ﮐﺘﺎب ﻧﺤﻤﯿﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﺰرا و ﻧﺤﻤﯿﺎ را ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﻮدت ﺑﻪ وﻃﻦ و اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ﮐﺘﺎب
ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺑﯿﺎن اداﻣﮥ واﻗﻌﺎت ﮐﺘﺎب ﻋﺰرا اﺳﺖ .ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎم ﺧﻮب در درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﺑﺤﯿﺚ ﺧﺎدم ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﮐﺮد .وﻗﺘﯿﻪ او از وﺿ ﺧﺮاب روﺣﺎﻧ و ﻣﺎدی وﻃﻨﺶ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،دﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدم و
وﻃﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮﺧﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ از ﺗﺸﻮﯾﺶ او اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،او را ﺑﺤﯿﺚ واﻟ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد و ﺑﺎ
دادن ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ وﻃﻨﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد .زﻣﺎﻧﯿﻪ ﻋﺰرا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻧﺤﻤﯿﺎ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮد و در ﺣﺪود  ۱۲ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻋﺰرا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﻼت زﯾﺎد روﺑﺮو ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت دﻋﺎ ،روزه و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﮐﻼم ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﮐﺮدن درﺳﺖ ﻣﺮدم دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ را در وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
ﺗﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺑﻌﺪ از دوازده ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺤﯿﺚ واﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس رﻓﺖ و
ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ .در دوران ﻧﺒﻮدن ﻧﺤﻤﯿﺎ ﯾﺒﺎر دﯾﺮ وﺿ روﺣﺎﻧ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و در راه ﺑﯿﺪاری ﻣﺠﺪد روﺣﺎﻧ
ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۲ ‐ ۱

اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد دﯾﻮارﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ :ﻓﺼﻞ ۷ ‐ ۳
ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﻮرات ﺧﺪا و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن :ﻓﺼﻞ ۱۰ ‐ ۸
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎررواﯾ ﻫﺎی ﻧﺤﻤﯿﺎ :ﻓﺼﻞ ۱۳ ‐ ۱۱
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ﮔﺰارش ﻧﺤﻤﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣَﻠﯿﺎ:

ﻧﺮاﻧ ﻧﺤﻤﯿﺎ راﺟ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
در ﻣﺎه ﮐﯿﺴﻠُﻮ ،در ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ اُردﺷﯿﺮ ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در ﻗﺼﺮ ﺷﻮش ﺑﻮدم۲ ،ﯾ از
ﺑﺮادران ﯾﻬﻮدی ام ﺑﻨﺎم ﺣﻨﺎﻧ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ
آﻣﺪﻧﺪ .از آن ﻫﺎ درﺑﺎرۀ وﺿ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از اوﺿﺎع اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺆال
ﮐﺮدم۳ .آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :آن ﻣﺮدم در ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘ و ﺧﻮاری ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﻫﻨﻮز
ﺧﺮاب ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و دروازه ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﮥ آن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ۴ «.وﻗﺘ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪم ،ﻧﺸﺴﺘﻢ و
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم.
از ﺷﺪت ﻏﻢ ﭼﻨﺪ روز ﻟﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺰدم و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺣﻀﻮر ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل
دﻋﺎ ﺑﻮدم۵ .در دﻋﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘ .ﺗﻮ در
اﻧﺠﺎم ﻋﻬﺪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺮا دوﺳﺖ ﻣ دارﻧﺪ و از اﺣﺎم ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ،
وﻓﺎدار ﻣ ﺑﺎﺷ۷-۶ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و دﻋﺎی ﻣﺮا ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﺐ و روز
ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﺸﻨﻮ .اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ! ﺑﻠ ،ﻣﻦ و ﻗﻮم ﻣﻦ
ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ ﺷﺪه اﯾﻢ و از اواﻣﺮ و اﺣﺎم ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪه ات ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻣﺎ دادی ،اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﺮده اﯾﻢ۸ .اﯾﻨ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮدی ﺑﯿﺎد آور» :اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را در
ﺑﯿﻦ اﻗﻮام دﯾﺮ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزم۹ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ و از اﺣﺎم ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺣﺘ اﮔﺮ در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﻢ .زﯾﺮا
اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺟﺎﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام«.

۱۰

ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻫﻤﺎن ﻗﻮﻣ ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻤﺖ ﻧﺠﺎت ﺷﺎن دادی.

۱۱

ای

ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﻋﺎی ﻣﺮا و دﻋﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﮐﻪ از ﺻﻤﯿﻢ دل ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺘﺮام دارﻧﺪ ،ﺑﺸﻨﻮ .اﻟﺘﻤﺎس
ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ روم ،دل او را ﻧﺮم ﮐﻨ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد«.
در آن روزﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻗ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدم.

ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ
۱‐۲ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﯾ روز وﻗﺘ ﺟﺎم ﺷﺮاب را ﺑﻪ دﺳﺖ اُردﺷﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ دادم ،از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻏﻤﯿﻨ؟ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷ ،ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎً ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮ ﺗﺮا ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ) «.ﺗﺎ آن روز ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻏﻤﯿﻦ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد (.از اﯾﻦ ﺳﺆال او ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪم،
۳وﻟ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ! وﻗﺘ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ اﺟﺪادم در آن دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ،
وﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻤﺎم دروازه ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﻏﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ؟« ۴ﭘﺎدﺷﺎه
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :درﺧﻮاﺳﺘﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ دﻋﺎ ﮐﺮدم۵ ،ﺟﻮاب دادم:
»اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ
اﺟﺪادم را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﻨﻢ«.
۶

ﭘﺎدﺷﺎه درﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻠﻪ در ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ رﻓﺘﻨﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺳﻔﺮت ﭼﻘﺪر

ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد؟« ﻣﻦ ﻫﻢ زﻣﺎﻧ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم.
۷ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻢ» :اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻏﺮب درﯾﺎی ﻓﺮات ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺳﻔﺎرش ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا
ﺑﺮﺳﻢ۸ .ﯾ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای آﺳﺎف ،ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻨﻠﻬﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺪد دروازه ﻫﺎی ﻗﻠﻌﮥ ﮐﻨﺎر ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا و دﯾﻮار اورﺷﻠﯿﻢ و ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻮب

ﻣﻮرد ﺿﺮورت را ﺑﺪﻫﺪ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،زﯾﺮا دﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﻮد.
۹وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻏﺮب درﯾﺎی ﻓﺮات رﺳﯿﺪم ،ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن آﻧﺠﺎ دادم) .اﯾﻦ را
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﺳﭙﺎه و ﻋﺪه ای از ﺳﻮارﮐﺎران ﻧﻈﺎﻣ
را ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد(.

۱۰

وﻟ وﻗﺘ ﺳﻨﺒﻠَﻂ )از اﻫﺎﻟ ﺣﻮرون( و ﻃﻮﺑﯿﺎ )ﯾ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ

ﻋﻤﻮﻧ (از آﻣﺪن ﻣﻦ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﺴ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
۱۱‐۱۲ﻣﻦ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻢ و ﺗﺎ ﺳﻪ روز در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ اورﺷﻠﯿﻢ در ﺳﺮم
ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺴ ﺣﺮف ﻧﺰدم .ﺳﭙﺲ ﯾ ﺷﺐ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﻣﻦ
ﺑﺮ اﻻغ ﺳﻮار ﺑﻮدم و دﯾﺮان ﭘﯿﺎده ﻣ رﻓﺘﻨﺪ۱۳ .از »دروازۀ دره« ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺑﻄﺮف »ﭼﺸﻤﮥ
اژدﻫﺎ« و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ »دروازۀ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ« رﻓﺘﻢ و دﯾﻮار ﺧﺮاب ﺷﺪۀ اورﺷﻠﯿﻢ و دروازه ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﮥ
آن را از ﻧﺰدﯾ دﯾﺪم۱۴ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »دروازۀ ﭼﺸﻤﻪ« و »ﺣﻮض ﭘﺎدﺷﺎه« رﺳﯿﺪم ،اﻣﺎ اﻻغ ﻣﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﯿﻦ ﺧﺮاﺑﻪ ﺑﺬرد۱۵ .ﭘﺲ ﺑﻄﺮف درۀ ﻗﺪرون رﻓﺘﻢ و از ﮐﻨﺎر دره ،دﯾﻮار ﺷﻬﺮ را
ﺑﺎزرﺳ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از راﻫ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و از »دروازۀ دره« داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪم.
۱۶ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،زﯾﺮا ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗ
درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺘﻪ ﺑﻮدم .ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻋﻢ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ،رﻫﺒﺮان ،ﺑﺰرﮔﺎن و ﺣﺘ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑ اﻃﻼع ﺑﻮدﻧﺪ۱۷ .آﻧﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ:
»ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ وﯾﺮان ﺷﺪه و دروازه ﻫﺎﯾﺶ
ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ دﯾﻮار را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را از اﯾﻦ رﺳﻮاﺋ آزاد ﺳﺎزﯾﻢ!« ۱۸ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻮﺋ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه داﺷﺘﻪ ام و ﭼﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎری
ﮐﺮده اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ و دﯾﻮار را آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ!« ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﻣﺎدۀ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿ ﺷﺪﻧﺪ.

۱۹

وﻟ وﻗﺘ ﺳﻨﺒﻠَﻂ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺟﺸَﻢ ﻋﺮب از ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﯿﺎل دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮرش ﮐﻨﯿﺪ؟«

۲۰

ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﺧﺪای

آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ،ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎری ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ دﯾﻮار را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ
ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻫﯿ ﺣﻘ در ﻣﻠﯿﺖ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺪارﯾﺪ و
در ﺗﺎرﯾ آن ﺳﻬﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ«.

اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد دﯾﻮار اورﺷﻠﯿﻢ

۳

۱آﻧﺎه اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺎﻫﻨﺎن دﯾﺮ ،دﯾﻮار ﺷﻬﺮ را ﺗﺎ »ﺑﺮج ﺻﺪ« و

»ﺑﺮج ﺣﻨَﻦ ﺋﯿﻞ« دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ »دروازۀ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ« را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی
ﺷﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲ .ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ دﯾﻮار را اﻫﺎﻟ ارﯾﺤﺎ و ﺣﺼﮥ ﺑﻌﺪی را
ﻋﺪه ای ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ زَﮐﻮر )ﭘﺴﺮ اﻣﺮی( آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
۳ﭘﺴﺮان ﻫﺴﻨﺎه »دروازۀ ﻣﺎﻫ «را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﯿﺮﻫﺎ و ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻗﻔﻠﻬﺎ و
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را وﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۴ .ﻣﺮﯾﻤﻮت )ﭘﺴﺮ اورﯾﺎ و ﻧﻮاﺳﮥ ﺣﻘﻮز( ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ را ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﮐﺮد .در ﭘﻬﻠﻮی او ﻣﺸُﻼم )ﭘﺴﺮ ﺑﺮﮐﯿﺎ و ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﺸﯿﺰﺑﺌﯿﻞ( و ﺻﺎدوق )ﭘﺴﺮ ﺑﻌﻨﻪ( ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی آن
را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۵ .اﻫﺎﻟ ﺗَﻘﻮع ﯾ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ دﯾﻮار را آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺎن آن ﻫﺎ از
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و از ﮐﺎر ﮐﺮدن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ.
۶

ﯾﻮﯾﺎداع )ﭘﺴﺮ ﻓﺎﺳﯿ (و ﻣﺸُﻼم )ﭘﺴﺮ ﺑﺴﻮدِﯾﺎ( »دروازۀ ﮐﻬﻨﻪ« را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﻧﺼﺐ

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻗﻔﻠﻬﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را وﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ۷ .در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ﻣﻠَﺘﯿﺎی
ﺟِﺒﻌﻮﻧ ،ﯾﺎدونِ ﻣﯿﺮوﻧﻮﺗ و اﻫﺎﻟ ﺟِﺒﻌﻮن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی دﯾﻮار را ﺗﺎ ﺟﺎی رﻫﺎﯾﺶ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺎﺣﯿﮥ
ﻏﺮب درﯾﺎی ﻓﺮات ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۸ .ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ )ﭘﺴﺮ ﺣﺮﻫﺎﯾﺎ( ﮐﻪ ﺷﻐﻞ زرﮔﺮی داﺷﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی
را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر او ﺣﻨﻨﯿﺎی ﻋﻄﺎر ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ دﯾﻮار را آﺑﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن ﻫﺎ دﯾﻮار
ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺎ »دﯾﻮار ﻋﺮﯾﺾ« ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

۹

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی را رِﻓﺎﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﺣﻮر( ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد .او رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﮥ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد.

۱۰

ﯾﺪاﯾﺎ

)ﭘﺴﺮ ﺣﺮوﻣﺎف( ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ دﯾﻮار را ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد .ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی را
ﺣﻄﻮش )ﭘﺴﺮ ﺣﺸَﺒﻨﯿﺎ( آﺑﺎد ﮐﺮد.

۱۱

ﻣﻠﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﺣﺎرﯾﻢ( و ﺣﺸﻮب )ﭘﺴﺮ ﻓَﺤﺖ ﻣﻮآب( ﺑﺮج

ﺗﻨﻮرﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی دﯾﻮار را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۲

ﺷﻠﻮم )ﭘﺴﺮ ﻫﻠﻮﺣﯿﺶ( و دﺧﺘﺮان او ﻗﺴﻤﺖ

ﺑﻌﺪی را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .او رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﮥ ﻧﺼﻒ دﯾﺮ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد.
۱۳ﺣﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻫﺎﻟ زاﻧﻮح »دروازۀ دره« را ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻗﻔﻠﻬﺎ و
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را وﺻﻞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻣﺘﺮ از دﯾﻮار را ﺗﺎ »دروازۀ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ« ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد.
۱۴ﻣﻠﯿﺎ )ﭘﺴﺮ رﮐﺎب( ،رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﮥ ﺑﯿﺖ ﻫﺎرِﯾﻢ» ،دروازۀ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ« را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯾﺶ
را ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻗﻔﻠﻬﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را وﺻﻞ ﮐﺮد.
۱۵ﺷﻠﻮن )ﭘﺴﺮ ﮐُﻠﺤﻮزه( ،رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﮥ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻔﻪ» ،دروازۀ ﭼﺸﻤﻪ« را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺗﯿﺮﻫﺎ و
ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻗﻔﻠﻬﺎ و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﺶ را وﺻﻞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ دﯾﻮار را از »ﺣﻮض ﺳﯿﻠﻮﺣﺎ« ﮐﻪ
ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎغ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد ﺗﺎ زﯾﻨﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود ﻣ رﺳﯿﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد۱۶ .در ﮐﻨﺎر او ﻧﺤﻤﯿﺎ
)ﭘﺴﺮ ﻋﺰﺑﻮق( ،رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﮥ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﺻﻮر ،دﯾﻮار را ﺗﺎ ﻣﻘﺒﺮۀ داود و ﺗﺎ ﻣﺨﺰن آب و
اردوﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد.
۱۷

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی دﯾﺮ دﯾﻮار ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻻوﯾﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ:

رِﺣﻮم )ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻧ (ﻗﺴﻤﺘ از دﯾﻮار را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد .ﺣﺸَﺒﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﮥ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻗَﻌﯿﻠﻪ ،ﻗﺴﻤﺖ
دﯾﺮ دﯾﻮار را ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﮥ او واﻗ ﺑﻮد ،آﺑﺎد ﻧﻤﻮد۱۸ .در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮای )ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻨﺎداد( ،رﺋﯿﺲ
ﺑﻠﺪﯾﮥ ﻧﺼﻒ دﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﻗَﻌﯿﻠﻪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد۱۹ .ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ دﯾﻮار را ﻋﺎزَر )ﭘﺴﺮ
ﯾﺸﻮع( ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﮥ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮد ،از ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨ دﯾﻮار ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد۲۰ .ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﻌﺪی را ﺑﺎروک )ﭘﺴﺮ زَﺑﺎی( از ﮐﻨ دﯾﻮار ﺗﺎ دروازۀ ﺧﺎﻧﮥ اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ،ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ،آﺑﺎد ﮐﺮد.
۲۱ﻣﺮﯾﻤﻮت )ﭘﺴﺮ اورﯾﺎ و ﻧﻮاﺳﮥ ﻫﻘﻮس( ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی دﯾﻮار را از دروازۀ ﺧﺎﻧﮥ اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی

ﺧﺎﻧﻪ اش ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد.
۲۲ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی دﯾﺮ دﯾﻮار ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ:
ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ از ﺣﻮﺿﮥ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی دﯾﻮار را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۳

ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺣﺸﻮب و

ﻋﺰرﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﻧﻮاﺳﮥ ﻋﻨﻨﯿﺎ( ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ دﯾﻮار را ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲۴ .ﺑِﻨﻮی )ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻨﺎداد( ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ دﯾﻮار را ،از ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺰرﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨ دﯾﻮار ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد
۲۵و ﻓﺎﻻل )ﭘﺴﺮ اوزای( از ﮐﻨ دﯾﻮار ﺗﺎ ﺑﺮج ﻗﺼﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺣﻮﯾﻠ زﻧﺪان
اﺳﺖ ،آﺑﺎد ﮐﺮد .ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪی را ﻓَﺪاﯾﺎ )ﭘﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮش( ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد۲۶ .ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا
ﮐﻪ در ﻋﻮﻓﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،دﯾﻮار را از ﻣﺸﺮق »دروازۀ آب« ﺗﺎ ﺑﺮج ﺑﯿﺮوﻧ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۷اﻫﺎﻟ ﺗَﻘﻮع دﯾﻮار را از ﺑﺮج ﺑﯿﺮوﻧ ﺗﺎ »دﯾﻮار ﻋﻮﻓﻞ« آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ۲۸ .ﻋﺪه ای از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﯿﺰ
ﻗﺴﻤﺘ از دﯾﻮار را ﮐﻪ از »دروازۀ اﺳﭗ« ﺷﺮوع ﻣ ﺷﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ دﯾﻮار
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا را آﺑﺎد ﮐﺮد۲۹ .ﺻﺎدوق )ﭘﺴﺮ اﻣﯿﺮ( دﯾﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی را ﺷﻤﻌﯿﻪ )ﭘﺴﺮ ﺷَﻨﯿﺎ( ،ﻧﻬﺒﺎن »دروازۀ ﺷﺮﻗ «آﺑﺎد ﮐﺮد۳۰ .ﺣﻨﻨﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﺷﻠﻤﯿﺎ( و
ﺣﺎﻧﻮن )ﭘﺴﺮ ﺷﺸﻢ ﺻﺎﻻف( ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﻌﺪی را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺸُﻼم )ﭘﺴﺮ ﺑﺮﮐﯿﺎ( دﯾﻮار روﺑﺮوی
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را آﺑﺎد ﻧﻤﻮد۳۱ .ﻣﻠﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮥ زرﮔﺮی داﺷﺖ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی دﯾﻮار را ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا و ﻣﻨﺎزل ﺗﺎﺟﺮان ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ »دروازۀ ﻣﻔﻘﺎد« ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺮﺟ ﮐﻪ
در ﮐﻨ دﯾﻮار اﺳﺖ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮد۳۲ .زرﮔﺮان و ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻘﯿﮥ دﯾﻮار را ﺗﺎ »دروازۀ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ« دوﺑﺎره
آﺑﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

دﺳﯿﺴﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻨﺜ ﻣ ﺷﻮد

۴

۱وﻗﺘ ﺳﻨﺒﻠَﻂ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻤﯿﺮ دﯾﻮار ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺸﺪت ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ ۲و در

ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺮاﻫﺎن و اﻓﺴﺮان ﺳﺎﻣﺮی ،ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎنِ ﺑ ﻋﻘﻞ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟

آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾ روز دﯾﻮار را ﺑﺴﺎزﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از
۳

ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮِ ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ﺳﻨﻬﺎﺋ ﺑﺮای اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪدِ دﯾﻮار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟« ﻃﻮﺑﯿﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر او
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﻔﺖ» :دﯾﻮار آﻧﻘﺪر ﺳﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﯾ روﺑﺎه از ﺳﺮ آن ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﺪ ،ﺧﺮاب ﻣ ﺷﻮد«.
۴

آﻧﺎه ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدم» :ای ﺧﺪای ﻣﺎ ،دﻋﺎی ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮ! ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺬار ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺰۀ
۵

اﺳﺎرت را ﺑﭽﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪی آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻦ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را ﻧﺒﺨﺶ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ دﯾﻮار
را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ«.
۶ﭘﺲ ﺑﻪ آﺑﺎدی دﯾﻮار اداﻣﻪ دادﯾﻢ و ﭼﯿﺰی ﻧﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ارﺗﻔﺎع آن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺑﺎ
اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎد ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۷وﻗﺘ ﺳﻨﺒﻠَﻂ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ ،ﻋﺮﺑﻬﺎ ،ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ و اَﺷﺪُودِﯾﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻣ رود و
ﺷﺎﻓﻬﺎی دﯾﻮار ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ۸و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺣﻤﻠﻪ
آورﻧﺪ و آﺷﻮب ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۹ .ﻣﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد ،در ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎﻧ را ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺐ و روز از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۰

از ﻃﺮف دﯾﺮ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻟﺐ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺧﺎک و

ﺳﻨ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن ﻫﺎ را ﺟﻤ ﮐﻨﯿﻢ و دﯾﻮار را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ«.
۱۱ﺿﻤﻨﺎً دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣ ﭼﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫﺠﻮم آورﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﺎر ﻣﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۲ .ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ ﻫﺎی ﺷﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺣﻤﻠﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ۱۳ .ﭘﺲ ،از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم و آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
و ﻧﯿﺰه و ﮐﻤﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ در ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دﯾﻮار ﻫﻨﻮز آﺑﺎد
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۴

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺳﺮان ﻗﻮم و ﻣﺮدم را ﺟﻤ ﮐﺮدم و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ:

»از ﮐﺴ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ! ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﺠﻨﯿﺪ!«

۱۵

دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﯿﺴﮥ ﺷﺎن ﭘ ﺑﺮده اﯾﻢ و ﺧﺪا ﻧﻘﺸﮥ

آن ﻫﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ.

۱۷-۱۶

اﻣﺎ از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻧﺼﻒ

ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺼﻒ دﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه و ﺳﭙﺮ و ﮐﻤﺎن و زره ﻣﺴﻠ ﺷﺪه ،ﭘﻬﺮه ﻣ دادﻧﺪ.
ﺳﺮان ﻗﻮم از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻤﯿﺮ دﯾﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺘ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﯾ دﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﺮ اﺳﻠﺤﻪ ﺣﻤﻞ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۱۸ .ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻌﻤﺎران ﻧﯿﺰ
در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ داﺷﺖ .ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻮاﺧﺘﻦ زﻧ ﺧﻄﺮ ﺑﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺧﻄﺮ ،زﻧ را ﺑﺼﺪا درآورد۱۹ .ﺑﻪ ﺳﺮان ﻗﻮم و ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻢ:
»ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺎ آﻧﻘﺪر وﺳﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ،در ﻓﺎﺻﻠﮥ دور از ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار دارﯾﻢ۲۰ ،ﭘﺲ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﺻﺪای زﻧ ﺧﻄﺮ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻓﻮراً ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ .ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﻨ
ﻣﮐﻨﺪ«.
۲۱ﻣﺎ از ﻃﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺮدﻫﺎ ﭘﻬﺮه ﻣ دادﻧﺪ۲۲ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﻬﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺷﺐ ﭘﻬﺮه ﺑﺪﻫﯿﻢ و
در روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.

۲۳

در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻫﻤ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﻠ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻫﻢ ﻣﻦ ،ﻫﻢ ﺑﺮادراﻧﻢ ،ﻫﻢ ﻣﺮداﻧﻢ و ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﻦ ،ﺣﺘ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای آب ﺧﻮردن ﻣ رﻓﺘﯿﻢ،
اﺳﻠﺤﮥ ﺧﻮد را ﺑﺰﻣﯿﻦ ﻧﻤﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.

دﺳﺘﯿﺮی ﻧﺤﻤﯿﺎ از ﻓﻘﺮا

۵

۱در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺰرﮔ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ .ﻋﺪه ای از ﻣﺮدان و زﻧﺎن از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﮋاد ﺧﻮد

ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺎن ﮐﺎﻓ ﻧﺪارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ۳ «.ﻋﺪه ای دﯾﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﺑﺎغ اﻧﻮر و ﺣﺘ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮو ﺑﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﻨﺪم ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و از ﮔﺮﺳﻨ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮﯾﻢ۴ «.ﺑﺮﺧ دﯾﺮ

۵

ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﭘﻮل ﻗﺮض ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﻣﺎ
ﻫﻢ ﻧﮋاد ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﺎ ﯾﻬﻮدی اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ .ﻗﺒﻼ ﺑﻌﻀ از دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﯾﻢ و ﭘﻮل ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ
آن ﻫﺎ را ﭘﺲ ﺑﺨﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺰارع و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ در ﮔﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
۶

۷

وﻗﺘ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪم و ﭘﺲ از ﻓﺮ ﮐﺮدن ،رؤﺳﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم را

ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻢ» :ﭼﺮا ﺑﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﮋاد ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟«
ﺑﻌﺪ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی را ﺟﻤ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﯿﺪه ۸ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﮋاد ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺮﯾﺪه اﯾﻢ .ﺣﺎﻻ
ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﺑﺮادر
ﯾﻬﻮدی ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد؟« آن ﻫﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺟﻮاﺑ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
۹در اداﻣﮥ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﮔﻔﺘﻢ» :ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ! آﯾﺎ از ﺧﺪا ﻧﻤ ﺗﺮﺳﯿﺪ؟ ﭼﺮا
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪ؟ ۱۰ﻣﻦ و ﺑﺮادران و ﻣﺮداﻧﻢ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﻫﻢ ﻧﮋاد ﺧﻮد ،ﺑﺪون ﺳﻮد ﭘﻮل و ﻏﻠﻪ ﻗﺮض ﻣ دﻫﯿﻢ .از ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﺳﻮدﺧﻮری دﺳﺖ
ﺑﺮدارﯾﺪ۱۱ .ﻣﺰارع ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﺎﻏﻬﺎی زﯾﺘﻮن و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را و ﻫﻢ ﺳﻮدی را ﮐﻪ از آن ﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﭘﺲ ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۲ «.رؤﺳﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد .اﻣﻼک ﺷﺎن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و از آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد «.آﻧﺎه
ﮐﺎﻫﻨﺎن را اﺣﻀﺎر ﮐﺮدم و از رؤﺳﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد۱۳ .ﺳﭙﺲ داﻣﻦ ﺧﻮد را ﺗﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ و داراﺋ
ﺗﺎن ﺑﺘﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻨﯿﺪ «.ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!« و ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺷﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و رؤﺳﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻣﺮوت ﻧﺤﻤﯿﺎ
۱۴ﺿﻤﻨﺎً در ﻃﻮل دوازده ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدم ،ﯾﻌﻨ از ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳ و دوم
ﺳﻠﻄﻨﺖِ اُردﺷﯿﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﻧﻪ ﺧﻮدم و ﻧﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻢ ﻧﮋادم ،از ﻏﺬای ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎﮐﻤﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮدﯾﻢ۱۵ .ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﺒﻠ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮراک و ﺷﺮاﺑ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،روزاﻧﻪ ﭼﻬﻞ
ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﻫﻢ از آن ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺘ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻇﻠﻢ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺮدم ،زﯾﺮا از ﺧﺪا ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪم.

۱۶

ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻮار

ﮐﺮدم و ﻣﺰرﻋﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺨﺮﯾﺪم .از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻌﻤﯿﺮ دﯾﻮارِ
ﺷﻬﺮ ﮐﻨﻨﺪ۱۷ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ از اﻗﻮام دﯾﺮ داﺷﺘﻢ ،ﻫﺮ روز ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﯾﻬﻮد و ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮۀ ﻣﻦ ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ۱۸ .ﻫﺮ روز ﯾ ﮔﺎو ،ﺷﺶ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﺎق و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺮغ ﺑﺮای ﺧﻮراک و ﻫﺮ ده روز ﯾﺒﺎر ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﻧﻮاع
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮاﺑﻬﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﺮدم .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯿﮥ ﻣﺨﺼﻮص را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
۱۹ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آور و ﺑﺴﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﺮده ام ،ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه.

دﺳﯿﺴﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺤﻤﯿﺎ

۶

۱ﺳﻨﺒﻠَﻂ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ ،ﺟﺸَﻢ ﻋﺮب و ﺑﻘﯿﮥ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﻣﯿﻢ دﯾﻮار رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ

)ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﻠﻪ ﻫﺎی دروازه ﻫﺎ را ﻧﻨﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ(۲ ،ﭘﺲ ﺳﻨﺒﻠَﻂ و ﺟﺸَﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ

ﮐﻪ در ﯾ از دﻫﺎتِ دﺷﺖِ اوﻧﻮ ﺑﻪ دﯾﺪن آن ﻫﺎ ﺑﺮوم .اﻣﺎ ﻣﻦ ﭘ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﺳﯿﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻣﻬﻤ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ از
ﮐﺎرم دﺳﺖ ﺑﺸﻢ و ﺑﺪﯾﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ۴ «.آن ﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎم را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻦ
ﻫﻢ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻫﻤﺎن ﺟﻮاب را دادم.

۵

۶

ﺑﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻨﺒﻠَﻂ ﺑﺎ ﯾ ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ؛ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﺟﺸَﻢ ﺑﻪ

ﻣﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﺎﯾ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻗﺼﺪ ﺷﻮرش را دارﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ دور ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ دﯾﻮار ﻣ ﺳﺎزی؛ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻫﺎ ﺷﻮی.
۷

از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺒﯿﺎﺋ را ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ای ﺗﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮدم را دور ﺧﻮد ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ

ﮐﻪ ﻧﺤﻤﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش اُردﺷﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﻢ۸ «.ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﺋ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد .اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﺧﻮدت اﺳﺖ۹ «.آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ
ﻣﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ از ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺸﯿﻢ ،وﻟ ﻣﻦ دﻋﺎ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
۱۰ﺷﻤﻌﯿﻪ )ﭘﺴﺮ دِﻻﯾﺎ و ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﻬﯿﺘﺒﺌﯿﻞ( در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و دروازه را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺪﯾﺪﻧﺶ
رﻓﺘﻢ .وﻗﺘ ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺨﻔ ﺷﻮﯾﻢ و دروازه ﻫﺎ را ﻗﻔﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﻣﺸﺐ آن ﻫﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﺸﻨﺪ۱۱ «.وﻟ ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮار
ﮐﻨﻢ و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮم .آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﻢ داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣ ﺷﻮم؟ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﮐﻨﻢ«.
۱۲‐۱۳ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﻌﯿﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺳﻨﺒﻠَﻂ او را اﺟﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و وادار ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮا رﺳﻮا
ﮐﻨﻨﺪ.
۱۴آﻧﺎه دﻋﺎ ﮐﺮدم» :ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺳﻨﺒﻠَﻂ را ﺑﺴﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎن و ﻫﻢ ﺑﯿﺎد آور ﮐﻪ
ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻮﻋﺪﯾﮥ ﻧﺒﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎء ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ«.

ﺧﺘﻢ ﮐﺎر
۱۵ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد دﯾﻮار در ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه اﯾﻠُﻮل ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﻨﺠﺎه و دو روز
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ۱۶ .وﻗﺘ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،رﺳﻮا ﺷﺪﻧﺪ و

ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۷در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا رد و ﺑﺪل ﺷﺪ۱۸ .در ﯾﻬﻮدا ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ
او ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻢ ﺧﻮدش داﻣﺎد ﺷَﻨﯿﺎ )ﭘﺴﺮ آره( ﺑﻮد و ﻫﻢ ﭘﺴﺮش ،ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ﺑﺎ
دﺧﺘﺮ ﻣﺸُﻼم )ﭘﺴﺮ ﺑﺮﮐﯿﺎ( ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد۱۹ .ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﻣﻦ از ﻃﻮﺑﯿﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ
ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻣ دادﻧﺪ .ﻃﻮﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻣﺮا ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣ ﻧﻮﺷﺖ.

۷

۱

ﭘﺲ از آﻧﻪ دﯾﻮار ﺷﻬﺮ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ،دروازه ﻫﺎ را ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﻢ و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺎﻻی

ﮐﺎر ﺷﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﯿﻢ۲ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ادارۀ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ ﺑﺮادرم ﺣﻨﺎﻧ و ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﺳﭙﺮدم .ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻠﻌﮥ ﻧﻈﺎﻣ و ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎدق ﺑﻮد و در ﺧﺪاﺗﺮﺳ ﮐﺴ ﺑﻪ ﭘﺎی او ﻧﻤ رﺳﯿﺪ۳ .ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ دادم ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺒ دروازۀ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و در وﻗﺖ ﺷﺐ ﻫﻢ
ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد دروازه ﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎﻧ را از
اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻬﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش ﻧﺰدﯾ دﯾﻮار اﺳﺖ ،ﻧﻬﺒﺎن
ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ دﯾﻮار ﺑﺎﺷﺪ۴ .ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿ ﺑﻮد و ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﮐﻢ ،و ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دوﺑﺎره
اﻋﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻋﺰرا (۷۰ ‐ ۱ :۲

۵آﻧﺎه ﺧﺪای ﻣﻦ در دﻟﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮان ،ﺑﺰرﮔﺎن و اﻫﺎﻟ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺷﺎن ﺟﻤ ﮐﻨﻢ .ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﮐﺘﺎﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﻧﻮﺷﺘﻢ:
۶ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا

۷

و اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد رﻓﺖ .رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
زِرﺑﺎﺑﻞ ،ﯾﺴﯿﻮع ،ﻧﺤﻤﯿﺎ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،رﻋﻤﯿﺎ ،ﻧَﺤﻤﺎﻧ ،ﻣﺮدِﺧﺎی ،ﺑِﻠﺸﺎن ،ﻣﺴﻔﺎرِت ،ﺑِﻐﻮای ،ﻧَﺤﻮم و
ﺑﻌﻨﻪ.
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ۳۸‐۸ :از ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﻓﺮﻋﻮش دو ﻫﺰار و ﯾﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﻔَﻄﯿﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻧﻔﺮ؛ از
ﺧﺎﻧﻮادۀ آره ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻓَﺤﺖ ﻣﻮاب )اوﻻدۀ ﯾﺸﻮع و ﯾﻮآب( دو ﻫﺰار
و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﯿﻼم ﯾﻬﺰار و دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ زﺗﻮ
ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ زَﮐ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑِﻨﻮی ﺷﺸﺼﺪ و
ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﺎﺑﺎی ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﺰﺟﺪ دو ﻫﺰار و
ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ اَدوﻧﯿﻘﺎم ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑِﻐﻮای
دو ﻫﺰار و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﺎدﯾﻦ ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ آﻃﯿﺮ
)اوﻻدۀ ﺣﺰﻗﯿﺎ( ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺣﺎﺷﻮم ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﺑﯿﺴﺎی ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺣﺎرﯾﻒ ﯾﺼﺪ و دوازده ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟِﺒﻌﻮن
ﻧﻮد و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ.
از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ و ﻧﻄﻮﻓﻪ ﯾﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﻋﻨﺎﺗﻮت ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ
ﻧﻔﺮ؛ از ﺑﯿﺖ ﻋﺰﻣﻮت ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ؛ از ﻗﺮﯾﮥ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ،ﮐﻔَﯿﺮه و ﺑﯿﺮوت ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ؛ از
راﻣﻪ و ﺟِﺒ ﺷﺸﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻧﻔﺮ؛ از ﻣﺨﻤﺎس ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻧﻔﺮ؛ از ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و ﻋﺎی
ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ؛ از ﻧَﺒﻮی دﯾﺮ ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻧﻔﺮ؛ از ﻋﯿﻼم ﯾﻬﺰار و دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ؛ از ﺣﺎرﯾﻢ ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ارﯾﺤﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ؛ از ﻟُﻮد ،ﺣﺎدﯾﺪ و
اوﻧﻮ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾ ﻧﻔﺮ؛ از ﺳﻨﺎﻋﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﺳ ﻧﻔﺮ.
۳۹‐۴۲ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ :از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺪَﻋﯿﺎ )اوﻻدۀ ﯾﺸﻮع( ﻧﻬﺼﺪ و
ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ اﻣﯿﺮ ﯾﻬﺰار و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻓَﺸﺤﻮر ﯾﻬﺰار و دوﺻﺪ و

ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ؛ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺣﺎرﯾﻢ ﯾﻬﺰار و ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ.
۴۳‐۴۵ﺗﻌﺪاد ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﯾﺸﻮع و ﻗﺪﻣ ﺋﯿﻞ )اوﻻدۀ
ﻫﻮدوﯾﺎ( ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ؛ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه )اوﻻدۀ آﺳﺎف( ﯾﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و
ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؛ ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه )اوﻻدۀ ﺷﻠﻮم ،آﻃﯿﺮ ،ﻃَﻠﻤﻮن ،ﻋﻘﻮب ،ﺣﻄﯿﻄَﻪ و ﺷﻮﺑﺎی( ﯾﺼﺪ و
ﺳ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ.
۴۶-۵۶ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺻﯿﺤﻪ ،ﺣﺴﻮﻓﺎ ،ﺗﺒﺎﻋﻮت،
ﻗﯿﺮوس ،ﺳﯿﻌﺎ ،ﻓﺎدون ،ﻟﺒﺎﻧﻪ ،ﺣﺠﺎﺑﻪ ،ﺷَﻠﻤﺎی ،ﺣﺎﻧﺎن ،ﺟِﺪﯾﻞ ،ﺟﺎﺣﺮ ،راﯾﻪ ،رزﯾﻦ ،ﻧﻘﻮدا ،ﺟﺰام،
ﻋﺰه ،ﻓﺎﺳﯿ ،ﺑﯿﺴﺎی ،ﻣﻌﻮﻧﯿﻢ ،ﻧﻔﯿﺸَﺴﯿﻢ ،ﺑﻘﺒﻮق ،ﺣﻘﻮﻣﺎ ،ﺣﺮﺣﻮر ،ﺑﺰﻟﯿﺖ ،ﻣﺤﯿﺪا ،ﺣﺮﺷﺎ ،ﺑﺮﻗُﻮس،
ﺳﯿﺴﺮا ،ﺗﺎﻣ ،ﻧَﺼﯿ و ﺣﻄﯿﻔﺎ.
۵۷‐۵۹اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از اوﻻدۀ ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ :ﺳﻮﻃﺎی،
ﺻﻮﻓﺮت ،ﻓَﺮﯾﺪا ،ﯾﻌﻠﻪ ،درﻗﻮن ،ﺟِﺪﯾﻞ ،ﺷﻔَﻄﯿﺎ ،ﺣﻄﯿﻞ ،ﻓُﻮﺧَﺮت ﺣﻈﺒﺎﯾﻢ و آﻣﻮن.
۶۰ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه و اوﻻدۀ ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
۶۱

در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﮔﺮوه دﯾﺮی از ﺗﻞ ﻣﻠ ،ﺗﻞ ﺣﺮﺷﺎ ،ﮐﺮوب ،اَدون و اﻣﯿﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۶۲

اﯾﻨﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی دِﻻﯾﺎ ،ﻃﻮﺑﯿﺎ و ﻧﻘﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺷﺸﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ

ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
۶۳ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻪ از ﮔﺮوه ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪارک ﻻزم را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺎﻫﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ :ﺣﺒﺎﯾﺎ ،ﻫﻘﻮس ،و ﺑﺮزِﻻی )ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ از دﺧﺘﺮان ﺑﺮزِﻻی ﺟِﻠﻌﺎدی ازدواج ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﺴﺮ ﺧﻮد را ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد۶۴ (.اﻣﺎ ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اوﻻدۀ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻣﻘﺎم ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪﻧﺪ۶۵ .ﺣﺎﮐﻢ

ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اورﯾﻢ و ﺗُﻤﯿﻢ
از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﻫﺎ واﻗﻌﺎً اوﻻدۀ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
۶۶-۶۷ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳ و ﻫﻔﺖ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ،دوﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻧﻮازﻧﺪۀ ﻣﺮد و
زن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.

۶۹‐۶۸

آن ﻫﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺳ و ﺷﺶ اﺳﭗ ،دوﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨ ﻗﺎﻃﺮ،

ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺳ و ﭘﻨ ﺷﺘﺮ و ﺷﺶ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ اﻻغ را ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ.
۷۰‐۷۲ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻋﻤﺎر ﻣﺠﺪد ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻫﺪاﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺣﺪود
ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻃﻼ ،ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺪد ﺟﺎم و ﭘﻨﺠﺼﺪ و ﺳ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد.
ﺳﺮان ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﯾﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻃﻼ و ﯾﻬﺰار و دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه و
ﺑﻘﯿﮥ ﻗﻮم ﯾﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻃﻼ ،ﯾﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﻧﻘﺮه و ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ
دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
۷۳ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن ،ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا و ﺑﻘﯿﮥ ﻗﻮم ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا
آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻋﺰرا ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ

۸

۱در روز اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺪانِ ﻣﻘﺎﺑﻞ »دروازۀ آب«

ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻋﺰرای ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻮراتِ ﻣﻮﺳ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎورد و ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
۲‐۵ﭘﺲ ﻋﺰرا ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ را آورد و ﺑﺎﻻی ﯾ ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﺑ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ در ﻣﯿﺪانِ ﻣﻘﺎﺑﻞ »دروازۀ آب« اﯾﺴﺘﺎد و
وﻗﺘ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام آن ﺑﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .او از ﺻﺒ وﻗﺖ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ از ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات

ﺧﻮاﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ در ﺳﻨ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش
ﻣ دادﻧﺪ .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ او ﻣﺘﺘﯿﺎ ،ﺷﻤ ،ﻋﻨﺎﯾﺎ ،اورﯾﺎ ،ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ و در ﻃﺮف ﭼﭗ او ﻓَﺪاﯾﺎ،
ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ ،ﻣﻠﯿﺎ ،ﺣﺎﺷﻮم ،ﺣﺸﺒﺪاﻧﻪ ،زَﮐَﺮﯾﺎ و ﻣﺸُﻼم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
۶ﻋﺰرا ﮔﻔﺖ» :ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ!« و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﮐﺮده در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ ،آﻣﯿﻦ!« و رو ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎده ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.
۷‐۸ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﺑﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻻوﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮدم آن را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .اﯾﻦ ﻻوﯾﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﯾﺸﻮع ،ﺑﺎﻧ ،ﺷﺮﺑﯿﺎ ،ﯾﺎﻣﯿﻦ ،ﻋﻘﻮب ،ﺷَﺒﺘﺎی،
ﻫﻮدوﯾﺎ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ،ﻗَﻠﯿﻄﺎ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﯾﻮزاﺑﺎد ،ﺣﻨﺎن و ﻓَﻼﯾﺎ۹ .وﻗﺘ ﻣﺮدم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮرات را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ و ﻧﺤﻤﯿﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﺗﻮرات را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺮوز روز ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ۱۰ .ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺧﻮراﮐﻬﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺷﺮﺑﺘﻬﺎ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺪارد ،ﺣﻖ و ﺣﺼﮥ او را ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﭼﻮن
اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻏﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮﺷ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮت
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!«
۱۱

ﻻوﯾﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدم را آرام ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﯾ روز ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻨﯿﺪ و

ﻏﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ«.

۱۲

ﻣﺮدم رﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺧﻮﺷ ﮐﺮدﻧﺪ،

زﯾﺮا ﮐﻼم ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ
۱۳روز ﺑﻌﺪ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﭘﯿﺶ ﻋﺰرا ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮرات را از
او ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ۱۴ .وﻗﺘ ﺗﻮرات ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،آن ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺪﺗ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ را ﺟﺸﻦ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ«.

۱۵

و ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ اﻋﻼم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ،ﭼﻨﺎر ،ﺧﺮﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺳﺎﯾﻪ دار را ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ داده ﺷﺪه ،از آن ﻫﺎ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
۱۶

ﭘﺲ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ را آوردﻧﺪ و روی ﺑﺎم و در ﺣﻮﯾﻠ ﺧﻮد ،در ﺣﻮﯾﻠ

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،در ﻣﯿﺪان »دروازۀ آب« و در ﻣﯿﺪان »دروازۀ اﻓﺮاﯾﻢ« ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۷ .ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﻋﯿﺪ ،در ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
آن ﻫﺎ ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا از زﻣﺎن ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﺗﺎ آن روز ،اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد۱۸ .در ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روزِ ﺟﺸﻦ ،ﻋﺰرا ﻫﺮ روز از ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ .روز ﻫﺸﺘﻢ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ
ﻣﻮﺳ ،ﻣﺤﻔﻞ را ﺑﺎ دﻋﺎ و ﻋﺒﺎدت ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﮐﻨﻨﺪ

۹

۱در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ روزه ﺑﯿﺮﻧﺪ۲ .آن ﻫﺎ

ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺧﺎک رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺗﻤﺎم
ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و اﺟﺪاد ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدﻧﺪ۳ .در ﺣﺪود
ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻮرات ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ
دﯾﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۴ .ﺳﭙﺲ
ﯾ ﻋﺪه از ﻻوﯾﺎن ﺑﻨﺎم ﻫﺎی ﯾﺸﻮع ،ﺑﺎﻧ ،ﻗَﺪﻣ ﺋﯿﻞ ،ﺷَﺒﻨﯿﺎ ،ﺑﻮﻧ ،ﺷﺮﺑﯿﺎ ،ﺑﺎﻧ و ﮐﻨﺎﻧ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﻻوﯾﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
۵آﻧﺎه ﯾﺸﻮع ،ﻗﺪﻣ ﺋﯿﻞ ،ﺑﺎﻧ ،ﺣﺸَﺒﻨﯿﺎ ،ﺷﺮﺑﯿﺎ ،ﻫﻮدوﯾﺎ ،ﺷَﺒﻨﯿﺎ و ﻓَﺘَﺤﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﻤ از ﺟﻤﻠﮥ ﻻوﯾﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮدم را در دﻋﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ:

»ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ از ازل ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ!
ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﻧﺎم ﭘﺮ ﺟﻼل ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ۶ .ﺗﻮ ﯾﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘ.
آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪی؛ زﻣﯿﻦ و ﺑﺤﺮ و ﻣﻮﺟﻮدات آن ﻫﺎ را ﺗﻮ ﺑﻮﺟﻮد آوردی؛ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ
اﯾﻨﻬﺎ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪی .ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺷﺘﺎن آﺳﻤﺎن ،ﺗﻮ را ﺳﺠﺪه ﻣﮐﻨﻨﺪ۷ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻫﻤﺎن
ﺧﺪاﺋ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ اﺑﺮام را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی ،او را از ﺷﻬﺮ اورِ ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺮون آوردی و ﻧﺎم او را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدی۸ .او ﺑﻪ ﺗﻮ وﻓﺎدار ﺑﻮد و ﺗﻮ ﺑﺎ او ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘ و ﺑﻪ او وﻋﺪه دادی ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن ،اَﻣﻮرﯾﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن و ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن را ﺑﻪ او و اوﻻدۀ او ﺑﺒﺨﺸ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدی ،زﯾﺮا ﺗﻮ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘ.
۹ﺗﻮ رﻧ و ﺳﺨﺘ اﺟﺪاد ﻣﺎ را در ﻣﺼﺮ دﯾﺪی و آه و ﻧﺎﻟﮥ آن ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﺷﻨﯿﺪی.
۱۰ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادی ،زﯾﺮا ﻣ دﯾﺪی ﮐﻪ
ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﺑﺮ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰات ،ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘ و ﺷﻬﺮﺗﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎﻗ اﺳﺖ۱۱ .ﺑﺤﺮ را ﺷﺎﻓﺘ و از ﺑﯿﻦ آب ،راﻫ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد آﻣﺎده
ﺳﺎﺧﺘ و دﺷﻤﻨﺎﻧ را ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺑﺤﺮ اﻧﺪاﺧﺘ و آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻨ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق
ﺑﺤﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ۱۲ .در روز ،ﺑﺎ ﺳﺘﻮن اﺑﺮ و در ﺷﺐ ،ﺑﺎ ﺳﺘﻮن آﺗﺶ ،اﺟﺪاد ﻣﺎ را در راﻫ
ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدی.
۱۳ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮدی و از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدی و ﻗﻮاﻧﯿﻦ درﺳﺖ و اﺣﺎم
ﺻﺤﯿ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪی۱۴ .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادی و روز ﻣﻘﺪس ﺳﺒﺖ را ﻋﻄﺎ
ﮐﺮدی۱۵ .وﻗﺘ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻮ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺎن دادی ،وﻗﺘ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺻﺨﺮه ﺑﻪ آن ﻫﺎ
آب ﻧﻮﺷﺎﻧﺪی .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫ ،داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ و آن را
ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ۱۶ .اﻣﺎ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﻣﺘﺒﺮ و ﺧﻮدﺳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺣﺎم ﺗﻮ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ۱۷ .آن ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺗﻮ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﻌﺠﺰاﺗ را ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدی
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮد ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻮاﺋ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﺮ،

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﻼﻣ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﺪای ﺑﺨﺸﻨﺪه و رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘ؛ ﺗﻮ ﭘﺮ از ﻣﺤﺒﺖ ﻣ ﺑﺎﺷ
و زود ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤ ﺷﻮی .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﻧﺮدی.

۱۸

ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺖ

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد «.آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫ دﺳﺖ زدﻧﺪ،

۱۹

اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﺖ آن ﻫﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻫﺎ ﻧﺮدی و ﺳﺘﻮن اﺑﺮ

را ﮐﻪ ﻫﺮ روز آن ﻫﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ﺳﺘﻮن آﺗﺶ را ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ راه را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ داد،
از آن ﻫﺎ دور ﻧﺴﺎﺧﺘ۲۰ .روح ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮای رﻓ ﮔﺮﺳﻨ
ﻧﺎن آﺳﻤﺎﻧ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادی و ﺑﺮای رﻓ ﺗﺸﻨ آب ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪی۲۱ .ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در
ﺑﯿﺎﺑﺎن از آن ﻫﺎ ﻧﻬﺪاری ﮐﺮدی ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﻬﻨﻪ
ﺷﺪ و ﻧﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺷﺎن ورم ﮐﺮد.
۲۲ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﺮدی ﺗﺎ اﻗﻮام دﯾﺮ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻤﺎﻟ ﺷﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده
ﺳﺮﺣﺪات ﺧﻮد را وﺳﯿ ﺳﺎزﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺸﺒﻮن را از ﺳﯿﺤﻮن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺎن را از
ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۲۳ .ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن زﯾﺎد ﮐﺮدی و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻨ آوردی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن وﻋﺪه داده ﺑﻮدی۲۴ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮ
اﻫﺎﻟ آﻧﺠﺎ را ﻣﻐﻠﻮبِ آن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۲۵

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﭘﺮ

از اﺷﯿﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﺎه ﻫﺎی آب ،ﺑﺎغ ﻫﺎی اﻧﻮر و زﯾﺘﻮن و درﺧﺘﺎن
ﻣﯿﻮه دار را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﺑﯿﺤﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
۲۶

اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﺎوت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﺣﺎم ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﻧﺪ و اﻧﺒﯿﺎی

ﺗﺮا ﮐﻪ ﻣﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺗﻮ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۲۷ﭘﺲ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎری ﮐﺮدی ﮐﻪ در ﺟﻨ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
وﻗﺘ از ﻇﻠﻢ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﺎﻟﻪ و زاری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮ از آﺳﻤﺎن دﻋﺎی آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪی و ﺑﺨﺎﻃﺮ
رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد رﻫﺒﺮاﻧ را ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﺗﺎ آن ﻫﺎ را از ﭼﻨ دﺷﻤﻦ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ۲۸ .اﻣﺎ وﻗﺘ از
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺟﺎزه دادی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ،وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﺗﻮ زاری ﮐﺮدﻧﺪ ،از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ و زاری آن ﻫﺎ
ﮔﻮش دادی و ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪی.

۲۹

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺸﺪار دادی ﺗﺎ از

اﺣﺎم ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺠﺎی اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﺎم ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﻮ ،ﺑﺎ ﺗﺒﺮ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫ از ﺗﻮ
روﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ و اﺣﺎم ﺗﺮا زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

۳۰

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﺪارا ﮐﺮدی و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ روح ﺧﻮد

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﺸﺪار دادی ،وﻟ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻗﻮام دﯾﺮ اﺟﺎزه
دادی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ۳۱ .وﻟ ﺑﺎز ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮدی
و ﺗﺮک ﻧﻔﺘ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺧﺪای رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘ.
۳۲ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪای ﻣﺎ ،ای ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﻗﺎدر و ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد وﻓﺎ
ﻣﮐﻨ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘ و رﻧﺠ را ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﯿﺎﯾﺪ .از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﺷﻮر ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﻼﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎ ،ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ،
ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺎ ،ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء و ﺑﺮ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ۳۳ .ﺗﻮ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﻣﺠﺎزات ﮐﺮده ای ،ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮده اﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ۳۴ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺳﺮان ﻗﻮم ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و
اﺟﺪاد ﻣﺎ از اﺣﺎم ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺗﻮ ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ۳۵ .در ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺳﯿ و
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادی از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی ﻓﺮاوان ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﺮدﻧﺪ و از
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪﻧﺪ.
۳۶

وﻟ ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ دادی ﺗﺎ از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﻢ،

ﻏﻼﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

۳۷

ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ آن ﻫﺎ را

ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای .آن ﻫﺎ ﻫﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ در
ﺳﺨﺘ و زﺣﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ۳۸ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع ،اﯾﻨ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﯾ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨ ﻣ ﺑﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺮان ﻗﻮم ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﻬﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﺮدم ﭘﯿﻤﺎن را اﻣﻀﺎء ﻣﮐﻨﻨﺪ

۱۰

۱ﻧﺤﻤﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را اﻣﻀﺎء ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از او زدِﻗﯿﻪ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ

اﺷﺨﺎص آن را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ:
۲‐۸

ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﺳﺮاﯾﺎ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ارﻣﯿﺎ ،ﻓَﺸﺤﻮر ،اَﻣﺮﯾﺎ ،ﻣﻠﯿﺎ ،ﺣﻄﻮش ،ﺷَﺒﻨﯿﺎ ،ﻣﻠﻮک ،ﺣﺎرﯾﻢ،

ﻣﺮﯾﻤﻮت ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ،داﻧﯿﺎل ،ﺟِﻨﺘﻮن ،ﺑﺎروک ،ﻣﺸُﻼم ،اَﺑِﯿﺎ ،ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﺰﯾﺎ ،ﺑِﻠﺠﺎی ،ﺷﻤﻌﯿﻪ.
۹‐۱۳

ﻻوﯾﺎن :ﯾﺸﻮع )ﭘﺴﺮ اَزَﻧﯿﺎ( ،ﺑِﻨﻮی )ﭘﺴﺮ ﺣﯿﻨﺎداد( ،ﻗَﺪﻣ ﺋﯿﻞ ،ﺷَﺒﻨﯿﺎ ،ﻫﻮدوﯾﺎ و ﻗَﻠﯿﻄﺎ ،ﻓَﻼﯾﺎ،

ﺣﺎﻧﺎن ،ﻣﯿﺨﺎ ،رِﺣﻮب ،ﺣﺸَﺒﯿﺎ ،زَﮐﻮر ،ﺷﺮﺑﯿﺎ ،ﺷَﺒﻨﯿﺎ ،ﻫﻮدوﯾﺎ ،ﺑﺎﻧ ،ﺑِﻨﯿﻨﻮ.
۱۴-۲۷ﺳﺮان ﻗﻮم :ﻓﺮﻋﻮش ،ﻓَﺤﺖ ﻣﻮاب ،ﻋﯿﻼم ،زﺗﻮ ،ﺑﺎﻧ ،ﺑﻮﻧ ،ﻋﺰﺟﺪ ،ﺑﺒﺎی ،اَدوﻧﯿﺎ ،ﺑِﻐﻮای،
ﻋﺎدﯾﻦ ،ﻋﺎﺗﯿﺮ ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻋﺰور ،ﻫﻮدوﯾﺎ ،ﺣﺎﺷﻮم ،ﺑﯿﺴﺎی ،ﺣﺎرﯾﻒ ،ﻋﻨﺎﺗﻮت ،ﻧﯿﺒﺎی ،ﻣﺠﻔﯿﻌﺎش،
ﻣﺸُﻼم ،ﺣﺰﯾﺮ ،ﻣﺸﯿﺰﺑﺌﯿﻞ ،ﺻﺎدوق ،ﯾﺪوع ،ﻓﻠﺘﯿﺎ ،ﺣﺎﻧﺎن ،ﻋﻨﺎﯾﺎ ،ﻫﻮﺷ ،ﺣﻨَﻨﯿﺎ ،ﺣﺸﻮب ،ﻫﻠﻮﺣﯿﺶ،
ﻓﻠﺤﺎ ،ﺷﻮﺑﯿﻖ ،رِﺣﻮم ،ﺣﺸَﺒﻨﺎ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ،اﺧﯿﺎ ،ﺣﺎﻧﺎن ،ﻋﺎﻧﺎن ،ﻣﻠﻮک ،ﺣﺎرﯾﻢ و ﺑﻌﻨﻪ.

ﻣﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎن
۲۸

ﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن ،ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ،ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ

زﻧﺎن ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻟ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﺗﻮرات ﺧﺪا ،ﺧﻮد را از اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺟﺪا
ﮐﺮده اﯾﻢ،

۲۹

ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﺳﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ از

اﺣﺎم ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪه اش ،ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ و اﮔﺮ از اﺣﺎم و اواﻣﺮ او
ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎد.
۳۰ﻗﻮل ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻧﻪ ﺑﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺎ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ازدواج ﮐﻨﻨﺪ۳۱ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ در روز ﺳﺒﺖ ﯾﺎ

ﯾ از روزﻫﺎی ﻣﻘﺪس دﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﻪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،از آن ﻫﺎ ﻧﺨﺮﯾﻢ و ﻫﺮ
۳۲

ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﯾ ﺑﺎر ﭼﯿﺰی در زﻣﯿﻦ ﻧﺎرﯾﻢ و ﻗﺮض ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.

ﻋﻬﺪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﺳﺎل ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ ﯾ ﺳﻮم ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ.

۳۳

ﯾﻌﻨ ﺑﺮای ﻧﺎن

ﻣﻘﺪس ،ﻫﺪﯾﮥ آردی و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ روزاﻧﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،ﺟﺸﻨﻬﺎی ﻣﺎه ﻧﻮ،
ﺟﺸﻨﻬﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﻘﺪس دﯾﺮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪای ﻣﺎ.
۳۴

ﻣﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن و ﻣﺮدم ﻗﻮل ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ ﺗﻮرات ،ﻫﯿﺰم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﺮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺪام ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ۳۵ .ﻗﻮل ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮِ ﻏﻠﻪ و ﻣﯿﻮۀ ﺧﻮد را ﻫﺮ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﯿﺎورﯾﻢ۳۶ .ﻗﻮل ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان اوﻟﺒﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ
ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮرات ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ.
۳۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل ﻣ دﻫﯿﻢ ﺧﻤﯿﺮی را ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮلِ ﻧﻮِ ﻏﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮِ
اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺷﺮاب ﺗﺎزه و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ﻣﺆﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﺪﻫﻢ د ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ در دﻫﺎتِ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤ آوری
ﻫﺪاﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﻫﯿﻢ.

۳۸

در وﻗﺖ ﺟﻤ آوری ده ﻓﯿﺼﺪ ،ﮐﺎﻫﻨ) ﮐﻪ از اوﻻدۀ ﻫﺎرون اﺳﺖ( ﻫﻤﺮاه

ﻻوﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻻوﯾﺎن ﯾﺪﻫﻢ ده ﻓﯿﺼﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣ آورﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ذﺧﯿﺮه
ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۳۹

ﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻻوﯾﺎن ،اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎی ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮابِ ﺗﺎزه و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺑﻪ

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا ﻣ آورﯾﻢ و در اﻃﺎﻗﻬﺎﺋ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﻫﻨﺎن،
ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن و ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺒﺎر ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﻗﻮل ﻣ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﺸﻮﯾﻢ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ

۱۱

۱رﻫﺒﺮان ﻗﻮم در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﯾﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﺳﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ.
۲ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم ﻗﺮار
۳

ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪه ای از ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن ،ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه و اوﻻدۀ ﺧﺎدﻣﺎن
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،در اﻣﻼک ﭘﺪری ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﯾﻨﺴﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ:
۴-۶از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا :ﻋﺘﺎﯾﺎ )ﻋﺘﺎﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺎ ،ﻋﺰﯾﺎ ﭘﺴﺮ زِﮐَﺮﯾﺎ ،زِﮐَﺮﯾﺎ ﭘﺴﺮ اَﻣﺮﯾﺎ ،اَﻣﺮﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺷﻔَﻄﯿﺎ،
ﺷﻔَﻄﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ و ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ از اوﻻدۀ ﻓﺎرص ﺑﻮد(؛ ﻣﻌﺴﯿﺎ )ﻣﻌﺴﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺎروک ،ﺑﺎروک ﭘﺴﺮ
ﮐُﻠﺤﻮزه ،ﮐُﻠﺤﻮزه ﭘﺴﺮ ﺣﺰﯾﺎ ،ﺣﺰﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﺪاﯾﺎ ،ﻋﺪاﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ ،ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ ﭘﺴﺮ زِﮐَﺮﯾﺎ و زِﮐَﺮﯾﺎ
ﭘﺴﺮ ﺷﯿﻠﻮﻧ ﺑﻮد( .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن اوﻻدۀ ﻓﺎرص در اورﺷﻠﯿﻢ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۷‐۹از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺳﻠﻮ )ﺳﻠﻮ ﭘﺴﺮ ﻣﺸُﻼم ،ﻣﺸُﻼم ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻋﯿﺪ ،ﯾﻮﻋﯿﺪ ﭘﺴﺮ ﻓَﺪاﯾﺎ ،ﻓَﺪاﯾﺎ ﭘﺴﺮ
ﻗﻮﻻﯾﺎ ،ﻗﻮﻻﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺴﯿﺎ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ﭘﺴﺮ اﯾﺘﯿﺌﯿﻞ و اﯾﺘﯿﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻮد(؛ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮ ،ﺟﺒﺎی و
ﺳﻼی .ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻧﻬﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺮﮐﺮدۀ آن ﻫﺎ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ زِﮐﺮی و ﻣﻌﺎون او ﯾﻬﻮدا ﭘﺴﺮ ﻫﺴﻨﻮاه ﺑﻮد.
۱۰‐۱۴از ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﯾﺪَﻋﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ( و ﯾﺎﮐﯿﻦ؛ ﺳﺮاﯾﺎ )ﺳﺮاﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﺣﻠﻘﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺸُﻼم،
ﻣﺸُﻼم ﭘﺴﺮ ﺻﺎدوق ،ﺻﺎدوق ﭘﺴﺮ ﻣﺮاﯾﻮت و ﻣﺮاﯾﻮت ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﻄُﻮب ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻮد( .اﻓﺮاد اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪاﯾﺎ )ﻋﺪاﯾﺎ
ﭘﺴﺮ ﯾِﺮوﺣﻢ ،ﯾِﺮوﺣﻢ ﭘﺴﺮ ﻓَﻠَﻠﯿﺎ ،ﻓَﻠَﻠﯿﺎ ﭘﺴﺮ اَﻣﺼ ،اَﻣﺼ ﭘﺴﺮ زِﮐَﺮﯾﺎ ،زِﮐَﺮﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻓَﺸﺤﻮر و ﻓَﺸﺤﻮر
ﭘﺴﺮ ﻣﻠﯿﺎ ﺑﻮد( .اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻤﻌﺎً دوﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن

ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺸﯿﺴﺎی )ﻋﻤﺸﯿﺴﺎی ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﺋﯿﻞ ،ﻋﺰرﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ اَﺧﺰای ،اَﺧﺰای
ﭘﺴﺮ ﻣﺸُﻠﯿﻤﻮت و ﻣﺸُﻠﯿﻤﻮت ﭘﺴﺮ اﻣﯿﺮ ﺑﻮد( .اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤ آن ﻫﺎ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺷﺠﺎﻋ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ زَﺑﺪی ﺋﯿﻞ )ﭘﺴﺮ ﻫﺠﺪوﻟﯿﻢ( ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۵-۱۷

از ﻻوﯾﺎن :ﺷﻤﻌﯿﻪ )ﺷﻤﻌﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﺣﺸﻮب ،ﺣﺸﻮب ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﻘﺎم ،ﻋﺰرﯾﻘﺎم ﭘﺴﺮ ﺣﺸَﺒﯿﺎ و

ﺣﺸَﺒﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﻧ ﺑﻮد(؛ ﺷَﺒﺘﺎی و ﯾﻮزاﺑﺎد )اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺮان ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از
ﻋﺒﺎدﺗﺎه را اﻧﺠﺎم ﻣ دادﻧﺪ(؛ ﻣﺘَﻨﯿﺎ )ﻣﺘَﻨﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎ ،ﻣﯿﺎ ﭘﺴﺮ زَﺑﺪی و زَﺑﺪی ﭘﺴﺮ آﺳﺎف ﺑﻮد(.
او ﺳﺮﮐﺮدۀ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻮد و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدت را رﻫﺒﺮی ﻣﮐﺮد؛ ﺑﻘﺒﻘﯿﺎ )ﻣﻌﺎون ﻣﺘَﻨﯿﺎ(؛
ﻋﺒﺪا )ﻋﺒﺪا ﭘﺴﺮ ﺷَﻤﻮع ،ﺷَﻤﻮع ﭘﺴﺮ ﺟِﻼل و ﺟِﻼل ﭘﺴﺮ ﯾﺪوﺗﻮن ﺑﻮد(۱۸ .روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ دوﺻﺪ و
ﻫﺸﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻻوی در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۹

از ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن :ﻋﻘﻮب ،ﻃَﻠﻤﻮن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً ﯾﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

۲۰ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺑﻘﯿﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﻣﻼک آﺑﺎﺋ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ ﯾﻬﻮدا
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۲۱ .ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه )ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدۀ آن ﻫﺎ ﺻﯿﺤﺎ و ﺟِﺸﻔﺎ ﺑﻮدﻧﺪ( در ﻗﺴﻤﺘ از ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﻨﺎم ﻋﻮﻓﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۲۲

ﺳﺮﮐﺮدۀ ﻻوﯾﺎن اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺰی ﺑﻮد) .ﻋﺰی ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻧ ،ﺑﺎﻧ

ﭘﺴﺮ ﺣﺸَﺒﯿﺎ ،ﺣﺸَﺒﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺘَﻨﯿﺎ ،ﻣﺘَﻨﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎ و ﻣﯿﺎ از اوﻻدۀ آﺳﺎف ﺑﻮد .ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه
از ﺧﺎﻧﺪان آﺳﺎف ﺑﻮدﻧﺪ(۲۳ .ﺧﺪﻣﺖ روزاﻧﮥ دﺳﺘﮥ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮراﺗ ﮐﻪ از ﻃﺮف درﺑﺎر وﺿ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﺪ۲۴ .ﻓَﺘَﺤﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﻣﺸﯿﺰﺑﺌﯿﻞ ،از اوﻻدۀ زِرح ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮدا( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ﺑﻮد.

اﻫﺎﻟ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ

۲۵-۳۰

ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت دﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا در آن ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻗﺮﯾﻪ

اَرﺑ ،دﯾﺒﻮن ،ﯾﻘَﺒﺼ ﺋﯿﻞ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ؛ ﯾﺸﻮع ،ﻣﻮﻻده ،ﺑﯿﺖ ﻓﺎﻟﻂ ،ﺣﺰر ﺷﻮﻋﻞ ،ﺑﺌﺮﺷﺒ و
دﻫﺎت اﻃﺮاف آن؛ ﺻﻘﻠَ ،ﻣﻮﻧﻪ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن؛ ﻋﯿﻦ رِﻣﻮن ،زُرﻋﻪ ،ﯾﺮﻣﻮت ،زاﻧﻮح ،ﻋﺪُﻻم و
دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ؛ ﻻﮐﯿﺶ و ﻧﻮاﺣ اﻃﺮاف آن ،ﻋﺰﯾﻘﻪ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺑﯿﻦ ﺑﺌﺮﺷﺒ و درۀ ﻫﻨﻮم زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۳۱‐۳۵اﻫﺎﻟ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ :ﺟِﺒ ،ﻣﺨﻤﺎس ،ﻋﯿﺎ ،ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و دﻫﺎت
اﻃﺮاف آن؛ ﻋﻨﺎﺗﻮت ،ﻧﻮب ،ﻋﻨﻨﯿﺎ ،ﺣﺎﺻﻮر ،راﻣﻪ ،ﺟِﺘﺎﯾﻢ ،ﺣﺎدﯾﺪ ،زِﺑﯿﻢ ،ﻧَﺒﻼط ،ﻟُﻮد ،اوﻧﻮ و درۀ
ﺻﻨﻌﺘﺮان۳۶ .ﺑﻌﻀ از ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن

۱۲

۱اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه زِرﺑﺎﺑﻞ )ﭘﺴﺮ ﺷﯩﻠﺘﯿﺌﯿﻞ( و ﯾﺸﻮع ﺑﻪ

اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ:

۲‐۷

از ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﺳﺮاﯾﺎ ،ارﻣﯿﺎ ،ﻋﺰرا ،اَﻣﺮﯾﺎ ،ﻣﻠﻮک ،ﺣﻄﻮش ،ﺷَﻨﯿﺎ ،رِﺣﻮم ،ﻣﺮﯾﻤﻮت ،ﻋﺪو،

ﺟِﻨﺘﻮن ،اَﺑِﯿﺎ ،ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﻌﺪﯾﺎ ،ﺑِﻠﺠﻪ ،ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ ،ﯾﺪَﻋﯿﺎ ،ﺳﻠﻮ ،ﻋﺎﻣﻮق ،ﺣﻠﻘﯿﺎ و ﯾﺪَﻋﯿﺎ .اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص در زﻣﺎن ﯾﺸﻮع از رﻫﺒﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
۸از ﻻوﯾﺎن :اﯾﻦ ﻻوﯾﺎن دﺳﺘﮥ اول ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن را رﻫﺒﺮی ﻣﮐﺮدﻧﺪ :ﯾﺸﻮع ،ﺑِﻨﻮی ،ﻗَﺪﻣ ﺋﯿﻞ ،ﺷﺮﺑﯿﺎ،
ﯾﻬﻮدا و ﻣﺘَﻨﯿﺎ۹ .ﺑﻘﺒﻘﯿﺎ ،ﻋﻨ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن دﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻣ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و
ﻣ ﺳﺮاﺋﯿﺪﻧﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺸﻮع ،ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ
۱۰‐۱۱ﯾﺸﻮع ﭘﺪر ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ﭘﺪر اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ،اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﭘﺪر ﯾﻮﯾﺎداع ،ﯾﻮﯾﺎداع ﭘﺪر ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺪر ﯾﺪوع ﺑﻮد.

ﺳﺮان ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن
۱۲‐۲۱اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺮان ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ:
ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺮاﯾﺎ از ﺧﺎﻧﺪان ﺳﺮاﯾﺎ؛ ﺣﻨَﻨﯿﺎ از ارﻣﯿﺎ؛ ﻣﺸُﻼم از ﻋﺰرا؛ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن از اَﻣﺮﯾﺎ؛ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن از
ﻣﻠﻮک؛ ﯾﻮﺳﻒ از ﺷَﺒﻨﯿﺎ؛ ﻋﺪﻧﺎ از ﺣﺎرﯾﻢ؛ ﺣﻠﻘﺎی از ﻣﺮاﯾﻮت؛ زِﮐَﺮﯾﺎ از ﻋﺪو؛ ﻣﺸُﻼم از ﺟِﻨﺘﻮن؛
زِﮐﺮی از اَﺑِﯿﺎ؛ ﻓﻠﻄﺎی از ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮﻋﺪﯾﺎ؛ ﺷَﻤﻮع از ﺑِﻠﺠﺎی؛ ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن از ﺷﻤﻌﯿﻪ؛ ﻣﺘﻨﺎی از
ﯾﻮﯾﺎرﯾﺐ؛ ﻋﺰی از ﯾﺪَﻋﯿﺎ؛ ﻗَﻼی از ﺳﻼی؛ ﻋﺒِﺮ از ﻋﺎﻣﻮق؛ ﺣﺸَﺒﯿﺎ از ﺣﻠﻘﯿﺎ؛ ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ از ﯾﺪَﻋﯿﺎ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
۲۲ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ،ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﯾﺪوع ،ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻬﺎی رؤﺳﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه
ﭘﺎرس ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ. ۲۳اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺳﺮان ﻻوﯾﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﭘﺴﺮ اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ در دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪا
۲۴ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﺣﺸَﺒﯿﺎ ،ﺷﺮﺑﯿﺎ و ﯾﺸﻮع )ﭘﺴﺮ ﻗَﺪﻣ ﺋﯿﻞ( و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎن داود ،ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﻫﺮ ﺑﺎر دو دﺳﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻣ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و
ﺳﺮودﻫﺎی ﺷﺮاﻧ را در ﺟﻮاب ﯾﺪﯾﺮ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

۲۵

ﻧﻬﺒﺎﻧﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻪ از ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﺘَﻨﯿﺎ،

ﺑﻘﺒﻘﯿﺎ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ،ﻣﺸُﻼم ،ﻃَﻠﻤﻮن و ﻋﻘﻮب.

۲۶

اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﯾﻮﯾﺎﻗﯿﻢ )ﭘﺴﺮ ﯾﺸﻮع،

ﻧﻮاﺳﮥ ﯾﻮﺻﺎداق( ،ﻧﺤﻤﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ و ﻋﺰرای ﻣﻌﻠﻢ و ﮐﺎﻫﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣ دادﻧﺪ.

ﻧﺤﻤﯿﺎ دﯾﻮار ﺷﻬﺮ را ﺗﺒﺮک ﻣﮐﻨﺪ
۲۷ﻫﻨﺎم ﺗﺒﺮک دﯾﻮار اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻻوﯾﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮودﻫﺎی
ﺷﺮاﻧ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮای داﯾﺮه و ﭼﻨ و رﺑﺎب ،ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﻧﺪ و دﯾﻮار ﺷﻬﺮ را ﺗﺒﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

‐۲۸

۲۹دﺳﺘﮥ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻻوی از آﺑﺎدی ﻫﺎی اﻃﺮاف اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد دﻫﺪه ﻫﺎﺋ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ از دﻫﺎت ﻧﻄﻮﻓﺎ ،ﺑﯿﺖ ﺟِﻠﺠﺎل ،ﺟِﺒ و ﻋﺰﻣﻮت ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ۳۰ .ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
اول ﺧﻮد ﺷﺎن ﻃﻬﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻗﻮم و در آﺧﺮ دروازه ﻫﺎ و دﯾﻮار ﺷﻬﺮ را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۳۱ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮار ﺑﺮدم و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدم ،ﺗﺎ از ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﯾﺪﯾﺮ ،ﺷﻬﺮ را دور ﺑﺰﻧﻨﺪ و در ﺣﯿﻦ دور زدن در ﺳﭙﺎس ﺧﺪا ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ.
ﮔﺮوه اول از ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار راه رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻄﺮف »دروازۀ ﺧﺎﮐﺮوﺑﻪ« ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
۳۲ﻫﻮﺷَﻌﯿﺎ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﻧﯿﺰ ﻧﺼﻒ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ۳۳ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن دﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﺰرﯾﺎ ،ﻋﺰرا ،ﻣﺸُﻼم۳۴ ،ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ،
ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ارﻣﯿﺎ،

۳۵

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﯿﭙﻮر ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ،زِﮐَﺮﯾﺎ )زِﮐَﺮﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن

ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﺷﻤﻌﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘَﻨﯿﺎ ،ﻣﺘَﻨﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎﯾﺎ ،ﻣﯿﺎﯾﺎ ﭘﺴﺮ زَﮐﻮر و زَﮐﻮر ﭘﺴﺮ آﺳﺎف ﺑﻮد(۳۶ ،و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﻋﺰرﺋﯿﻞ ،ﻣﻠَﻼی ،ﺟِﻠَﻼی ،ﻣﺎﻋﺎی ،ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ ،ﯾﻬﻮدا و ﺣﻨﺎﻧ آﻻت
ﻣﻮﺳﯿﻘ ای را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ داود ،ﻣﺮد ﺧﺪا ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﺰرای ﮐﺎﻫﻦ رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﮔﺮوه
را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ۳۷ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ »دروازۀ ﭼﺸﻤﻪ« رﺳﯿﺪﻧﺪ ،از زﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤ داود
ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ و از ﻗﺼﺮ داود ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار »دروازۀ آب« ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗ ﺷﻬﺮ
ﺑﻮد ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.

۳۸

ﮔﺮوه دوم ﻧﯿﺰ ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﺎن از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ ﺑﻮدم .ﻣﺎ از »ﺑﺮج

ﺗﻨﻮر« ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ »دﯾﻮار ﻋﺮﯾﺾ« رﺳﯿﺪﯾﻢ.

۳۹

ﺳﭙﺲ از ﺑﺎﻻی »دروازۀ اﻓﺮاﯾﻢ«» ،دروازۀ

ﮐﻬﻨﻪ«» ،دروازۀ ﻣﺎﻫ» ،«ﺑﺮج ﺣﻨَﻦ ﺋﯿﻞ« و »ﺑﺮج ﺻﺪ« ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ »دروازۀ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ« رﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮐﻨﺎر دروازه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺎز ﻣ ﺷﺪ ،اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ.
۴۰‐۴۱

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ دو ﮔﺮوه در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،وارد ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎﻫﻨﺎنِ

ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﭙﻮر ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اﻟﯿﺎﻗﯿﻢ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ،ﻣﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﯿﺎﯾﺎ ،اَﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی،
زَﮐَﺮﯾﺎ و ﺣﻨَﻨﯿﺎ.

۴۲

دﺳﺘﮥ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﻌﺴﯿﺎ ،ﺷﻤﻌﯿﻪ ،اﻟﻌﺎزار ،ﻋﺰی ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن،

ﻣﻠﯿﺎ ،ﻋﯿﻼم و ﻋﺎزَر .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﯾِﺰرﺣﯿﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
۴۳در آن روز ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪا ﻗﻠﺐ آن ﻫﺎ را ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﻮﺷ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺻﺪای ﺧﻮﺷ و ﻫﻠﻬﻠﮥ اﻫﺎﻟ اورﺷﻠﯿﻢ از ﻓﺎﺻﻠﮥ دور
ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﺪ!

ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﺎدت در ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۴۴در آن روز ،ﻋﺪه ای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻤ آوری ﻫﺪاﯾﺎ ،ده ﻓﯿﺼﺪی ﻫﺎ و ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﺷﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺪاﯾﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﺗﻮرات ،ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺰارع ﺟﻤ آوری ﮐﻨﻨﺪ .اﻫﺎﻟ ﯾﻬﻮدا از ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ،
۴۵زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻔ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻣ آوردﻧﺪ و دﺳﺘﮥ
ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ داود و ﭘﺴﺮش ،ﺳﻠﯿﻤﺎن داده ﺑﻮد ،ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﻤ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ)۴۶ .از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ،ﯾﻌﻨ از زﻣﺎن داود و آﺳﺎف ﺑﺮای دﺳﺘﮥ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ آن ﻫﺎ را در ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودﻫﺎی ﺷﺮﮔﺰاری و ﺳﺘﺎﯾﺶ رﻫﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ۴۷ (.ﭘﺲ در زﻣﺎن
زِرﺑﺎﺑﻞ و ﻧﺤﻤﯿﺎ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای دﺳﺘﮥ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ و ﻻوﯾﺎن ﻫﺮ روز ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺗﺐ
ﺧﻮراک ﻣ آوردﻧﺪ .ﻻوﯾﺎن ﻫﻢ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دادﻧﺪ.

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮد را از اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺟﺪا ﻣﮐﻨﺪ

۱۳

۱در ﻫﻤﺎن روز ،وﻗﺘ ﺗﻮرات ﻣﻮﺳ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در آن

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ۲ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن و آب از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑِﻠﻌﺎم را اﺟﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را
۳

ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻟﻌﻨﺖ او را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .وﻗﺘ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﯿﺎﻧﻪ را از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺤﻤﯿﺎ
۴اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪارِ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه و دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤ ﻃﻮﺑﯿﺎ ﺑﻮد۵ ،ﯾ از
اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮﺑﯿﺎ داده ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻃﺎق ﻗﺒﻼ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﮥ ﻫﺪاﯾﺎی آردی،
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﮐﺮدﻧ ،ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ده ﻓﯿﺼﺪ ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ،دﺳﺘﮥ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺑﻮد .ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ اﻃﺎق
ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﺪ.
۶در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ ﻣﻦ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺒﻮدم ،زﯾﺮا در ﺳﺎل ﺳ و دوم ﺳﻠﻄﻨﺖ اُردﺷﯿﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎرس ،ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد ،ﻣﻦ ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ دوﺑﺎره از او اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺮدم۷ .وﻗﺘ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪم و از اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮای ﻃﻮﺑﯿﺎ اﻃﺎﻗ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد۸ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪم و اﺳﺒﺎب و ﻟﻮازم او را از
اﻃﺎق ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻢ۹ .ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻃﺎق را ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻇﺮوف ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﻫﺪاﯾﺎی آردی
و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻫﺎی دود ﮐﺮدﻧ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.
۱۰ﺿﻤﻨﺎً ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ دﺳﺘﮥ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻻوﯾﺎن اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺳﻬﻢ ﺷﺎن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤ دادﻧﺪ۱۱ .ﭘﺲ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده
ﮔﻔﺘﻢ» :ﭼﺮا از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﺪ؟« ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﻻوﯾﺎن را ﺟﻤ ﮐﺮده آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره در

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺆﻇﻒ ﺳﺎﺧﺘﻢ.

۱۲

آﻧﺎه ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎر دﯾﺮ ده ﻓﯿﺼﺪ ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن

ﺧﻮد را در ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ آوردﻧﺪ.

۱۳

ﺳﭙﺲ ﺷﻠﻤﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ،ﻓَﺪاﯾﺎی ﻻوی و ﺻﺎدوق را ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ

ﻣﺬﻫﺒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم ،و ﺣﺎﻧﺎن )ﭘﺴﺮ زَﮐﻮر ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﺘَﻨﯿﺎ( را
ﻫﻢ ﻣﻌﺎون آن ﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدم .زﯾﺮا ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ،
ﺗﻮزﯾ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﻻوﯾﺎن ﺑﻮد.
۱۴ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آور و ﺧﺪﻣﺎﺗ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻮ ﮐﺮده ام ،ﻣﺤﻮ ﻣﺴﺎز.
۱۵در آن روزﻫﺎ در ﯾﻬﻮدا ﻋﺪه ای را دﯾﺪم ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ در ﭼﺮﺧُﺸﺖ ﻫﺎ اﻧﻮر ﻣ ﻓﺸﺮدﻧﺪ و
ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب ،اﻧﻮر ،اﻧﺠﯿﺮ و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ را ﺑﺮ اﻻغ ﺑﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ
و ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺧﻄﺎر دادم ﮐﻪ در روز ﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻨﻨﺪ۱۶ .ﯾ ﻋﺪه از اﻫﺎﻟ
ﺻﻮر ﻫﻢ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،در روز ﺳﺒﺖ ﻣﺎﻫ و اﻣﻮال ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.

۱۷

آﻧﺎه ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﻬﻮدا را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر

زﺷﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﺪ؟ ﭼﺮا روز ﺳﺒﺖ را ﺑﯿﺤﺮﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ؟ ۱۸آﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺧﺪا اﺟﺪاد ﺗﺎن را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان ﻧﻤﻮد؟ ﺣﺎﻻ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ روز ﺳﺒﺖ را
ﺑﯿﺤﺮﻣﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺎد ﮔﺮدد«.
۱۹ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را از ﺷﺮوع ﺷﺎم ﺳﺒﺖ ﺗﺎ ﺧﺘﻢ روز آن ﺑﺎز ﻧﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﺎ دم دروازه ﻫﺎ ﭘﻬﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻧﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴ در روز ﺳﺒﺖ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎورد۲۰ .ﺗﺎﺟﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾ دوﺑﺎر در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ۲۱ .وﻟ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﭘﺸﺖ دﯾﻮار
ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﯾ ﺑﺎر دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﯿﺪ ،ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﻪ از زور ﮐﺎر ﺑﯿﺮم «.از آن
روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،دﯾﺮ در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ۲۲ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن اﻣﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻃﻬﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و دم
دروازه ﻫﺎ ﭘﻬﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻘﺪس روز ﺳﺒﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آور و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺣﻤﺖ ﺑ ﭘﺎﯾﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ.

۲۳

در آن روزﻫﺎ ﻋﺪه ای از ﯾﻬﻮدﯾﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ اﻗﻮام اَﺷﺪُودﯾﺎن ،ﻣﻮاﺑ ﻫﺎ و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮای

ﺧﻮد زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ

۲۴

و ﻧﺼﻒ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اَﺷﺪُودی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ،

اﻣﺎ زﺑﺎن ﻣﺎ را ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ.

۲۵

ﭘﺲ ﺑﺎ آن ﻫﺎ دﻋﻮا ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻌﻀ از اﯾﺸﺎن

را زدم و ﻣﻮی ﺳﺮ ﺷﺎن را ﮐﻨﺪم و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻗﺴﻢ دادم ﮐﻪ ﻧﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ازدواج ﮐﻨﻨﺪ.

۲۶

ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺎﻫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮﺗﺐ

ﺷﺪ؟ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .ﺧﺪا او را دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ و او را ﭘﺎدﺷﺎه
ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﻤﺴﺮان ﺑﯿﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،او را ﺑﺴﻮی ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
۲۷ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮارت ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟«
۲۸ﯾ از ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﯾﺎداع )ﭘﺴﺮ اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ( ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺳﻨﺒﻠَﻂ ﺣﻮروﻧ ازدواج ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم او را از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ.
۲۹ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﮐﺎرﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻦ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺎﻫﻨ و ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎﻫﻨﺎن و
ﻻوﯾﺎن ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.
۳۰ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا را از ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺟﺪا ﮐﺮدم و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ۳۱ .ﺗﺮﺗﯿﺒ دادم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﯿﺰم ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺟﻤ آوری ﮐﻨﻨﺪ.
ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آور و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه.
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