎز ﺑﺎ ﭘﯿﺎم دﯾﺮی آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﻬﺪد ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ ،زن و
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۶

اﻃﻔﺎﻟﺖ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘ ،ﺑﻠﻪ ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .آن ﻫﺎ ﻗﺼﺮ ﺗﺮا
و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺖ را ﺗﻼﺷ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﭙﺴﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ«.
۷آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮر را ﺟﻤ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻼی ﺟﺎن ﻣﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ زن و اﻃﻔﺎل و ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﻣﻦ ﻫﻢ
۸

ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم «.اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف او ﮔﻮش ﺑﺪﻫ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨ۹ «.ﭘﺲ اﺧﺎب ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﻨﻬﺪد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻫﺶ اوﻟﺶ را ﺑﺠﺎ ﻣ آورم ،اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی دوم او ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ «.ﻗﺎﺻﺪان رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎر ﺳﻮم
ﭘﯿﺶ اﺧﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ۱۰و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻨﻬﺪد ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻤ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﻣﺮه
را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﮐﻨﺪ و ﺧﺎک و ﺳﻨ آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ۱۱ «.اﺧﺎب ﺟﻮاب داد» :ﺑﻪ
ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺠﻮی واﻗﻌ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ در ﺟﻨ ﻓﺎﺗ ﺷﺪ ﻻف ﻣ زﻧﺪ ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از
ﺟﻨ«.
۱۲ﺑﻨﻬﺪد اﯾﻦ ﺟﻮاب را در ﺣﺎﻟ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮد در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺳﺮﮔﺮم
ﻣﯿﺴﺎری ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻨﻬﺪد ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ
ﺳﻨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

اﺧﺎب ﺑﻨﻬﺪد را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ
۱۳در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﯾ ﻧﺒ ﭘﯿﺶ اﺧﺎب آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ
ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۱۴ «.اﺧﺎب
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﺣﻤﻠﻪ را رﻫﺒﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اردوی
ﺟﻮان ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﺣﻮﻣﺖ اﯾﺎﻟﺘ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﻨﺪ «.اﺧﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨ
را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؟« ﻧﺒ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮدت«.
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۱۵

ﭘﺲ اﺧﺎب ﻗﻮای اﯾﺎﻟﺘ را ﮐﻪ دو ﺻﺪ و ﺳ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ

را ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺎدۀ ﺟﻨ ﺳﺎﺧﺖ.
۱۶ﻫﻨﺎم ﻇﻬﺮ ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻨﻬﺪد ﺑﺎ ﺳ و دو ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮد در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺮاب
ﻣ ﺧﻮرد ،ﺳﭙﺎه اﺧﺎب ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ۱۷ .ﻗﻮای اﯾﺎﻟﺘ اوﻟﺘﺮ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﻨﻬﺪد ﺧﺒﺮ
آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺗﻌﺪاد ﻋﺴﺮ از ﺳﺎﻣﺮه ﻣ آﯾﻨﺪ.

۱۸

ﭘﺲ ﺑﻨﻬﺪد ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺻﻠ ﺧﻮاه ﺑﺮای

ﺟﻨ ﻣ آﯾﻨﺪ آن ﻫﺎ را زﻧﺪه دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ«.
۱۹در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺳﭙﺎه اﯾﺎﻟﺘ و ﻟﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﺮ دو ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ۲۰ .و ﻫﺮ ﻓﺮد آن ﻫﺎ
ﯾ ﺣﺮﯾﻒ دﺷﻤﻦ را ﮐﺸﺖ .اراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن رﻓﺖ .ﺑﻨﻬﺪد،
ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﺮ اﺳﭗ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮار دﯾﺮ ﻓﺮار ﻧﻤﻮد۲۱ .ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﺎن
رﻓﺖ و ﺑﻪ اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮادﺟﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤ اراﻣﯿﺎن را ﺷﺴﺖ داد.
۲۲ﺑﻌﺪ ،آن ﻧﺒ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾ ﭘﻼن ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ
دوﺑﺎره آﻣﺎده ﮐﻦ ،زﯾﺮا در ﺑﻬﺎر آﯾﻨﺪه ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺧﯿﺎل ﯾ ﺣﻤﻠﮥ دﯾﺮ را دارد«.

اراﻣﯿﺎن ﺑﺎر دﯾﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ
۲۳

ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاﯾﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ

را ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻮاری ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺠﻨﯿﻢ و ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ
ﻣ ﺷﻮﯾﻢ.

۲۴

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﮐﺎر دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻨ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ

را ﺑﻤﺎری۲۵ .ﺑﻌﺪ ﯾ ﻗﺸﻮﻧ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺸﺮی ﮐﻪ در ﺟﻨ اول از دﺳﺖ دادی آﻣﺎده ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮادﺟﺎت ﺟﻨ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﺎه ﺑﺎ آن ﻫﺎ در ﻫﻤﻮاری ﻣ ﺟﻨﯿﻢ و اﯾﻦ
ﺑﺎر ﺣﺘﻤﺎً آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﯿﻢ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺸﻮرۀ آن ﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
۲۶ﻫﻨﺎم ﺑﻬﺎر ،ﺑﻨﻬﺪد ﺳﭙﺎه ارام را آﻣﺎده و ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ ﻗﻮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
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اَﻓﯿﻖ رﻓﺖ.

۲۷

ﻟﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،آذوﻗﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ.

ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻟﺸﺮ ﺑﺰرگ اراﻣﯿﺎن ﻣﺜﻞ دو ﮔﻠﮥ ﮐﻮﭼ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .در
ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻟﺸﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

۲۸

در اﯾﻨﻮﻗﺖ ﯾ ﻣﺮد ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه

اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اراﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﮐﻮﻫﻬﺎ
اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻫﻤﻮاری ﻧﯿﺴﺖ« ،ﺑﻨﺎﺑﺮان آن ﮔﺮوه ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ۲۹ «.آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺻﻒ آراﺋ ﮐﺮدﻧﺪ .در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻨ
ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﻋﺴﺮ ﭘﯿﺎدۀ اراﻣﯿﺎن را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ۳۰ .ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اَﻓﯿﻖ
ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ دﯾﻮار ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮﯾﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺘﺎد و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﻬﺪد ﻓﺮار ﮐﺮد در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ۳۱ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺷﺨﺎص دﻟﺴﻮز و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻟُﻨ ﻧﻤﺪی ﻣ ﭘﻮﺷﯿﻢ و رﯾﺴﻤﺎﻧ ﺑﻪ دور ﮔﺮدن
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ روﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﻧﺸﺪ۳۲ «.ﻟﻬﺬا آن ﻫﺎ ﻟُﻨ ﻧﻤﺪی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و
رﯾﺴﻤﺎﻧ ﺑﻪ دور ﮔﺮدن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺎدﻣﺖ ،ﺑﻨﻬﺪد ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺮا ﻧﺶ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ؟ او ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺑﺮادر اﺳﺖ«.
۳۳

آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف او را ﺑﻔﺎل ﻧﯿ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻠ ،ﺑﻨﻬﺪد ﺑﺮادرت اﺳﺖ!« ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ

ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ او را ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.وﻗﺘ ﺑﻨﻬﺪد آﻣﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه از او دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاده اش ﺳﻮار
ﺷﻮد۳۴ .ﺑﻨﻬﺪد ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﭘﺪرم از ﭘﺪر ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺘﻮ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﺜﻞ ﭘﺪرم
ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗ در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧ در دﻣﺸﻖ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨ «.ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮط ﺗﺮا آزاد ﻣﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﻬﺪد را اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﺮود.

اﺧﺎب ﺑﺨﺎﻃﺮ آزاد ﮐﺮدن ﺑﻨﻬﺪد ﻣﺤﻮم ﻣ ﺷﻮد
۳۵در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﯾ از اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮت ﻣﺮا ﺑﺰن «.اﻣﺎ
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رﻓﯿﻘﺶ از زدن او ﺧﻮدداری ﮐﺮد.

۳۶

ﻧﺒ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺗﻮ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑ اﻃﺎﻋﺘ

ﮐﺮدی ،ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮوی ﯾ ﺷﯿﺮ ﺗﺮا ﻣﮐﺸﺪ «.و ﻫﻤﯿﻨﻪ رﻓﯿﻘﺶ رﻓﺖ ،ﺑﺮاﺳﺘ
ﯾ ﺷﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و او را ﮐﺸﺖ.
۳۷ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﯾﻨﻔﺮ دﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮت ﺑﺰن «.ﭘﺲ آن ﻣﺮد او را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
زد و زﺧﻤ اش ﮐﺮد.

۳۸

ﻧﺒ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ زﺧﻢ ﺑﺎﻻی ﭼﺸﻢ ﺷﻞ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد

و در ﺳﺮ راه ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎد۳۹ .وﻗﺘ ﺷﺎه از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬﺷﺖ ﻧﺒ ﺻﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻦ در ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾ از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺷﺨﺼ را آورد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :از
اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻦ .اﮔﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮی و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳ و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮ ﻧﻘﺮه ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﺑﺪﻫ۴۰ «.ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم و ﺷﺨﺺ اﺳﯿﺮ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻓﺮار ﻧﻤﻮد«.
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﺴﺘ .ﺧﻮدت ﻣﺠﺎزات ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدی۴۱ «.آﻧﺎه ﻧﺒ ﻓﻮراً
زﺧﻢ ﺑﻨﺪ را از ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮد .ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﯾ از اﻧﺒﯿﺎء ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۴۲ .ﻧﺒ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻨﻬﺪد را ﮐﻪ او ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آزاد
ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮود ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺗﻮ ﺑﻌﻮض او و ﺳﭙﺎه ﺗﻮ ﺑﺠﺎی ﻟﺸﺮ او ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ۴۳ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻏﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت

۲۱

۱ﻧﺎﺑﻮت ،ﺑﺎﺷﻨﺪۀ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ در ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺼﺮ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺮه داﺷﺖ۲ .روزی

اﺧﺎب ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ در آن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎرم ،زﯾﺮا ﭘﻬﻠﻮی ﻗﺼﺮ ﻣﻦ
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻌﻮض آن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺘﻮ ﻣ دﻫﻢ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺖ ﻣ ﭘﺮدازم«.
۳اﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮت ﺑﻪ اﺧﺎب ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ روا ﻧﻤدارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧ و ﻣﯿﺮاث ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ۴ «.اﺧﺎب از ﺟﻮاﺑ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﺑﻪ او داد ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻏﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد رﻓﺖ ،ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﻮد دراز ﮐﺸﯿﺪ و روی ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف دﯾﻮار ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد.
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۵

زﻧﺶ ،اﯾﺰاﺑﻞ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻏﻤﯿﻦ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘ و ﭼﯿﺰی
۶

ﻧﻤ ﺧﻮری؟« اﺧﺎب ﺟﻮاب داد» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮت ﯾِﺰرﻋﯿﻠ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻦ ﺑﻌﻮض آن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﻣ دﻫﻢ .اﻣﺎ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ
۷

ﻧﻤ دﻫﺪ «.زﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﯾ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮر و
ﻏﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎش .ﻣﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ«.
۸ﭘﺲ اﯾﺰاﺑﻞ ﻧﺎﻣﻪ ای از ﻃﺮف اﺧﺎب ﻧﻮﺷﺖ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﻬﺮ او اﻣﻀﺎء ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف
۹

ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﺎﺑﻮت در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻘﺮار ﺑﻮد» :اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
روزه ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﺑﻮت را در ﺑﺎﻻی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ۱۰ .دو ﻧﻔﺮ اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﺷﻨﺎم داده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ او را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد۱۱ «.ﭘﺲ ﻣﺮدان ،ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺰاﺑﻞ را اﺟﺮا
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ در ﻧﺎﻣﮥ ﻋﻨﻮاﻧ ﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد۱۲ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم روزه
ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻧﺎﺑﻮت را در ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ۱۳ .دو ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ
او ﺷﻬﺎدت دروغ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﺷﻨﺎم داده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺮدم او را ﺑﯿﺮون
ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺳﻨﺴﺎرش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺟﺎن داد۱۴ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﺰاﺑﻞ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺎﺑﻮت
ﺳﻨﺴﺎر و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ«.
۱۵

ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ اﯾﺰاﺑﻞ از ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻮت ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺧﺎب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت ﯾِﺰرﻋﯿﻠ را

ﮐﻪ او ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺣﺎﻻ او زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ«.

۱۶

وﻗﺘ اﺧﺎب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﻧﺎﺑﻮت ﻣﺮده اﺳﺖ ﻓﻮراً ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد.
۱۷ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒ ﻓﺮﻣﻮد»۱۸ :ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮه
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮو .او ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮت ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺰور ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱۹ .ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻧﺎﺑﻮت ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل و ﻣﻠ او را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘ؟« و اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻦ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺳﻬﺎ ﺧﻮن ﻧﺎﺑﻮت را ﻟﯿﺴﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﻮن ﺗﺮا ﻫﻢ
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ﻣ ﻟﯿﺴﻨﺪ««.
۲۰وﻗﺘ اﺧﺎب اﯾﻠﯿﺎ را دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ای دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ،ﺑﺎز ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﺗﺮا
ﯾﺎﻓﺘﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘ۲۱ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮت ﻣ آورد و ﺗﺮا ﺑﻠ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ و اﻓﺮاد ذﮐﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ات را ـ ﭼﻪ آزاد و
ﭼﻪ ﻏﻼم ـ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻮ ﻣ ﺳﺎزد.

۲۲

ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط و ﺑﻌﺸﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺎ

ﺗﺒﺎه ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻮ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮا ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪی ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه
ﺷﻮﻧﺪ.

۲۳

درﺑﺎرۀ اﯾﺰاﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺳﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﺰاﺑﻞ را در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر دﯾﻮار ﯾِﺰرﻋﯿﻞ

ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۲۴ .ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ از ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ اﺧﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﺧﻮراک ﺳﻬﺎ و اﮔﺮ در
ﺻﺤﺮا ﺑﻤﯿﺮد ﻃﻌﻤﮥ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﻣ ﺷﻮد««.
)۲۵ﻫﯿ ﮐﺲ دﯾﺮ ﻣﺜﻞ اﺧﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد و زن
او ،اﯾﺰاﺑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ او را اﻏﻮا ﮐﺮد.

۲۶

او ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪ(.
۲۷وﻗﺘ اﺧﺎب اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﺋ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد ،ﻧﻤﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،روزه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮ ﻧﻤﺪ
ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﻏﻤﯿﻦ و اﻓﺴﺮده ﺷﺪ.
۲۸

ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻠﯿﺎی ﺗﺸﺒ ﻓﺮﻣﻮد:

۲۹

»ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ اﺧﺎب ﭼﻄﻮر ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮاﺿ

و ﺷﺴﺘﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ؟ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﻧﻔﺴ اش ،در دوران زﻧﺪﮔ او ﺑﻼﺋ ﺑﺮ
ﺳﺮ او ﻧﻤ آورم .ﺑﻠﻪ اوﻻده اش را ﺑﻪ ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزم«.

ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﯿﺎﯾﺎ در ﺑﺎرۀ اﺧﺎب
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۲۷ ‐ ۲ :۱۸ 
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۲۲

۱

۲

ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﯿﻦ اراﻣﯿﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .در ﺳﺎل ﺳﻮم ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه
۳

ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺶ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اراﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ

راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ آرام ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ و
۴

ﭼﺎره ای ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ؟« ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮوی ﺗﺎ ﺷﻬﺮ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد را
دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ؟« ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺟﻮاب داد» :اﻟﺒﺘﻪ! ﻣﺎ ﯾ ﻗﻮم ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺮدم ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ اﻧﺪ و اﺳﭙﻬﺎی ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
۵

ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :اﻣﺎ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻼح او ﭼﯿﺴﺖ«.

۶آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻧﻔﺮ اﻧﺒﯿﺎ را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ ،ﺑﺮوﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺷﻬﺮ
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ۷ «.ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺪام ﻧﺒ دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﻢ؟« ۸اﺧﺎب ﺟﻮاب داد» :ﯾﻨﻔﺮ دﯾﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ﻣﯿﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾِﻤﻼ .اﻣﺎ از
او ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤ آﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻫﯿﭽﺎﻫ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﺧﻮب درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺣﻮادث
ﻧﺎﮔﻮار ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ «.ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺰﻧ۹ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﯾ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻣﯿﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾِﻤﻼ را ﻓﻮراً ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎور۱۰ «.در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻫﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻫ در ﯾ ﺟﺎی وﺳﯿ ﺑﺪﻫﻦ دروازۀ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎی
ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎء در ﺣﻀﻮر ﺷﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۱ .ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﻨﺎم زدِﻗﯿﻪ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻨﻌﻨﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺎﺧﻬﺎی آﻫﻨ ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻬﺎ ﺑﺮ اراﻣﯿﺎن
ﻣ ﺟﻨ و آن ﻫﺎ را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮی۱۲ «.ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎی دﯾﺮ ﻫﻢ ﺣﺮف او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺷﻮﯾﺪ«.
۱۳ﻗﺎﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﯾ زﺑﺎن ﭘﯿﺮوزی ﺷﺎه را ﭘﯿﺸﻮﺋ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف آن ﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨ و ﻣﺸﻮرۀ ﺧﻮب ﺑﺪﻫ۱۴ «.ﻣﯿﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺤﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ او ﺑﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﮔﻮﯾﻢ«.
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۱۵

وﻗﺘﯿﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه آﻣﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﯿﺎﯾﺎ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮوم

ﯾﺎ ﻧﻪ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮو ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮی«.

۱۶

ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﯿﺎﯾﺎ

ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻣﻦ ﺣﺮف ﻣ زﻧ راﺳﺘﺖ را ﺑﻮ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﯾﻢ؟«
۱۷

ﻣﯿﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ رﻣﮥ ﺑ ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﭘﺮاﮔﻨﺪه اﻧﺪ و

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻣﺮدم راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ«.
۱۸اﺧﺎب ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔﺘﻤﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻐﯿﺮ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺪ ﻫﯿ وﻗﺖ
ﭘﯿﺸﻮﺋ ﺧﻮب درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ؟« ۱۹ﻣﯿﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ!
ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ او اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ۲۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺎب را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮود و در
آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؟« ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ۲۱ .ﺑﺎﻻﺧﺮه روﺣ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ او را ﻣ ﻓﺮﯾﺒﻢ«.

۲۲

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ؟« روح ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ

ﻣ روم و ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎی اﺧﺎب را وادار ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ دروغ ﺑﻮﯾﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو او را
ﺑﻔﺮﯾﺐ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮی۲۳ «.ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﻧﺒﯿﺎء را
وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دروغ ﺑﻮﯾﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
۲۴

ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻗﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻨﻌﻨﻪ ﺳﯿﻠ ﻣﺤﻤ ﺑﺮ ﺧﺴﺎرۀ ﻣﯿﺎﯾﺎ زد و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ وﻗﺖ روح ﺧﺪاوﻧﺪ از

ﭘﯿﺶ ﻣﻦ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف زد؟« ۲۵ﻣﯿﺎﯾﺎ ﺟﻮاب داد» :روزﯾﻪ ﺑﺮوی و در ﭘﺴﺨﺎﻧﻪ ای ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﻮی ،آﻧﻮﻗﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺧﻮاﻫ داﻧﺴﺖ۲۶ «.ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﯾﺎ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ
و ﭘﯿﺶ آﻣﻮن ،واﻟ ﺷﻬﺮ و ﯾﻮآش ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ۲۷ .و ﺑﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺷﺎه او را در زﻧﺪان
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﻧﺎن و آب ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﯿﺮ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎز ﮔﺮدم زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.
۲۸ﻣﯿﺎﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﯿﺮ و ﺑﺴﻼﻣﺘ ﺑﺮﮔﺮدی ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ
ﺣﺮف ﻧﺰده اﺳﺖ «.ﺑﻌﺪ رو ﺑﻄﺮف ﻣﺮدم ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺮا ﺑﯿﺎد ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
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ﺷﺴﺖ و ﻣﺮگ اﺧﺎب
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺗﻮارﯾ(۳۴ ‐ ۲۸ :۱۸ 
۲۹

ﭘﺲ اﺧﺎب و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ راﻣﻮت ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺘﻨﺪ.

۳۰

ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط

ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣ روم ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻫ ﺑﭙﻮش!« آﻧﺎه اﺧﺎب ﻟﺒﺎس ﺧﻮد
را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻪ ﺟﻨ رﻓﺖ.
۳۱در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﺑﻪ ﺳ و دو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻐﯿﺮ از ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﯿ ﮐﺲ دﯾﺮ ﺟﻨ ﻧﻨﻨﺪ۳۲ .و وﻗﺘ اﻓﺴﺮان ﻋﺮاده ﻫﺎ ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط را دﯾﺪﻧﺪ ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﺮﯾﺎد زد۳۳ .و ﭼﻮن
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ۳۴ .اﻣﺎ ﯾﻨﻔﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎً
ﺗﯿﺮی زد و ﺑﻪ درز زِرِه اﺧﺎب ﺧﻮرد .اﺧﺎب ﺑﻪ راﻧﻨﺪۀ ﻋﺮاده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺮد ﻣﺮا از ﻣﯿﺪان ﺟﻨ
ﺑﯿﺮون ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﺧﻤ ﺷﺪه ام۳۵ «.ﺟﻨ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣ ﺷﺪ و اﺧﺎب رو ﺑﺴﻮی
اراﻣﯿﺎن ،در ﻋﺮادۀ ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺧﻮن از زﺧﻢ او ﺑﻪ ﮐﻒ ﻋﺮاده ﻣ رﯾﺨﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺣﻮاﻟ
ﺷﺎم ﺟﺎن داد.

۳۶

ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن اﻣﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و وﻃﻦ ﺧﻮد

ﺑﺮﮔﺮدد۳۷ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮد .ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ دﻓﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
۳۸ﺑﻌﺪ در ﺣﻮض ﺳﺎﻣﺮه ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﻬﺎ ﺧﻮن او را ﻣ ﻟﯿﺴﯿﺪﻧﺪ و ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣ ﺷﺴﺘﻨﺪ،
ﻋﺮادۀ او را ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﻧﺪ ـ درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد.
۳۹ﺑﻘﯿﻪ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﺎب ،ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ
آﺑﺎد ﮐﺮد ﻫﻤﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﻧﺪ۴۰ .ﭘﺲ اﺧﺎب ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد
ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش ،اﺧﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.

ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
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در ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺧﺎب ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ آﺳﺎ ﺑﺴﻦ ﺳ و ﭘﻨ

ﺳﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺳﺎل در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد .ﻧﺎم ﻣﺎدرش
ﻋﺰوﺑﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺷﻠﺤ ﺑﻮد۴۳ .او از ﻫﻤﻪ راه و روش ﭘﺪر ﺧﻮد ،آﺳﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و ﺑﺮاه ﮐ ﻧﺮﻓﺖ .ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﻧﯿ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎ را وﯾﺮان ﻧﺮد و ﻣﺮدم
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در آن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۴۴ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠ ﮐﺮد.
۴۵ﺑﻘﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ،ﮐﺎرﻫﺎی دﻻوراﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺨﺮج داد و ﺟﻨﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﻫﻤ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ۴۶ .دار و دﺳﺘﮥ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﺎﺣﺸﻪ را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﺪرش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
۴۷ﮐﺸﻮر ادوم ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را در دﺳﺖ داﺷﺖ.
۴۸ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﻃﻼ از اوﻓﯿﺮ ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺑﺤﺮ ﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻃﻼ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﺷﺴﺘﻨﺪ۴۹ .آﻧﺎه اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب ﺑﻪ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﺎرﮔﺮان او ﻫﻢ ﺑﺮوﻧﺪ ،وﻟ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻗﺒﻮل ﻧﺮد۵۰ .وﻗﺘ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﻓﻮت ﮐﺮد او را
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﺎﻧﺶ در ﺷﻬﺮ ﺟﺪ او ،داود دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻬﻮرام ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.

اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۵۱در ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ،اﺧﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ اﺧﺎب در ﺳﺎﻣﺮه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد۵۲ .اﻋﻤﺎل زﺷﺖ او ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺎراﺿ
ﺳﺎﺧﺖ و از راه و روش ﭘﺪر ﺧﻮد ،اﺧﺎب ،از ﻣﺎدر ﺧﻮد اﯾﺰاﺑﻞ و ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻧﺒﺎط ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺴﻮی ﮔﻨﺎه ﺑﺮد ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد۵۳ .او ﺑﻌﻞ را ﺧﺪﻣﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮد و ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد آﺗﺶ
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ.
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