
 

 تواريخدوم
 
   دوم  آتابء اند، و لذا نويسنده  بوده آتابک  دو ي ، اين در اصل.   است  ايام  تواريخ  اول  آتابء  دنباله  آتاب اين

 . است عزرا   نيز همان  ايام تواريخ
در .  خدا را بسازند ءدهد تا خانه شود و دستور می  می  اسرائيل رقيب  بی  سلطان  سليمان  آه خوانيم در اينجا می

 .  است  شده  نوشته  ششم  در فصل  سليمانء دعای افتتاحيه. شود  می  خدا ساخته ء خانه  سال  هفت عرض
 از گفتگو با  پس. شود ی م رهسپار اسرائيلی  و مالقاتی اشنود و بر ی را م  سليمان  حكمتء  سبا آوازه ملكه

ی  تو و آارها  حكمتء  درباره  در سرزمينم  هر چه  آه آنم یباور مک اين«: دارد ی اظهار م ، ملكه سليمان
   بيش تو حكمت.   خود ديدم  و با چشمان  آمدم  تا اينكه آردم یباور نم.   است  بوده  راست ، همه ام  شنيده بزرگت
  آهی  ساير ممالك از مقاماتی  از تعداد زياد استی ا  سبا نمونه ءملكه» ! آردم ی را م  فكرش  آه از آنست

 . بگيرند  بهره  سليمان آمدند تا از حكمت
با .  نبود  خداترس  پدرش ء اندازه بهی اما و. آرد ی م  حكومت  بر اسرائيلی، و خونريز  جنگ  بدون سليمان
پرستد و  ی م بت. دهد ی م  گوش  آنان  نصايح از خداوند بهی پيروی آند و بجا ی م  ازدواج رستپ بتی زنان
   درگاه  به  و توبه  اظهار ندامت ، بدون  سلطنت  سال  از چهل  پس سر انجام. گيرد یمی  بيگار  را به مردم

 از  اما پس.  بود  جهان  پادشاه ين و ثروتمندتر  بزرگترين آهی بندد، در حال ی از دنيا بر م خداوند، چشم
 .رود ی م  او نيز از بين  سلطنت ، شكوه مرگش
   اصالحات  شامل  بخش اين. باشد ی م)ی جنوب حكومت( يهودا  تاريخی  حاو  آتاب  اين و ششی  تا س  ده فصل
 نبودند،  خداترس  آردند همه ی م  حكومت  دوره  در اين آهی پادشاهان.  استی نظامی ها یو پيروزی مذهب

و ک  ني دادند و پادشاهان ی م  سوق  و گناه شرارتی  را بسو  شرور و گناهكار، مردم لذا پادشاهان
   يهودا، تبعيد مردم  حكومت  با سقوط آتاب. آردند ی م هدايتک نيی خدا و زندگی  را بسو ، آنان خداترس
 .يابد ی م  خدا پايان ء خانه ساختمانی  و خراب  بابل يهودا به

   حكمت آسبی  برا سليمانی دعا
 )15-1 :3   پادشاهان اول(

 قلمرو   بر تمام ، پسر داود پادشاه سليمان
 با او   شد زيرا خداوند، خدايش مسلط  اسرائيل

   فرماندهان او تمام3و2.  بود  بخشيده  او قدرت بود و به
 را   اسرائيل  مملكتی و ساير رهبران ، مقامات سپاه

در آنجا .  بروند  جبعون  او به تا همراهاحضار آرد 
 موسی ء  بوسيله  آه* قديمی  عبادتء  خيمه  را به ايشان

 را   خيمه موسی اين.  بود، برد خدمتگزار خدا برپا شده
   هنوز در بيابان اسرائيل  بنی  آه هنگامی ساخت

ای ديگر در  ، خيمه بعد داود پادشاه(4.  بودند سرگردان

                                                 
 ء خيمه، قبل از سلطنت سليمان سال500موسی حدود    *

 .عبادت را برپا داشته بود

   عهد خداوند را از قريت نمود و صندوق برپا  اورشليم
   مفرغی آه قربانگاه6و5.)  داد  آنجا انتقال  به يعاريم
 بود، هنوز  ساخته)  حورء پسر اوری، نوه ( ئيل بصل

   و آسانی آه سليمان.   قرار داشت  عبادتء جلو خيمه
، خداوند را   شده  جمع ودند، جلو قربانگاه   شده دعوت
 برای خداوند هزار قربانی  سليمان آردند و  عبادت

 . آرد سوختنی تقديم
هر «:  او فرمود  ظاهر شد و به  سليمان  خدا به  شب آن7

 ».  تو بدهم  تا به  آن  درخواست خواهی از من  می چه
 داود بسيار   پدرم ای خدا، تو به«: آرد  عرض سليمان8

  من   او را به  و تخت  تاج  دادی و حاال هم  نشان محبت
 غبار   مثل ای آه  قومی ساخته و مرا پادشاه9ای  بخشيده
 داود   پدرم  به ای آه  وعده  به پس. شمارند  بی زمين

 تا   ببخش  و معرفت  حكمت  من و به10  دادی وفا آن
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 بتواند   آه ، زيرا آيست  آنم  را اداره  مردم  اين بتوانم
 » آند؟  تو را اداره  عظيم  قوم اين

   آرزوی تو اين  بزرگترين  آه حال«: ند فرمودخداو11
 عمر   و افتخار و طول  ثروت ، و تو خواهان است

   نخواستی، بلكه  را از من  دشمنانت نبودی و مرگ
 مرا   تا قوم  ببخشم  و بصيرت  تو حكمت خواستی به

 و  ، حكمت  هم  من پس12 آنی،  رهبری و اداره
در .  دهم  تو می به نمودی   درخواست بصيرتی را آه

   هيچ  آه بخشم  تو می  و افتخاری به  ثروت  چنان ضمن
 نيز   و بعد از اين  را نداشته  آن  حال پادشاهی تا به
   عبادتء  از خيمه  سليمان بنابراين13» . نخواهد داشت

 تا   بازگشت  اورشليم  زير آمد و به  به  جبعون ءباالی تپه
 .وايی آند فرمانر  اسرائيل بر قوم

 
   سليمان  و شهرت ثروت

 )28-25 :9   تواريخ و دوم 29-26 :10   پادشاهان اول(
 هزار   و دوازده  هزار و چهار صد عرابه سليمان14

 را در   و بقيه  برخی را در پايتخت  آه  داشت اسب
،  در روزگار سليمان15.  داشت  می شهرهای ديگر نگه

و !  بود  فراوان  بيابان ريگ   مثل  و طال در اورشليم نقره
 معمولی   سرو، مانند چوب الوارهای گرانقيمت

   را از مصر و قيليقيه اسبهای سليمان16! شد  می مصرف
های   قيمت  را يكجا به  همه  سليمان آوردند و تاجران می
 مصری ششصد ء  يک عرابه قيمت17. خريدند  می عمده
   نقره  مثقال پنجاه، صد و   يک اسب  و قيمت  نقره مثقال
 حيتی   پادشاهان به  اسبهای اضافی را آنها همچنين. بود

 .فروختند و سوری می
 

  خداء خانهی بنای برای آمادگ
 )14و13 :7، 18-1 :5   پادشاهان اول(

  عبادتی برای ا  خانه  گرفت  تصميم سليمان
  اين2.  بسازد خودشی برای خداوند و قصر

اد هزار آارگر، هشتاد هزار  هفت  به آار احتياج
.   هزار و ششصد سرآارگر داشت  و سه سنگتراش

  ، پادشاه  نزد حيرام  پيام را با اينی  قاصد سليمان3
   داود چوب پدرمی  برا همانطور آه«: صور فرستاد
   هم منی تا قصر خود را بسازد، برای سرو فرستاد

اوند،  خد عبادتی برای ا  خانه در نظر دارم4.  بفرست
 در حضور   مقدس  مكان  تا در آن خود بسازمی خدا

 را بطور   مقدس  و نان خداوند بخور خوشبو بسوزانيم
 و   و هر روز صبح  خدا بگذاريمء  در خانه مرتب

 نو و ساير  ماهی  و در جشنها َسَبتی عصر و روزها
   آنيم تقديمی  در آنجا قربان خداوند، خدايمانی عيدها

  خواهم یم5.   است  اسرائيل  قوم  خدا به كم ح زيرا اين
ما از ی ، زيرا خدا بسازمی  بزرگء خدا خانهی برا

تواند  یمی  آس اما چه6.   بزرگتر است  خدايان جميع
آسمانها نيز ی  او باشد، بسازد؟ حتء  شايسته آهی ا خانه

ی ا او خانهی  برا  آه  آيستم من!  او را ندارند گنجايش
ی  عبادتگاه  فقط سازم ی م آهی  مكان ؟ اين بسازم

 او بخور  عبادتی  برا  در آن خواهد بود آه
 . بسوزانيم

 زرگری،   آه  بفرست  صنعتگر ماهری برايم پس«7
های   پارچه آاری و فلزآاری بداند و در بافتن نقره

، او بايد  در ضمن. ارغوانی، قرمز و آبی ماهر باشد
 يهودا و  عتگرانحكاآی نيز بداند تا در آنار صن

. ، آار آند  داود آنها را برگزيده  پدرم  آه اورشليم
 از جنگلهای   چوبهای سرو، صنوبر و صندل همچنين8

   چوب ، زيرا افراد تو در بريدن  بفرست  برای من لبنان
 آمک خواهند   ايشان  به  هم  من ماهر هستند و مردان

  ای آه خانه  ، چون  است  الزم مقدار زيادی چوب9. آرد
  من10.   است  و با شكوه  بسيار بزرگ  بسازم خواهم می

 جو، چهارصد هزار   و دو هزار تن  گندم دو هزار تن
   به  زيتون  و چهارصد هزار ليتر روغن ليتر شراب

 ». داد  تو خواهم بران چوب
  چون«:   نوشت  چنين  سليمان  در جواب  پادشاه حيرام11

 تو را   جهت  همين  دارد به  دوست خود را خداوند قوم
   را آه خداوند، خدای اسرائيل12.   است  آنها آرده پادشاه
   چنين  باد آه  شكر و سپاس  است  و زمين  آسمانء آفريننده

 تا   داود داده ای به پسر دانا و هوشيار و فهميده
 .عبادتگاهی برای خداوند و قصری برای خود بسازد

او .  فرستم ی را م ، حورام م صنعتگر پدر من«13
و از ی  يهود مادرش14.  دانا و با استعداد استی مرد
او در . باشد ی صور م  اهل  و پدرش  است  دانء قبيله
.  بسيار ماهر استی و فلزآاری آار و نقرهی زرگر
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ی و نساجی و نجاری  در سنگتراش در ضمن
دارد و از ی  زيادء تجربهی در حكاآ.  دارد سررشته

  او با صنعتگران. آيد یبر می  هر طرح  انجام ءهدهع
، آار   آرده  داود تعيين  سرور من آهی تو و آنان

 و   زيتون ، جو، روغن  گندم پس15. خواهد آرد
ما نيز از 16.   بفرستی،ا  داده  وعده را آهی شراب
 آرد و   خواهيم  الوار تهيه  بقدر احتياج لبنانی ها آوه

 و از آنار دريا  اندازيم ی م  آب ، به بسته   هم آنها را به
ی توان یاز آنجا تو م.  آوريم ی يافا م بطور شناور به
 ».ی ببر  اورشليم ، به  گرفته آنها را تحويل

 را  اسرائيلی ها  بيگانه  تمام  سليمان  هنگام در اين17
  اين. ( بودنفر 153ر600آرد؛ تعداد آنها ی سرشمار
   عمل  داود به بود آهی ارغير از سرشمی سرشمار
ی  از آنها را برانفر 70ر000  سليمان18) . بود آورده
 در   سنگ تراشيدنی  را برانفر 80ر000 بار،  حمل

   سر آارگر تعيين  را بعنواننفر 3ر600 و  آوهستان
 .آرد

 
 شود ی م  خدا شروعء خانهی بنا

 )38-1 :6   پادشاهان اول(

   خداوند را شروعء  خانه  آار ساختن سليمان
 موريا  آوهی  رو  در اورشليم  آن محل. آرد
  آهی  يبوس ءارونهی  خرمنكوب  زمين همانی بود، يعن
، ظاهر شد  ، پدر سليمان  داود پادشاه  خداوند به در آن

آار 2.   خدا در نظر گرفتء خانهی و داود آنجا را برا
  سال از   دوم  ماه  خدا در روز دومء  خانه ساختمان
 . آغاز شد  پادشاه  سليمان  سلطنت چهارم

   عرض  و به  شصت  طول  خدا بهء خانهی زير بنا3
ی  پهنا  نيز به  جلو ساختمان ايوان4. بود *  ذراع بيست
   ساخته  ذراع صد و بيستی  بلند  و به  ذراع بيست
 .  طال داشت  روآش  آن داخلی ديوارها. شد

 صنوبر پوشاندند،   با چوب خدا راء خانهی تاالر اصل5
  درختانی  نقشها ، بر آن  طال آشيده آنی  رو سپس

. آردندی  آار زنجير منبتی ها خرما و حلقه

                                                 
 هر ،گفتند  بين سرانگشتان تا آرنج را يک ذراع میءفاصله   *

 . سانتيمتر است46ذراع تقريبًا 

 شد  ديوارها آار گذاشتهی زيبا روی قيمتی سنگها6
 از  بكار رفتهی طال.  بيفزايد آنی  و زيباي تا بر شكوه

ی ها ديوارها، تير تمام7.  بود فروايمی  طال بهترين
 خدا را با طال ء خانهی ها ، درها، و آستانه سقف

ی  حكاآ ديوارها تصاوير فرشتگانی پوشانيدند و رو
 .آردند

   ساخته االقداس  خدا، اتاقی برای قدسء  خانه در داخل8
.  بود  ذراع  بيست  هر آدام  اتاق  اين  و عرض طول. شد
های  ديوار  برای پوشاندن  طالی ناب  تن  از بيست بيش
   طال در آن  ميخ حدود ششصد گرم9.   بكار رفت آن

 . شد ها نيز با طال پوشانده باالخانه.  شد مصرف
   ساخت  فرشتهء ، دو مجسمه االقداس  در قدس سليمان10

ی آنها با بالها13و12و11. و آنها را با طال پوشاند
   بيرون  بطرف  بودند و صورتشان  ايستاده گسترده
ی بالهاک رسيد و نو ی م  آنها بهم بالدو ک بود و نو
   آشيده االقداس  قدس دو طرفی  تا ديوارها ديگرشان

   ذراع  پنج فرشتگانی از بالهاک  هر ي طول. شد یم
 ء پرده14.  بود  ذراع آنها بيستی  بالها  طول و مجموع

 ی،آبی  رنگها بهک  ناز  از آتان االقداس قدس
   تزيين  فرشتگان با نقش و   شده و قرمز تهيهی ارغوان
 . بود شده

 
  ی مفرغ دو ستون

 )22-15: 7   پادشاهان اول(
   طول ، آه  ساخت  خدا دو ستون  جلو خانه سليمان15

  ک ي هر آدامی  بود و رو  ذراع و پنجی آنها س
او 16.   قرار داشت  ذراع  پنج  طول  به سرستون
ر  د آهی از زنجير، مانند زنجيرهايی هاي رشته
 و آنها را با صد انار   بود، ساخت االقداس قدس
 بودند، بر سر   شده  زنجيرها متصل  به آهی مفرغ

 خدا، ء  ستونها را جلو خانه سپس17.  ستونها گذاشت
 برپا   چپ در سمتی  و ديگر  راست در طرفی يك

   سمت  و ستون  را ياآين  راست  طرف  ستون نام. نمود
 . ** را بوعز گذاشت چپ

                                                 
و » سازد بر قرار می) خدا(او « احتماًال ياکين به معنی  **

 .باشد می» قوت هست) خدا(در او «بوعز به معنی 
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  خداء  خانه اسباب
 )51-23: 7   پادشاهان اول(

   به  مفرغی ساخت  يک قربانگاه  پادشاه سليمان
 و بلندی   ذراع  بيست ، عرض  ذراع  بيست طول

 آرد   درست  گرد از مفرغ  يک حوض سپس2.   ذراع ده
 سی   و محيطش  ذراع  ده ، قطرش  ذراع  پنج  آن  عمق آه

هايی   نقش  دو رديف  حوضء های لبه برآناره3.  بود ذراع
  اين. قرار داشتند)   نقش  ده در هر ذراع( گاو  بشكل
   حوض اين4.  بود  قالبگيری شده ها با خود حوض نقش

سر گاوها .   گاو قرار داشت ء مجسمه  دوازده بر پشت
   گاو رو به ، سه  شمال  گاو رو به سه:  بود  بيرون بطرف
.   مشرق  گاو رو به  و سه  مغرب ه گاو رو ب ، سه جنوب

 ء لبه.  بود  دست  پهنای آف  به  حوضء  ديواره ضخامت5
   بطرف  سوسن  بود و مانند گلبرگ  جام  شكل  به آن

 هزار   از شصت  بيش  آن گنجايش. شد  باز می بيرون
 .ليتر بود

   شمال  عدد در طرف  شد پنج  نيز ساخته  حوضچه ده6
   اين از آب.   آن  جنوب  عدد در طرف ج خدا و پن ءخانه

ی  قربان  حيوان بدنی ها  قطعه شستنی ها برا حوضچه
   شود استفاده  سوزانده قربانگاهی  رو بايست ی م آه
ها   حوضچه  خود از آب شستنی  برا آاهنان. شد یم

 خود را   حوض  با آب آردند، بلكه ی نم استفاده
 .شستند یم
  ء شد و در خانه ، ساخته  طرح طابق طال م  چراغدان ده7

تايی   پنجء چراغدانها را در دو دسته.  خدا قرار گرفت
  همچنين8. ، نهادند  و جنوب  شمال ، بطرف روبروی هم

 و   شمال  عدد از آنها را در طرف  ميز ساختند و پنج ده
 خدا قرار ء خانه   جنوب  عدد ديگر را در سمت پنج
 يک  سپس9.  آردند نيز درست طال ء صد آاسه. دادند
   بيرونی ساخته  و يک حياط  داخلی برای آاهنان حياط

  حوض10.  پوشانيدند  آنها را با مفرغ شد و درهای بين
  حورام11.  خدا بودء  شرقی خانه  جنوب ءدر گوشه

ها   قربانی  به های مربوط سطلها، خاک اندازها و آاسه
 .  ساخت را هم

 خدا را ء  خانه  به  آارهای مربوط ن اي  حورام سرانجام
   پايان  بود، به  آرده  برای او تعيين  پادشاه  سليمان آه

 : بودند از  عبارت  او ساخت اشيايی آه. رسانيد

 ، دو ستون12-16
 ستونها،ی  مانند برا  آاسه دو سر ستون

 سر ستونها،ی  زنجير رو دو رشته
ی يعن(ر  زنجي دو رشتهی برای چهار صد انار مفرغ

   انار آه ، دويست  زنجير سر ستون هر رشتهی برا
 ،) قرار داشتند در دو رديف

 آنها،ی روی ها ميزها و حوضچه
 ، زير آنی  گاو مفرغ  با دوازده  بزرگ حوض

مخصوِص ی ها کاندازها و چنگک سطلها، خا
 .ها ی قربان  گوشت  آردن آويزان
 خداوند ء انه اشياء خ  صنعتگر ماهر، تمام ، اين حورام

  به17.   ساخت  پادشاه سليمانی برای  صيقل را از مفرغ
   بين  آه  اردن  اشياء در دشت  اين دستور سليمان

.  بود شدهی ريز  قالب  قرار داشت  و صرده سوآوت
 زياد بود و  اندازه ی شد، ب  استعمال آهی مقدار مفرغ18
 ! آرد  را وزن شد آن ینم
ی از طالی  وسايل سليمان دستور   به در ضمن19

   عبارت  وسايل اين.  شد  خدا ساختهء خانهی  برا خالص
چرغدانها با 21و20،   مقدس ، ميز نان قربانگاه: بودند از

   طرح  مطابق آنها آهی روی  و چراغها گلی ها نقش
،  گرفت ی قرار م االقداس قدسی  روبرو بايست یم

.  دانها ا و آتشه ها، قاشق انبرها، آاسه22، ها کانبر
و ی اصلی درهای  خدا يعنء خانهی  درها در ضمن

 . بود خالصی  نيز از طال االقداس قدسی درها
 

 ،  شد، سليمان  خداوند تمامء خانهی آارهای وقت
   پدرش را آهی  ظرفهاي  و تمام طال و نقره

 خدا ء  خانهء  خزانه  بود به  خدا آردهء  خانه داود وقف
 .آورد

 
 شود ی م  خدا منتقلء خانه  عهد به صندوق

 )9-1: 8   پادشاهان اول(
   قوم  و طوايف  قبايل  سران ، تمام  پادشاه  سليمان آنگاه2

 عهد   آرد تا صندوق  دعوت  اورشليم  را به اسرائيل
 ء  خانه ، شهر داود بود به  در صهيون خداوند را آه
ها در  هعيد خيمی  آنها در روزهاء همه3. خدا بياورند

 و   آاهنان آنگاه5و4.  شدند  جمع  در اورشليم  هفتم ماه
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   را با تمام  عبادتء  عهد و خيمه  صندوق الويان
.  خدا آوردندء  خانه  بود، به  در آن آهی  مقدس ظروف

 در برابر  اسرائيل ی بن  و تمام  پادشاه  سليمان آنوقت6
 شدند و آنقدر گاو و   عهد خداوند جمع صندوق

 ! آرد شد حساب ی نم آردند آهی گوسفند قربان
   درون  عهد را به ، صندوق  آاهنان سپس7

ی  را زير بالها  خداوند بردند و آنء  خانه االقداس قدس
ها   فرشتهء مجسمه8. ها قرار دادند  فرشتهء مجسمه
  صندوقی  رو  بالهايشان  بود آه  شده ساختهی طور

   پهن  صندوق حاملی چوبهای عهد خداوند و رو
 آنقدر  حاملی چوبها9. پوشاند ی را م شد و آن یم

   ديده قدسی  يعن  دوم  اتاق  از داخل دراز بودند آه
 چوبها  اين. (شدند ی نم  ديده شدند، اما از حياط یم

ی  عهد چيز در صندوق10) . در آنجا هستند هنوز هم
 خود،  خداوند با قومی وقت. نبودی  سنگ جز دو لوح

 عهد   حوريب  از مصر، در آوه  آمدن  از بيرون پس
 عهد   را در صندوق  دو لوح آنی ، موس  بست و پيمان
 . گذاشت

 
  خداوند حضور پرجالل

   نوبت  به  توجه  بدون  آاهنان  روز، تمام در آن11
   آاهنان هنگامی آه.  آردند* ، خود را تقديس خدمتشان
   الوی به  سرايندگانء دسته12آمدند   می  بيرون از قدس
:  بودند از  عبارت سرايندگان.  سرود پرداختند خواندن
   ايشان  و برادران  پسران  و تمام ، يدوتون ، هيمان آساف
   شرقی قربانگاه  داشتند و در سمت  بر تن  آتان  لباس آه

 با نوای   نفر از آاهنان صدوبيست.  بودند ايستاده
 ء ، دسته  عود و بربط،  با سنج شيپور، و الويان

 ء دسته14و13. آردند  را همراهی می سرايندگان
 و   شيپور، سنج  همراهی نوازندگان  به سرايندگان

. گفتند  می سازهای ديگر، خداوند را حمد و سپاس
 و  خداوند نيكوست«:  بود  می خواندند اين سرودی آه

 »! پايان  بی محبتش

                                                 
 . اختصاص دادن و مقدس ساختن،دا کردنتقديس يعنی ج   *

 خداوند را پوشاند و ء  ابری خانه ، ناگهان  وقت در همان
، بطوری   را فرا گرفت  مكان  خداوند آن حضور پرجالل

 . دهند  خود ادامه  خدمت  نتوانستند به  آاهنان آه
 

 آند یمی  سخنران قومی  برا سليمان
 )21-12: 8   پادشاهان اول(

 : اينطور دعا آرد  پادشاه  سليمان آنگاه
 و  غليظ در ابر  آهی ا خداوندا، تو فرموده«

ی ا تو خانهی  برا منی  ول.یشو ی م ساآنک تاري
 »!ی آن  منزل  در آن  تا هميشه ام ساخته

 بودند آرد و   ايستاده  جماعتی آه  روبه  پادشاه سپس4و3
 بر خداوند، خدای  سپاس«:  ، گفت  داده  را برآت ايشان

   داده  داود وعده  پدرم  را شخصًا به  آنچه  آه اسرائيل
   پدرم او به5.   است  خود بجا آورده  امروز با دستبود،

   خود را از مصر بيرون  قوم از زمانی آه«: فرمود
 هرگز   اسرائيل  جای سرزمين  در هيچ  تاآنون آوردم

ای برای   تا در آنجا خانه ام  نكرده شهری را انتخاب
 تا  ام  بنا شود و نيز آسی را برنگزيده  من  نام حرمت

 را   اورشليم اما اآنون6.  شود  اسرائيل  من رهبر قوم
 و داود را  ام  آرده  خود انتخاب  نام برای حرمت

 ». آند  حكومت  من  تا بر قوم ام برگزيده
خداوند، ی  را برا  خانه  اين خواست ی داود م پدرم«7

:  او فرمود خداوند بهی ول.  بسازد اسرائيلی خدا
  ء بايد خانه آهی ا آسام8،   است  تو خوب قصد و نيت«

 مرا بنا خواهد ء  پسر تو خانه.یخدا را بسازد تو نيست
   خود وفا آردهء  وعده ، خداوند به حال10و9» .آرد
  اسرائيل   سلطنت  بر تخت پدرمی  بجا زيرا من.  است
ی  خداوند، خدا عبادتی  را برا  خانه  و اين ام نشسته
ا در آنجا  عهد ر صندوق11.  ام  ساخته اسرائيل
   اسرائيل  خداوند با قوم آهی عهد  ، آن ام گذاشته
 ». بست

 
  سليمانی دعا

 )53-22: 8   پادشاهان اول(
،   اسرائيل  در حضور جماعت  سليمان آنگاه13و12

   حياط  خداوند، روی سكوی وسط روبروی قربانگاه
   ساخته  از مفرغ  سكوی چهارگوش اين. بيرونی ايستاد
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   ذراع  سه  و بلنديش  ذراع  پنج  آن  هر ضلع  و طول شده
  ، دستهای خود را بطرف  زانو زده  سليمان سپس. بود

 : بلند نمود و اينطور دعا آرد آسمان
 و   زمين ، در تمام اسرائيل یبنی خداوند، خدای ا«14

ی هستی تو خداي. همانند تو وجود نداردی  خداي آسمان
   با تمام آهی ا آسان خود را ب  عهد پر از رحمت آه
  آنند، نگاه ی م  تو را اطاعت  احكام  و دل جان
   خود، پدرمء  بنده  به آهی ا  وعده تو به15. یدار یم

خداوند، ی  ا پس16. یا امروز وفا آردهی داود، داد
   پدرم  به  نيز آه  وعده  اين بهک ، اين اسرائيلی خدا
   تو مثل اگر فرزندان «:ی فرمود  آه وفا آنی داد

نفر از ک  ي  باشند هميشه  من  دستورات  مطيع خودت
ی  ا االن17» .خواهد آردی  پادشاه  تو بر اسرائيل نسل

   به  آنچه  آه ، از تو خواستارم اسرائيلی خداوند، خدا
 . بشود انجامی  داد  وعده پدرم

 در  زمينی  خدا واقعًا رو  آه  است آيا ممكنی ول«18
آسمانها ی خداوند، حتی  شود؟ ا ساآن   آدميان ميان

   من آهی ا  خانه  اين  رسد به  تو را ندارند، چه گنجايش
، تو  منی خداوند، خدای ، ا با وجود اين19!  ام ساخته
 تو  چشمان20.  فرما  را مستجاب مرا بشنو و آنی دعا
  خود انتخابی  برا  باشد آه  خانه  روز بر اين شبانه
ی ، دعا آنم ی دعا م  مكان  در اين  هر وقت.یا آرده

   هر وقت ، بلكه  تنها من نه21.  فرما مرا بشنو و اجابت
آنها ی  نيز در اينجا دعا آنند، تو دعا  تو اسرائيل قوم

،   توست  سكونت  محل  آه  فرما و از آسمان را اجابت
 .  را ببخش  را بشنو و گناهانشان  ايشان ءاستغاثه

  باشد و از او شدهی  جرم  به متهمی  آس هرگاه«22
  گناه ی ب  سوگند ياد آند آه  قربانگاه  اين بخواهند پيش

  اگر به.  آنی  بشنو و داور  از آسمان آنوقت23،  است
  را بهی  و مقصر باشد و  سوگند ياد نموده دروغ
ی گناه ی ب ، در غير اينصورت  برسان عملشی سزا

 .  آن  و اعالم او را ثابت
   ورزند و در نتيجه  گناه  تو اسرائيل ی قوموقت«24

 شوند ولی بعد بسوی تو روی آورند و   دشمن مغلوب
 بحضور تو دعا آنند،   خانه  نمايند و در اين اعتراف

 خود   قوم  فرما و گناه  را اجابت  ايشان  از آسمان آنگاه25

   به  سرزمينی آه  اين  را به را بيامرز و بار ديگر آنان
 . ای، بازگردان  بخشيده  و اجدادشان نايشا

   بخاطر گناهشان  آنند و آسمان  تو گناه قومی وقت«26
بعد آنها از ی  نبارد ول  شود و ديگر باران بسته

  اينی  نمايند و بسو ، اعتراف  نموده  بازگشت گناهشان
   را اجابت  ايشان  از آسمان آنوقت27،  دعا آنند خانه

 را   راست  خود را بيامرز، و راه ن بندگا فرما و گناه
   خود به  قوم  به آهی  و بر زمين  بده  نشان  ايشان به

 .  بفرست بارانی ا  داده ملكيت
 شود،  يا طاعونی  دچار قحط  سرزمين  اين هرگاه«28

   ملخ  و هجوم سوزانی  در اثر بادها  آن يا محصول
  محاصره تو را در شهر  ، قوم  برود، يا دشمن از بين

 تو،  و قوم29،  آيد  ديگر پيش آند و يا هر بال و مرض
،   دراز آرده  خانه اينی خود را بسوی دستهاک هر ي

   آه از آسمان30  را ايشانی ها  تو ناله دعا آنند، آنگاه
.   را ببخش ، بشنو و گناهانشان  توست  سكونت محل

  را بر  هر آسی، آگاه  مردم  از دل خدا، تو آهی ا
   تو در اين تا قوم31   جزا بده  آارهايشان حسب

 از تو  هموارهی ا  بخشيده  اجدادشان  به  آه سرزمين
 . آنند اطاعت

   تو و معجزات  نام  از عظمت بيگانگانی وقت«32
دور ی انگيز تو با خبر شوند و از سرزمينها شگفت

از   آنگاه33،  دعا آنند  خانه  اين  اينجا بيايند و رو به به
آنها را بشنو و ی ، دعا  توست  سكونت  محل  آه آسمان
ی  رو  اقوام  تا تمام  آنها ببخش خواهند به ی م هر چه
 تو   اسرائيل  خودت  تو را بشناسند و مانند قوم زمين

ی ا  خانه  حضور تو در اين ، بدانند آه  آرده را احترام
 . ام  ساخته  من  آه است

و   بروند،  دشمن  جنگ  تو به ن فرما  تو به اگر قوم«34
   تو و اينء  شهر برگزيده اينی  بسو  جنگ از ميدان

 تو دعا   بدرگاه ام  تو ساخته  اسم  به  من آهی ا خانه
 فرما و   را اجابت ايشانی  دعا  از آسمان آنگاه35آنند، 

 .  پيروز گردان آنها را در جنگ
   گناه  آه  آيست آنند و  تو گناه  به  تو نسبت اگر قوم«36

ی  ده و اجازهی  شو نكند؟ و تو بر آنها خشمگين
   دور، خواه  خود، خواه  سرزمين  آنها را به دشمن
 آشور   در آن هرگاه37،  ببرد  اسارت ، به کنزدي
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 آورند و   تو پناه ، به  آرده  خود آيند و توبه  به بيگانه
  ايم  رفته خطا  راه خداوندا ما به«: ، بگويند دعا نموده
   واقعًا از گناهان اگر آنان38» . ايم  شده  گناه و مرتكب
 اجداد   به  آه  سرزمين  اين  بكشند و بطرف خود دست

ی ا  خانه  تو و اينء  شهر برگزيده و اينی  بخشيد ايشان
   از آسمان آنوقت39؛ ، دعا آنند ام  تو ساخته  اسم  به آه
 را  ايشانی ها ناله دعاها و   توست  سكونت  محل آه

   تو گناه  به  خود را آه  و قوم  برس  داد آنان بشنو و به
  ، بر ما نظر آن منی خدای  ای،بل40.  اند ببخش آرده
   بحضور تو آرده  مكان  در اين را آهی  دعاهاي و تمام

خداوند، برخيز و با ی  ا حال41! شود، بشنو یم
   اين  به  توست  مظهر قوت  آه  عهد خويش صندوق
   تو به خداوندا، آاهنان.   بمان  وارد شو و در آن خانه
   اعمال  تو بسبب  شوند و مقدسان  آراسته  نجات لباس
خود را از ی خداوند، روی ا42. آنندی تو شادی نيكو
   و رحمت محبت.   برنگردان  تو هستمء  برگزيده  آه من

 ». داود بياد آور خود را در حق
 

  خداء ه خان تقديس
 )66-62: 8   پادشاهان اول(

   رسيد، از آسمان  پايان  به سليمانی دعای وقت
ها را سوزانيد و  یفرود آمد و قربانی آتش

 را پر آرد،   خداوند عبادتگاه حضور پر جالل
 خداوند ء  خانه  نتوانستند داخل  آاهنان آهی بطور
بر  را ديدند   منظره  اين  چون اسرائيل یبن3! شوند
  و محبتی  نيكوي ، خداوند را بسبب افتادهک خا
 . آردند  و ستايش  سجده پايانش یب
 ء ها، خانه  با قربانی  اسرائيل  قوم  و تمام  پادشاه آنگاه5و4

منظور    برای اين  پادشاه سليمان. خدا را تبرک آردند
. گوسفند قربانی آرد 120ر000گاو و  22ر000

 سرود شكرگزاری  و الويان بودند   سر خدمت آاهنان6
آنها » .  است پايان  او بی محبت«: گفتند خواندند و می می

   داود پادشاه آردند آه  می ای استفاده  موسيقی از آالت
 خداوند بكار   او برای ستايش  بود و در زمان ساخته
   شيپورها را نواختند، تمام  وقتی آاهنان سپس.  رفت می

   حياط  روز، وسط  آن سليمان7.  بر پا ايستادند جماعت
 آرد، زيرا  * تقديس  خداوند را برای قربانی آردن ءخانه

های سوختنی   قربانی  همه  آن  مفرغی گنجايش قربانگاه
 . های سالمتی را نداشت  قربانی و هدايای آردی و پيه

ها را تا  ، عيد خيمه  اسرائيل  مردم  و تمام سليمان8
  از گذرگاهی  زيادء عده.  گرفتند  روز جشن هفت
   جشن  بودند تا در اين  تا سرحد مصر آمده حمات
 و  قربانگاهک تبری  روز برا آنها هفت9.  آنند شرآت
 آردند و  ها صرف عيد خيمهی  روز ديگر برا هفت

روز بعد 10. برپا داشتندی  ديگر در روز آخر، جشن
 ء  روانه را  مردم ، سليمان  هفتم  ماه  و سوم بيستی يعن
 خداوند  آهی  برآات تمامی آنها برا.  آرد هايشان خانه
 بود،   عطا آرده  خود اسرائيل  و قوم  داود و سليمان به

 . بودند خوشحال
 

 شود ی ظاهر م  بر سليمان خداوند دوباره
 )9-1: 9   پادشاهان اول(

   خداوند و آاخء خانهی  بنا  سليمان  از آنكه پس11
  را آهی هاي  طرح  آرد و تمام تمامخود را ی سلطنت
، خداوند بر  شبک ي12،  نمود  تكميل آنها داشتی برا

  تو را مستجابی  دعا من«: او ظاهر شد و فرمود
 در آنجا   تا مردم ام  نموده  را انتخاب  خانه  و اين آرده
 تا   را ببندم  آسمان هرگاه13. آنندی  قربان منی برا

   محصوالت  تمام  ملخ  آه آنم نبارد، يا امر  باران
اگر 14،   آنم  خود نازل  را بخورد، و بال بر قوم زمين
،   شده شوند فروتن ی م  خوانده  من  اسم  به  آه  من قوم

  بد خويشی ها دعا آنند و مرا بطلبند و از راه
   اجابت  را از آسمان  ايشان  نمايند، آنگاه بازگشت
  را بهی  و سالمت خشمب ی را م ، گناهانشان نموده

  ، چشمانم  پس از اين15.  گردانم ی آنها باز م سرزمين
  را آهی دعاهاي   خواهد بود و گوشهايم  خانه بر اين

   خانه زيرا اين16شود خواهد شنيد،  ی م در آنجا آرده
   تا به  من  تا نام ام آرده *  را تقديس  و آن ام را برگزيده
   خانه  بر اين  هميشه  من و دل  چشم.  باشد ابد بر آن
 .خواهد بود

و اوامر ی آنی  داود مرا پيرو  پدرت اگر تو مثل«17
   به  همانطور آه آنگاه18ی، دار  مرا نگه و احكام

                                                 
 . اختصاص دادن و مقدس ساختن،تقديس يعنی جدا کردن   *

7



 8   دوم تواريخ
 

 

 او بر  نفر از نسلک  ي  هميشه ام  داده  داود قول پدرت
 . خواهد آرد  سلطنت اسرائيل

  ام  داده شما  به ولی اگر شما از دستوراتی آه«19
پرستی   بت  روی بگردانيد و به سرپيچی آنيد و از من

   به  آه  سرزمين  را از اين اسرائيل  بنی آنگاه20بگراييد، 
   به  را آه  خانه  و حتی اين رانم  می ، بيرون ام  بخشيده آنان
  ، بطوری آه  گفت  ترک خواهم ام  نموده  خود تقديس نام

. های ديگر خواهد شد زد ملت، زبان  رسوا شده اسرائيل
 خواهد   شهرتی دارد با خاک يكسان  چنين  آه  خانه اين21

   بگذرد حيران  از آنارش  هر آس گرديد، بطوری آه
   و اين  سرزمين چرا خداوند با اين«: ، خواهد پرسيد شده
:   خواهند گفت در جواب22» ؟  است  آرده  چنين خانه

 آنها   را آه  خدای اجدادشان خداوند، اسرائيل  بنی چون«
  پرست ، بت  بود ترک گفته  آورده را از مصر بيرون

   بال را بر سر آنها آورده  خدا اين  علت  همين شدند، به
 ». است

 
  ديگر سليمانی آارها

 )28-10: 9   پادشاهان اول(

  خداوند ء خانه  آشيد تا سليمان  طول  سال بيست
ی  نيرو د از آنبع2.  و قصر خود را ساخت

،   حيرام نمود آهی شهرهايی  بازساز خود را صرف
از ی ا  عده سپس.  بود  او بخشيده  صور به پادشاه

   به سليمان3.  داد  شهرها آوچ  آن  را به اسرائيل یبن
او شهر 4.   را گرفت  برد و آن  حمله  صوبه حمات

 را  حماتی نواحی  شهرها  و تمام تدمور را در بيابان
  سليمان5.  بودند، بنا آرد  و آذوقه  مراآز مهمات آه

   شكل  را به  پايين حورون  باال و بيت حورون شهر بيت
آنها را تعمير آرد ی  و ديوارها نمودهی  بازساز قلعه

.  آنها آار گذاشتی  بنددار برا پشتی ها و دروازه
ی  و شهرها  بر آنها شهر بعلت  عالوه سليمان6

اسبها ی  و نگهدار آذوقه  و بار مهماتانی برای ديگر
 در  خواست ی م  هر چه خالصه.  ها ساخت و عرابه
 خود بنا   و سراسر قلمرو سلطنت  و لبنان اورشليم

 .آرد
   قومهای آنعانی آه  از بازماندگان سليمان8و7

   آنها را از بين  آنعان  تصرف ها در زمان اسرائيلی

 قومها  اين. آرد  می فاده بودند، برای بيگاری است نبرده
ها،  ها، حيتی ها، فرزی اموری:  بودند از عبارت
 حاضر   قومها تا زمان  اين نسل. ها ها و يبوسی حوی

اما 9. شوند  می  بيگاری گرفته  هستند و به نيز برده
،  گرفت  بيگاری نمی  آسی را به اسرائيل  از بنی سليمان
   و رئيس رمانده سرباز، افسر، ف  بصورت  ايشان بلكه

 نفر   و پنجاه دويست10. آردند  می رانها خدمت عرابه
   شده  گمارده  سليمان  آارگران  سرپرست نيز بعنوان

 .بودند
 بود از شهر   دختر فرعون  خود را آه  زن سليمان11

او .  بود، آورد  ساخته  برايش آهی ا  قصر تازه داود به
آند، ی اود زندگدی  سلطنت  در آاخ  زنش خواست ینم

   عهد خداوند به  صندوق هر جا آه«:  گفت یزيرا م
 ». استی  مقدس ، مكان  شده  داخل آن
 خدا ء  خانه  جلو ايوان  بر قربانگاهی آه  سليمان آنگاه12

.  آرد  خداوند تقديم های سوختنی به  بود، قربانی ساخته
 بود، او برای هر يک   موسی داده  دستوری آه مطابق13

روزهای : آرد  می  قربانی تقديم  روزهای مقدس از اين
ها و  ، هفته  ِپَسحء  عيد ساليانه  نو، سه های ماه ، جشن سبت
 داود، مرد   پدرش  مقرراتی آه  طبق سليمان14. ها خيمه

 بود، آنها را   آرده  وضع  و الويان خدا برای آاهنان
ود  خداوند سر  در وصف الويان.   گماشت سرخدمتشان

 آمک   روزانه  وظايف  را در انجام خواندند و آاهنان می
 نگهبانی   را نيز به  نگهبانان سليمان. آردند می

   اين  تمام  و الويان آاهنان15.   گماشت هايشان دروازه
   بود، با آمال  آرده  وضع  داود پادشاه  را آه مقررات

   مسئول  ايشان در ضمن. آردند  اجرا می دقت
 .داری نيز بودند هخزان

  سليمانی ساختمانی  طرحها ، تمام  هنگام در اين16
   خداوند تا تكميل ءخانهی ريز از پايه.  بود  شده تكميل

 . بود  شده  انجام  آارها با موفقيتء ، همه  آن ساختمان
،   جابر و ايلوت عصيونی  شهرها  به  سليمان سپس17

  حيرام18.   رفت  ادوم  در زمين  عقبه  در خليج واقع
 ء  با تجربه افسرانی  فرمانده بهی هاي ی آشت پادشاه

   سليمان  ملوانان آنها همراه.  فرستاد خود نزد سليمان
   تن  از پانزده  اوفير رفتند و از آنجا بيش  سرزمين به

 . آوردند سليمانی طال برا
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   سبا با سليمان ديدار ملكه

 )13-1: 10   پادشاهان اول(

  را شنيد،  سليمان  حكمت ء سبا وقتی آوازهء لكهم
   مسايل  ديدار او برود و با طرح  به خواست

   همراهی سواران  به پس.  آند دشوار او را آزمايش
 و   با بار طال، جواهرات بسيار و آاروانی از شتران

 خود را با   آمد و مسايل  شهر اورشليم  به عطريات
 او   سؤاالت  تمام  به سليمان2.   گذاشت  در ميان سليمان
   مشكل ای برای سليمان  مسئله  هيچ پاسخ.  داد جواب
 را شنيد   سليمانء  حكيمانه  سبا سخنانء وقتی ملكه4و3. نبود

 و   درباريان ، تشريفات  زيبا، خوراک شاهانه و آاخ
، و   و ساقيان  خدمتكاران  منظم ، خدمت مقامات
   را به شد، همه  می  خداوند تقديم ءه در خان هايی آه قربانی
   سليمان  به پس5!  ماند  و مبهوت  خود ديد مات چشم
 ء  درباره  در مملكتم  هر چه  آه آنم اينک باور می«:  گفت

   بوده  راست ، همه ام  شنيده  تو و آارهای بزرگت حكمت
 خود   و با چشمان  آمدم  تا اينكه آردم باور نمی6.  است
!  آردم  را می  فكرش  آه  از آنست  تو بيش  حكمت. ديدم

   آه  درباريان  اين  و خوشابحال  ملت  اين خوشابحال7
خداوند، 8! شنوند  تو را میء  حكيمانه  سخنان هميشه

   تا بر قوم  تو را برگزيده  آه آنم  می خدای تو را ستايش
 دارد   را دوست  اسرائيل خدای تو قوم.  آنی او سلطنت

   همين  نمايد، به  ابد حفظ  را تا به خواهد ايشان  میو
  ، تا به  گمارده  پادشاهی ايشان  تو را به  آه  است سبب
 »! آنی  سلطنت  بر آنان  و انصاف عدل

  اين. دادی فراوانی  هدايا  سليمان  سبا بهء  ملكه سپس9
ی  طال، مقدار زياد چهار تن:  بودند از هدايا عبارت

 . گرانقيمتی نظير و سنگها ی ب عطريات
 از   پادشاه  و سليمان  پادشاه  آشتيهای حيرام ملوانان(10

   صندل  و چوب اوفير، طال، سنگهای گرانقيمت
،   چوبهای صندل  از همين  پادشاه سليمان11. آوردند
 و   سلطنتی خود را ساخت  خداوند و آاخء  خانه پلكان

  ، عود و بربط  چوب ن نيز از اي  نوازندگانء برای دسته
 چوبهای مرغوبی در   روز چنين  آن تا به.  آرد درست

 .) بود  نشده  يهودا ديده سراسر سرزمين

 ء  خود ملكه آهی  بر چيزهاي  عالوه  پادشاه سليمان12
  آهی  هداياي  همان  ارزش بهی ، هداياي سبا خواست

 سبا و ء  ملكه سپس.  او داد  بود، به  آورده برايش
 . بازگشتند  خويش  مملكت  به همراهانش

 
   سليمان  و شهرت ثروت

 )25-14: 10   پادشاهان اول(
 و سود   ماليات  بر دريافت  عالوه  پادشاه سليمان14و13

   عايدش  طال هم  تن  و سه  بيست بازرگانی، هر سال
   اسرائيل  سرزمين  و حاآمان  عرب پادشاهان. شد می

 از  سليمان15. آوردند  می ای سليمان بر نيز طال و نقره
 و   سه  وزن  به ، هر آدام  سپر بزرگ  طال دويست اين
 دو   وزن ، هر يک به و سيصد سپر آوچک16 آيلو  نيم

   سپرها را در تاالر بزرگ  اين پادشاه.  آيلو ساخت
 . ، گذاشت  داشت نام»   لبنان جنگل « قصر خود آه

   با روآش نيز از عاج  بزرگی  سلطنت تختک او ي17
ک ، و ي  پله  شش  تخت اين18.   ساخت نابی طال

   تخت در دو طرف.   داشت  تخت  به متصلی زيرپاي
 شير ء مجسمهک ، ي  آنار هر دسته  بود آه دو دسته

ها نيز دو  از پلهک  هر ي در دو طرف19.  قرار داشت
  دنيا  در تمام  تخت اين.  بود  شده  شير نصبء مجسمه

 !نظير بود یب
  جنگل« تاالر   و ظروف سليمانی  جامهاء همه20

ک يی  آنها حت در ميان.  بود خالصی ازطال»  لبنان
  فراوانی  طال بحد شد، چون ی پيدا نم  هم  نقره ظرف
 ! نداشتی  ارزش  ديگر نقره بود آه

  ملوانانک  با آم  پادشاه سليمانی تجاری آشتيها21
،  طال، نقرهی بار با بارهاک  ي  سال  هر سه حيرام
   وارد بنادر اسرائيل  و طاووس ، ميمون عاج
  دنيا ثروتمندتر  پادشاهان  از تمام سليمان22. شدند یم

   سليمان  ديدن  دنيا مشتاق پادشاهان23. و داناتر بود
.  بود  او داده  خدا به باشند آهی بودند تا شاهد حكمت

آمدند و با خود  ی م او  ديدن بهی ا  عده هر سال24
،  ، اسلحه ، عطريات ، لباس از طال و نقرهی هداياي
 .آوردند ی م  و قاطر برايش اسب
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 و   خود اورشليم  در پايتخت ، سليمان  بر اين عالوه25
   و محل ساير شهرها چهار هزار آخور اسب

 .  داشت  هزار اسب ها و دوازده عرابهی نگهدار
آنها از رود ی ها  سرزمين و  پادشاهانء او بر همه26

   و از آنجا تا مرز سرزمين  فلسطين  تا مملكت فرات
 در  در روزگار سليمان27. آرد یمی مصر فرمانرواي

 بود و   فراوان  بيابان  ريگ  مثل ، نقره اورشليم
ی  معمول  سرو، مانند چوب گرانقيمتی الوارها
 را از مصر و  سليمانی اسبها28! شد ی م مصرف
 .آوردند یديگر می اآشوره

 
   سليمان مرگ

 )43-41: 11   پادشاهان اول(
، از   سليمان  سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح29
  نبوت«، »ی نب  ناتان تاريخ «  تا آخر، در آتاب اول
   وقايع  آه»ینبی يعدوی روياها« و »یشيلونی اخيا

.  ت اس  شده  را نيز دربردارد، نوشته  پسر نباط يربعام
   بر تمام  در اورشليم  سال  چهل  مدت سليمان30

مرد، او را در شهر ی وقت31.  آرد  سلطنت اسرائيل
او ی  بجا  رحبعام  آردند و پسرش  داود دفن پدرش
 . شد پادشاه

 
  اسرائيلی  شمال  قبايل شورش

 )19-1: 12   پادشاهان اول(

   قبيله ، زيرا ده  رفت  شكيم  به رحبعام
 بودند تا او را   شده در آنجا جمع  ئيلاسرا

 مصر   به  سليمان  از ترس  آه يربعام3و2.  سازند پادشاه
 با   موضوع  از اين  يارانشء  بود، بوسيله فرار آرده

 ء  قبيله  ده او همراه.  خبر شد و از مصر بازگشت
،  پدر تو سليمان«4:   و گفت  رفت  نزد رحبعام اسرائيل
بر ما ی خواه یاگر تو م. بودی سختگير بسيار  پادشاه
ی  او سختگير نباش مثلی  بده بايد قولی  نماي سلطنت

 ».یما رفتار آن بای و با مهربان
 بدهيد   فرصت  من  روز به سه«:  داد  جواب رحبعام5

 . آردند آنها نيز قبول» .  بگيرم  تصميم  باره تا در اين
   پدرش  مشاوران قبًال  آه  قوم  سفيدان  با ريش رحبعام6

  به«:  پرسيد  آرد و از ايشان  بودند، مشورت سليمان

 »؟  جوابی بدهم  چه  مردم نظر شما بايد به
 تو   مطيع  هميشه  مردم اينی خواه یاگر م«: گفتند7

 با   نما آه  و موافقت  بده  ايشان بهی  نرم باشند، جواب
 ».یآنی  رفتار  خوش ايشان

 و   را نپذيرفت  سفيدان  ريش  نصيحت رحبعامی ول8
   يافته  با او پرورش  خود آه  جوان  با مشاوران رفت

 نظر شما  به«: او از آنها پرسيد9.  آرد بودند مشورت
   پدرت مثل«: گويند ی م  من  به  آه  مردم  اين بايد به

 »؟ بدهمی  جواب چه» . سختگير نباش
:  بگو دم مر به«:  او گفتند  به  جوانش مشاوران10
!  تر است  آلفت  از آمر پدرم منک  آوچ انگشت«
   من  سختگير بود، بدانيد آه آنيد پدرم یاگر فكر م11

 شما از  تنبيهی  برا پدرم!  از او سختگيرتر هستم
 خاردار   از شالق منی آرد، ول ی م  استفاده تازيانه
 ». آرد  خواهم استفاده

 بود   گفته  پادشاه ام رحبع  روز همانطور آه بعد از سه12
   پادشاه رحبعام14و13.   نزد او رفت  قوم  همراه يربعام
 را   سفيدان  ريش او نصيحت.  آنها داد  تندی به جواب
 باز   قوم  بودند به  گفته  جوانان  و آنچه  گرفت نشنيده
   رد داد، زيرا دست  جواب  مردم  به  پادشاه پس15.  گفت

 اخيای ء  بوسيله ای را آه تا وعده آار بود  خدا در اين
 . بود، عملی آند  داده  يربعام نبی به

ی ها  خواسته  جديد به  پادشاه  ديدند آه مردمی وقت17و16
ما «: دهد، فرياد برآوردند ینمی  اهميت  هيچ ايشان
!  نداريمی ما با آنها آار!  خواهيم ی داود را نم خاندان

بگذاريد .  د برگرديمخوی  شهرها  بياييد، به مردمی ا
 ». آند  سلطنت  خودش  بر خاندان رحبعام

ک  را تر  رحبعام اسرائيلی ها  قبيله  ترتيب  اين به
 . شد  يهودا پادشاه  بر سرزمين نمودند، و او فقط

  ، سرپرست ، ادونيرام  پادشاه بعد رحبعامی چند18
  را اسرائيلی ها را فرستاد تا قبيلهی اجباری آارها
 آشتند و   او را سنگسار آرده اما مردم. آند یبررس
   اورشليم ، به  شده  سوار بر عرابه  با عجله رحبعام
 بر   امروز اسرائيل ، تا به  ترتيب  اين به19.  گريخت

 . داود هستند ضد خاندان
  شمعيا پيغام

 )24-21: 12   پادشاهان اول(
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 رسيد صد و   اورشليم  به رحبعامی وقت
  از يهودا و بنيامينی ار مرد جنگهز هشتاد

 زير   بجنگد و آنها را هم  اسرائيل  آرد تا با بقيه جمع
ی نبی شمعيای اما خداوند برا2.  خود دربياوردء سلطه
 : ، گفت  را فرستاده  پيغام اين

 يهودا و  ، پادشاه  پسر سليمان  رحبعام برو و به«4و3
 نبايد با  آه بگو   يهودا و بنيامينء  قبيله  تمام به

 آنها  به.  هستند بجنگند  برادرانشان ها آه یاسرائيل
   اين خود برگردند؛ زيرا تمامی ها  خانه  به بگو آه
» .  است  گرفته  صورت  من  خواست  مطابق اتفاقات
 با  ، از جنگ  آرده  خداوند را اطاعت  ايشان پس

 .نمودندی  خوددار يربعام
 

   رحبعام استحكامات
 از خود،  دفاعی  ماند و برا  در اورشليم حبعامر5-10

 بودند   در يهودا و بنيامين  شهرها را آه دور اين
صور،  ، بيت ، تقوع ، عيتام لحم بيت: حصار آشيد
،  ، الآيش ، ادورايم ، زيف ، مريشه ، جت سوآو، عدالم

 شهرها را  او اين11.   و حبرون ، ايلون ، صرعه عزيقه
 و  بر آنها گذاشتی فرماندهان و   ساخت مستحكم
.  در آنجا انبار آرد  و شراب  زيتون و روغنک خورا

هر شهر، ی ها  خانه  بيشتر، در اسلحه احتياطی برا12
   قوم  آرد؛ زيرا از تمام  ذخيره  فراوانء سپر و نيزه

   او وفادار مانده  به  يهودا و بنيامين  فقط اسرائيل
 .بودند

 
  يهودا  به ان و الوي  آاهنان آوچ

،  اسرائيلک  از سراسر خا  و الويان آاهنان14و13
 يهودا و  ، به گفتهک خود را ترک ها و امال خانه

   ايشان  و پسرانش  پادشاه  آمدند، زيرا يربعام اورشليم
،  يربعام15.  بودند برآنار آردهی  آاهن را از شغل

ی ايها و بته تپهی باالی ها بتخانهی برای  ديگر آاهنان
اما 16.  آرد  بود تعيين  ساخته  بز و گوساله بشكل  آه

  اسرائيلی  خداوند، خدا  پرستش  طالب آهی آسان
   به  الويان ، بدنبال اسرائيلک بودند، از سراسر خا

ی  نمودند تا بتوانند در آنجا برا  مكان  نقل اورشليم
   اين به17. آنندی اجداد خود قربانی خداوند، خدا

 در يهودا استوار شد و  رحبعامی  پادشاه، ترتيب
  اينی آردند و طی  پشتيبان  از رحبعام  سال  سه مردم
، خداوند را   داود و سليمان ، مانند زمان  سال سه

 . نمودند اطاعت
 

   رحبعامء خانواده
 و   دختر يريموت محلت.  آرد  ازدواج  با محلت رحبعام18
  ابيحايل.   داشت  نام يل ابيحا  داود بود و مادر محلت نوه

   سه  ازدواج  اين حاصل19.  برادر داود بود آب دختر الی
 . ، شمريا و زهم  نامهای يعوش پسر بود به

.  آرد  ازدواج  دختر ابشالوم  با معكه  رحبعام سپس20
ی  اسام  چهار فرزند شد به  نيز صاحب او از معكه
 را  عكه، م رحبعام21.   زيزا و شلوميتی،ابيا، عتا

.  داشت ی م  خود دوست  و آنيزان بيشتر از ساير زنان
   و هشت  آنيز، بيست ، شصت  زن  هيجده رحبعام(

   ابيا آه  پسرش او به22) .  دختر داشت پسر و شصت
 داد،  باالتر از ساير فرزندانشی  بود مقام از معكه

.  سازد  بعد از خود، او را پادشاه زيرا قصد داشت
 را   پسرانشء ، بقيه  رفتار نموده ار عاقالنه بسي پس23

حصاردار سراسر قلمرو يهودا و ی در شهرها
 نمود و   را تأمين  آنان  آرد و مايحتاج  پراآنده بنيامين

 .  بسيار گرفت  زنان هر آدامی برا
 

  يهودا  مصر بهء حمله
 )28-25: 14   پادشاهان اول(

  همراه رسيد   قدرت  اوج  به رحبعامی وقت
.  آشيد خداوند دستی  از پيرو  قومش تمام

   پنجم  مصر در سال ، پادشاه  شيشق در نتيجه3و2
   و شصت  عرابه  با هزار و دويست  رحبعام سلطنت

سرباز ی شمار ی ب  و نيز گروه  نظام هزار سواره
او 4.  آرد  حمله  اورشليم بهی و حبشی  سوآی،ليبياي

نكشيد ی  و طول گرفتحصاردار يهودا را ی شهرها
 . رسيد اورشليم   به آه

 از   يهودا آه  و بزرگان شمعيای نبی نزد رحبعام5
   بودند، آمد و به  شده  جمع  در اورشليم  شيشق ترس
   شما از من چون: فرمايد خداوند می«:   گفت ايشان
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 رها   شيشق  شما را در چنگ  هم  من ايد، پس برگشته
 ». ام آرده

   خود اعتراف  گناه  به  مملكت  و بزرگان ادشاه پ آنگاه6
   آرده  ما را تنبيه  حق خداوند به«: ، گفتند آرده
 ». است

   به چون«:   شمعيا گفت  را ديد به خداوند اينی وقت7
.  برد  نخواهم اند آنها را از بين  شده  خود معترف گناه
 و   ريخت  نخواهم  خود را بر اورشليم  غضب من
 بدر   سالم  جان  شيشق  شهر از چنگ اين یاهال

 خواهند   و خراج  باج  شيشق بهی ول8خواهند برد، 
   به  خدمت بينی  فرق  خواهند فهميد چه آنگاه.  پرداخت

 ». دنيا وجود دارد  اين  پادشاهان  به  و خدمت من
   را تصرف  مصر، اورشليم ، پادشاه  شيشق بنابراين9

را ی  سلطنت  خداوند و آاخء نهخای ها او خزانه. آرد
   سليمان طال را آهی  سپرها  آرد و تمام غارت
   رحبعام  از آن پس10.  يغما برد  بود با خود به ساخته
 خود   آاخ نگهبانانی طال برای سپرهای ، بجا پادشاه
 ء  خانه  به  پادشاه هر وقت11.  ساختی مفرغی سپرها

  ا را بدست او سپره  نگهبانان رفت یخداوند م
   به ، آنها را دوباره  مراسم  از پايان گرفتند و پس یم

 .گرداندند یبرمی  نگهبان اتاق
   خداوند از او برگشت  شد خشم  فروتن پادشاهی وقت12

   در يهودا رو به  نبرد و اوضاع و او را از بين
 ابقا   در اورشليم  رحبعام  حكومت پس13. نهادی بهبود
 .شد
 

   رحبعام سلطنت ء تاريخچه
  نام.  شد پادشاهی سالگک  و ي  چهل  در سن رحبعام
،   در اورشليم  سال او هفده. بودی  عمونء  نعمه مادرش
ی  شهرهاء  همه  را از ميان  خداوند آن آهی شهر

   نهد، سلطنت  خود را بر آن  برگزيد تا اسم اسرائيل
   دل مام ورزيد و با ت  خداوند گناه  به او نسبت14. نمود

  دورانی  رويدادها  آامل شرح15. نكردی از او پيرو
 و »ینبی  شمعيا تاريخ «  در آتاب  رحبعام سلطنت
  بين.   است  شده  نوشته»ینبی  عدو تاريخ « آتاب

  رحبعامی وقت16.  بود  جنگ  هميشه  و يربعام رحبعام

   آردند و پسرش  دفن مرد، او را در شهر اورشليم
 . شد او پادشاهی ابيا بجا

 
   ابيا با يربعام جنگ

 )8-1: 15   پادشاهان اول(

   پادشاه  يربعام  سلطنت  سال در هيجدهمين
   سال  يهودا شد و سه ، ابيا پادشاه اسرائيل

 * دختر  معكه مادرش.  آرد  سلطنت در اورشليم
 .بودی ا  جبعه ئيل یاور
 از  يهودا آه  سپاه3.   درگرفت  جنگ  ابيا و يربعام بين

 بود   شده  تشكيل و آارآزمودهی  جنگمرد 400ر000
   اسرائيل  سپاه  جنگ  به پادشاهی ابيای  فرمانده به

   يهودا بود و افرادش  دو برابر سپاه  تعداد آن  آه رفت
ی بودند و فرماندهی  و قو آارآزمودهی  سربازان همه

 .  داشت  بعهده  پادشاه آنها را يربعام
 همديگر   به  افرايم دو لشكر در آوهستانی وقت4

 و با   باال رفته  صمارايم  از آوه پادشاهی رسيدند، ابيا
:   گفت  و لشكر اسرائيل  پادشاه  يربعام بلند بهی صدا

 خداوند،  دانيد آه یمگر نم!  دهيد  گوش  من به«5
   آه  است با داود بستهی  عهد ابد اسرائيلی خدا

  پادشاه6؟  آنند  سلطنت بر اسرائيل   او هميشه پسران
   ارباب  پسر داود بود و به  سليمان ، غالم شما يربعام
 دور او   و اوباش از اراذلی ا عده7.  آرد خود خيانت

   شورش ، پسر سليمان  شدند و بضد رحبعام جمع
   بود، نتوانست تجربه  و آم  جوان  چون رحبعام. آردند

آنيد  ی م  خيال حال8. دآنی دربرابر آنها ايستادگ
   فرزندان  در دست  خداوند را آه توانيد سلطنت یم

 و   است  شما بزرگ  آنيد؟ قشون ، سرنگون داود است
   ساخته پرستشی  برا  يربعام طال را آهی ها گوساله
 از   خداوند را آه شما آاهنان9.   نيز نزد شماست است
 و   خود رانده ن را از ميا  هستند و الويان  هارون نسل

  پرست  بت ديگر، آاهنانی  سرزمينها مانند مردمان
ک  با ي را آهی هر آس. ايد  آرده تعيين  خويشی برا

 نزد شما بيايد،   شدن آاهنی  برا  قوچ  و هفت گوساله
 .آنيد ی م  قبول هايتان  بت  آاهن او را بعنوان

                                                 
 .»نوه«يا » دختر«   *
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 و ما او را ترک  ولی خداوند، خدای ماست«10
آنند از   می  خداوند را خدمت  ما آه آاهنان.  يما نكرده
   نيز آنها را در انجام  هستند و الويان  هارون نسل

  آنها هر روز صبح11. آنند  دارند ياری می ای آه وظيفه
  های سوختنی و بخور معطر به و عصر قربانی

 را روی ميز   مقدس آنند و نان  می خداوند تقديم
 طال را   چراغدان شبهر . گذارند  می مخصوص

 خداوند، خدای خود را  ما دستورات. آنند  می روشن
خدا 12. ايد ، ولی شما، او را ترک نموده آنيم  می اطاعت
   خدا با نواختن آاهنان.   و او رهبر ماست با ماست

.  با شما رهبری خواهند آرد شيپور، ما را برای جنگ
  دتان بضد خداوند، خدای اجدا  اسرائيل ای مردم

 ».نجنگيد، زيرا پيروز نخواهيد شد
خود را ی از نيروهای  قسمت ، يربعام  ضمن در اين13

 آنند و  يهودا حملهی  نيروها  سر به فرستاد تا از پشت
.  آرد  آنها حمله  از روبرو به  قشونء خود با بقيه

 آنها   و پيش  از پس ديدند دشمنی  يهودا وقت قشون14
خداوند دعا آردند و ی ، بسو ت اس  آرده را محاصره

 يهودا  مردان16و15.  شيپورها را نواختند آاهنان
آنها فرياد ی وقت.   فرياد زدن  آردند به شروع

ی  يهودا را يار  و مردان پادشاهی زدند، خدا ابيا یم
،   را تارومار آرده  اسرائيل  و قشون آرد تا يربعام

 سرباز 500ر000 روز  آنها در آن17.  دهند شكست
، يهودا با اتكاء و   ترتيب  اين به18. را آشتندی اسرائيل

 را  اجداد خود، اسرائيلی اعتماد بر خداوند، خدا
 . داد شكست

او ی  و از شهرها  پرداخت  يربعام  تعقيب ابيا به19
 آنها را  اطرافی  و روستاها ، افرون ، يشانه ئيل بيت

 عمر ابيا  تمام در   اسرائيل ، پادشاه يربعام20.  گرفت
 خداوند او را   نرسيد و سرانجام  قدرت ديگر هرگز به

 . آشت
 و دو   و بيست  زن او چهارده. شد یتر م یاما ابيا قو21

ی  رويدادها  بقيه شرح22.   دختر داشت پسر و شانزده
   ابيا و آردار و گفتار او در آتاب  سلطنت دوران

 .  است  شده  نوشته»ینبی  عدو تاريخ«
 دهد ی م ها را شكست ی، حبش پادشاهی آسا

  شد و  دفن  و در شهر اورشليم ابيا در گذشت
   سلطنت  آسا بجای او بر تخت پسرش

 آسا، در قلمرو   سلطنت  اول  سال  ده در طول.  نشست
زيرا آسا اوامر خداوند، خدای 2 برقرار بود،  او صلح

ار  او رفت  ميل آرد و مطابق  می خود را اطاعت
 و  پرست  بت های مردم او قربانگاه3. نمود می

 بودند   شده ها ساخته  روی تپه  را آه های ايشان بتخانه
 را خرد  آور اشيره ها و بتهای شرم  آرد، مجسمه خراب
   اوامر و احكام  آه  خود خواست  قوم و از تمام4نمود، 

 آنند و از او   را اطاعت خداوند، خدای اجدادشان
ها، و  ها را از باالی تپه  بتكده او تمام6و5. مايندپيروی ن
 شهرهای يهودا ء های بخور را از همه قربانگاه
 او   سرزمين  خداوند به  بود آه  علت  همين به.  برداشت
 درسراسر يهودا   بخشيد و او توانست  و آرامش صلح

 .شهرهای حصاردار بسازد
 خدای خود  از خداوند، چون«:   خود گفت  قوم آسا به7

.   است  و آرامی بخشيده  ما صلح  او به پيروی آرديم
،   و شهرها را بسازيم  آنيم  استفاده  فرصت ، از اين پس

 آنها برجها و   و در اطراف دور آنها را حصار بكشيم
   ايشان بنابراين» .  آنيم  بنددار درست های پشت دروازه

 . شهرها را بنا آردند با موفقيت
سرباز  300ر000 بود از   شده  تشكيل سای پادشاه آ سپاه8

 280ر000 و سپر بودند، و   نيزه  مجهز به از يهودا آه
.  و سپر بودند  تير و آمان  به  مسلح  آه سرباز از بنيامين

 . بودند  اينها جنگاورانی شجاعء همه
 و   سردار حبشی با لشكری بزرگ  زارح  هنگام در اين9

  آسای پادشاه10.  آمد  شهر مريشه به جنگی  ءسيصد عرابه
   به  حبشه  بزرگ  با قشون  خود را برای جنگ  سپاه هم

   نزديک مريشه  آه  صفاتهء  در دره دو قشون. آنجا فرستاد
 . آرايی آردند  صف بود روبروی هم

:  دعا آرد آسا بحضور خداوند، خدای خود چنين11
   زورمندان قابل از ضعفا در م  تو هستی آه خداوندا فقط«

،  ای خداوند، خدای ما، ما را ياری آن. آنی  می حمايت
   اين  قلب  تو به نام   و به  توست  به  فقط  اميدمان زيرا چشم

ای خداوند، تو خدای ما .  آنيم  می  حمله لشكر عظيم
 »! آيد  بر تو غالب هستی، نگذار انسان

14



 14   دوم تواريخ
 

 

ری شدند  داد و آنها متوا ها را شكست خداوند حبشی12
  ايشان13.  پيروزی رسيدند  يهودا به و آسا و سپاه

 ء  نمودند و عده  را تا جرار تعقيب  حبشه سپاهيان
   لشكر آنان  را آشتند بطوری آه شماری از آنان بی

 خداوند و نيروهای او   ترتيب  اين به. آامال متالشی شد
  ه ب  فراوان  بردند و لشكر يهودا غنيمت آنها را از بين

   شهرهای اطراف لشكر يهودا تمام14.  آورد چنگ
   ساآنان  خداوند تمام جرار را تسخير نمود، زيرا ترس

لشكر يهودا از آنجا نيز .  بود  شهرها را فراگرفته آن
   از آنكه  پيش آنها همچنين15.  آورد  چنگ  بسيار به غنايم
   را خراب های حيوانات  بازگردند، آغل  اورشليم به
 فراوانی گرفتند و با  های گوسفند و شتران ، گله مودهن

 .خود بردند
 

  آسا اصالحات
  شد نازل) پسر عوديد( خدا بر عزريا  روح
  عزريا مردم.   آسا رفت  مالقات او به و

،   قرار داده  را مخاطب پادشاهی  و آسا يهودا و بنيامين
ا با  شم آهی تا زمان!  دهيد  گوش  سخنانم به«:  گفت

  هر وقت.  با شما خواهد بود خداوند باشيد، خداوند هم
اگر ی ول.  را خواهيد يافتی  او برآييد، و  در طلب آه

. خواهد نمودک گوييد، او نيز شما را ترک او را تر
را ی حقيقی  خدا ، مردم  در اسرائيل مدتهاست3

  اند تا ايشان نداشتهی  واقع اند و آاهن  نكرده پرستش
ی  خدا زندگ  شريعت آنها مطابق.  بدهد مرا تعلي
ی بسوی و پريشانی  در سخت اما هر وقت4. اند نكرده

ی  او رو ، به  نموده  بازگشت اسرائيلی خداوند، خدا
ی در زمان5.   است  رسيده  داد ايشان اند، او به آورده
 و   جا آشوب  بود، همه  از خدا دور شده  اسرائيل آه

 سفر  توانستند در امنيت ینم   بود و مردم اضطراب
شهرها ی  بود و اهال  جنگ  و خارج در داخل6. آنند
 بالها و مصيبتها را خدا   بودند؛ اين  افتاده  هم  جان به

  مردانی  شما ا اما اآنون7.  بود بر آنها فرستاده
 دهيد و دلسرد نشويد زيرا  آار خود ادام  يهودا، به
 ». افت خود را خواهيد ي  زحمات پاداش

   قلب  خدا را از عزريا شنيد، قوت  پيام وقتی آسا اين8
 و   يهودا و بنيامين  بتهای سرزمين پيدا آرد و تمام

   برد و قربانگاه  را از بين شهرهای آوهستانی افرايم
 . خداوند بود تعمير آردء  خانه  در حياط خداوند را آه

  اجران و مه  يهودا و بنيامين  مردم  آسا تمام سپس9
   مهاجران اين. ( فرا خواند  اورشليم را بهی اسرائيل
 بودند،  و شمعونی ، منس  افرايم از قبايلی اسرائيل
  پادشاهی  با آسا ايشانی ديدند خداوند، خدای آنها وقت
 از   سوم  آنها در ماهء همه10) . شدند  او ملحق ، به است

و 11، دند آم  اورشليم  آسا به  سلطنت  سال پانزدهمين
   در جنگ آهی  از غنايمگوسفند 7ر000گاو و  700
. آردندی خداوند قربانی  بودند برا  آورده بدست

 از   فقط  عهد بستند آه  و جان  دل  باتمام سپس12
آنها قرار 13. آنندی اجداد خود پيروی خداوند، خدا

  اسرائيلی  از خداوند، خدا آهی گذاشتند هر آس
 باشد يا  ، زن  جوان پير باشد خواه  نكند، خواهی پيرو

بلند سوگند ياد ی آنها با صدا14.  شود مرد، آشته
ی  خداوند وفادار بمانند و از شاد  به  نسبت نمودند آه

 يهودا   مردم تمام15. فرياد برآوردند و شيپور نواختند
   شد خوشحال  با خداوند بسته آهی  عهد اينی برا

.  عهد را بستند  اين  جان و  دل بودند، زيرا با تمام
آردند و او نيز ی  از خداوند پيرو  با اشتياق ايشان

   و آرامش  صلح شان ، در سرزمين  داده آنها را برآت
 .برقرار نمود

   اينكه  را بسبب  معكه  حتی مادربزرگش آسای پادشاه16
 او  ای بر آنار آرد و بت  ملكه پرستيد، از مقام  می بت

هر چند آسا 17.  سوزانيد  قدرونء دره و در  را شكست
 بكلی   اسرائيل ها را در سرزمين های باالی تپه بتكده

   با خدا راست  عمرش  او در تمام نابود نكرد، اما دل
   خود و پدرش ای را آه او اشياء طال و نقره18. بود
.   خداوند گذاشتء  بودند، در خانه  خداوند نموده وقف

 وی   آسا در سرزمين  سلطنت  سی و پنجم تا سال19
 . برقرار بود صلح

 
 آخر آسای سالها

 )24-17: 15   پادشاهان اول(

  آسا، بعشا  سلطنت و ششمی  س در سال
 يهودا لشكر آشيد و شهر   به  اسرائيل پادشاه

 وارد  از خارجی  را بنا آرد تا نگذارد آس رامه

15
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و آمد    يهودا رفت  شود و نزد آسا، پادشاه اورشليم
 طال و   ديد، هر چه  را چنين  وضع آسا چون2. آند
بود، ی  سلطنت  خداوند و آاخ خانهی ها  در خزانه نقره

   به  سوريه بنهدد پادشاهی  برا  پيام  و با اين گرفت
 : فرستاد دمشق

 طال و  اين.   متحد شويم  با هم  پدرانمان بيا مثل«3
  پيمان.  بپذير من از  فرستم ی م  برايت را آهی ا نقره
 تا   آن  قطع  اسرائيل خود را با بعشا، پادشاهی دوست

 ». شود  خارج او از قلمرو من
   حمله  اسرائيل  خود به  آرد و با سپاهيان بنهدد موافقت4

 مراآز   و تمام*  مايم ، آبل ، دان برد و شهرهای عيون
 وقتی5.  نفتالی تسخير آرد  را در زمين  و آذوقه مهمات

 آشيد و   دست  را شنيد از بنای رامه  اين بعشای پادشاه
   مردم آسا تمام6. نشينی آرد  يهودا عقب از سرزمين
   آورد و آنها سنگها و چوبهايی را آه  رامه يهودا را به

،   بود، برداشتند و بردند و با آن بعشا بكار برده
 . را بنا آردند  و مصفه شهرهای جبع

 
  ینبی حنان

   آمد و به پادشاهی نزد آسای نبی  حنان  هنگام يندر ا7
  خود تكيهی  خداوند، خدا  به اينكهی تو بجا«:  او گفت

   سبب  همين بهی  شد  متوسل  سوريه  پادشاه  بهی،آن
 ياد  آيا به8. يافتندی  تو خالص ها از چنگ یسور
   با آنی، و ليب  حبشه  عظيم  سپاه  بر سر آن آهی ندار
   آمد؟ در آن  داشتند، چه آهی ها و سواران ابه عر همه
   سپاه  آن  خداوند بود و او هم  اميد تو به  چشم زمان
   تمام زيرا خداوند به9.  نمود  تسليم  را بدستت عظيم
   و جان  از دل را آهی  تا آسان  است  دوخته  چشم جهان
ی ول.  ببخشد  قوت  آنان  او وفادارند، بيابد و به به
   بعد هميشه  به  از اينی؛ رفتار آرد  تو احمقانه نچو

 ».بودی  خواه گرفتار جنگ
   زندان  او را به  آه  بر آشفت  نبی چنان آسا از سخنان10

 .شد   ظالمانه  رفتار آسا با مردم  پس از آن.  انداخت
 آسا در   سلطنت دورانی  رويدادها  آامل شرح11

   شده نوشته»  و اسرائيل يهودا   پادشاهان تاريخ « آتاب

                                                 
 .نيز معروف بود» آبل بيت معکه«به    *

در ی  آسا، مرض  سلطنت و نهمی  س درسال12.  است
ی ، ول  گرفت  شدت  مرضش گر چه.  ايجاد شد پاهايش
ی خود نيز از خداوند ياری در بيماری او حت

او در 13.   اميد بست  پزشكان  به  فقط  بلكه نخواست
 او را ء جنازه14.   درگذشت  سلطنتش  و يكم  چهل سال
   عطريات گذاشتند و با انواعی  روان تختی رو

خود در ی  برا آهی ا معطر ساختند و بعد در مقبره
  بهی  بزرگ  نمودند و آتش  بود، دفن  ساخته اورشليم
 . آردند  او روشن احترام

 
 رسد ی م  سلطنت  به يهوشافاط

   سلطنت  به بعد از آسا، پسر او يهوشافاط
 با  رای جنگ خود را ب رسيد و قشون

 شهرهای   در تمام يهوشافاط2.  نمود  بسيج اسرائيل
   تصرف  پدرش  آه حصاردار يهودا و شهرهای افرايم

 . بود، قرارگاههای نظامی مستقر نمود آرده
  اولی  بود، زيرا در سالها خداوند با يهوشافاط3

  آرد و از پرستش ی داود رفتار م  جدش  مثل سلطنتش
 در  آهی  مردمان برخالف4. ورزيد ی م  اجتناب بت

   دستورات آردند، او آامال مطيع یمی  زندگ اسرائيل
  پس5. نمود یمی  بود و از او پيرو اجدادشی خدا

.  نمود  يهوشافاط را تحكيم  سلطنت خداوند موقعيت
  آردند؛ در نتيجه ی م  او هدايا تقديم  يهودا به  قوم تمام

 و   با دل يهوشافاط6. د ش او بسيار ثروتمند و معروف
ی روی ها او بتكده. آرد ی م  خداوند را خدمت جان
   را درهم آور اشيره شرمی  آرد و بتها ها را خراب تپه

 . شكست
 از   افراد را آه  خود اين  سلطنت  سوم او در سال7

 شهرهای   تمام  به  مردم  بودند برای تعليم  قوم بزرگان
.  و ميكايا ئيل بديا، زآريا، نتن، عو بنحايل: يهودا فرستاد

 نيز آنها را همراهی   الوی و دو آاهن  ُنه در ضمن8
شمعيا، نتنيا، زبديا، :  بودند از  عبارت الويان. آردند می

  طوبيا و توب ، ادونيا، ، يهوناتان ، شميراموت عسائيل
آنها 9.  بودند  و يهورام  نيز اليشمع آاهنان. ادونيا
 شهرهای يهودا بردند   تمام  را به ورات ت های آتاب نسخه
 . دادند  تعليم  مردم  را به و آن
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،   را فرا گرفت همسايهی  قومها  خداوند تمام ترس10
،  آردند با يهوشافاط ی نم  جرأت  هيچكدام بطوريكه
از ی بعضی حت11،  شوند  يهودا وارد جنگ پادشاه
د و  آوردن  برايش  و خراج ها هدايا و باج یفلسطين
   او هديه  نر بهبز 7ر700 و  قوچ 7ر700عربها 
، يهوشافاط بسيار قدرتمند شد   ترتيب  اين به12. آردند

ی ها و شهرها برا  يهودا قلعه و در سراسر مملكت
 بسيار در ء و آذوقه13  بنا آرد  و مهمات  آذوقهء ذخيره

 .   شهرها اندوخت آن
ومندی بوجود  نير  خود، سپاه ، پايتخت او در اورشليم

   و تعداد افرادی آه  بزرگ  سپاه  اين فرماندهان18-14. آورد
  ادنه:  بودند از  خود داشتند عبارت  فرمان آنها تحت

 از او،  سرباز؛ پس 300ر000، با ) يهودا  سپاهء فرمانده(
  پسر زآری آه(سرباز؛ عمسيا  280ر000 با  يهوحانان

، با ) بود  خداوند نذر آرده خود را برای خدمت
)   بنيامين  سپاه  شجاعء فرمانده ( سرباز؛ الياداع 200ر000

 از او،   و سپر و پس  آمان سرباز مجهز به 200ر000با 
 .  ديده سرباز تعليم 180ر000يهوزاباد با 

 آنها را در   پادشاه بودند آهی اينها غير از سربازان19
   يهودا گذاشته حصاردار سراسر مملكتی شهرها

 .دبو
 

 آند یمی  پيشگوي  اخاب عليهی نبی ميكايا
 )28-1: 22   پادشاهان اول(

  آسبی  زياد  و شهرت  ثروت يهوشافاط
   وصلت  اسرائيل ، پادشاه آرد و با اخاب
چند 3و2.  درآورد  عقد پسرش نمود و دختر او را به

   رفت  سامره  به  اخاب ديدنی  برا  بعد، يهوشافاط سال
ی بزرگی  مهمان او و همراهانشی  برا دشاه پا و اخاب
در . گاو و گوسفند سر بريدی  داد و تعداد زياد ترتيب

 در   خواست  پادشاه  از يهوشافاط اخابی  مهمان آن
 .آندک  او آم  جلعاد به  راموت  به حمله

   من ، قوم  توست  مال  دارم هر چه«:   گفت يهوشافاط
 تو   همراه  جنگ ن در اي  و قومم من.   توست قوم

 با خداوند   اول آنم ی م خواهشی ول4.  بود خواهيم
 ».ی آن مشورت

خود را ی ، چهار صد نفر از انبيا  پادشاه  اخاب پس5
تسخير ی آيا برا«:  پرسيد احضار آرد و از ايشان

 »؟  يا نه  جلعاد بروم راموت
 تو   خدا به برو، چون«: صدا گفتندک  آنها ي ءهمه

 ».واهد بخشيدخی پيروز
آيا غير از اينها نبی ديگری «:  پرسيد  يهوشافاط آنگاه6

 » ما بگويد؟  تا نظر خداوند را به در اينجا نيست
 ميكايا پسر   اسم نفر بهک چرا، ي«:  داد  جواب اخاب7

   هميشه ، چون  دارم  از او نفرت  من ، آه  هست يمله
 ».آند یمی بد پيشگويی  چيزها منی برا

 »! نگوييد اينطور سخن«:   گفت فاطيهوشا
از افراد دربار خود را صدا ی ، يك  پادشاه  اخاب پس8

   زودتر به برو و ميكايا را هر چه«:   او گفت زد و به
 ».اينجا بياور

 ء دروازهک  نزدي  خرمنگاه  در ميدان هر دو پادشاه9
ی سلطنتی ها  بر تخت شاهانهی  با لباسها شهر سامره
   انبياء در حضور ايشان  بودند و تمام خود نشسته

 صدقيا،   نام  انبيا به از اينی يك10. آردند یمی پيشگوي
  خود درستی برای آهنی  شاخها ، آه پسر آنعنه

   با اين فرمايد آه یخداوند م«:   بود، گفت آرده
ساير 11» !آردی ها را تار ومار خواه یشاخها، سور

 جلعاد   راموت به«: گفتند،  صدا شده انبيا نيز با او هم
 ». خداوند تو را پيروز خواهد آرد ، چون  آن حمله

:   او گفت  بود، به  ميكايا رفته  بدنبال آهی قاصد12
 پيروز خواهد   پادشاه آنند آه یمی  انبيا پيشگوي تمام«

 ». آنی  پيشگوي  تو نيز چنين شد، پس
، هر  سم ق  خداوند زنده به«:   او گفت ميكايا بهی ول13
 ».  گفت  را خواهم  بفرمايد، همان منی  خدا چه
 از او   رسيد، اخاب ميكايا بحضور پادشاهی وقت14

 يا   آنم  جلعاد حمله  راموت ميكايا، آيا بهی ا«: پرسيد
 »؟ نه

 حتمًا !ی نكن چرا حمله!  البته«:  داد ميكايا جواب
 »!شدی پيروز خواه

   آه  بدهم  تو را قسم بهچند مرت«:   او گفت  به پادشاه15
 » بگويی؟  من  را به گويد، همان  خداوند می هر چه

   را ديدم  اسرائيل  قوم تمام«:   او گفت  ميكايا به آنگاه16
. ها سرگردانند تپهی ، رو شبان ی ب  گوسفندان  مثل آه
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   بگو به  ايشان به.  ندارند اينها صاحب: خداوند فرمود
 ».خود برگردندی ها خانه

 هرگز  ؟ من  تو نگفتم به«:   گفت  يهوشافاط  به اخاب17
 »! ام  مرد نشنيده  اين  از زبان  خوب حرف

   خداوند نيز گوش  پيغام  اين به«:  بعد ميكايا گفت18
 بود و   خود نشسته  بر تخت  آه خداوند را ديدم! دهيد

.  بودند  او ايستاده  و چپ  راست  در طرف فرشتگان
 را  تواند اخاب یمی  آس چه:  خداوند فرمود آنوقت19

 آند و همانجا   جلعاد حمله  راموت  دهد تا به فريب
. دادی  نظر از فرشتگانک  شود؟ هر ي آشته

  من:   خداوند گفت جلو آمد و بهی  روح سرانجام20
  روح21؟  چگونه: خداوند پرسيد!  آنم یاينكار را م

 و  گذارم یانبياء م   در دهان  دروغ  سخنان من:  گفت
ی توان یتو م: خداوند فرمود.  آنم ی م  را گمراه اخاب

 »!  آن  برو و چنين  پسی، ده او را فريب
   آننده  گمراه خداوند روح«:  گفتی نبی  ميكايا آنگاه22

.  بگويند  تو دروغ  تا به تو گذاشتهی  انبيا در دهان
هد تو را خوا ی خداوند م  آه  است  امر اين حقيقتی ول

 ». سازد گرفتار مصيبت
 و  ، جلو رفت ، صدقيا پسر آنعنه  جمله  اين با شنيدن23
  روح«:   ميكايا زد و گفت  صورت  به محكمی سيلک ي

 و با تو  تو آمدهی  و بسو آردهک مرا تری خداوند آ
 »؟  است  گفته سخن

ی  مخف  در اتاقت  روز آه آن«:   او گفت ميكايا به24
 »! يافتی  را خواه  سؤال  اين  جوابی،شو

ميكايا را بگيريد و «:  دستور داد  پادشاه  اخاب آنگاه25
  ، پسرم  نزد يوآش ، فرماندار شهر و به  آمون پيش
 ميكايا را   بگوييد آه  ايشان  به  من و از قول26. ببريد
 او ندهند  بهی  چيز  و نان  بياندازند و جز آب  زندان به

 ». رگردم پيروز ب تا من
   معلومی، برگشت اگر تو زنده«:   او گفت ميكايا به27
 خداوند  ، از جانب  تو گفتم  به  هر چه شود من یم

:   آرد و گفت  حاضران  رو به سپس» .  است نبوده
 »!  گفتم  چه  پادشاه  به  من شاهد باشيد آه  شماء همه«

   اخاب مرگ
 )35-29: 22   پادشاهان اول(

 و   اسرائيل  پادشاه  هشدارها، اخاب اينبا وجود 28
ی  جلعاد لشكرآش  راموت  يهودا به  پادشاه يهوشافاط
 ء  شاهانه تو لباس«:   گفت  يهوشافاط  به اخاب29. آردند

 تا  پوشم یمی  ديگر  لباس منی ، ول خود را بپوش
   ميدان  به  مبدل  با لباس  اخاب پس» .مرا نشناسدی آس

 .  رفت جنگ
های خود دستور   عرابه  فرماندهان  به  سوريه دشاهپا30
 با   فقط  نكنند، بلكه  زياد توجه  ديگران  به  بود آه داده

 را در   وقتی آنها يهوشافاط پس31.  بجنگند خود اخاب
،   اخاب  او همان  آردند آه  ديدند گمان  شاهانه لباس
اما . آنند   او حمله  و برگشتند تا به  است  اسرائيل پادشاه

   بسوی خداوند فرياد برآورد تا او را نجات يهوشافاط
   خودشان  اشتباهء  را متوجه  سربازان خداوند هم. دهد

   اينكه  محض زيرا به32نمود و آنها از او دور شدند، 
   وی دست ، از تعقيب  نيست  اسرائيل فهميدند او پادشاه

 تصادفی از  بطور اما تير يكی از سربازان33. برداشتند
   به اخاب.  آرد  او اصابت ، به  اخاب ء زره  شكاف ميان
 و مرا از   را برگردان عرابه«:   خود گفت ران عرابه
 ». ام  شده  مجروح  سخت  ببر، چون  بيرون  جنگ ميدان

   بود و اخاب  خود رسيده  شدت  اوج  به جنگ34
ها  ی سور  خود، رو به ران عرابهک  آم  به جان نيمه

   غروب  هنگام سرانجام.  بود  خود ايستادهء در عرابه
 . سپرد جان

 
 آند ی م  را سرزنش  يهوشافاطی،نبک ي

   به  يهودا بسالمت ، پادشاه يهوشافاطی وقت
ی نبی ييهو2،   برگشت  خود در اورشليم آاخ

  بهک آيا آم«:   و گفت  او رفت  سراغ  به)یپسر حنان(
ی  خداوند آار درست  دشمنانبای  و دوست بدآاران
 خداوند   مورد غضبی،ا  آرده آهی  آار ؟ بدليل است

  نيز انجامی خوبی  آارها البته3. یا قرار گرفته
   را از اين آور اشيره شرمی ها  تو بتی؛ا داده

ی از خدا پيروی ا آردهی و سعی برانداخت  سرزمين
 ».یآن

  يهوشافاط اصالحات
 بار ديگر از  سپس.  ماند شليمدر اوری  مدت يهوشافاط4

 و   خود رفت  قوم  ميان  به  افرايم  تا آوهستان بئرشبع

19



 18   دوم تواريخ
 

 

.  برگرداند اجدادشانی خداوند، خدای  را بسو آنان
  حصاردار يهودا قضاتی  شهرها او در تمام5

 رفتار  مواظب«:  دستور داد  آنها چنين و به6  گماشت
  تعيينی قاض خداوند   شما از جانب خود باشيد، چون

و صدور ی  داور موقع.   انسان  از جانب ايد، نه شده
از خداوند بترسيد و 7. ، خداوند با شما خواهد بود حكم

و ی انصاف ی دهيد، زيرا ب  انجام  را درست آارتان
ما ی  در آار خداوند، خدا  گرفتن و رشوهی طرفدار
 ». نيست

   و سران  و آاهنان  از الويان  در اورشليم يهوشافاط8
   او به آهی دستورات9.  آرد تعيينی ها نيز قضات طايفه

و ی  با خداترس شما بايد هميشه«:  بود آنها داد چنين
ی  شهرها  قضات هرگاه10.  رفتار آنيد با صداقت
ی ا  قضيه  آنند، خواه  شما ارجاع را بهی ا ديگر قضيه

 شما ،  و قوانين  از احكام  باشد يا تخلف  قتل  به مربوط
ک  آم  جرم  را در تشخيص  هستيد ايشان مؤظف

   خشم  صادر آنند، اگر نه  را درست نماييد تا حكم
  پس.  خواهد شد خداوند بر شما و آنها افروخته

. از شما سر نزندی  قصور رفتار آنيد آهی طور
   درمورد مسايل  مرجع ، باالترين  اعظم امريا، آاهن11

، استاندار يهودا، ) يلپسر اسماع(و زبديا ی مذهب
خواهند بود و ی  در امور مملكت  مرجع باالترين
  وظايف.  خواهند آرد  شما خدمت  نيز همراه الويان

خداوند . نترسيدی  دهيد و از آس خود را انجام
 ».آنند ی م عملی  راست  به  آه استی  آسان پشتيبان

 
 ها را ها و عمونی  موآبی يهوشافاط
 دهد  می شكست

  اتفاق   به  و عمون  موآب  از چندی، قشون پس
  ، پادشاه  با يهوشافاط ها برای جنگ معونی

 سپاهی   خبر رسيد آه  يهوشافاط به2.  شدند يهودا بسيج
 او  جنگ   به ، از ادوم  از آنسوی دريای مرده بزرگ
 تامار  حصون. (اند  تامار رسيده  حصون آيند و به می

 خبر  يهوشافاط از اين3.)  است»  جدی عين « همان
 دستور  سپس.  بسيار ترسيد و از خداوند آمک خواست

 از سراسر  مردم4.  بگيرند  يهودا روزه  مردم داد تمام
، از خداوند آمک   آمدند تا دعا آرده  اورشليم يهودا به

   خداوند جمعء  خانهء  تازه  در حياط وقتی همه5. بخواهند
 : دعا آرد  آنها ايستاد و چنين  در ميان شدند، يهوشافاط

آسمانها، ی  خدا اجداد ما، يگانهی خداوند، خدای ا«6
  دنيا، تو قدرتمند و عظيمک  ممال تمامی فرمانروا

تو 7؟  بتواند دربرابر تو بايستد  آه  آيست.یهست
   اين  به  اسرائيل  ورود قوم  هنگام.یما هستی خدا

  اينجا بيرون را از  پرست  بت ، تو اقوام سرزمين
   دوست  فرزندان  ابد به  را تا به  سرزمين و اينی راند

 شدند و   تو در اينجا ساآن قوم8. ی بخشيد خود ابراهيم
ی  مواقع تا در چنين9 تو ساختندی  را برا  عبادتگاه اين
  دامنگير آنانی  و قحط  و مرض جنگی  بال آه
  يرا آهز( بايستند   در حضورت  خانه شود، در اين یم

   خود به نجاتی ، و برا)یتو در اينجا حضور دار
   را اجابت ايشانی  تو دعا آنند و تو دعا درگاه
 .ی ده  را نجات ، آنان فرموده

 و   و موآب  عمون  سپاهيان  فرما آه  مالحظه حال«10
   از مصر بيرون  اجداد ما آه تو به! آنند ی م  چه ادوم

  پس.  آنند حملهک  ممال ين ا بهی  نداد آمدند، اجازه
.  نبردند  را دور زدند و آنها را از بين سرزمينشان

اند تا  آمده! دهند ی م  ما را چگونه  پاداش  اآنون ببين11
 ی،ا  ما بخشيده  را به  تو آن آهی ما را از سرزمين

  ما، آيا تو آنها را مجازاتی خدای ا12.  آنند بيرون
   بزرگ  سپاه  با اين مقابلهی آرد؟ ما برای نخواه
  آيد، جز اينكه ی ما برنم از دستی آار.  نداريمی قدرت

 ». تو باشيمک منتظر آم
، در   خود آمده  و فرزندان  يهودا با زنان  مردان تمام13

 خداوند   روح آنگاه14.  بودند حضور خداوند ايستاده
.  شد  بود، نازل  در آنجا ايستاده آهی از مردانی بر يك
 پسر زآريا، زآريا  يحزئيل. ( بود  مرد يحزئيل  اين نام

ی  پسر متنيا ئيل ی و يع ئيل یپسر بنايا، بنايا پسر يع
 .) بود  آساف ءاز طايفهی الو

ی ، ا  يهودا و اورشليم مردمی ا«:   گفت يحزئيل15
خداوند !  دهيد  گوش  من ، به  پادشاه يهوشافاط

  يرومند دشمن ن  سپاه از اين! نترسيد: فرمايد یم
ی  بجا  من جنگيد، بلكه یزيرا شما نم!  نكنيد وحشت

 با آنها  مقابلهی فردا برا16.  جنگم یشما با آنها م
ی ها  از دامنه شما آنها را خواهيد ديد آه. برويد
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 باال   يروئيل در بيابانی ا درهی ، در انتها صيص
   نيست  الزم  يهودا و اورشليم مردمی اما ا17. آيند یم

   بايستيد و منتظر باشيد؛ آنگاه فقط. شما با آنها بجنگيد
. دهد ی م  شما را نجات خواهيد ديد خداوند چگونه

   با دشمن  مقابله به.  خود را نبازيدء نترسيد و روحيه
 ». برويد، زيرا خداوند با شماست

   آه  يهودا و اورشليم  مردم  و تمام  پادشاه يهوشافاط18
ک  خا  بودند در حضور خداوند به هدر آنجا ايستاد

ی ها ی الو سپس19.  آردند افتادند و او را سجده
بلند در ی  بلند شدند و با صدا  و قورح  قهات طوايف
 . سرود خواندند اسرائيلی  خداوند، خدا وصف

   تقوع  بيابان  يهودا به  زود روز بعد، سپاه صبح20
:  د و گفت ايستا  يهوشافاط  ضمن در اين. رهسپار شد

 خداوند،  به:  آنيد  گوش  يهودا و اورشليم ای مردم«
  سخنان.  باشيد تا پيروز شويد  داشته خدای خود ايمان

 ». شويد انبيای او را باور آنيد تا موفق
، دستور داد   قوم  با سران  بعد از مشورت يهوشافاط21
  مقدسی ها  جامه  به آراستهی  سرايندگانء  دسته آه

   برود و در وصف  سپاه  گردد و پيشاپيش تشكيل
  خداوند را حمد و ستايش«: خداوند بسرايد و بگويد

   ايشان  آه همين22» . استی  او ابد آنيد، زيرا محبت
   شدند، خداوند سپاهيان  و حمد گفتن  سراييدن مشغول
.   انداخت  هم  جان  را به  و ادوم  و عمون موآب

 برخاستند   ادوم  بضد سپاه  و موآب  عمون سپاهيان23
  ها به یها و موآب ی عمون بعد از آن.  را آشتند و همه
   برج  يهودا به سربازانی وقت24.  افتادند  هم جان
ی  تا جاي  رسيدند، ديدند اجساد دشمنان بيابانی بان ديده
   از بين  و همه  افتاده آرد بر زمين ی آار م  چشم آه

   سراغ  به  و سربازانش طيهوشافا25.  بودند رفته
   فراوان  و جواهرات  و لباس ها رفتند و پول جنازه
   سه آنی آور  جمع زياد بود آهی  بقدر غنيمت .يافتند

»   برآت ءدره« در  روز چهارم26.  آشيد روز طول
   گذاشتند و تا به  دره  را بر آن  اسم  روز اين  همان آه(

 شدند و  ، جمع)  است ف معرو  نام  همان  به امروز هم
 . آردند  ستايش برآاتشی خداوند را برا

   از اينكه تمامی  يهودا با خوشحال  سپاهيان سپس27
 بود   داده  نجات  دشمن  را از چنگ خداوند ايشان

.  بازگشتند  اورشليم  به  پيروزمندانه  يهوشافاط بدنبال
   اورشليم  و شيپور به عود و بربطی آنها با صدا28

ی قومهای وقت29.  خداوند رفتندء  خانه آمدند و به
   جنگيده  اسرائيل  خداوند با دشمنان  شنيدند آه همسايه
  در سرزمين30.   خدا آنها را فرا گرفت ، ترس است

 او   به  برقرار شد، زيرا خدايش  صلح يهوشافاط
 . بود  بخشيده آسايش

 
 يهوشافاطی  زندگ ءتاريخچه

 )50-41: 22   پادشاهان اول(
 يهودا  پادشاهی  سالگ و پنجی  س  در سن يهوشافاط31

.  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال  و پنج شد و بيست
او 32. بودی  و دختر شلح  داشت  نام  عزوبه مادرش

. آرد ی م  خداوند عمل  ميل  آسا، مطابق  پدرش مثل
ها  تپهی  بر باال ها را آه ، بتخانه  همه با اينی ول33
   به  و جان  دل  هنوز با تمام  نكرد و قوم ود، خرابب

 .  بودند  نكرده اجداد خود بازگشتی خدای سو
،   يهوشافاط  سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح34

 »ی ييهو پسر حنان تاريخ «  تا آخر، در آتاب از اول
،  است»   اسرائيل  پادشاهان  تاريخ آتاب« جزو  آه

 .شود ی م يافت
   يهودا در روزهای آخر عمرش ، پادشاه هوشافاطي35

   بسيار شرور بود پيمان  آه  اسرائيل با اخزيا، پادشاه
  های بزرگ  جابر آشتی آنها در عصيون36.  بست

پسر دوداواهوی ( العازار  آنگاه37. تجاری ساختند
:   پيشگويی آرد و گفت بر ضد يهوشافاط) مريشاتی

 متحد شدی، خداوند   تو با اخزيای پادشاه چون«
ها   آشتی  آن پس» . تو را بر باد خواهد داد زحمات
 .  سفر تجاری نرفتند  شدند و هرگز به شكسته
  يهودا ، پادشاه يهورام

 )24-17: 8   پادشاهان دوم(

 ، او را در  درگذشت يهوشافاطی وقت
ک  خا  به در اورشليمی  سلطنت آرامگاه
  برادران2.  يهودا شد شاه پاد  يهورام سپردند و پسرش

عزريا، : ، اينها بودند  يهوشافاط ساير پسرانی او، يعن
.  و شفطيا ، زآريا، عزرياهو، ميكائيل ئيل یيح

گرانبها از ی از آنها هدايايک  هر ي  به پدرشان4و3
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ی  و نيز شهرها  و طال و جواهرات  نقره قبيل
  ه را ب اما سلطنت.  بود حصاردار در يهودا بخشيده

ی  وقت يهورامی ول.  بود  پسر ارشدش  داد چون يهورام
 شد،   مسلط  و بر اوضاع  گرفت  امور را بدست زمام
   اسرائيل از بزرگانی  زيادء  خود و عده  برادران تمام

  پادشاهی و دو سالگی  س  در سن يهورام5.  را آشت
دختر 6،  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال شد و هشت

   و ساير پادشاهان او بود و او مانند اخاب   زن اخاب
اما خداوند 7. ورزيد ی م  خداوند گناه  به  نسبت اسرائيل
 داود را براندازد، زيرا با   سلطنت  دودمان نخواست

   پادشاه از پسرانشی  يك  هميشه  بود آه داود عهد بسته
 .باشد

   از فرمان  ادوم ، مردم  يهورام  سلطنتء در دوره8
  خود تعيينی برای آردند و پادشاهی ا سرپيچيهود

   او با تمام  سپاه  و فرماندهان يهورام9. نمودند
ها آنها  یاما ادوم.  شدند  ادوم عازمی جنگی ها عرابه

ها  ی ادوم  از دست  شبانه  آردند و يهورام را محاصره
   امروز استقالل  تا به  ادوم  ترتيب  اين به10.  گريخت

 .  است  آرده خود را حفظ
 نمودند،   نيز شورش شهر لبنهی  اهال  هنگام در اين

.  بود  برگشته اجدادشی  از خداوند، خدا زيرا يهورام
 و  ها ساخت يهودا بتخانهی  بر بلنديها او همچنين11
 شد  آشاند و باعثی پرست  بت  را به اورشليمی اهال
 . يهودا از خدا دور شوند مردم

   دريافت  مضمون از ايليای نبی با اينای   نامه يهورام12
   چون فرمايد آه خداوند، خدای جد تو داود، می«: آرد
 رفتار   و مانند آسای پادشاه  يهوشافاط  پدرت مثل

ای و   شرور بوده  اسرائيل  پادشاهان  مثل بلكه13نكردی، 
   را به  يهودا و اورشليم ، مردم  پادشاه  اخاب مانند زمان

 از  را آه   برادرانت ای، و چون شاندهپرستی آ بت
 خداوند بالی  پس14 رساندی،   قتل  بهتر بودند به خودت

 خواهد   و فرزندانت  تو و زنان سختی دامنگير قوم
.  خواهی داد  داری از دست آرد؛ و تو هر چه

ای سختی مبتال خواهی   روده  مرض  نيز به خودت15
  هايت  خواهد آشيد تا روده  آنقدر طول  مرض شد و اين
 ». برود از بين

  را آهی ها و عربهاي ی خداوند فلسطين بنابراين16
.   برانگيخت ها بودند برضد يهورام ی حبشء همسايه

   را گرفتند و تمام ، آن  آرده  يهودا حمله آنها به17
 را   يهورام  و زنان و پسرانی  سلطنت  آاخ اموال

او اخزيا ک  پسر آوچ فقط. ، با خود بردند برداشته
 . بدر برد  سالم جان

   يک مرض  را به ، خداوند يهورام  از آن پس18
، بعد از   مرور زمان به19. ای مبتال آرد ناپذير روده عالج
.  مرد ی جانكاه آمد و او با درد  بيرون هايش ، روده دو سال
   را برای او انجام  پادشاهان  دفن  مخصوص  مراسم قومش
 شد و   پادشاه  آه  داشت  سی و دو سال يهورام20. ندادند
 مرد،   آرد و هنگامی آه  سلطنت  در اورشليم  سال هشت

 شد،   دفن  در اورشليم يهورام.   عزا نگرفت آسی برايش
 . سلطنتی  در آرامگاه اما نه

 
  يهودا زيا، پادشاهاخ

 )28-21: 9و 29-25: 8   پادشاهان دوم(

را    اخزيا، پسر آوچک يهورام اهالی اورشليم
 آردند، زيرا   پادشاهی خود انتخاب به
   آردند، پسران  يهودا حمله  عربها به  همراه مهاجمانی آه

 بود   ساله* و دو اخزيا بيست2.  بودند  او را آشته بزرگ
   سلطنت  در اورشليم  يک سال  شد، ولی فقط  پادشاه آه
او نيز 3.  عمری بودء  و نوه  داشت  عتليا نام مادرش. آرد

 ورزيد، زيرا   خداوند گناه  به  نسبت  اخاب مانند خاندان
آری، 4. آرد  می  ترغيب  آارهای زشت  او را به مادرش

   شرور بود، زيرا بعد از مرگ  اخاب اخزيا نيز مثل
   او بودند و او را بطرف مشاوران   اخابء  خانواده، پدرش

   آنها، با يورام اخزيا بر اثر مشورت5.  دادند نابودی سوق
 با  ، متحد شد و برای جنگ  اسرائيل پادشاه)  پسر اخاب(

در .  جلعاد لشكر آشيد  راموت ، به  سوريه ، پادشاه حزائيل
   به جه برای معال پس6.  شد  مجروح  يورام  جنگ اين

  وقتی در آنجا بستری بود، اخزيا به.   رفت يزرعيل
 .  رفت عيادتش

                                                 
ولی در متن برخی نسخه های يونانی و » چهل و دو«در متن عبری    *

 .آمده است» بيست و دو «26: 8سريانی ونيز دوم پادشاهان 
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.  آورد  اخزيا را فراهم  ديدار، سقوط  اينء خدا بوسيله7
 از  آه) پسر نمشی( بود، ييهو  وقتی اخزيا با يورام

 را   اخاب  بود دودمان  خداوند مأمور شده طرف
 ييهو در پی  هزمانی آ8.   آنها رفت  سراغ براندازد، به

  ای از سران  بود، با عده  اخابء آشتار اعضای خانواده
 را  های اخزيا روبرو شد و ايشان يهودا و برادرزاده

   او را آه ييهو در جستجوی اخزيا بود؛ سرانجام9.  آشت
، نزد ييهو   بود دستگير نموده  شده  پنهان در سامره

، اخزيا را با  ينبا وجود ا.  آوردند و ييهو او را نيز آشت
 بود   پادشاه  يهوشافاطء  نوه  خاک سپردند، چون  به احترام

  از خاندان. آرد  از خداوند پيروی می  دل  با تمام آه
 . آند، نماند  قادر باشد سلطنت اخزيا آسی آه

 
 آند ی م  را غصب  سلطنت عتليا تخت

 )3-1: 11   پادشاهان دوم(
 باخبر   پسرش  شدن آشتهوقتی عتليا، مادر اخزيا از 10

 سلطنتی يهودا   اعضای خاندان  تمام  عام شد، دستور قتل
   بدر برد يوآش  سالم  جان تنها آسی آه11. را صادر آرد

  ، آه  يوآش ، عمه پسر آوچک اخزيا بود، زيرا يهوشبع
 و خواهر ناتنی اخزيا بود، او را   پادشاه دختر يهورام

   پادشاه  ساير فرزندان ا از ميان ر  طفل يهوشبع.  داد نجات
 در   اش  بودند، دزديد و او را با دايه  در انتظار مرگ آه

   يهوياداع  زن يهوشبع. ( آرد  خداوند در اتاقی پنهانء خانه
   ملكه  عتليا در مقام  سالی آه  شش در مدت12.)  بود آاهن

 ء  در خانه  اش  زير نظر عمه آرد، يوآش فرمانروايی می
 . ماند دا پنهانخ
 

  بر ضد عتليا شورش
 )16-4: 11   پادشاهان دوم(

   عتليا، يهوياداع  سلطنت  سال در هفتمين
 را احضار   سپاه از فرماندهانی  برخ آاهن

.   گذاشت  با آنها در ميان  داشت را آهی ا  نقشه آرده
پسر (عزريا :  بودند از  عبارت  فرماندهان اين

پسر (، عزريا ) پسر يهوحانان ( ل، اسماعي) يهورام
پسر  ( و اليشافاط) پسر عدايا(، معسيا )عوبيد
 سراسر يهودا سفر   به  مخفيانه ايشان3و2). یزآر

   يهوياداعء  را از نقشه  قبايل  و سران آردند تا الويان

ی وقت.  احضار آنند  اورشليم باخبر سازند و آنها را به
 هنوز در   آه  جوان پادشاهی  آمدند برا  اورشليم  به همه
ی  و  به  نسبت  خوردند آه بود، قسمی  خدا مخفء خانه

 .وفادار باشند
   زمام  پادشاه  آه  رسيده  آن وقت«:   گفت  آاهن يهوياداع

 ء  وعده  طبق  بگيرد، و اين  را در دست امور مملكت
 داود   يكی از فرزندان هميشه«:  فرمود  آه خداوند است

:   است  اين  بايد بكنيم حاال آاری آه4» . باشد شاهبايد پاد
   سر پست  روز سبت  آه  و آاهنان  شما الويان يک سوم

  يک سوم6و5.  خدا نگهبانی بدهيد ء در خانه آييد دم می
»   اساسء دروازه« جلو   سلطنتی، و بقيه ديگر در آاخ
   دستور خداوند در حياط  طبق  قومء بقيه. نگهبانی بدهيد

   آه  و آاهنان  الويان زيرا فقط.  خداوند بايستندء خانه
 خداوند  ءتوانند وارد خانه  هستند می  خدمت مشغول

   بدست  اسلحه شما الويان7.  پاک هستند شوند، چون
رود از او   آنيد و هر جا می  را احاطه بگيريد و پادشاه

 خدا شود،  ء وارد خانه  خواست هر آه.  نماييد محافظت
 ».او را بكشيد

   عمل  يهوياداع  دستورات  يهودا مطابق  و مردم الويان8
رفتند و   می  سر خدمت  روز سبت نگهبانانی آه. آردند

 نبودند، همگی   روز سر خدمت  در آن نيز نگهبانانی آه
   آنها را مرخص  خود ماندند، زيرا يهوياداع سرپست
 ء ا و سپرهای خانهه  آنها را با نيزه  يهوياداع سپس9. نكرد

افراد 10.  آرد  بود، مسلح  داود پادشاه  به  متعلق خدا آه
 خدا ايستادند و ء  جلو خانه  در سراسر قسمت مسلح

   بود، محاصره يوآش   نزديک مخفيگاه  را آه قربانگاه
   را بيرون  يوآش  و پسرانش  يهوياداع آنگاه11. آردند
ای از  دند و نسخه نها  شاهی را بر سرش ، تاج آورده
 پادشاهی  ، به  آرده  او دادند و او را تدهين  را به تورات
 باد  زنده«:  فرياد برآوردند  همه سپس.  نمودند منصوب
 »! پادشاه

   را شنيد، با عجله مردمی فرياد شادی عتليا وقت12
   شده  در آنجا جمع  مردم  خداوند آهء  خانه بطرف

 آنار   جديد را ديد آه ادشاهدر آنجا پ13. بودند، دويد
 و  ايستادهی  نزد در ورود  پادشاهان  مخصوص ستون

اند و  ها دور او را گرفته ی و شيپورچ فرماندهان
 ء آنند و دسته یمی  شاد زنند و همه یشيپور م
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   را در خواندن ، قوم  نوازندگان  همراه سرايندگان
 .آنند یمی سرود رهبر
 آرد و   خود را پاره  لباس ره منظ  اين عتليا با ديدن
 »! خيانت!  خيانت«: فرياد برآورد

او را از «:  دستور داد  چنين  فرماندهان  به يهوياداع14
اگر .  خداوند او را نكشيدء درخانه.  ببريد اينجا بيرون

   آشته درنگ  دهد بايد بی آسی سعی آند عتليا را نجات
   به های آاخ ازه يكی از درو  وقتی عتليا به پس15» .شود
 .رسيد، همانجا او را آشتند»   اسبء دروازه « نام
 

   يهوياداع اصالحات
 )20-17: 11   پادشاهان دوم(

،   و مردم  خود و پادشاه  آه  عهد بست بعد يهوياداع16
 رفتند و   بعلء  بتخانه  به  همه آنگاه17.  خداوند باشند قوم
ها را  ا و مجسمهه  ساختند و قربانگاه  را واژگون آن

   را در مقابل  بعل  بت ، آاهن  آردند و متان خراب
   و الويان ، آاهنان  يهوياداع سپس18. ها آشتند قربانگاه

 داود   تا وظايفی را آه  خداوند گذاشتء را در خانه
   دستورات  دهند و طبق  بود، انجام  آرده  تعيين پادشاه
  ی سوختنی تقديمها  موسی برای خداوند قربانی تورات
   خود را انجامء آنها با شادی و سرور وظيفه. آنند
 ء های خانه  نگهبانانی جلو دروازه يهوياداع19. دادند می

   شرعًا نجس  تا نگذارند افرادی آه خداوند گماشت
 . خدا شوند هستند وارد خانه

ی  مملكت  و رهبران ، مقامات  سپاه  فرماندهان سپس20
 را  پادشاه آردند تای  را همراه يهوياداع،   قوم و تمام

آنها از . بياورندی  سلطنت  آاخ  خداوند بهء از خانه
 را بر   شدند و يوآش  وارد آاخ»ی بااليء دروازه«

   موضوع  از اين  مردمء همه21.  نشاندند  سلطنت تخت
   عتليا، در شهر آرامش بعد از مرگ.  بودند خوشحال

 .برقرار گرديد
  يهودا پادشاه،  يوآش

 )16-1: 12   پادشاهان دوم(

   شد و چهل  پادشاه  بود آه  ساله  هفت يوآش
  مادرش. ( آرد  سلطنت  در اورشليم سال

   يهوياداع آهی مادام2) . بود بئرشبعی ، از اهال ظبيه
 خداوند رفتار   ميل  مطابق  بود يوآش  زنده آاهن

 و آنها   گرفت شيوآی  برا  دو زن يهوياداع3. آرد یم
 . بدنيا آوردند  و دختران او پسرانی برا

 خداوند را تعمير ء  خانه  گرفت  تصميم  يوآش سپس4
 دستور   را فراخواند و اين  و الويان او آاهنان5. آند

 : داد  ايشان را به
   را جمع  شهرهای يهودا برويد و هدايای ساليانه  تمام به«

   زودتر اين هر چه.  ا را تعمير آنيم خدء  خانه آنيد تا بتوانيم
 . تأخير نمودند اما الويان» . دهيد آار را انجام

   و به  را خواست  اعظم  آاهن ، يهوياداع  پادشاه بنابراين6
  ماليات بروند و  ای آه  نخواسته چرا از الويان«:  او گفت
،   آرده موسی، خدمتگزار خداوند مقرر  خدا را آه ءخانه

 »آوری آنند؟  جمع ای يهودا و اورشليماز شهره
  ء خانه  زيادی به ، خسارات* عتليای فاسد پيروان(7

   را غارت  آن  بودند و اشيای مقدس خدا وارد آرده
  پس8.)  بودند  گذاشته  بعلء ، آنها را در بتخانه نموده
   را بيرون  صندوقی بسازند و آن  دستور داد آه پادشاه
 ء  در همه سپس9. داوند بگذارند خء  خانهء دروازه

 مالياتی را   نمود آه  اعالم شهرهای يهودا و اورشليم
، برای   مقرر آرده  اسرائيل  موسی برای قوم آه

 با   و رهبرانشان  قوم ، تمام بنابراين10. خداوند بياورند
  آوردند و در آن  خود را می خوشحالی ماليات

   الويان سپس11. شد  پر می ريختند تا اينكه  می صندوق
   از دربار بود تحويل  آه  آن  مسئول  را به صندوق

شد منشی   می  زيادی جمع  پول هر وقت. دادند می
   پولها را از صندوق  اعظم  آاهنء دربار و نماينده

 خدا ء  خانه  به  را دوباره آردند و صندوق  می خارج
   و مردم  داشت  آار هر روز ادامه اين. گرداندند برمی
 و  پادشاه12. ريختند  می  پول  در صندوق مرتب

دادند و  آار ساختمانی می   ناظران  پولها را به يهوياداع
 ء  بناها، نجارها و فلزآارها را برای تعمير خانه ايشان

 .گرفتند خداوند بكار می
 خدا ء  تعمير خانه  به ، آارگران  ترتيب  اين به13

   اول ، بصورت  ساخته م را مستحك پرداختند و آن
 شد،   خدا تمامء  خانه تعميراتی وقت14. درآوردند
 آوردند و آنها   و يهوياداع  را نزد پادشاه  پولء باقيمانده

                                                 
 .10: 22نگاه کنيد به    *
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   و وسايل  طال و نقره ، ظروف  پول دستور دادند با آن
 . آنند  خداوند درستء خانهی ديگر برا

 
  از خداوند يوآشی دور

ی سوختنی ، قربانيها  آاهن اع عمر يهوياد در طول
. شد ی م  خداوند تقديمء  در خانه بطور مرتب

 سالگی 130   در سنی، پير  در آمال يهوياداع15
  دفنی  سلطنت و در شهر داود در آرامگاه16  درگذشت

   او خدماتء خدا و خانهی  برا شد، زيرا در اسرائيل
 . بود  داده انجامی ا ارزنده

 يهودا نزد  ، بزرگان  يهوياداع رگ از م اما پس18و17
 خود او را تحريک  ، با سخنان  آمده  پادشاه يوآش

 بكشد   خداوند، خدای اجدادشء  از خانه آردند تا دست
های ديگر   و بت آور اشيره  شرم  بت  ايشان و همراه
   و از اين  آنها را پذيرفت  سخنان پادشاه. را بپرستد

   افروخته هودا و اورشليم خدا بر ي رو بار ديگر خشم
خداوند انبيايی فرستاد تا آنها را بسوی خود 19. شد

 . اعتنا نكردند بازگرداند، ولی مردم
.  شد  نازل  خدا بر زآريا، پسر يهوياداع  روح سپس20

: فرمايد یخداوند م«:  ، گفت  ايستاده  قوم او در مقابل
آنيد و خود را  یمی  سرپيچ  من چرا از دستورات

  ايد، من گفتهک شما مرا تر. نماييد ی م چار مصيبتد
 ». گويم یمک  شما را تر هم
 دستور   چيدند و به  يهودا برضد زآريا توطئه بزرگان21

،  آرده خداوند سنگسار ء  خانه ، او را در حياط  پادشاه يوآش
 آرد و   را فراموش  خوبيهای يهوياداع  يوآش پس22. آشتند
:   گفت چنين   از مرگش يا قبلزآر.   را آشت پسرش

 ». آند  را ببيند و از شما بازخواست خداوند اين«
 

   يوآش  سلطنت پايان
 زآريا، نيروهای سوری،   شدن  از آشته  پس چند ماه23

 آشور   سرانء  را تسخير آردند و همه يهودا و اورشليم
 آوردند برای   چنگ  به  غنايمی را آه آنها تمام. را آشتند

   آوچک سوريه برای سپاه24.  فرستادند  سوريه دشاهپا
  خداوند به. شد  می  محسوب  يک پيروزی بزرگ اين

 دهند، زيرا   نيرومند يهودا را شكست  داد سپاه آنها اجازه
   را ترک گفته  يهودا خداوند، خدای اجدادشان مردم

.  آرد  را مجازات  پادشاه  خدا يوآش  طريق  اين به. بودند
، از آنجا   آرده  مجروح  را بشدت ها يوآش سوری25

   تصميم  دو نفر از افراد يوآش  ضمن در اين. رفتند
 را از او   زآريا پسر يهوياداع  خون گرفتند انتقام

 آشتند و بعد در شهر   او را در بسترش پس. بگيرند
.  سلطنتی  در آرامگاه  آردند، اما نه داود دفن

   نام  عمونی به اد پسر يک زن، زاب آنندگان توطئه26
   شمريت  نام  موآبی به  و يهوزاباد پسر يک زن شمعه
 .بودند

 او ء  درباره آهی  و نبوتهاي  يوآش  پسران  حال شرح27
  تاريخ «  خدا در آتابء  تعمير خانه شد و شرح

 .  است  شده نوشته»  پادشاهان
  او پادشاهی  امصيا بجا ، پسرش  يوآش بعد از مرگ

 .شد
 

  يهودا امصيا، پادشاه
 )6-2: 14   پادشاهان دوم(

و   شد  پادشاه  بود آه  ساله  و پنج امصيا بيست
.  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال  و نه بيست

 در نظر  او هر چه2.  اورشليمی بود  يهوعدان مادرش
 و   دل  با تمام داد، اما نه  می  بود انجام خداوند پسنديده

   گرفت  امور را در دست وقتی امصيا زمام3.  جان
ولی 4 برد،   بودند، از بين  را آشته  پدرش افرادی را آه
 موسی   زيرا خداوند در تورات  را نكشت فرزندانشان
   آشته  پسران  برای گناه  پدران  نه  بود آه امر فرموده
   هر آس ، بلكه  پدران  گناه  سبب  به  پسران شوند و نه
 . شود  مجازات  خودش ناهبرای گ

 
   با ادوم جنگ

 )7: 14   پادشاهان دوم(
 را احضار  يهودا و بنيامينی  خاندانها امصيا مردان5

 چند   را به ، آنان  داده تشكيلی آرد و از آنها سپاه
  تعيينی  فرمانده هر دستهی  آرد و برا  تقسيم دسته
و    ساله  او از سيصد هزار مرد بيست سپاه. نمود

 بودند و در   ديده  تعليم  همه  بود آه  شده باالتر تشكيل
.  داشتند  و سپر، بسيار مهارت  نيزه بكار بردن

 هزار و چهار   سه ، با پرداخت  عده  بر اين عالوه6
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، صد هزار سرباز ديگر از   نقره صد آيلوگرم
 . اجير آرد اسرائيل

،  دشاهپای ا«:  ، گفت نزد امصيا آمدهی اما مرد خداي7
، زيرا خداوند با آنها  را اجير نكنی  اسرائيل سربازان
   جنگ  تو به  سپاهيان آنها همراهی اگر بگذار8.  نيست

   شكست عاقبتی  بجنگيد ول  خوب بروند، هر چند هم
 را  تواند انسان ی م  آه زيرا خداست. خواهيد خورد

 ». دهد پيروز سازد يا شكست
 آنها   اجير آردن  بابت هآی  پول پس«:  امصيا گفت9

:  داد  مرد خدا جواب آن» شود؟ ی م  چه ام پرداخته
 ». تو بدهد  به  از اين  بيش خداوند قادر است«
را ی  اسرائيلء  اجير شده  امصيا سربازان پس10

  اين.  بازگردند هايشان  خانه  آرد تا به مرخص
   و آنها در شدت  آنها را برانگيخت  خشم موضوع
 .خود بازگشتندی ها  خانه  به غضب

 ء دره «  خود را به  سپاه  امصيا با شجاعت آنگاه11
ها را  ی هزار نفر از ادوم برد و در آنجا ده»  کنم

  ، به  هزار نفر ديگر را گرفته  امصيا ده سپاه12.  آشت
 زير  بردند و آنها را از آنجا بهی پرتگاهی باال

،   افتاده پايين ی سنگها تختهی  بر رو انداختند آه
 .شدندی متالش

 امصيا آنها  آهی  اسرائيل ، سربازان  ضمن در اين13
  يهودا آهی  شهرها  بود، به  بازگردانده  وطنشان را به
 بردند   قرار داشتند، هجوم  و سامره  حورون  بيت بين

 بسيار با خود  هزار نفر را آشتند و غنيمت  و سه
 .بردند

 از آشتار   مراجعت ام هنگ پادشاهی امصيا14
 و با خود   گرفته  از دشمن را آهی ها، بتهاي یادوم
   و آنها را سجده  برپا داشت  خدايان  بود بعنوان آورده

، خداوند   عمل اين15. آنها بخور سوزانيدی نمود و برا
  آن. نزد امصيا فرستادی نبک  آورد و او ي  خشم را به
ی  آرد را پرستشی نچرا خدايا«:   امصيا گفت بهی نب
 » تو برهانند؟  خود را از دست نتوانستند قومی  حت آه
؟  ام مگر از تو نظر خواسته«:  داد  جواب پادشاه16

 »! تو را بكشند دهم یواال دستور م!  شو ساآت
 داد و از نزد او   پادشاه  اخطار را به اينی  نب آن

را از  تو   گرفته  خدا تصميم  آه دانم ی م حال«:  رفت

و ی ا  نموده  بتها را سجده  بردارد، زيرا اين ميان
 ».ی مرا نپذيرفت نصيحت

 
   با اسرائيل جنگ

 )20-8: 14   پادشاهان دوم(
   خود به  مشاوران  يهودا با مشورت امصيا، پادشاه17

)  ييهوء پسر يهوآحاز، نوه (  اسرائيل ، پادشاه يهوآش
 . داد  جنگ اعالن

:  امصيا را داد  جواب  مثل  با اين اه پادش اما يهوآش18
 سرو   يک درخت  خار بهء ، يک بوته روزی در لبنان«

ولی » .  زنی بده  به  پسر من  رابه دخترت«:  آزاد گفت
 حيوانی وحشی از آنجا عبور   وقت  در همين درست

   ادوم تو از فتح19.  نمود  خار را پايمال آرد و آن
   تو نصيحت بالی، اما به ی خود م ای و به مغرور شده

.  درگير نشوی  بمانی و با من  در سرزمينت  آه آنم می
   تمام  تو و قومت  زيان  به خواهی آاری آنی آه چرا می
 »شود؟

 نداد زيرا خدا  او گوشی  حرفها امصيا بهی ول20
  ادومی  بتها  پرستش  سبب  او را به  بود آه دادهی ترتيب
  ، پادشاه  يهوآش پس21. د نابود آن  دشمن بدست

 در  جنگ.  آرد  جنگء  خود را آماده  سپاه اسرائيل
  سپاه22.  يهودا، درگرفتی از شهرهای ، يك شمس بيت

خود ی  شهرها  به  خورد و سربازان يهودا شكست
، امصيا )  اسرائيل پادشاه ( يهوآش23. فرار آردند

.  برد يم اورشل ، به پادشاِه مغلوِب يهودا را اسير آرده
 ء  را از دروازه  حصار اورشليم دستور داد آه  يهوآش
 متر   حدود دويست  طولش  آه  زاويهء  تا دروازه افرايم

 و   گرفت را گروگانی ا او عده24.  بكوبند بود در هم
ی  نگهدار  خدا را آهء  خانه  و لوازم  طال و نقره تمام

ی ها خزانه ی بود و نيز موجود  عوبيد ادومء آنها بعهده
 .  بازگشت  سامره ، به را برداشتهی  سلطنت آاخ

   ديگر هم  سال  پانزده  يهوآش امصيا بعد از مرگ25
   سلطنت  رويدادهای دورانء  بقيه شرح26. زندگی آرد

   پادشاهان تاريخ « امصيا، ازابتدا تا انتها، در آتاب
امصيا از 27.   است  شده نوشته»  يهودا و اسرائيل

   او توطئه  عليه  و در اورشليم وی خداوند برگشتپير
 او را  ، ولی دشمنانش  گريخت  الآيش چيدند و او به
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 را  اش  جنازه سپس28 در آنجا او را آشتند؛   آرده تعقيب
 آوردند و او را در   اورشليم ، به  گذاشته روی اسب
 .  آردند  سلطنتی دفن آرامگاه

 
  يهودا عزيا، پادشاه

 )7-1: 15، 22-21: 14  ادشاهان پ دوم(

  بود  ساله  شانزده  يهودا، عزيا را آه مردم
.  خود ساختند  امصيا پادشاه بجای پدرش

 را برای يهودا   شهر ايلت  پدرش  از مرگ عزيا پس2
   و دو سال او پنجاه3.  را بازسازی آرد  و آن  گرفت پس

شليمی  يكليای اور مادرش. ( نمود  سلطنت در اورشليم
 در نظر خداوند   امصيا آنچه او مانند پدرش4.) بود

 مشاور  تا زمانی آه5. داد  می  بود انجام پسنديده
آرد   بود، او از خدا پيروی می روحانی او، زآريا زنده
 . ساخت  می و خدا نيز او را موفق

   را گرفت  و شهر جت ها رفت  فلسطينی  جنگ عزيا به6
 و اشدود  رد و با شهرهای يبنه آ  را خراب و حصار آن
 اشدود و ء  در ناحيه سپس.  نمود  عمل  طريق نيز بهمين
.  ای ساخت  شهرهای تازه های ديگر فلسطين قسمت

ها ياری نمود،   با فلسطينی  او را در جنگ  فقط خدا نه7
ها نيز وی   و معونی  در نبرد با عربهای جوربعل بلكه

 او   به  و خراج جها با عمونی8. را امداد فرمود
 زيرا او   يافت  او تا مصر شهرت پرداختند و نام می

 . بود بسيار نيرومند شده
 ء ه، درواز  زاويه ء نزد دروازه عزيا در شهر اورشليم9

ی ها پيچيد قلعه ی م  حصار اورشليم آهی  و جاي دره
   درصحرا برجها ساخت همچنين10. بنا آردی محكم
ها،  يرا در دشتها و درهبسيار آند زی ها و چاه
عالقمند ی  آشاورز عزيا به.  بسيار داشتی ها گله

ی ها و دشتها  تپه ء در دامنه  جهت  همين بود و به
 . داشتی فراوانی ها و تاآستانها حاصلخيز، مزرعه

   شده تشكيلی ا  آزموده  جنگ  عزيا از سربازان سپاه11
و معسيا، دربار ی ، منش ئيل ی، يع  جنگ در زمان. بود

   را به  بود، سپاه از درباريانی  يك  حننيا آه معاون
دو هزار و 12. ديدند ی م ، سان  آرده  تقسيم چند دسته

ها را   دسته اينی ، فرمانده  قبايل ششصد نفر از سران
 307ر500 آنها از   زيردست سپاه13.  داشتند بعهده

  ادشاه از پ  با شجاعت  بود آه  شده  تشكيل  زبدهسرباز
  تمامی عزيا برا14. آردند ی م  دفاع  دشمن در مقابل
   و فالخن ، آمان خود، زره ، آاله  سپر، نيزه افراد سپاه

 ء بوسيلهی هاي  دستور او منجنيق به15.  آرد تهيه
 شد تا با آنها از   ساخته  ماهر در اورشليم صنعتگران

  دشمنی  بسو برجها و باروها تير و سنگی باال
ی  و قو  او بسيار معروف  ترتيب  اين به.  آنند ابپرت

 .آرد یمک را آمی شد، زيرا خدا و
 

   عزيا بخاطر غرورش مجازات
او .  غرور و تباهی او گرديد  عزيا باعث اما قدرت16

 بخور   آن  خداوند شد و شخصًا بر قربانگاهء وارد خانه
 بر ضد خداوند، خدای خود   وسيله  اين سوزانيد و به

 با   اعظم  سر او عزريا، آاهن پشت17.  شد  گناه مرتكب
 بودند وارد   مردانی شجاع  همه  ديگر آه هشتاد آاهن

   مخالفت  به با عزيای پادشاه18   خداوند شدهء خانه
 بخور برای  ای عزيا، سوزاندن«: پرداختند و گفتند

   نسل  آاهنانء  وظيفه  فقط اين!  خداوند آار تو نيست
از . اند  شده * منظور تقديس  برای همين  آه  است هارون

  ای و خداوند از اين  آرده  گناه  شو، چون اينجا خارج
 ». تو خشنود نخواهد شد عمل

 بود غضبناک   بخور ايستاده  آنار قربانگاه عزيا آه19
   داشت دست  در  بخوری را آه  ظرف شد و نخواست

 در   جذام  مرض گهان نا  هنگام در اين.  بگذارد بر زمين
 ديگر وقتی  عزريا و آاهنان20! پيشانی او ظاهر شد

او خود نيز .  بردند  او را بيرون  را ديدند، با شتاب اين
 شود،   خدا خارجء  زودتر از خانه  هر چه خواست می

 . بود  آرده زيرا خداوند او را مجازات
بود و در ی  جذام  تا روز وفاتش پادشاهی عزيا21

 ء  خانه  به  نداشت برد و اجازه ی تنها بسر می،ا خانه
 را   امور مملكت  يوتام پسرش. خداوند وارد شود

 . آرد ی م اداره
 عزيا، از   سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح22

  نوشته)  پسر آموص(ی نبی  اشعيا ابتدا تا انتها، توسط
ی ام جذ ، با اينكه  يافت عزيا وفاتی وقت23.   است شده

                                                 
 . اختصاص دادن و مقدس ساختن،تقديس يعنی جدا کردن   *
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سپردند و ک  خا بهی  سلطنت بود، او را در آرامگاه
 .  گرفت  دست  را به  سلطنت  يوتام پسرش

 
  يهودا ، پادشاه يوتام

 )38-32: 15   پادشاهان دوم(

  بر تختی  سالگ  و پنج  بيست  در سن يوتام
   در اورشليم  سال  و شانزده  نشست سلطنت

 و دختر  داشت   يروشا نام مادرش. ( نمود سلطنت
 در نظر   عزيا آنچه او مانند پدرش2) . بود صادوق

داد اما مانند او با  ی م  بود انجام خداوند پسنديده
با .  نشد  گناه  خداوند مرتكبء  بخور در خانه سوزاندن
 .دادند ی م  فساد ادامه  هنوز به  مردم اينحال

رد و  خداوند را بازسازی آء بااليی خانهء  دروازه يوتام3
   داشت  نام  عوفل  را آه  از حصار اورشليم  قسمت آن

   يهودا شهرها ساخت در آوهستان4. تعمير اساسی نمود
 . آرد ها و برجها درست ها، قلعه و در جنگل

 داد   شد و آنها را شكست ها وارد جنگ یاو با عمون5
 1000،   نقره آيلوگرم 3ر400  ، ساليانه  سال و تا سه

،  يوتام6.   گرفت  جو از آنها باج تن 1000و    گندم تن
خود با ی شد، زيرا از خداوند، خدای  قدرتمند پادشاه
 .آرد یمی پيروی وفادار

  ، فتوحات  يوتام  سلطنت  رويدادهای دوران ء بقيه شرح7
 و   اسرائيل  پادشاهان تاريخ «  در آتاب واعمالش

   و پنج ست بي  در سن يوتام8.   است  شده نوشته» يهودا
  در اورشليم   سال  رسيد و شانزده  سلطنت سالگی به

 خاک   به وقتی مرد، او را در اورشليم9. پادشاهی آرد
 . شد  آحاز بجای او پادشاه سپردند و پسرش
  يهودا آحاز، پادشاه

 )5-1: 16   پادشاهان دوم(

  شد و  سالگی پادشاه  بيست آحاز در سن
او .  آرد  سلطنت يم در اورشل  سال شانزده

.  خداوند رفتار ننمود  ميل  داود مطابق مانند جدش
. پرستيد  می ، بت  اسرائيل  پيروی از پادشاهان آحاز به2
 در آنجا برای   فقط  و نه  رفت  هنومء  دره او حتی به3

  زنده  خود را نيز زنده  پسران بتها بخور سوزاند، بلكه
  هايی بود آه  قوم  رسم اين.  و قربانی بتها آرد سوزانيده

  اسرائيل  بنی ، به  را از آنها گرفته خداوند سرزمينشان

ها و بلنديها و  های روی تپه آحاز در بتخانه4.  بود داده
  به5.  سبز قربانی آرد و بخور سوزانيد زير هر درخت

 داد او را   اجازه  سوريه  پادشاه  خداوند به  علت همين
  ، به  را اسير آرده يادی از قومش ز  دهد و عده شكست
 زيادی از ء  نيز عده  اسرائيل سربازان.  ببرد دمشق

  ، پادشاه)پسر رمليا ( فقح6.  آحاز را آشتند سربازان
 هزار نفر از   در يک روز صد و بيست اسرائيل
 يهودا از خداوند،   زيرا مردم  يهودا را آشت سربازان

 يک جنگاور  سپس7.  بودند  برگشته خدای اجدادشان
 زآری، معسيا پسر   نام  به اسرائيلی از اهالی افرايم

   را آه  امور دربار و القانه  سرپرست آحاز و عزريقام
  سپاهيان8.  رساند  قتل  بود به  مملكت  دوم شخص
 يهودی را اسير ء  و بچه  هزار زن  نيز دويست اسرائيل
   بودند به ورده آ  چنگ  به  فراوانی آه ، با غنيمت آرده
 . بردند  اسرائيل  پايتخت سامره

 
  یعوديد نب

   بود به  در سامره خداوند آهی عوديد، نبی ول9
گشتند  ی باز م  از جنگ  آه  اسرائيل  سپاهيان مالقات
اجداد ی خداوند، خدا! ببينيد«:   آنها گفت  و به رفت

 شما بر آنها   شد و گذاشت شما بر يهودا خشمگين
 آنها تا ء شما آنها را آشتيد و نالهی شويد، ولپيروز 
و   زنها خواهيد اين ی م حاال هم10.   است  رسيده آسمان
 و  ايد غالم  و يهودا آورده  از اورشليم ها را آه بچه

 خود شما  آنيد آه یآيا فكر م. آنيز خود سازيد
  خود گناهی تقصير هستيد و بضد خداوند، خدا یب

   اسيران  دهيد و اين  گوش  من رف ح به11؟ ايد نكرده
  هايشان  خانه  خود شما هستند به  بستگان را آه

 خداوند بر شما   خشم  آتش  اآنون بازگردانيد، زيرا هم
 ».  است ور شده شعله

 از  آهی  نيز با سپاهيان  افرايمء  قبيله از سرانی بعض12
  آنها عبارت.  آردند  بودند مخالفت  بازگشته جنگ
، برآيا پسر  عزريا پسر يهوحانان: ند ازبود

. ی و عماسا پسر حدال ، يحزقيا پسر شلوم مشليموت
 را   اسيران نبايد اين«:  گفتند  آنان  اعتراض ايشان13
 آار را بكنيد ما در نظر  اگر اين.  اينجا بياوريد به

 بار  خواهيد به یآيا م.  بود خداوند مقصر خواهيم
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ی برای  آافء  اندازه  ما به ما بيافزاييد؟ گناهان
 ». ايم  خدا قرار گرفته  مورد خشم گناهانمان

   آورده  و غنايمی را آه  اسيران  تمام  سپاهيان پس14
 واگذار آردند تا   خود و رهبرانشان  قوم بودند به
 قبًال   چهار نفری آه آنگاه15.  بگيرند  آنها تصميمء درباره
   را بين  شده  گرفته يمت شد، لباسهای غن  برده نامشان
 دادند و   و آب ، نان  آنها آفش  آردند و به  توزيع اسيران

   ضعيف  آسانی را آه سپس.  را بستند زخمهای بيماران
   به  شهر اريحا آه ، آنها را به  سوار آرده بودند بر االغ
 بردند  هايشان  بود، نزد خانواده  معروف شهر نخلستان

 . بازگشتند  سامره و خود به
 

 خواهد یمک آحاز از آشور آم
 )9-7: 16   پادشاهان دوم(

 تا   آشور خواست  يهودا از پادشاه آحاز، پادشاه17و16
 بجنگند، زيرا   ادوم ، با سپاهيان متحد شدهی با و
از ی  و بسيار  آرده  يهودا حمله  به ها دوباره یادوم

  در ضمن18.  بودند بردهی  اسير يهوديها را به
يهودا و ی  در دشتها آهی  شهرهاي ها نيز به یفلسطين

 آوردند و   بودند هجوم  سرزمين  اين در جنوب
، جمزو و  ، سوآو، تمنه ، جديروت ، ايلون شمس بيت

   آنها را گرفتند و در آنها ساآن اطرافی روستاها
 آحاز، يهودا را دچار   سبب خداوند به19. شدند

   خداوند گناه  به ت آرد، زيرا آحاز نسب مصيبت
ی اما وقت20.  آشاند  گناه ورزيد و يهودا را نيز به

 آحاز  بهک آمی  آشور آمد، بجا  فالسر، پادشاه تغلت
هر چند 21. و دردسر او شدی  ناراحت ، موجب پادشاه

  آاخی ها  خداوند، خزانهء  خانهء آحاز طال و نقره
ی  ول او داد،  را به  قوم سرانی ها و خانهی سلطنت
 . نداشتی ا فايده

 
  آحاز گناهان

   از پيش ، بيش  مشكالت  اين آحاز با وجود تمام22
ی بتهای او برا23.  ورزيد  خداوند گناه  به نسبت
 بتها  آرد اين ینمود زيرا فكر می  قربان سوريه
  پس.  دهند اند تا او را شكست آردهک ها را آم یسور
ی ول. آنندی و را يارآرد تا ای آنها قربانی  برا او هم

.  او شدند  قوم آحاز و تمامی  نابود  بتها باعث همين
  ، در هم  خدا را گرفتهء  خانه  و لوازم آحاز ظروف24

ی  تا ديگر آس  خداوند را بست ءخانهی آوبيد و درها
ی  برا  اورشليمء  نكند و در هر گوشه در آنجا عبادت
ی  شهرهاازک در هر ي25.  بنا آرد بتها قربانگاه
بتها ی  و برا ها ساخت تپهی بر باالی هاي يهودا بتكده

ی  خداوند، خدا  خشم  طريق  اين بخور سوزانيد و به
 .  را برانگيخت اجدادش

 آحاز و   سلطنت دورانی  رويدادهاء  بقيه شرح26
  تاريخ « او، از ابتدا تا انتها، در آتابی آارها

ی وقت27.   است شده  نوشته»   يهودا و اسرائيل پادشاهان
   آردند، اما نه  دفن آحاز مرد، او را در شهر اورشليم

   حزقيا بر تخت  پسرش  سپس.ی سلطنت در آرامگاه
 .  نشست سلطنت

 
  يهودا حزقيا، پادشاه

 )3-1: 18   پادشاهان دوم(

  پادشاهی  سالگ  و پنج  بيست حزقيا در سن
  م در اورشلي  سال  و نه يهودا شد و بيست

 و دختر زآريا   داشت  ابيا نام مادرش. ( آرد سلطنت
 خداوند رفتار   ميل  داود مطابق او مانند جدش2) .بود
 .آرد یم
 

 سازد ی خدا را برقرار مء  در خانه حزقيا عبادت
 ء خانهی  خود، درها  سلطنت  اول  ماه حزقيا در همان3

او 4.  گشود و آنها را تعمير آرد خداوند را دوباره
ی  شرق  را احضار آرد تا در حياط  و الويان آاهنان
  در آنجا جمعی وقت5.  آنند  خدا با او مالقاتء خانه

 :  گفت  ايشان شدند به
 آنيد و * خود را تقديس.  دهيد  گوش  من ها به ای الوی«

 را پاک نماييد و هر چيز   خداوند، خدای اجدادتانء خانه
 ما در  زيرا پدران6.  بريزيد  بيرون ناپاک را از قدس

. اند  بزرگی شده  گناه  مرتكب حضور خداوند، خدايمان
 او   عبادتگاه  او را ترک نمودند و بهء آنها خداوند و خانه

   خدا را بستند و چراغهايشء درهای خانه7.  آردند اهانت

                                                 
 . اختصاص دادن و مقدس ساختن،تقديس يعنی جدا کردن   *
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 بخور  در آنجا برای خدای اسرائيل.  آردند را خاموش
، بطوری  بنابراين8. نكردند  نسوزاندند و قربانی تقديم

آنيد، خداوند بر يهودا و   می  خود مشاهده  با چشمان آه
   آه  آرده  مجازات  و ما را چنان  خشمناک شده اورشليم

   ما در جنگ پدران9.  ايم  شده  عبرت  درس برای ديگران
 . هستند  ما در اسارت  و فرزندان اند و زنان  شده آشته

   با خداوند، خدای اسرائيل  دارم ميم تص ولی اينک من«10
 ما دارد،   به  نسبت  خود آه  تا او از خشم عهد ببندم
   خود غفلت ء وظيفه ، در انجام  من ای فرزندان11. برگردد

   تا او را خدمت  آرده نكنيد، زيرا خداوند شما را انتخاب
 ». بخور بسوزانيد نماييد و در حضورش

ی  آمادگ  عده در آنجا بودند اين  آهی از الويان14و13و12
 : آردند خود را اعالم

پسر  ( و يوئيل) پسر عماسای ( ، محت  قهاتء از طايفه
 ؛)عزريا

پسر (، و عزريا )پسر عبدی (  مراری، قيسء از طايفه
 ؛) ئيل يهلل

پسر  ( و عيدن)  پسر زمه ( ، يوآخ  جرشونء از طايفه
 ؛) يوآخ

 ؛ ئيل یيعو ی ، شمر  اليصافانء از طايفه
 ، زآريا و متنيا؛  آسافء از طايفه
 ی؛ و شمع ئيل ی، يح  هيمانء از طايفه
 . ئيل ی، شمعيا و عز  يدوتونء از طايفه

 آردند و همگی خود   همكار خود را جمع اينها الويان15
 در پيروی از   پادشاه  نمودند و همانطور آه را تقديس

 پاک   به ود، شروع ب  دستور داده  ايشان  خداوند به آالم
 خداوند  ء خانه  داخل آاهنان16.  خداوند آردند ءسازی خانه

 در   اشياء ناپاک را آه ءشدند و آنجا را پاک آردند و همه
 شهر   خارج  آنها را به  آوردند و الويان  حياط آنجا بود به
   آار، در روز اول اين17.  ريختند  قدرونء  دره بردند و به

   حياط  آشيد تا به  روز طول  شد و هشت وع شر  اول ماه
 پاک   صرف  روز ديگر هم بيرونی رسيدند و هشت

 خداوند  ء آار پاک سازی خانه پس.  نمودند سازی حياط
 . آشيد  روز طول  شانزده رفته هم روی

 
  خدا ءخانهی بازگشاي

 حزقيای   سلطنتی رفتند و به  آاخ  به  الويان سپس18
  ءما آار پاک سازی خانه«: ، گفتند داده   گزارش پادشاه

 و   آن های سوختنی و لوازم  قربانی خداوند و قربانگاه
.  ايم  آرده  را تمام  آن  و لوازم  مقدس  ميز نان همچنين

   بستن ، هنگام  آحاز پادشاه ای آه  و اثاثيه  اسباب تمام19
  ره بود، ما آنها را دوبا  برده  خدا از آنجا بيرونء خانه

 در آنار   و اآنون  آرديم ، تقديس سرجای خود گذاشته
 ». خداوند قرار دارند قربانگاه

 شهر   و مقامات  زود حزقيای پادشاه روز بعد، صبح20
  ، هفت  قوچ  گاو، هفت و هفت21 خداوند رفتند ء  خانه به
 و   سلطنت  خاندان  گناهانء  بز نر برای آفاره  و هفت بره
 . خدا آوردند ء خانه نيز تقديس يهودا و  قوم

 بودند دستور داد   هارون  از نسل  آه  آاهنان حزقيا به
. آنندی  خداوند قربان قربانگاهی  را رو حيوانات

  ها را سربريدند و آاهنان  گاوها، قوچها و بره پس22
  سپس23.  پاشيدند  را بر قربانگاه  حيوانات خون
 و  بحضور پادشاه   گناهء  آفاره نر را جهتی بزها

خود را بر آنها ی  دستها  شهر آوردند و ايشان مقامات
  نر را سر بريدند و خونی  بزها آاهنان24. گذاشتند

 بر   اسرائيل  قوم  تمام  گناهء  آفاره آنها را جهت
ی  بايد برا  بود آه  گفته پادشاه  پاشيدند زيرا قربانگاه

   تقديم گناهی بانو قری سوختنی  قربان اسرائيل ی بن تمام
 .شود

  بهی  نب  جاد و ناتان  خداوند توسط آهی  دستور طبق25
 را با   نوازنده  بود، حزقيا الويان  داده داود پادشاه

.   خداوند گماشتء سنجها، بربطها و عودها در خانه
 با  ، و آاهنان داود پادشاهی  موسيق  با آالت الويان26

 حزقيا دستور داد  نگاهآ27.  ايستادند شيپورها آماده
.  آنند  خداوند تقديم را بهی سوختنی ها یقربان
   شروع  شد نوازندگان شروعی  قربان  تقديم آهی هنگام

 شيپورها و   با آهنگ  آردند و سرايندگان  نواختن به
 خداوند  در وصفی سرودهايی  موسيق ساير آالت
  ايندگان سرء  دستهی، قربان  مراسم تا پايان28. سراييدند
  شيپورها سرود خواندند و تمامی  با صدا همراه

،   مراسمء در خاتمه29.  آردند ، خدا را پرستش جماعت
  ، خداوند را ستايش  زانو زده  حاضرين  و تمام پادشاه
   به  قوم  و بزرگان پادشاهی  حزقيا  از آن پس30. نمودند
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  فداود و آسای  با مزمورها  دستور دادند آه الويان
ی  با شاد الويان.  خداوند بسرايند در وصفی نب

 . آردند  خداوند را پرستش سرود خواندند و زانو زده
 خود را برای خداوند   آه حال«:   گفت  مردم حزقيا به31

ها و هدايای شكرگزاری خود  ايد، قربانی  آرده تقديس
ها و   قربانی  مردم پس» . خداوند بياوريدء  خانه را به
  ی شكرگزاری آوردند و بعضی نيز داوطلبانههدايا

.  آردند حيواناتی برای قربانی سوختنی تقديم
   بره  و دويست  هفتاد گاو، صد قوچ رفته هم روی33و32

 هزار  برای قربانی سوختنی و ششصد گاو و سه
ولی 34.  شد  هدايای شكرگزاری تقديم گوسفند بعنوان

   شدن  تا آماده راين بود، بناب  آم تعداد آاهناِن آماده
   را آمک آردند تا تمام  ايشان  ديگر، الويان آاهنان
 بيشتر از  الويان. ( آنند های سوختنی را ذبح قربانی
 بر  عالوه35.)  آمادگی داشتند  برای خدمت آاهنان
های سالمتی و  ، قربانی های سوختنی فراوان قربانی

 . شد هدايای نوشيدنی تقديم
  عبادتی  برا  خداوند دوبارهء ، خانه  ترتيب  اين به

 بودند   توانسته  از اينكه  قوم حزقيا و تمام36.  شد آماده
 آنند، بسيار  آار را تمامی  زود  اين خدا بهک  آم به

 . بودند خوشحال
 

 گيرد ی م  را جشن حزقيا عيد پسح
 سراسر  بهی هاي ، نامه پادشاهی حزقيا

   افرايم  قبايلو يهودا و مخصوصًا  اسرائيل
   اورشليم  نمود تا به  را دعوت فرستاد و همهی و منس

خداوند، ی  را برا  خداوند عيد پسح ءبيايند و در خانه
   و مقامات پادشاه3و2.  بگيرند  جشن اسرائيلی خدا

 با   از مشورت  پس  اورشليم  جماعت و تمامی مملكت
  وقت ی را بجا  عيد پسح  گرفتند مراسم  تصميم هم

 برگزار   دوم  بار در ماه ، اين  اول  در ماه  آن معمول
   زمان در اينی  آاف  آاهنان  بود آه  اين علت. نمايند
   نشده  جمع  نيز در اورشليم  بودند و قوم  نشده تقديس
   جماعت  و تمام  پادشاه  با توافق  تصميم اين4. بودند

   تا بئرشبع ان، از د  سراسر اسرائيل  به پس5. اخذ شد
   اورشليم  آردند تا به  را دعوت  فرستادند و همه پيغام

  اسرائيلی خداوند، خدای  را برا بيايند و عيد پسح

 را بر   آن بود آهی  زياد زيرا مدت.  بگيرند جشن
   نگرفته جشنی  جمع ، بطور دسته  شريعت اساس
 .بودند

ها  با نامه   مملكت  و مقامات  پادشاه  از طرف قاصدان6
ها   نامه متن.  شدند  و يهودا اعزام  سراسر اسرائيل به

، بسوی خداوند، خدای  اسرائيل ای بنی«:  بود چنين
 آنيد، تا او نيز   بازگشت  و يعقوب  و اسحاق ابراهيم

   پادشاهان  از چنگ  آه  قوم بسوی شما بازماندگان
مانند 7.  نمايد ايد، بازگشت  بدر برده  سالم آشور جان

 خداوند،   به  نسبت  خود نباشيد آه  و برادران پدران
دانيد   می  آردند و بطوری آه  گناه خدای اجدادشان

 از   آنها ياغی نباشيد، بلكه مثل8.  شدند  مجازات بشدت
 را تا   آن  او بياييد آه ء خانه  نماييد و به خداوند اطاعت

ای خود را  و خداوند، خد  است  فرموده  ابد تقديس به
اگر شما 9.  او از شما برگردد  آنيد تا خشم عبادت

   و فرزندان  نماييد، برادران بسوی خداوند بازگشت
 را   ايشان گيرند آه  آسانی قرار می شما مورد لطف

.   باز خواهند گشت  سرزمين  اين اند و به اسير آرده
 و اگر   است  و مهربان زيرا خداوند، خدای شما رحيم

 نماييد او شما را خواهد  بسوی او بازگشتشما 
 ». پذيرفت

تا ی  و منس  شهر از افرايم ، شهر به  قاصدان پس10
  در اآثر جاها با ريشخند و اهانتی ول.  رفتند زبولون
 وی اشير، منسی ها اما از قبيله11.  شدند  مواجه مردم

.  آمدند  اورشليم  نمودند و به اطاعتی ا  عده زبولون
 را متحد   قوم  يهودا نيز خدا تمام رزميندر س12

   از جانب  را آه  و مقامات  پادشاه  تا فرمان ساخت
 . آنند خداوند بود اطاعت

   جمع  در شهر اورشليم  دوم در ماهی  عظيم گروه13
،   برخاسته ايشان14.  بگيرند  را جشن شدند تا عيد پسح

و ی ا قربانآنهی  رو  را آه اورشليمی ها  قربانگاه تمام
 ء  دره  به  آوبيده شد در هم ی م  بتها تقديم بخور به
 . ريختند قدرون

 را  عيد پسحی ها ، بره  دوم  ماه در روز چهاردهم15
   مراسم انجامی  برا آهی  و الويان آاهنان. سربريدند

خود را ی ، فور  آشيده  بودند، خجالت  نشده آماده
آنها 16.  شدند مشغولی  قربان  تقديم  آردند و به تقديس
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   است  مرد خدا آمدهی، موس  در تورات آهی با ترتيب
  را آهی ، خون  خود ايستادند و آاهنان سر خدمت

 . پاشيدند  دادند، بر قربانگاه  ايشان  دست  به الويان
،  های افرايم  از سرزمين  آه  زيادی از قومء عده19و18و17

 و   طهارت ند مراسم بود  آمده منسی، يساآار و زبولون
های  توانستند بره  بودند و نمی  را بجا نياورده تقديس

 آار را   مأمور شدند اين  الويان  آنند، پس خود را ذبح
 نيز برای  حزقيای پادشاه.  دهند  انجام برای ايشان

 را بخورند،   دعا آرد تا بتوانند خوراک عيد پسح ايشان
 دعا   حزقيا چنين. بود  شريعت  برخالف هر چند اين

، خدای اجداد ما، هر آسی  ای خداوند مهربان«: آرد
 قصد دارد تو را پيروی نمايد ولی شرعًا خود را  را آه

،   است  نكرده  تقديس  مراسم  در اين برای شرآت
خداوند دعای حزقيا را شنيد و آنها را 20» .بيامرز
  ح روز عيد پس  هفت اسرائيل  بنی پس21.  نكرد مجازات

 . گرفتند  جشن  در شهر اورشليم را با شادی فراوان
ی  موسيق  هر روز با آالت  و آاهنان ضمنًا الويان

 از  پادشاهی حزقيا(22. آردند ی م خداوند را ستايش
   داده  انجام را خوبی  عبادت  مراسم آهی  الويان تمام

 عيد برقرار   روز مراسم هفت.) آردی بودند قدردان
 آردند و خداوند،  تقديمی سالمتی ها یقربان  قوم. بود
 . نمودند  را ستايش اجدادشانی خدا

 گرفتند عيد  ، تصميم  از مشورت  پس  جماعت تمام23
  هفت  ی با شاد  يابد؛ پس  روز ديگر ادامه  هفت پسح

حزقيا هزار 24.  گرفتند  عيد را جشن روز ديگر اين
   جماعت بهی قربانی  هزار گوسفند برا گاو و هفت

 هزار  نيز هزار گاو و دهی  مملكت مقامات. بخشيد
از ی  زيادء  عده  هنگام در اين.  آردند گوسفند هديه

 . نمودند  نيز خود را تقديس آاهنان
ی  و آنان  و الويان  با آاهنان  يهودا، همراه  مردم تمام25
   بودند، و نيز غريبان  آمده  اسرائيل  از مملكت آه

  اورشليم26. آردند یمی  و يهودا، شاد ئيل اسرا ساآن
   روز، چنين  تا آن  پسر داود پادشاه  سليمان از زمان
 و  ، آاهنان در خاتمه27.  بود بخود نديدهی روز شاد
آنها ی  دادند و خدا دعا  را برآت ، قوم  ايستاده الويان

 . فرمود  شنيد و اجابت  خود در آسمان را از قدس
 

 حزقيای  روحان اصالحات
  هايی آه ، اسرائيلی  عيد پسح بعد از پايان
 بودند   آمده  اورشليم  در عيد به برای شرآت

 و منسی رفتند و  ، افرايم  شهرهای يهودا، بنيامين به
 بتها،  ، تمام  آرده ها را ويران های روی تپه بتكده

   را درهم آور اشيره های شرم ها و مجسمه قربانگاه
 .های خود بازگشتند  خانه  همگی به سسپ. آوبيدند

   نوع  را برحسب  و الويان آاهنانی ها حزقيا دسته2
.  قرار داد  سر خدمت  داشتند دوباره آهی خدمت

ی ها ی قربان تقديم:  بودند از  عبارت  ايشان خدمات
  مراسمی  رهبری،سالمتی ها یو قربانی سوختن
 ء نه سرود در خا و خواندنی و شكرگزاری عبادت
 و  صبحی سوختنی ها یقربانی  برا همچنين3. خداوند

  ماهی ها  و جشن سبتی روزهای ها یعصر، قربان
   خداوند مقرر شده  در تورات نو و ساير عيدها آه

.  آرد هديهی  خود حيوانات  از اموال بود، پادشاه
 بتوانند   و الويان  آاهنان اينكهی ، برا  بر اين عالوه4

 در  باشند آهی ا  وظيفه  انجام شغول م  وقت تمام
   بود، از مردم آنها مقرر شدهی  خدا برا تورات
   و الويان  آاهنانء  مقرر شده  تا سهم  خواست اورشليم
،   پادشاه  صدور فرمان  محض به5.  آنها بدهند را به
،  ، شراب نوبر غلهی  سخاوتمند  با آمال  اسرائيل مردم
   محصوالت تمامک  ي  نيز ده و  و عسل  زيتون روغن
  آهی  آسان تمام6.  آردند ، هديه  خود را آورده زمين

ها و  گلهک ي   بر ده  بودند عالوه در يهودا ساآن
ی ديگر آوردند و برای هدايای ها، مقدار زياد رمه

   آار را از ماه اين7.  آردند خود وقفی خداوند، خدا
.  رساندند  پايان  به  هفتم  آردند و در ماه  شروع سوم

 هدايا را   آمدند و اين  قوم حزقيا و بزرگانی وقت8
  قومی  گفتند و برا ديدند خداوند را شكر و سپاس

 . طلبيدند  برآت اسرائيل
 آرد،   هدايا سؤالء  درباره  و الويان حزقيا از آاهنان9

 بود   صادوقء  از طايفه ، آه  اعظم و عزريا، آاهن10
   آردند به  شروع  مردم آهی وقتاز «:  داد جواب
 خداوند، ما از  ء خانه بهی خوراآی  هدايا  اين آوردن

ی نيز باقی  و مقدار زياد  و سير شديم آنها خورديم
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   داده  خود را برآت ، زيرا خداوند قوم  است مانده
 ». است

ی  خداوند انبارهايء  در خانه حزقيا دستور داد آه11
 مواد   انبارها، تمام  شدن ه از آماد پس12. بسازند
  مسئوليت.  را در آنجا انبار آردند اهداء شدهی خوراآ
  بود و برادرشی الوی  آننياء انبارها بعهدهی نگهدار
ديگر نيز ی  الو ده13. آرد یمک نيز او را آمی شمع

،   اعظم  و عزريا، آاهن پادشاهی  حزقيا از طرف
.  آنند ر خدمت دو براد  شدند تا زير نظر اين تعيين
،  ، عزريا، نحت ئيل یيح:  بودند از  عبارت  الويان اين

  ، يسمخيا، محت ئيل ی، يوزاباد، ايل ، يريموت عسائيل
 .و بنايا

 ء  دروازه  نگهبان آه)  الویء پسر يمنه(قوری 15و14
.  شد  آاهنان  هدايا در ميان  توزيع شرقی بود، مسئول

،  ، يشوع ، منيامين نعيد:  او اينها بودند دستياران
 شهرهای   هدايا را به ايشان. شمعيا، امريا و شكنيا

   تقسيم  آاهنان های مختلف  گروه  بردند و ميان آاهنان
 را بطور مساوی   پير و جوان آردند و سهم می
 نيز سهمی   آاهنانء  خانواده  به در ضمن16. دادند می
 و  هايشان يفه طا  برحسب  آاهنان نام17.  گرفت  می تعلق
   وظايفی آه  و باالتر نيز برحسب  ساله  بيست  الويان نام

  به18.  بود  شده  داشتند، ثبت های مختلف در گروه
 بود، بطور   شده  ثبت  نامشان های آاهنانی آه خانواده
 خود را   آاهنان شد زيرا اين  می ای داده  سهميه مرتب
 شدند  دی نيز تعيينافرا19.  بودند  خدا آرده  خدمت وقف

   در مزارع  آاهنانی آه تا هدايای خوراآی را بين
   آسانی آه آردند و نيز بين  شهرها زندگی می اطراف
   بود، توزيع  شده  ثبت  الويانء  نامه  در نسب نامشان
 .آنند

 هدايا   در مورد توزيع پادشاهی  حزقيا  ترتيب  اين به20
 در نظر خداوند،   آنچه نمود و در سراسر يهودا اقدام

  او با تمام21.  بود بجا آورد  و درست  پسنديده خدايش
داد  ی م  بود انجام  خدا الزمء خانهی  برا  آنچه  و جان دل

   همين نمود و به یمی  خدا پيرو  و احكام و از شريعت
 . بود  موفق  هميشه جهت

 
 آنند ی م  را محاصره آشوريها اورشليم

  ؛37-35، 19-14: 19، 37-13: 18   پادشاهان دوم(

 )38-8: 37، 22-1: 36اشعيا 

 ، پادشاهی  حزقيا بعد از اصالحاتی مدت
 يهودا   سرزمين  آشور به ، پادشاه سنحاريب

 آرد  حصاردار را محاصرهی  آورد و شهرها هجوم
 .و در صدد تسخير آنها برآمد

   به  قصد حمله  سنحاريب حزقيا فهميد آهی وقت2
  و فرماندهانی  مملكت با مقامات3  را دارد رشليماو

 گرفتند  آنها تصميم.   پرداخت  مشورت  به سپاه
 ء  عده پس4.  شهر را ببندند  بيرون آبی ها چشمه
را ی ها و نهر  آردند و چشمه  را جمع از مردمی زياد
. بود، مسدود ساختندی ها جار  مزرعه  در ميان آه

   آب  آشور به  پادشاه ريمنبايد بگذا«: آنها گفتند
 ».پيدا آندی دسترس

   حصار اورشليمء  شده های خراب  حزقيا قسمت سپس5
او حصار .   برجهايی ساخت را تعمير آرد و بر آن
   به  آرده  حصار اصلی درست ديگری نيز در پشت

  همچنين.  نمود  نيروی دفاعی خود را تقويت  وسيله اين
 نمود و   داود بود مستحكم در شهر  ملو را آه ءقلعه

 شهر  حزقيا مردم6.  ديد  و سپر تهيه تعداد زيادی سالح
 و آنها را در   بر آنها گماشت را فرا خواند و فرماندهان

 آنها   آلمات ، با اين  آرده  شهر جمع  مقابل  وسيع دشت
 : نمود را تشويق

   بزرگ  آشور و سپاه باشيد و از پادشاهی دلير و قو«7
!   تواناتر از اوست  با ماست  آه ترسيد، زيرا آناو ن

آنها ی  خود دارد ول همراهی  بزرگ  آشور سپاه پادشاه8
خود را   ی نيستند، اما ما خداوند، خدا بيشی انسانهاي
ما ی آند و برا یمک  ما آم  به  آه  خود داريم همراه

   قلب  قوت  ايشان  حزقيا به  سخنان اين» .جنگد یم
 .بخشيد

   بزرگ  با سپاه  آشور آه ، پادشاه  سنحاريب آنگاه9
ی  بود، قاصدان  آرده  را محاصره خود شهر الآيش

 در   يهودا آه  نزد حزقيا و مردم  پيام را با اين
 : بودند فرستاد  شده  جمع اورشليم

   چه به: گويد  می ، امپراطور آشور چنين سنحاريب«10
 باقی   در محاصره م در اورشلي ايد آه آسی اميد بسته

 خداوند شما   آه  وعده  با اين حزقيای پادشاه11مانيد؟  می
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خواهد   آشور خواهد رهانيد، می  پادشاه را از چنگ
دارد تا از گرسنگی و تشنگی  شما را آنقدر در آنجا نگه

 معبدهای خدا   تمام  حزقيا نبود آه مگر همين12. بميريد
 يهودا و   آرد و به ها بود خراب  برفراز تپه را آه
   در برابر يک قربانگاه  فقط  دستور داد آه اورشليم
 بخور بسوزانند؟   بر روی آن  آنند و فقط عبادت

 بر سر قومهای   چه  و اجداد من دانيد من مگر نمی14و13
 قومها توانستند   آن  يک از خدايان ؟ آدام ايم ديگر آورده
 آيا فكر  دهند؟ پس   آاری انجام  سرزمينشان برای نجات

   من تواند شما را از چنگ آنيد خدای شما می می
حرفهای .  دهد نگذاريد حزقيا شما را فريب15برهاند؟ 

 مملكتی   هيچ ، خدايان گويم  می باز هم. او را باور نكنيد
   و اجدادم  من  خود را از دست اند قوم  نتواسته تاآنون

   پادشاه قاصدان16» . خدای شما  رسد به برهانند، چه
آميز بسياری برضد خداوند و   اهانت آشور، سخنان

 امپراطور آشور  همچنين17. خدمتگزار او حزقيا گفتند
   برضد خداوند، خدای اسرائيل  مضمون  اين ای به نامه

 ممالک ديگر  خدايان«:  نمود ، او را اهانت نوشته
  برهانند، مسلمًا  من  خود را از چنگ نتوانستند ملت
   خود را از دست  ملت  نخواهد توانست خدای حزقيا هم

 عبری،   زبان  با صدای بلند به قاصدان18» . برهاند من
 بودند تهديد   شده  روی حصار شهر جمع مردمی را آه

  آردند و سعی داشتند آنها را بترسانند و مضطرب می
   گمان قاصدان19. آنند تا بتوانند شهر را بگيرند

 ساير   مانند خدايان  هم خدای اورشليمآردند  می
   اين ؛ به  است  انسان  دستء  و پرداخته آشورها ساخته

 .گفتند  می سخن   چنين  بود آه دليل
)  پسر آموص(ی نبی  و اشعيا پادشاهی  حزقيا سپس20

خداوند نيز 21. طلبيدندک دعا آردند و از خدا آم
   فرماندهانء  آشور و همه فرستاد و سربازانی ا فرشته

   با خفت  سنحاريب پس. آردک  را هال و افسرانشان
 معبد   داخل آهی  و هنگام  خود بازگشت  سرزمين به
.  او را در آنجا آشتند  خودش خود شد، پسرانی خدا

 را از   اورشليم  خداوند، حزقيا و مردم  طريق  اين به22
 داد و در   نجات  و ساير دشمنان  سنحاريب دست
.  برقرار نمود  و امنيت  او صلح ر مملكتسراس

خداوند ی برای ، هداياي  آمده  اورشليم بهی  زيادء عده23

   در ميان پادشاهی ، حزقيا  پس از آن. و حزقيا آوردند
 . قومها بسيار سربلند شد تمام

 
 و غرور حزقيای بيمار

 )8-1: 3،39-1: 38 اشعيا ؛19-12، 3-1: 20   پادشاهان دوم(
. بود بميردک  روزها حزقيا بيمار شد و نزدي ندر آ24

 داد   او نشان  خداوند دعا آرد و خداوند به  درگاه او به
  اما حزقيا مغرور شد و پس25.   شفا خواهد يافت آه

   همين  خدا رفتار نكرد، به  ميل  مطابق از شفايش
   افروخته  او و يهودا و اورشليم  خدا عليه  خشم علت
 از غرور   اورشليم  حزقيا و ساآنان گاهآن26. گرديد

 حزقيا،   حيات  در طول  آردند و در نتيجه خود توبه
 . نشد  خداوند بر آنها نازل غضب

 
  حزقيا   و مقام جاه

  به.  افتخار رسيد  اوج حزقيا بسيار ثروتمند شد و به27
 و   و جواهرات داری طال و نقره دستور او برای نگه

. ، انبارها ساختند قيمتی و سپرهايش و اشياء  عطريات
  ، شراب  غالت  آردن  انبارها برای ذخيره او همچنين28

 و آغلها برای  ها برای حيوانات ؛ طويله  زيتون و روغن
   زيادی به ها و ثروت ها و رمه خدا گله29.  ها ساخت گله

.  داری آنها شهرها ساخت او بخشيد و او برای نگه
 آرد و  درست يک سد  اليی جيحونحزقيا جلو نهر با30
 هر  او به.  شهر داود جاری نمود  غرب  را بسمت  آن آب

 .شد  می زد موفق  می آاری دست
  ء آمدند تا درباره از بابلی فرستادگانی اما وقت31

 آنند، خدا  آسبی  او اطالعات  شفا يافتنء معجزه
   خود را نشان  تا ماهيت  خود واگذاشت حزقيا را بحال
 . استی  آدم  شود چگونه دهد و معلوم

 
  حزقيا مرگ

 )21و20: 20   پادشاهان دوم(
 حزقيا و   سلطنت  رويدادهای دوران ء بقيه شرح32

)  پسر آموص( اشعيای نبی   او در آتاب آارهای خوب
  نوشته»   يهودا و اسرائيل  پادشاهان تاريخ « و آتاب

 بااليی  قسمتوقتی حزقيا مرد او را در 33.   است شده
 خاک   ديگر به  سلطنتی در آنار پادشاهان آرامگاه
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   نسبت  وفاتش  در زمان  يهودا و اورشليم سپردند و تمام
 منسی بر   از او پسرش پس.  آردند  او ادای احترام به

 .  نشست  سلطنت تخت
 

  يهودا  پادشاهی،منس
 )9-1: 21   پادشاهان دوم(

  پنجاه  شد و  پادشاه آه بود   ساله منسی دوازده
 . آرد  سلطنت  در اورشليم  سال و پنج

 خداوند آنها  آهی پرست بتی ها  قوم  قبيح او از اعمال2
آرد و  یمی  بود، پيرو  رانده  بيرون را از آنعان

ی معبدهای منس5و4و3. ورزيد ی م  خداوند گناه  به نسبت
ود  ب  آرده  حزقيا خراب  پدرش ها را آه تپهی باال

 آرد   درست بعلی برای هاي  بنا نمود، قربانگاه دوباره
   و ماه آفتابی منس.   را ساخت آور اشيره شرمی و بتها

آنها ی آرد و برا ی م  را پرستش و ستارگان
 خداوند ء  خانه  و آنها را در حياط ساختی هاي قربانگاه

 خداوند  آهی  و شهر  خانه در همانی قرار داد، يعن
  پسرانی منس6.  بود  خود برگزيده نامی بد برا ا تا به

او .  سوزانيد  هنوم ءدر درهی  قربان خود را بعنوان
  آرد و با احضارآنندگان یمی و فالگيری جادوگر
  او با اين. نمود ی م  مشورت  و جادوگران ارواح
.  آورد  خشم آميز، خداوند را به شرارتی آارها

ی ، يعن اوند گذاشت خدء  در خانه بتک يی حتی منس7
   داود و سليمان  به  آنء  خدا درباره آهی  مكان همان
 و بر   خانه  ابد بر اين  خود را تا به نام«:  بود گفته

   اسرائيل قبايلی  شهرها  از ميان آهی ، شهر اورشليم
  اگر قوم8.  نهاد ، خواهم ام آرده  خود انتخابی برا

ی  موسء  بوسيله  من آهی  و دستورات  از قوانين اسرائيل
  نمايند، بار ديگر هرگز ايشانی  پيرو ام  آنها داده به

  ، بيرون ام  داده  اجداد ايشان  به آهی  سرزمين را از اين
 را   يهودا و اورشليم مردمی منسی ول9» . راند نخواهم
 خداوند آنها را  آهی هاي  آرد و آنها بدتر از قوم گمراه

 . بود، رفتار نمودند نده را  بيرون از آنعان
 

  ی منسء توبه
  خداوند توجهی  اخطارها  او به و قومی منس10
 آشور را فرستاد و   خداوند سپاهيان پس11. آردند ینم

 و زنجير بستند و او را  ، با غل را گرفتهی آنها منس
 شد  در تنگنا بود فروتنی منسی وقت12.  بردند  بابل به

. نمودی  يار  طلب  خويشاجدادی و از خداوند، خدا
 باز   اورشليم او را شنيد و او را بهی خداوند دعا13

ی  منس آنگاه.  او بازگرداند  را به ، سلطنتش آورده
 .  خداست  خداوند فقط برد آه یپ

، منسی حصار بيرونی شهر داود   واقعه بعد از اين14
 تا   است  نهر جيحون  در غرب ای آه را از دره

 را   عوفلء هی و نيز حصار دور تپه ماء دروازه
  او در تمام.  افزود  آن ، بر ارتفاع بازسازی نموده

 نظامی قرار  شهرهای حصاردار يهودا فرماندهان
   خداوند برداشتء  خود را از خانه  بت همچنين15. داد

 ء  خانهء  بر تپه هايی را آه  بتها و قربانگاه و تمام
   آرد و همه  بود خراب  ساخته خداوند و در اورشليم
 خداوند   قربانگاه سپس16.   ريخت را از شهر بيرون

های سالمتی و هدايای  را تعمير آرد و قربانی
   آه  يهودا خواست  نمود و از مردم شكرگزاری تقديم

 باز  اما قوم17.  آنند  را عبادت خداوند، خدای اسرائيل
 برای  قطآردند، ولی ف ها قربانی می  بر باالی تپه هم

 .خداوند، خدای خود
 منسی و نيز دعای او   رويدادهای سلطنتء  بقيه شرح18
   خداوند، خدای اسرائيل  چگونه  خدا و اينكه  پيشگاه به

  تاريخ «  در آتاب ، همه  گفت  انبيا با او سخن توسط
دعای او و 19.   است  شده نوشته»   اسرائيل پادشاهان
، اسامی   و شرارتش ان گناه ، شرح  شدنش مستجاب

آور  ها، بتهای شرم  در آنجا بتكده ها آه مكانهای روی تپه
  تاريخ «  در آتاب نمود، همه  و بتهای ديگر برپا اشيره
   پيش  به  اينها مربوطء  همه البته. (  است  شده نوشته» انبيا

منسی مرد و در 20.)  او بسوی خدا بود از بازگشت
 بجای او   آمون  شد و پسرش  خاک سپرده قصر خود به

 .  نشست  سلطنت  تخت به
 

  يهودا ، پادشاه آمون
 )26-19: 21   پادشاهان دوم(

 يهودا شد و   پادشاه  بود آه  و دو ساله  بيست آمون21
او نيز مانند 22.  آرد  سلطنت  در اورشليم دو سال
ی  ورزيد و برا  خداوند گناه  به نسبتی  منس پدرش
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 آرد و  تقديمی  بود قربان  ساخته  پدرش آهی  بتهاي تمام
  ، درمقابل  پدرش برعكسی ول23. آنها را پرستيد
  خود ادامهی ها  شرارت  به  نشد بلكه خداوند فروتن

 چيدند و او را   بضد او توطئه  افرادش سرانجام24. داد
  ، قاتالن مردم25.  رساندند  قتل  به اش ی سلطنت در آاخ
  او بر تختی  يوشيا را بجا د و پسرش را آشتن آمون

 . نشاندند سلطنت
 

  يهودا يوشيا، پادشاه
 )2-1: 22   پادشاهان دوم(

ی  شد و س  پادشاه  بود آه  ساله يوشيا هشت
او 2.  آرد  سلطنت  در اورشليم سالک ي و
آرد و  ی م  خداوند عمل  ميل  داود مطابق مانند جدش
 .نمود ی م  آامل  خدا اطاعت از دستورات

 
  پرستان  بت  اماآن تخريب

  در سنی  خود، يعن  سلطنت  هشتم يوشيا در سال3
 داود  جدشی از خدای  پيرو بهی  سالگ شانزده
  نمودنک  پا  آرد به  بعد شروع  و چهار سال پرداخت

ی روی ها  او بتكده.یپرست  از بت يهودا و اورشليم
   بتها را از ميان و ساير آور اشيره شرمی ها و بتها تپه

   را خراب بعلی ها  دستور او قربانگاه به4.  برداشت
  آور اشيره شرمی بخور و بتهای ها آردند و قربانگاه

ی ، گرد آنها را رو و ساير بتها را خرد نموده
آردند،  یمی آنها قربانی  برا آهی آسانی قبرها
ی  را رو پرست  بت آاهنانی او استخوانها5. پاشيدند
 يهودا و   وسيله  سوزانيد و بدين خودشان  یها نگاهقربا

 .آردی  را پاآساز اورشليم
 و   و شمعون  افرايمی، منسء قبيلهی  شهرها يوشيا به6
 و در  نيز رفتی  نفتالء  دور افتاده تا سرزمينی حت

او 7.  آار را آرد  نيز همين اطرافی ها آنجا و خرابه
 را  پرستان تبی ها  قربانگاه در سراسر اسرائيل

 و ساير بتها را  آور اشيره شرمی  نمود، بتها منهدم
.   شكست بخور را در همی ها  آوبيد و قربانگاه درهم
 .  بازگشت  اورشليم  به سپس

 
   تورات  آتاب پيدا شدن

 )20-3: 22   پادشاهان دوم(
 خود، بعد از پاآسازی   سلطنت  هجدهم يوشيا در سال8

و معسيا ) پسر اصليا ( ، شافان خداء  و خانه مملكت
 نگار را  وقايع) پسر يوآحاز (  و يوآخ شهردار اورشليم

آنها 9.  خداوند، خدای خود آرد ءمأمور تعمير خانه
. آوری هدايا پرداختند  جمع  آار به  اين برای انجام
 خدا نگهبانی ء  در برابر درهای خانه الويانی آه

   و بقيه  منسی، افرايم ايل قب  مردم دادند هدايايی را آه می
 و   يهودا و بنيامين  ساآنان  و همچنين اسرائيل بنی

گرفتند و نزد حلقيا،   می آوردند، تحويل  می اورشليم
   ناظران  هدايا به  آن سپس11و10. بردند  می  اعظم آاهن

  ، اجرت شد تا با آن  می  خداوند سپردهء ساختمانی خانه
   ساختمانی از قبيل د و مصالحنجارها و بناها را بدهن

 ء ، تير و الوار بخرند و با آنها خانه سنگهای تراشيده
 بودند   آرده  قبلی يهودا خراب  پادشاهان خدا را آه

 .بازسازی آنند
  آردند و آسانی آه  آار می  افراد با صداقتء همه13و12

 و  يحت:  بودند از نمودند عبارت  می بر آار آنها نظارت
 از   مراری؛ زآريا و مشالمء ی الوی از طايفهعوبديا
 برآار   برای نظارت  نوازنده از الويان.   قهاتء طايفه

ای ديگر  عده. شد  می  استفاده  و ساير آارگران باربران
 . بودند  نيز منشی و نگهبان از الويان

   خداوند بيرونء  هدايا را از خانه آهی هنگام14
را ی  موس  تورات ، آتاب عظم ا بردند، حلقيا، آاهن یم
.  بود پيدا آرد  شده  نوشته  خداوند در آن  شريعت آه
  ءدر خانه«:  دربار گفتی ، منش  شافان حلقيا به15

   را به و آتاب» ! ام  را پيدا آرده  تورات خداوند آتاب
 آمد و   نزد پادشاه  آتاب  با آن شافان16.  داد شافان
   خود را به ء تو وظيفه انمأمور«:  داد  گزارش چنين
  هدايا را آهی آنها صندوقها17. دهند ی م انجامی خوب

   خداوند بود گشودند و آنها را شمردند و به در خانه
  ء درباره سپس18» . سپردند  و آارگران  ناظران دست
 را   آرد و آن  بود صحبت  او داده  حلقيا به آهی آتاب
 . خواند پادشاهی برا
   را شنيد، از شدت  تورات  آلمات دشاهپای وقت19

پسر  ( و حلقيا، اخيقام20،  خود را دريد لباسی ناراحت
دربار و ی  منش ، شافان)پسر ميكا ( ، عبدون) شافان
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   به پادشاه21.   خود را بحضور خواست عسايا ملتزم
 و   من  آنيد آه از خداوند سؤال«:  آنها گفت
  بدون.   بايد بكنيم چه و يهودا   اسرائيل بازماندگان

 اجداد  ، چون  است  ما خشمگين خداوند از دستک ش
   شده  نوشته  آتاب  در اين  او آه  دستورات ما مطابق

 ».اند ، رفتار نكرده است
 نبی بود   رفتند آه  حلده  نام  نزد زنی به  مردان  آن پس22

شوهر او . (آرد  زندگی می  اورشليم دوم  ءو در محله
وقتی .)  دربار بود ، خياط  حسره  و نوه ، پسر توقهت شلوم
   به حلده23 آردند،   تعريف  امر را برای حلده جريان
 را از   پيغام  بازگردند و اين  نزد پادشاه  آه  گفت ايشان
   اين من«24.  او بدهند  به  خداوند، خدای اسرائيل جانب

   آتاب ز اين ا هايی آه  لعنت  تمام  را به شهر و ساآنانش
  زيرا اين25.   ساخت  شد، گرفتار خواهم برای تو خوانده

  اند و با آارهايشان  شده پرست ، بت  مرا ترک گفته قوم
 بر   آه  من  خشم  آتش پس. اند  مرا برانگيخته خشم

اما 28و27و26.  نخواهد شد ، خاموش  شده  افروخته اورشليم
 از   بال را پس و اين نمود   خواهم  دعای تو را اجابت من

تو  . فرستاد  خواهم  و ساآنانش  سرزمين  تو بر اين مرگ
 خواهی مرد زيرا   بال را نخواهی ديد و در آرامش اين

 بر   را خواندی و از اخطار من  تورات  آتاب هنگامی آه
 شدی، از روی ناراحتی   آگاه  شهر و ساآنانش ضد اين
 آردی و   گريه  خود را دريدی و در حضور من لباس
 ». شدی فروتن

 . او رساندند  را به  پيغام  اين  پادشاه فرستادگان
 فرستاد تا   يهودا و اورشليم  بزرگان  بدنبال پادشاه29

  ، مردم  و الويان  آاهنان  تمام پس30.  شوند نزد او جمع
 شدند و   جمع ، آوچک و بزرگ يهودا و اورشليم

  در آنجا پادشاه. داوند رفتندخ ء  خانه  به  پادشاه همراه
 خداوند پيدا   در خانه  عهد را آه  آتاب  دستورات تمام
 در   نزد ستونی آه پادشاه31.  بود برای آنها خواند شده

 ايستاد و با خداوند عهد   قرار داشت برابر جمعيت
 او پيروی   و احكام  از دستورات  و جان  با دل  آه بست

   نوشته  آتاب  در آن  آه  آنچه  آند و مطابق و اطاعت
 و   اهالی اورشليم  از تمام او همچنين32.  رفتار نمايد شده

   تا آنها نيز با خدا عهد ببندند، و ايشان  خواست بنيامين
 . آردند نيز چنين

   مردم  به را آهی ، يوشيا سرزمين  ترتيب  اين به33
  ردمنمود و از مک ، از بتها پا  داشت  تعلق اسرائيل
آنها .  آنند خود را عبادتی  تا خداوند، خدا خواست
ی  يوشيا از خداوند، خدا  سلطنت  دوران در طول

 .آردندی  پيرو اجداد خويش
 

 گيرد ی م  را جشن يوشيا عيد ِپَسح
 )23-21: 23   پادشاهان دوم(

روز  ،  عيد ِپَسح  دستور داد آه يوشيای پادشاه
.  برگزار شود شليم در اور  اول  ماه چهاردهم

او 2.  روز سر بريدند  را همان های عيد پسح بره
   و ايشان  گماشت  را بر سر آارهايشان  آاهنان همچنين

 ء  خود را در خانه  خدمت  دوباره  نمود آه را تشويق
   شده*  تقديس  الويانی آه يوشيا به3.  آنند خداوند شروع

 دستور  دادند اين  می  تعليم بودند و در سراسر اسرائيل
 :را داد

، پسر   سليمان  آه ايست  عهد در خانه  صندوق اآنون«
 و ديگر   است ، برای خدا ساخته  اسرائيل داود، پادشاه

 خود بگذاريد و از جايی   را بر دوش  شما آن  نيست الزم
   خدمت  خود را صرف  وقت  جايی ديگر ببريد، پس به

   مقرراتی آه مطابق5و4. نماييد او ب  و قوم خداوند، خدايتان
اند،   نموده  وضع  سليمان  و پسرش  اسرائيل داود، پادشاه
 در جای  هر دسته.  شويد های تقسيم دسته   به برای خدمت
  های قوم  يكی از طايفه  خدا بايستد و به خود در خانه

 را سر ببريد،  های عيد پسح بره6.  آمک آند اسرائيل
   خود خدمت  قوم  شويد تا به ييد و آماده نما خود را تقديس

،   شده دادهی  موسء  بوسيله  خداوند آه از دستورات. آنيد
 ».نماييدی پيرو

 هزار   و سه  و بزغاله هزار برهی  س  پادشاه سپس7
  در عيد پسحی قربانی  خود برا  از اموال گاو جوان

 دربار نيز بطور  مقامات8.  داد اسرائيل ی بن به
. دادندی  هداياي  و الويان  آاهنان  و به  قوم  به لبانهداوط

 خدا بودند، ء  خانه  ناظران  آه ئيل یحلقيا و زآريا و يح
ی  و سيصد گاو برا  و بزغاله دو هزار و ششصد بره

آننيا، شمعيا، 9.  دادند  آاهنان  به در عيد پسحی قربان

                                                 
 . مقدس ساختن و اختصاص دادن،تقديس يعنی جداکردن   *
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  د آه و يوزابا ئيل ی او حشبيا، يع  و برادران ئيل نتن
 و   و بزغاله  هزار بره  بودند پنج  الويان رهبران

 . دادند  الويان  به در عيد پسحی قربانی پانصد گاو برا
ی  در جاها  شد و آاهنان  داده  الزم ترتيباتی وقت10

   دستور پادشاه  مطابق خود قرار گرفتند و الويان
،  شدند  تقسيم مختلفی ها  گروه  به خدمتی برا
،   را سربريده عيد پسحی ها  بره  الويان آنگاه11

   آن  خون  جدا آردند و آاهنان  را از گوشت پوستشان
ی ها یآنها قربان12.  پاشيدند قربانگاهی ها را رو بره

 ء  نوشته  را جدا آردند تا مطابق هر قبيلهی سوختن
.  نمايند آنها را بحضور خداوند تقديمی  موس تورات

را ی قربانی ها  بره ، گوشت  مقررات  طبق سپس13
ديگر را در ديگها و ی ها ی آردند و قربان بريان
 آردند تا   تقسيم  قوم  بين ها پختند و بسرعت تابه

ی ها ی قربان  تقديم  مشغول  تا شب آاهنان14. بخورند
  ها بودند و فرصت ی قربان  پيه و سوزاندنی سوختن

  ند؛ پس آن  را تهيه پسحک خود خورای نداشتند برا
ک  خورا آاهنانی  برا خود و همی  برا ، هم الويان
 . آردند  را تهيه پسح

 سرآار   بودند به  آساف  از نسل  آه  سرايندگانء دسته15
 داود ء  بوسيله آهی  دستورات خود بازگشتند و مطابق

 صادر  پادشاهی  نب  و يدوتون ، هيمان ، آساف پادشاه
خود   ها پست  دروازه ناننگهبا.  آردند  بود، عمل شده
آنها ی  برا ايشانی  الو نكردند زيرا برادرانک را تر
   روز انجام  در آن  عيد پسح مراسم16. آوردندک خورا

 يوشيا   همانطور آهی،سوختنی ها ی قربانء شد و همه
 . شد  خداوند تقديم قربانگاهی  بود، بر رو دستور داده

  فطير را تا هفت و عيد  ، عيد پسح  حاضرين تمام17
  تا آنی  نب  سموئيل از زمان18.  گرفتند روز جشن

 يوشيا برگزار  آهی  عيد مثلی  عيد پسح  هيچ زمان
  در اسرائيلی  پادشاه  بود و هيچ نمود، برگزار نشده

  و شرآتی  و الو  تعداد آاهن  اين  بود به نتوانسته
 عيد  در  و اسرائيل  از سراسر يهودا و اورشليم آننده
   هيجدهم  در سال  عيد پسح اين19.  آند  جمع پسح

 . يوشيا برگزار شد سلطنت
 

  يوشيا  سلطنت پايان

 )30-28: 23   پادشاهان دوم(
 خدا را ء  خانه  به  يوشيا آارهای مربوط هنگامی آه20
 خود   مصر، با قشون  بود، نكو، پادشاه  رسانيده  انجام به
   آمد و يوشيا به  رود فرات در آنار  واقع  آرآميش به

 نزد   پيام اما نكو قاصدانی با اين21.   او رفتء مقابله
   با تو قصد جنگ  يهودا، من ای پادشاه«: يوشيا فرستاد

   من ، و خدا به  خود بجنگم * با دشمن ام  آمده ، من ندارم
 واال تو   نكن در آار خدا مداخله.   بشتابم  آه  است گفته

ولی 22» .  است  خواهد برد، زيرا خدا با من را از بين
 خود را   سپاه  نشد، بلكه  خود منصرف يوشيا از تصميم

  او لباس.  آرد  مجدو هدايت ء دره  به  قصد جنگ به
.  او را نشناسد  آرد تا دشمن  خود را عوض ءشاهانه
 خدا بود،   از جانب  مصر آه  نكو، پادشاه  پيام يوشيا به
 . نكرد توجه

خود يوشيا ی  با تيرها  دشمن ، تيراندازان در جنگ23
   افرادش يوشيا به.  شد  مجروح را زدند و او بشدت

» . ببرند  بيرون  جنگ  او را از ميدان دستور داد آه
 ء ، بر عرابه  آورده  پائين اش  او را از عرابه پس24

  بازگرداندند و او در آنجا  اورشليم  نهادند و به دومش
 آردند و  دفنی  سلطنت را در آرامگاهی و.  تدرگذش
ی ارميا25. او عزا گرفتندی  برا  يهودا و اورشليم تمام
   مرثيه  اين خواندن.  ساختی ا يوشيا مرثيهی برای نب

   تا به آهی  درآمد، بطور  رسم  بصورت در اسرائيل
 ياد يوشيا   به  و زنان  را مردان  مرثيه امروز نيز اين

   شده  نوشته»یمراث «  در آتاب  مرثيه اين. خوانند یم
 . است

 يوشيا،   سلطنت دورانی  رويدادها  آامل شرح27و26
 خداوند   شريعت  از آتاب  او و اطاعتش  خوب اعمال

  نوشته»   يهودا و اسرائيل  پادشاهان تاريخ « در آتاب
 .   است شده

 
  يهودا يهوآحاز، پادشاه

 )35-30: 23   پادشاهان دوم(

                                                 
نگاه کنيد به .  آشور است،»دشمن«در اينجا منظور از    *

 .29: 23پادشاهان 2
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  پدرش  يهودا يهوآحاز پسر يوشيا را بجای مردم
  يهوآحاز در سن2.  نشاندند  سلطنت  تخت به

   در اورشليم  ماه  شد و سه  سالگی پادشاه  و سه بيست
 آرد و از يهودا   مصر او را معزول پادشاه3.  نمود سلطنت
   طال باج آيلوگرم 34 و   نقره آيلوگرم 3ر400حدود 
   برادر يهوآحاز را بر تخت  مصر، الياقيم دشاهپا4.  گرفت
 و   گذاشت  را يهوياقيم  الياقيم  يهودا نشاند و نام سلطنت

 . اسيری برد  مصر به يهوآحاز را به
 

  يهودا ، پادشاه يهوياقيم
 )7: 24 -36: 23   پادشاهان دوم(
   شد و يازده  پادشاه  بود آه  ساله  و پنج  بيست يهوياقيم5

 خداوند،   به او نسبت.  آرد  سلطنت در اورشليم  سال
   بابل نبوآدنصر، پادشاه6.  ورزيد خدای خود گناه

، او را   زنجير بسته  را به  و يهوياقيم  را گرفت اورشليم
 ء خانه نبوآدنصر مقداری از اشياء قيمتی7.  برد  بابل به

.   برد و در معبد خود گذاشت  بابل ، به خداوند را گرفته
   و تمام  يهوياقيم  سلطنت رويدادهای دوران  ء بقيه شرح8

   پادشاهان تاريخ «  آرد در آتاب شرارتها و بديهايی آه
   از او، پسرش پس .  است  شده نوشته»  و يهودا اسرائيل
 . شد  پادشاه يهوياآين

 
  يهودا ، پادشاه يهوياآين

 )17-8: 24   پادشاهان دوم(
   و ده  ماه  شد، و سه  پادشاه  بود آه ه سال  هيجده يهوياآين9

 خداوند   به او نيز نسبت.  آرد  سلطنت روز در اورشليم
 او را   بهار نبوآدنصر پادشاه در فصل10.  ورزيد گناه

.  برد  بابل  خداوند بهء  اشياء قيمتی خانه  همراه اسير آرده
 پادشاهی   را به نبوآدنصر، صدقيا، عموی يهوياآين

 . آرد  منصوب  اورشليميهودا و
 

  يهودا صدقيا، پادشاه
 )3-1: 52 ارميا ؛20-18: 24   پادشاهان دوم(

 شد و  پادشاهی سالگک  و ي  بيست صدقيا در سن11
  او نيز نسبت12.  آرد  سلطنت  در اورشليم  سال يازده
ی  ارميا  پيام  ورزيد و به خود گناهی  خداوند، خدا به
.  نداد ، گوش گفت ی م د سخن خداون  از جانب آهی نب

 خدا سوگند   نام نبوآدنصر بهی او هر چند برا13
   او قيام عليهی  بود ول ياد آردهی  و وفادار صداقت

 داد و   خود ادامه  راه بهی صدقيا با سرسخت. آرد
ی خداوند، خدای  شود و بسو  فروتن نخواست
 . آند  بازگشت اسرائيل

 
   اورشليم سقوط

 )11-3: 52 ارميا ؛21-1: 25  اهان پادش دوم(
   قبيح  يهودا از اعمال  و مردم ، آاهنان  رهبران تمام14
 ء  خانه  طريق  اين  پيروی آردند و به پرست های بت قوم

خداوند، 15.  ساختند  نجس  خداوند را در اورشليم مقدس
 از ديگری  ، انبيای خود را يكی پس خدای اجدادشان

  ء خانه و  اخطار نمايند، زيرا بر قوم ن ايشا فرستاد تا به
 انبيای خدا را  اسرائيل ولی بنی16.   داشت خود شفقت

   ايشان  ندادند و به  آنها گوش  پيام ، به  آرده مسخره
 شد   خداوند بر آنها افروخته  خشم  نمودند تا اينكه اهانت

 .ای نماند  چاره  ديگر برای قوم بحدی آه
 و   برانگيخت  را بضد ايشان  بابل ه خداوند پادشا پس17

  او به.  آرد  او تسليم  دست  يهودا را به  مردم تمام
، دختر   پير و جوان  و به  يهودا پرداخت آشتار مردم
 خدا شد و ء وارد خانهی  نكرد و حت و پسر، رحم

ی  اشياء قيمت  بابل پادشاه18.   آنجا را نيز آشت جوانان
   را برداشت ، همه تا بزرگک  خدا را، از آوچء خانه

   نمود و همراه  خداوند را غارتء  خانهء و خزانه
  سپس19.  برد  بابل  به  و درباريان پادشاهی گنجها

   خدا را سوزاندند، حصار اورشليمء  او خانه سپاهيان
 آشيدند و   آتش  قصرها را به  آردند، تمام را منهدم

  آهی آنان20.  بردند نآنها را از بيی  قيمت  اسباب ءهمه
   شدند و تا به  برده  اسارت  به  بابل  ماندند به زنده
 و   بابل ، اسير پادشاه  پارس  حكومت  رسيدن قدرت

 . بودند پسرانش
ی نب ی ارمياء  بوسيله  خداوند آه ، آالم  طريق  اين به21

   اسرائيل  سرزمين  آه  پيوست  حقيقت  بود به  شده گفته
را ی  خواهد آرد تا سالهاي  استراحت اد سال هفت مدت
 بود   را شكسته  سبت  قانون  اسرائيل  در آنها قوم آه

 *. آند جبران
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 آند ی را صادر م  يهوديان  بازگشت  فرمان آورش
 )4-1: 1عزرا (

،  ، امپراطور پارس  آورش  سلطنت  اول در سال22
   بود به ميای نبی فرموده ار  توسط  را آه خداوند آنچه

 تا   داشت  را بر آن او آورش **. رسانيد انجام
 سراسر  ، به  را نوشته فرمانی صادر آند و آن
 :  فرمان  آن  متن  است اين. امپراطوری خود بفرستد

  دارم  می  اعالم ، امپراطور پارس ، آورش من«23
  ه را ب  ممالک جهان  خداوند، خدای آسمانها تمام آه
 برای او در   آه  امر فرموده  من  و به  بخشيده من

ای   خانه  يهوداست  در سرزمين  آه شهر اورشليم
 در امپراطوری   يهوديانی آه ، از تمام پس.  بسازم
.  آنجا بازگردد تواند به  بخواهد می  هستند هر آه من

 »! او باشد  همراه خداوند، خدای اسرائيل

ها به مدت ارميای نبی قبًال پيشگويی کرده بود که يهودی  **
نگاه کنيد به. ها خواهند بود  سال در اسارت بابلی70

 .10: 29 و 12, 11: 25نگاه کنيد به ارميا   * .10: 29 و 12: 25ارميا 
 


