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 معرفي
تاب پس از دورة  ك هود  قوم ی تاریخ  شامل  شاهان  اول پاد

مه تا نی شاهي داود  مي پاد حاز  یت آ شاهي  هاي حاكم شد. پاد با

سالة  هزار  سلطنت  مائي از  سلیمان دورن شكوهمند  لل و  مج

تحت رهبري او  خداوند است. شخصیت و ذات فرمانروا و مردمِِِ 

شان اند و ن اي در میزان پیشرفت و شكست قوم داشته نقش عمده

اطاعت شرط احراز  اینكه دهندة این اصل مهم است، مبني بر

 بركت است.

اف. بي. مایر
1

 

I  ـ جایگاه منحصر به فرد كتاب پادشاهان در

 كانون 

اهميت كتاب پادشاهان كه در اصل يك كتاب بوده در اينست 

حدود چهارصد سال تاريخ قوم  تاريخي است از  كه دورنمائي 

ان تا اسارت بابل. اين كتاب نه اسرائيل از پادشاهي سليم

شاهي شامل پاد ها  هودا تن تواريخ  ي تاب  كه در ك ) آنچنان

ايام آمده است( بلكه در بر گيرنده تاريخ قومي كافر به 

باشد. به هر حال  در شمال مي« افرايم»يا « اسرائيل»نام 

تجزيه و تحليل  بلکه اين كتاب يك تاريخ نگاري محض نيست،

اند  ها را خدمت كرده ست كه خدا و يا بتپادشاهاني ا روحانی

صداقت  عدم  يا  فاداري و  نده و يان كن هاو ب به  آن سبت  ن

 خداست.

ترين بخش اين كتاب براي خوانندگان  شايد مفيدترين و جذاب

نام به  بي  سالت دو ن ستان ر قدس دا تاب م ياس و  ك هاي ال

 باشد.اليشع  جانشين او

شاهان  تاب پاد كه از ك هم  سيار م مييك درس ب يريم  فرا  گ

دهد و كافران و  اينست كه خدا وفاداران خود را پاداش مي

روشن  ای هكند. حزقيا و يوشيا نمون ناشناسان را تنبيه مي حق

                                                      

1 - F.B.Meyer 
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اند و پاداش خود  از كساني هستند كه به خدا وفادار بوده

( و قدوم در 2: 22و  3: 81پادشداهان دوم اندد )ر.ك  را گرفته

پديش از مدي(د( و  222شدمال  ) تبعيد، نخست در قالب حكومت

دو نموند   ،پديش از مدي(د( 615سپس در قالب حكومت جنوبي )

ناشناسي كرده و  روشن از اقوامي هستند كه نسبت به خدا حق

 اند. مجازات شده

IF ـ نویسنده 

پيدا نيست كه چه كسي كتاب پادشاهان را نوشته است، ولي 

مدتًا تحت هد القدس  ايت روحهر كسي كه آن را نوشته باشد ع

بوده است. فرض بر اينست كه اين كاتب داراي منشاء کهانت  

بّوتي  و يا منشاء جه بهن  اينكه است. در مورد اول، با تو

اند، بعيد  كاهنان واجد شرايطي در حكومت كافر شمال  نبوده

رسد كه اين كتاب داراي منشاء كهانتي باشد. به  به نظر مي

توان عزرا و در  نتي باشد ميهر حال اگر داراي منشاء كها

شاء كه من بّوتي  صورتي  مين شد  شته با يا  دا يال و  توان حزق

 ارميا را نويسنده اين كتاب فرض نمود.

IFI ـ تاریخ 

آميز آويل  کتاب دوم پادشاهان با برخورد مثبت و مسالمت

مردوك پادشاه بابل با يهوياكين پادشاه تبعيد شدة يهودا 

ق.  650سال زندداني بدودن )سدال  32و برافراشتن او پس از 

 رسد. م(، به پايان مي

ع  دل كه  يك واق تاب  ين ك گر در ا تاريخي دي نده  گرم كن

آيد، آغاز بازگشت يهوديان به فلسطين است  بيشتر به چشم مي

 .ق.م( 635)

پرستي چون  رسد نويسندة ميهن كه بعيد به نظر ميآنجا  از

بدده ميددان مؤلددك كتدداب پادشدداهان زكددري از ايددن بازگشددت 

مي ظر  به ن شد  ياورده، با تاب در  ن ين ك گارش ا كه ن سد  ر

قبل از مي(د بده پايدان رسديده  635تا  650هاي  محدوده سال

 باشد.
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IVـ پیشینه و زمینه 

دو گروه مورد نظر اين كتاب كه بيشتر از آنها نام برده 

هاي اعمال شده بر  باشند. داوري شده پادشاهان و انبياء مي

ستق شاهان م ها از پاد مرد آن يا ت عت و  شه در اطا يمًا ري

عوت  تاب در د ين ك ياء در ا سالت انب ست. ر شته ا ند دا خداو

 باشد. متمركز مييهّوه  قوم سرگردان به سوي

سون جي گيب او.
1
صه   مات خ( ين كل شاهان را در ا تاب پاد ك

 كرده است:

دو خط تاریخي در محتویات این كتاب تنیده  شده است و آن 

اش كه غالبًا آن را  سرائیل با ده قبیلهاز ا است عبارت

چونکه قلمرو آنها درشمال اورشلیم  ،نامند حكومت شمالي مي

 واقع شده بود.

ین  خود  قوما حاكم  لین  سلطنت او غاز  عام»از آ تا « یرب

ش مرد از  اننابودي و اسارت ستمر در ت طور م شور ب ست آ به د

اصطالح پرستي در حضور خدا زیسته بودند. حكومت به  خدا و بت

جنوبي یهودا در اورشلیم متمركز بودند، كه هر چند هنوز به 

خــدا وفــادار نبودنــد ولــي در  ــاهر امــر خــدا را اطاعــت 

لل مي ند. مج بوده  كرد سلیمان  مت  تاریخ حكو ین  ترین دوره ا

ها  است. بناي معبد و اختصاص آن به خدا نسبت به سایر دوره

مي لب  خود ج به  شتري را  جه بی یان تو ند و ب ین  ك یت ا گر اهم

جروي او  سلیمان در ك شاهي  ست. پاد ند ا ظر خداو و دوره از ن

مي یان  به پا خدا  بر داوري  ني  ست مب طاري ا ین اخ سد و ا  ر

كه سوء  این مورد  خدائي  جالل  خدائي و  یازات  گاه امت هر 

بي مورد  كالم او  ستفاده و  فاقي  ا چه ات یرد،  قرار بگ تي  حرم

 روي خواهد داد.

مام فیوضات او را با تمردهاي مستمر خدا، آنگاه كه قوم ت

فر با ك نه  سپس  ،خود و  شمالي و  مت  ست حكو ند، نخ ارج ننهاد

 حكومت جنوبي  را نابود نمود.

 خالصه

 (88:2تا  8:8د آخرين روزهاي داود )8

 (31د  8: 8الك( نقشه ادونيا براي تصاحب تاج و نخت )

 (  63د8::3ب( مسح سليمان در جيحون )

 (88د 8: 2به سليمان ) داود ج( آخرين وصاياي

II ( ئي پادشاهي سليمان)33:  88تا  82:  2د عصر ط) 

                                                      

1 - O.J.Gibson 
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 (35د 82: 2الك( قلع و قمع مخالفان )

 ب( حكمت سليمان )فصل سوم(

 (:8د 8:  3ج( سرداران سليمان )

 (33د 20:  3د( سليمان در اوج شكوه و ج(ل )

 (2تا  6هد( معبد سليمان )فصول 

 (6يرام پادشاه )فصل توافق سليمان با ح (8

 (5)فصل  معبدتوصيك و بناي  (2

 (82د 8:  2بناي كاخ ديگر ) (3

 (68د 83:  2) معبدتزئين  (3

 (1و( وقك معبد به خداوند )فصل 

 (80و  :ز( شهرت سليمان )فصول 

 (:د8:  :عهد خدا با سليمان )  (8

 (83د 80:  :هديه سليمان به حيرام ) (2

 (26د86:  :هاي سليمان ) اتباع و قرباني (3

 (21د  25:  :نيروي دريائي سليمان ) (3

 (83د8:  80م(قات سليمان با ملك  سبا ) (6

 (:2د 83:  80ثروت سليمان ) (5

 (88ح( ارتداد و مرگ سليمان )فصل 

III  (22تا  82د تجزيه پادشاهي )فصول 

 (23د 8:  82) يهودا عام پادشاهحبالك( ر

 (20:  83تا  26:  82ائيل )ب( يربعام پادشاه اسر

 (33د 26:  82ت ديني دروغين يربعام )دعبامراكز  (8

 (32د 8:  83يربعام و مرد خدا ) (2

 (33و  33:  83كاهنان دروغين يربعام ) (3

 (20د 8:  83مرگ پسر يربعام ) (3

 (38د 28:  83دشاه يهودا )بار دوم( )بعام پاحج( ر

 (1د 8:  86) يهودا د( ابيام پادشاه

 (23د ::  86هد( آسا پادشاه يهودا )

 (22د 26:  86پادشاه اسرائيل ) و( ناداب

 (2:  85تا  21:  86ز( بعشا پادشاه اسرائيل )

 (80د 1:  85ح( ايله پادشاه اسرائيل )
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 (20د 88:  85ط( زمري پادشاه اسرائيل )

 (22و  28:  85ي( تبني پادشاه اسرائيل )

 (21د 23:  85ك( عمري پادشاه اسرائيل )

:  22تدا  :2:  85)ل( اخاب پادشاه اسرائيل و الياس نبي 

30) 

 (33د :2:  85گناهان اخاب ) (8

 (2د 8:  82ايليا و نهر خشك ) (2

 (23د 1:  82ايليا و بيوه زن صرفه ) (3

 (:8د 8:  81كشمكش ايليا با كاهنان بعل ) (3

 (30د 20:  81پيروزي ايليا بر كاهنان بعل ) (6

 (35د  38:  81دعاي ايليا براي باران ) (5

 (81د 8:  :8فرار ايليا به حوريب ) (2

 (28د :8:  :8توسط ايليا ) اليشع ابصانت (1

 (22د 8:  20پيروزي اول اخاب بر آرام )سوريه د  (:

 ( 33د 23:  20پيروزي دوم اخاب بر آرام ) (80

 (33د  36:  20تمرد اخاب ) (88

 (28جنايت اخاب عليه نابوت )فصل   (82

 (30د 8:  22اخرين نبرد اخاب ) (83

 (60د 38:  22پادشاه يهودا ) طم( يهو شافا

 (63د  68:  22زيا پادشاه اسرائيل )ن( اخ

 تفسیر

I ( 11:  2تا  1: 1ـ آخرین روزهاي داود) 

 (83ـ 1:  1الف( نقشه ادونیا براي تصاحب تاج و تخت )

( اينك داود هفتاد ساله شده و س(متي خود را از دست 3د8:8

داده است. او در شرف محو شدن از تاريخ يهوديت بود. نقشه 

دوم در نگدداه اول تكددان دهنددده و  خادمددان داود در آيدده

معماگونه است. به هر حال چنين عملي در آن زمان در مورد 

بيماراني نظير داود مقبوليت داشته است. چنين اقدامي در 

مي سوب ن گين مح قي و نن ير اخ( مان غ كي از  آن ز ست. ي شده ا

اينست كه داود ابيشک  ،ن چنين برداشتي استمواردي كه مبيّ 

ني با او رابطه جنسي برقرار نكرد د آيه )يع نشناخترا 
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3.) 

رسد كه اين دختر همسر قانوني  از فصل دوم چنين به نظر مي

شده است، چونكه بعدها سليمان تقاضاي ادونيا  داود تلقي مي

را مبني بر داشتن ابيشك به منزل  ادعاي او بر تاج و تخت 

 (.22و  28:  2ير نمود )عبد، تخو

ترين پسر زنده ماندده داود  رًا زرنگظاه ادونیا( 80د 6: 8

خدود را وار  تداج و تخدت داود  جهدت(، بددين 22:  2بود )

، هر دو مرده بودند. كي(ب )دوم شالومبادانست. امون و  مي

( هم احتماالً مرده بود. ادونيا قبل از مدرگ 3د 2: 3سموئيل 

افراد زيادي را دور خود  و پدرش خود را پادشاه اع(م نمود

سب نمود. نظر  ابیاتارو  یوابد و حمايت جمع كر را نيز ك

 بود پيروان زيادي اندام بسیار خوشبه اينكه ادونيا شخصي 

او جمع شدند. آيه ششم حاكي از اينست كه داود عليرغم  دور

بوده، او را  سد  سري فا يا پ سرش ادون كه پ یدهاين  نرنجان

كهبود تي  یا ، وق نات در  ادون مي از حيوا باني عظي عین قر

دانست  گذرانيد، تمام كساني را به جز آنهائي كه مي وجلر

مي فادار  پدرش و به  سبت  شن  ن به ج شند  عوتبا لي  د مود. و ن

بي،  تان ن یاهونا شجاعو بنا نداود وهم مردان  برادر چ ين 

 جشن دعوت نكرد. خود، سليمان را به

سليمان متولد شود به داود  اينكه ( خدا قبل از31د 88: 8

اسرائيل خواهد بود )ر.ك  ن پادشاه بعدِ گفته بود كه سليما

وعددة تحّقق  مشتاق مشاهده ناتان(. 80و  ::  22اول تواريخ 

هاي ادونيا، موضوع را به گوش  خدا بود. او نگران از نقشه

را نزد پادشاه بيمار فرستاد و  بتشبعپادشاه رسانيد. او 

شين  عدة پي شبع و ساخت. بت گاه  يا آ ئه ادون او را از توط

شاه  شاه پاد سليمان پاد سرش  كه پ بر اين ني  به او مب را 

اسرائيل خواهد بود، به او يادآوري نمود. وقتي كه  آينده

بر  ني  خود را مب ضاي  فت و تقا خود را گ سخنان  شبع  بت

تان وارد و  صه نا كرد، ب(فا ضا  سليمان، تقا سرش  شيني پ جان

شد. ناتان نيز اخبار مربوط  بتشبع از حضور پادشاه مرخص 

ادونيا را براي تسخير تاج و تخت داود تكرار و به توطئه 

تأئيد كرد و نظر داود را راجع به پادشاهي ادونيا پرسيد. 

داود ناتان را مرخص و دوباره بتشبع را احضار نمود. وقتي 
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كه  ساخت  مئن  سيد، داود او را مط ضور داود ر به ح شبع  بت

سپس داود  سلیمان ست.  ستين او شنين را كاهنجا  و صادوق 

را  سلیمانرا احضار و به آنها گفت  بنایاهو نبي و ناتان

بردارند و او را سوار بر قاطر پادشاه، به جيحون كه مكان 

نوان  به ع برده و او را  بود  شهر  خارج  مي در  سبز و خر

 پادشاه اسرائيل مسح نمايند.

 (38ـ 83: 1ب( مسح سلیمان در جیحون )

با  پدرش بر از آنجا كه سليمان به مدت دو سال مشتركًا 

كرده سلطنت  سرائيل  بود، ،ا شد،  سح  يا م تدهين  هت   بدين ج

اين دومين باري بود كه او به عنوان پادشاه مسح  بنابراين

 شد. مي

سح ع سليمانم ن   سط  ل كاهن تو مي را در صادوق  شادي عظي

و  ادونیاميان پيروان داود موجب گرديد، اما موجب آشفتگي 

شتن شركت دا ماني او  كه در ميه ساني  كه ك تي  يد. وق د گرد

نشست و داود از خداوند براي  كرسي سلطنتبعدًا سليمان بر 

كه توطئه ادونيا  همگی مطمئن شدنداين اقدام تشكر نمود، 

خت و  مذبح گري به  يز  يا ن ست. ادون خورده ا ست  هاي  شاخشك

فت يد. مذبح را گر مه طلب مان نا يد ا شاه جد ، و از پاد

باشد از  مرد صالحييا سليمان نيز اع(م نمود كه اگر ادون

مجازات معاف خواهد شد ولي اگر در آينده هر نوع شرارتي 

اش  د، مجازات خواهد شد و سپس ادونيا را به خانهمرتکب شو

 فرستاد.

 (11ـ 1:  2ج( آخرین وصایاي داود به سلیمان )

كنندة طرد مسيح قبل از عصر  منعكس «داود در تبعيد»اگر 

ن منعكس كن سليمان  شد،  لل فيض با شاهي مج سيح در پاد ده م

كوت خود ملگردد تا  هزار سال  اوست. وقتي كه مسيح باز مي

اولين اقدام او نابودي دشمنانش و زدودن  ،را مستقر نمايد

باشد. در فصل دوم به اين  تمامي مخالفان از حكومت خودش مي

 شود. مورد پرداخته مي

ست داود درست قبل از مرگش وصيت نموده و از سليمان خوا

د افراد خاصي به روممطيع خداوند باشد و اقدامات خاصي در 

ست مل آورد: نخ كه ع تل  یوآب اين خاطر ق به  يد  یربا و  ابن
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سا گر عما شود. دي شته  كه ك سرانبر  اين ئي پ خاطر  برزال به 

گريخت،  احسان پدرشان به داود آنگاه كه از دست ابشالوم مي

كرده  لعنرا  ، به خاطر اينكه داودشمعياحسان نمايد. سوم 

 بود، ولي داود او را امان داده بود، سرانجام كشته شود.

در آيه پنجم در « خون جنگ را در جشن صلح ريخته»عبارت 

خون آنها را در هنگام صدلح بريدز، »چنين است:  NIVترجمه 

 «آنچنانكه در جنگ.

داود پس از چهل سال سلطنت وفات كرد و در اورشليم دفن 

 شد.

II 11تا  12:  2پادشاهي سلیمان ) ـ عصر طالئي  :

38) 

 (34ـ 12:  2الف( قلع و قمع مخالفان )

سلیمان بر كرسي پدر خود داود نشست و سـلطنت ( 26د 82: 2

ید. ستوار گرد سیار ا شاه  او ب كه پاد خاطر اين به  يا  ادون

دانست سلطنت سليمان  نشده بود، ناراحت بود، هر چند كه مي

(. ادونيدا خدواه خدالي از 86بر طبق اراده خدا بود ) آيه 

يق  صي از طر غرض خا با  خواه  شبعغرض و  سليمان بت ، از 

پرستار داود را به او به  ابیشكدر خواست نمود كه  پادشاه

مه سليمان مقد ظر  ضا از ن ين تقا ند. ا ني بده بر  ز ني  اي مب

تقاضاي بعد ادونيا كه همانا تقاضاي تاج و تخت پادشاهي 

بنايا هورا فرستاد تا ادونيا  بود، تلقي گرديد. بنابراين

 را به قتل برساند. 

را از كهاندت معدزول  ابیاتـار( سليمان سدپس 33د 25:  2

نمود چونکه مشكوك به حمايت از ادونيا در توطئه عقيم شده 

شي از ين بخ بود و ا ق  او  مورد داوري تحّق خدا در  داوري 

 (36د  38:  2، بوده است )ر.ك اول سموئيل يلعی خاندان

ت لع وق بر خ يوآب خ كه  تاري  مي ابیا مذبح نش را  به  ود 

گيرد و امان نامه  را مي شاخهاي مذبحگريزد و در آنجا  مي

گويد مذبح را ترك كند، ولي  به يوآب مي بنایاهوخواهد.  مي

خواهد در همان  گويد كه مي كند و مي يوآب آنجا را ترك نمي

را در  كشد و او م نيز به سرعت او را  بنایاهوجا بميرد. 

 عماسايكند. انتقام خون ابنير و  مي صحرا دفندر  اش خانه
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ته  شيني و وش م سرانجام گرف ست ن حل ب ند م مذبح خداو د. 

 باشد. كنند، نمي حفاظت كساني كه قانون خدا را نقض مي

 صادوقو  سرداری لشكررا به  بنایاهو( سپس سليمان 36:  2

. بناياهو در نمايد مي منصوببه کهانت  ابیاتاررا به جاي 

شاول گار  بزرگ و  ،روز مردي  بود. او  كرده  خدمت  داود را 

:  20شجاع و فرمانده گدارد شخصدي داود بدود )دوم سدموئيل 

(. شدهامت پايدددار او در نتيجده وفدداداري شدديد او بدده 23

مي فاداري  شجاعت و و بود.  ندان داود  ساني  خا گي ك يد ويژ با

سيح خداو سي م ني عي بزرگ داود يع سر  كه پ خدمت شد  ند را 

 كنند. مي

( سليمان فرمان نداده بود كه شدمعي ب(فاصدله 35د 35:  2

اعدام شود، بلكه او را در حبس خانگي قرار داد و خروج او 

تحمل حبس  سه سالرا از شهر ممنوع نمود. اما شمعي پس از 

 غالمــاندو تددن از  جســتجويخددانگي اورشددليم را بدده قصددد 

خود را  قسمكار   ت و با اينرف جت  اش، ترك كرده و به  فراري

بي كرد و  قض  سليمان ن شان  به  شاه ن به پاد خود را  فائي  و

تي  بود. وق شان داده  به داود ن سبت  كه ن  شمع داد، آنچنان

تا او را  پادشاه بنایاهو را امر كرداورشليم بازگشت  از

 بكشد.

بدين ترتيب سليمان با از پيش پا برداشتن تمام كساني كه 

 بخشيد پادشاهي خود را تقويت ،همدل نبودندبا او موافق و 

با  توأم  سلطنت او  مام دورة  نابراين ت ساخت. ب من  و اي

يده كه از ا مدام  يز  سيحيان ن بود. م مش  سيح هاي  آرا  ضد م

 فاصله بگيرند، معني آرامش را خواهند دانست.

 ب( حكمت سلیمان )فصل سوم(

ايدن مصر ازدواج كرد. شايد  دختر فرعونبا  سلیمان( 8: 3

يك متّ  به  ماد او  ندة اعت شان ده قدام ن بود. ا سي  حد سيا

ازدواجي كه هر چند به دليل مصالح سياسي اشكالي نداشت، 

بود، كه شريعت هم آن آنچنان  اما از نظر روحاني خطرناك 

را نهي كرده بود. از اين نقطه بود كه سليمان حرم خود را 

حرم خارجي در آن  صدها زن  كه  جائي  تا  سترش داد  ساكن  گ

قدرت به  خود را  سليمان  يب  بدين ترت خارجي  شدند.  های 
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 8:  88بسياري پيوند داد، اما خود را از خدا جددا نمدود )

 (.1د

 در اينجددا اشدداره بدده ي بلنــدمكانهــا ( عبددارت3د 2: 3

هائ ميمكان ستش  ند را پر جا خداو كه در آن ست  ند.  ي ا كرد

ستش در ها پر ماهنگي نمكان شريعت ه با  قًا  ند دقي شت. ي بل دا

قرار بود كه خدا تنها در مكاني ستوده شود كه خودش طراحي 

 اينكه ولي محدوديتي در اين جا وجود دارد و آن ،كرده بود

نه كه  اي خا چون  شت،  جود ندا ند، و براي خداو سمي  طور ر به 

پيش از مي(د و هنگامي كده تدابوت  8060در حدود سال  شیلوه

يان ويران شد )اول را از آنجا بيرون آوردند، توسط فلسطين

ي بلند هنوز هم مكانها (. بعد از ساختن معبد3سموئيل فصل 

ها بود. هرچند كه تابوت عهد  مورد استفاده براي ستايش بت

 جِبعوندر  مسكن خداونددر اين زمان در اوراشليم بود، اما 

:  28در حدود شش مايل دورتر از اورشليم بود )اول تدواريخ 

د كده پادشدداه احتمداالً در آغدداز ( و در همدين مكدان بددو:2

 .هزار قرباني سوختني گذرانیدپادشاهيش 

و از او   ـاهر گردیـدبر سليمان  جبعوندر  خدا( 86د6: 3

شاه از  ست. پاد ند چي ستش از خداو باالترين درخوا كه  سيد  پر

نمود تا وظيفه بزرگ داوري را  یك دل فهیمخداوند تقاضاي 

رائيل سلطنت نمايد. اس قوم بر به نحو احسن انجام دهد و

و خداوند آنچه را  به نظر خداوند پسند آمدتقاضاي سليمان 

دلي فهيم همراه با د كه سليمان خواسته بود به او داد 

نمايد،  سلوكخداوند  های راهو در صورتي كه در  دولت و جالل

عمري دراز. امروز نيز خداوند به كساني كه از او بطلبند 

خود را ع بزرگ يه  ميترين هد ضه  سيح  ر سي م دارد و آن عي

«  دروي تمامي خزاین حكمت و علم مخفي است»خداوند است كه 

 (.3: 2سيان ل)كو

( بقيه فصل سوم به مثلي پرداخته است كده نشدان 21د85: 3

ظيم پادشاه است:  هر دو با هم  دو زن زانیهدهندة حكمت ع

اند. اما  مدعي كودكي هستند كه با خود نزد سليمان آورده

خواهد بچه را با شمشير  كند كه مي سليمان وانمود مي وقتي

به دوپاره تقسيم كند و هر پاره را به يكي از زنان بدهد، 

مادر واقعي كودك با گذشتن از حق خود بر كودك و دادن او 
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تمامي شود. چنين حكمتي موجب شد كه  به زن ديگر، مشخص مي

 ارند.سليمان پادشاه را با هيبت تمام حرمت بگذاسرائیل 

 (3ـ 1:  3ج( سرداران سلیمان )

( اين آيات حاوي نام مقامات رسدمي و يدا كابينده 5د8: 3

 سليمان است:

رسد به عنوان كاهن اعظم جانشين  پسر صادوق كه به نظر مي

شد شده با حورف  ؛پدر  َاو  الی شيانَاخِی شافاط ؛، من هو  ، ی

گار قایع ن مورخ؛  و یاهويا  شگر، بنا و  صادوق؛ سردار ل

 دوستزابود د  زابود؛ سردار وكال؛ َعَزريا، كاهنان، تارابیا

گاه شكار بار شار پي كاهن؛ اخي ئیس  و سليمان  یرام، ر َادون

مرقوم در آيه « ابياتار»)وزير دارائي(. چنانچه  رانیباجگ

باشد كه سليمان او را از  22: 2در « ابياتار»چهارم، همان 

كه سليمان  كار بركنار كرد، مشكلي ايجاد خواهد شد. شايد

ين دور عد از ا شايد او  هاو را ب يا  شد و  كرده با عزول  م

هنوز هم عنوان كاهن را براي خود حفظ كرده بوده، هر چند 

داده است. به هر حال ممكن است  وظائك کهانت را انجام نمي

 86:  1ديگدري هدم باشدد )ر.ك دوم سدموئيل « ابياتدار»كه 

(. ماتيوپول81د
1

 كند. ير مي، اين آيات را چنين تفس

ات شامل نام یگویند كه اسامي مرقوم در این آ اي مي عده

تمامي سرداران و مقامات رسمي دربار سلیمان است، خواه 

اند و خواه كساني  آناني كه در آن زمان در مصدر امور بوده

كه در آینده، مصدر امور شدند. آنچنانكه در میان اسامي 

م برده شده كه با دو از دو نفر نا 13تا  11مرقوم در آیات 

ها  سال ها تا از دختران سلیمان ازدواج كردند كه این ازدواج

 بعد از این آیات، صورت گرفته است.

بخدش  دوازده( سليمان سدرزمين اسدرائيل را بده :8د 2: 3

تقسيم كرد و بر هر بخشي فرمانداري منصوب كرد كه آزوقه 

تدارك  گاه را  سرزببيساليانه بار خش از  هر ب ند.  مين ن

قه  يه آزو سئول ته خش، م نداران ب با فرما مراه  سرائيل ه ا

مدت  به  سلطنتي  ندان  ماهخا جا  یك  ين  بود. در ا سال  در 

 به ميان نيامده است. يهودا نامي از

                                                      

1 - MaTTew Poole 
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 (83ـ 22: 3د( سلیمان در اوج شكوه و جالل )

زمـین تدا هـر فـرات ن( امپراتوري سليمان از 28و  20: 3

ش يافددت. بيشددتر ايددن و تددا مددرز مصددر، گسددتر فلســطینیان

قلمروهاي پادشاهي خراجگزار سليمان بودند، اما جزء قلمرو 

سليمان شاهي  نابراين پاد ند. ب سرائيل نبود ق  ا مل تحّق كا

 .(28د 81:  86فلسطين موعود نبود )پيدايش 

( در اين آيات شكوه و عظمت دربار سدليمان بده 21د 22: 3

ان، هزاران تصوير كشيده شده است: منابع عظيم غذائي سليم

و غيره .... در ضمن بايد به خاطر داشته باشيم تأمين  اسب

هاي سنگيني  اتيمستلزم مال ئ ها  کاری منابع براي چنين اصراف

شد. همچنين بايد به خاطر داشته  بود كه بر مردم تحميل مي

يه  بر عل صياني  سب ع هزار ا شتن  يار دا كه در اخت شيم  با

د در رابطده بدا تضداد  85:  82رمان خدا بود )ر.ك تثنيه ف

 به آن فصل مراجعه شود(. 26: :و دوم تواريخ  25بين آيه 

پادشاه اشاره  حكمتيات بار ديگر به آ( در اين 33د :2: 3

فرهيخته  آدمیاناز هر كس ديگر بود.  تر حكیمشده است. او 

اندد  ( بوده5: 2، پسران زارح )اول تواريخ 38مذكور در آيه 

سراينده مزمور  ایتانفًا يك لقب است. )رقصنده( صر ماحولو 

اند. ما راجع به افدراد  بوده 11سراينده مزمور  حیمانو  :1

سليمان  نداريم.  ست  عي در د گر اط( فتدي ثل گ هزار م و  سه 

ثل ين م شي از ا ها بخ ضبط  تن سليمان  ثال  تاب ام ها در ك

سرود بود  یک هزار و پنجبالغ بر  سرودهاي سلیماناند.  شده

ترين غزل كه به غزل  تاب  ها در ك مده آن سليمان، آ ند.  هاي  ا

حاكي از شناخت گسترده سليمان از بسياري علوم بدود  33آيه 

هاي علمي خود را از طبيعت  توانست دانسته كه بدان وسيله مي

مردم از يرد.  کار گ به  خود،  مت  ها در حك براي مكان ي دور 

 شدند. مي اورشليم شنيدن حكمت سليمان وارد

 (7تا  3یمان )فصول هـ( معبد سل

 توافق سلیمان با حیرام پادشاه )فصل پنجم(( 1

پادشاه قوم غيريهودي صور بدود و داراي  حیرام( 82د 8: 6

سترده سيار گ نابع ب ناناي از  م بود. او  سروهاي آزاد لب

خواست محبت خود را به  بسيار با داود دوست بود و اينك مي
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ين ترتيبي داد كه پسر داود يعني سليمان نشان دهد. بنابرا

اي به  الوار الزمه را براي سليمان بفرستد تا بتواند خانه

نمايد. قرار بر اين شد كه سليمان كارگران  اسم یهوده بنا

مك  ها ك برش الوار تا در  ستد  نان بفر شمال و لب به  الزم را 

نه  ياي مديترا به در ها را  سپس الوار ند و  الزم را بنماي

ر باربندي كرده و به نزديك بياندازند و با كلك الوار ب

هت  به ج سليمان  شوند.  مل  شليم ح به اور تا  ستند  پا بفر جو

ها  هاي الوار سالهب غن هر  ندم و رو يرام  گ گاه ح به بار

 نمود. ارسال

( سليمان بدراي تدأمين نيدروي الزم بدراي ايدن 81د 83: 6

ها يدن الوار ني بر سنگين يع فه  هزار ،وظي فر را از  سي  ن

از اين تعداد نفرات هر ماهه ده هزار اسرائيل جمع نمود و 

سليمان هفتاد  ,رفتند. ع(وه بر اين تعداد نفر به لبنان مي

هزار نفر باربر و هشتاد هزار نفر چوب بر را از بردگان 

معبد، به کار گرفت هاي  سنگكنعاني )جباليان( جهت تراشيدن 

 (.81و  82:  2و دوم تواريخ  86)ر.ك آيه 

س سلیمان م ظیم  ناي ع مي از ب یروي عظی كارگیري ن تلزم  ب

(، اما برنامه بقدري عظیم 22ـ13: 3كش بود )ر.ك  بردگان زحمت

بود كه بردگان غیر یهودي تكافو نكردند، بنابراین سلیمان 

(، نه به یهودا از یومیان اسرائیل )احتماالً غیر از ساكنین

نوان  به ع كه  گان، بل نوان برد کار ع یروی  استفاده  یربااجن

مود.  ینن سختي از ا به  سرائیل  مر مردم ا شدند و  ا حت  نارا

(. چقـدر 3:  12این مسئله علت عمدة تجزبه اسرائیل گردیـد )

سات  بود و احسا خدائي  مت  موارد داراي حك مام  ست در ت الزم ا

دیگران را خدشه دار نكرد و به خاطر خوشامد دیگران، کاری 

 انجام نداد!

        Scripture Unionهای روزانه   از یادداشت 

هاي متعدد بين اين دو  )براي اط(عات بيشتر در مورد اخت(ف

فصل، رجوع كنيد به يادداشتي بر فصل دوم كتاب دوم تواريخ 

 ايام(.

 )فصل ششم( معبد( توصیف و بناي 2

سال بعد  310 معبدشود كه بناي  ( در آيه اول گفته مي8: 5

 معبدبناي آغاز شد. اگر سليمان  مصراز خروج اسرائيل از 

پيش از مي(د شدروع كدرده باشدد،  55: يا 52:هاي  را در سال
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 8335 يدا 8332هاي  توان بين سال بنابراين تاريخ خروج را مي

مي(د  مين زپيش از  مل تخ نان كا با اطمي حال  هر  به  د. 

ها را بر هم منطبق نمود. در بين اساتيد  توان اين تاريخ مي

زيادي در جريان است، اما هاي  كتاب مقدس روي اين مورد بحث

تدر بده روزهداي خدروج  يش از مي(د بسيار نزديدكپ 8335سال 

 اسرائيل از مصر است.

در فصدل  خانـه خداونـد( جزئيات مربوط به نقشه 5د 2:  5

ني و  نان ف خود آنچ مان  شه در ز ين نق ست. ا مده ا شم آ ش

پيچيده بوده است كه ارائه تصوير دقيقي از آن مشكل است. 

ايم كه اين بنا  بنابر مندرجات اين بخش فهميده به هر حال

 30فوت و عدرض آن  0:به طرايق زيرساخته شده است. طول بنا 

فوت ) آيه دوم( بود. اين بنا بده سده  36فوت و ارتفاع آن 

 50بخش تقسيم شده بود. بخش اول، صحن )قدس( بود كه طول آن 

و  2فوت بدود )آيدات  36فوت و ارتفاع آن  30فوت و عرض آن 

بده  ندهاي مشبك كه احتماالً نزديك سقك قرار داشت (. پنجره82

(. بخدش دوم 3اند )آيه  جهت تأمين روشنائي و هواگيري بوده

 30فدوت عدرض و  30فوت طول و  30االقداس( داراي  محراب )قدس

 فوت ارتفاع بود.

فدوت  86فدوت طدول و  30رواق يا ايوان جلو معبدد داراي 

سمت بود. در ق فاع  بد ه ارت نوبي مع بي و ج شمالي، غر اي 

فه نان  غر سکان كاه حل ا كه م شدند  ساخته  قه  سه طب هائي 

ند در مقابل ديوار معبد قرار داشت نهاابودند. اين ساختم

 بخشي از ساختمان معبد نبودند. اما

هاي معبدد قدب(ً در جنگدل و  ( تمام الوارها و سنگ80د2: 5

بودند كه وقتي گيري و تراشيده شده  معدن سنگ آنچنان قالب

فت  هم ج با  نان  عات آنچ ند، قط شليم آورد به اور ها را  آن

يه  مي شتند )آ ني ندا بزار آه به ا يازي  گر ن كه دي شدند 

شد،  پا  صدا بر سر و  بدون  بزرگ  بد  يب مع بدين ترت فتم(.  ه

 80و  1شود. آيات  آنچنان كه معبد زندة خدا امروز ساخته مي

طرفين تاالر كه در  هائي  شريح راهرو شتند و به ت قرار دا ها 

ارتفاع هر طبقه پرداخته است. آيه نهم راجع به بام كلي 

 ساختمان معبد صحبت كرده است.

كالم خداوند بـر سـلیمان ( در زمان ساختن معبد، 22د88: 5
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شد سليمان  نازل  چه  عده داد چنان سليمان و به  ند  و خداو

اسدتوار بدا او ( عهدد داود را 83دد88مطيع او باشد )آيات 

هد  خدا در خوا بدساخت و  نيو  مع یان ب ساكن در م سرائیل   ا

 و داخل سرو آزادهاي  خواهد شد. بخش دروني معبد با تخته

حراب  قدسم هيچ  ) شد و  شانيده  كام(ً پو خالص  با زر  قدس(  اال

هاي به كار رفته در ساختمان  در آن به كار نرفت. سنگ سنگ

يق نه و دق نان ماهرا بد چ كه ح  مع ند  شده بود شيده  تي ترا

 فاصله بين دو قطعه سنگ قابل ديدن نبود.

اسپور جيون
1
 نويسد: در اين مورد مي 

اتراشیده نبودند. خدا همه چیز را نهاي زیر بنا  حتي سنگ

براي اینكه كار به خوبي انجام شود، در اختیار داشت. خدا 

بیند، بلكه به آنچه كه خود از  انسان مي  نه به آنچه كه چشم

هاي جاندار معبد روحاني  ه زیبائي این سنگبرد و ب آن لذت مي

 داد. كه از دید انسان پنهان بود، اهمیت مي

دو کروبی ساخته شـده از معبد  محراب( در طرفين 21د23: 5

تون  با چوب زی شد.  طالكه  قرار داده  بود،  شده  شيده  پو

رسيد.  مي دیوارگستردة اين کروبيان از هر سو به  هاي بال

 ::  32و  81:  26ي تخت رحمت در خدروج ها اينها همان كروبي

 باشند. نمي

( اندرون معبد همه چيز به طد( مدزين گرديدده 30و  :2: 5

 بود.

از چوب زيتدون مدنقش بده  محرابو  معبد( درهاي 36د38: 5

خل يان و ن قش كروب گل ن ساخته  ها و  ط(  به  شده  ندود  ها و ا

پرده سط  حراب تو صحن و م خش  بر در ورودي شدند. ب كه   اي 

: 3شد، از هم جدا شده بودند )دوم تواريخ  محراب آويخته مي

83.) 

 36تدا  33شدد در آيدات  درب اصلي معبد كه به صحن باز مي

 است.  توصيك شده

( صحن دروني در مقابل معبد قرار داشدت كده مخصدو  35: 5

صحن  ني و  صحن درو بين  تاهي در  يوار كو بود. د نان  كاه

شامل  كه  بود  يل  ني حا یبيرو سنگسه رد یف از و  ف  یك رد

                                                      

1 - Spurgeon 
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 بود. تیرهای سرو آزاد

ها و  عظيم براي قربان  برنجینمذبح  ،در صحن دروني معبد

ها  نان از آن كه كاه شت  قرار دا چه  بزرگ و ده لگن گن  يك ل

 (.2كردند )فصل  براي تطهير استفاده مي

 صحن بيروني مخصو  مردم اسرائيل بود.

 سدليمان طنتسدل چهارم( ساختمان معبد از سال 31و  32: 5

 آغاز و هفت سال بعد به اتمام رسيد. 

 (12ـ 1: 7( بناي كاخ دیگر )8

 گردد. ( اينك داستان به بناي كاخ سليمان برمي8: 2

 سیزده سالبناي خانه سليمان يا بارگاه پادشاهي در مدت 

به اتمام رسيد. اين كاخ اندكي در قسمت جنوب شرقي معبد و 

روني معبد قرار داشت. بعضي درست در خارج از ديوار صحن بي

اند كه چون بناي كاخ سليمان شش سال بيشتر  بر اين عقيده

از بناي معبد وقت گرفت، نشان  اين است كه توجه بيشتري 

به خود سليمان شده است تا به ج(ل خدا. از سوي ديگر ممكن 

خدا،  براي  سليمان  شوق و زوق  ثر  بد در ا ساختمان مع ست  ا

كا ساختمان  تر از  كارگيري زود شد و ب سيده با يان ر به پا خ 

بد  ناي مع به ب ند،  بد خداو ناي مع براي ب كارگر  هزاران 

 .باشدتسريع بخشيده 

( در بخدش جندوبي 6دد2)آيدات  خانة جنگل لبنان( 82د2: 2

بر  شتمل  نا م ين ب خارجي ا ماي  شت. ن قرار دا بزرگ  گاه  بار

بود. شايد نام اين قصر هم تیرهاي سروآزاد تعداد بسياري 

شي از اين تزئين خارجي باشد. ما به طور دقيق كاربرد نا

مي نا را ن ين ب به  ا جه  با تو ما  ست، ا بوده ا چه  نيم  دا

گمان بر اين است كه بندايي  82:  80مندرجات اول پادشاهان 

شمال  مي از  صله ك به فا شد.  بوده با س(ح  هداري  هت نگ به ج

نان،  ت قرار داش ها ستونساخته شده از  رواقخانه جنگل لب

تاالر  به  هت ورودي  به ج ماالً  يوان احت ين ا شم(. ا يه ش )آ

(. 2پادشاهي تعبيه شدده بدود )آيده  كرسيو جايگاه  داوري

نه  عونخا تر فر كه  دخ شد  ساخته  گاه  به بار سبيده  يز چ ن

 .(1محتم(ً جايگاه سكونت حرم سلطنتي بوده است )آيه 

عات  ساختمان از قط مام  سنگت شده  شیده  ها ترا  هاي گرانب
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سه ردیف خته شد. همچنين ديوار اطراف بارگاه بزرگ از سا

 ساخته شد.  تیرهاي سرو آزادو يك رديك  هاي تراشیده سنگ

)تاالر داوري(  تاالر تختو  ها رواق ستون، خانه جنگل لبنان

دختر اند. كاخ ساخته شده براي  همگي بخشي از بارگاه بوده

 نيز پيوسته به محل اقامت پادشاه بود. فرعون

 (31ـ 18: 7( تزئین هیکل )3

مذكور در اين آيدات، همدان حيدرام « حيرام( »83و  83: 2

گر ماهر يهودي است كه در  پادشاه صور نيست، بلكه يك صنعت

 كرد. صور زندگي مي

را كده در  دو سـتون بـرنجگر مداهر  ( اين صنعت22د 86: 2

 یاكینها  ورودي معبد قرار داشت، ساخت. يكي از اين ستون

ق گري )او م مود( و دي هد ن ست( بوعز رر خوا قدرت ا )در او 

 تاج از برنج ریخته شدهناميده شد. در باالي هر ستون يك 

كام(ً مزين شده قرار داشت. هر چند كه جزئيات بيروني اين 

اي به اهميت  در اينجا آمده است، اما هنوز اشاره ها ستون

اين  ايم. در نهفته است، نكرده آنهاروحاني كه در ماوراي 

ستون گار  قدس  روز نداران م ند، ايما نده خداو بد ز هاي مع

از باب سدوم كتداب مكاشدفه  82آيه (. 2::)غ(طيان باشند  مي

مي لب  كه غا ساني  كه ك بر اين ني  ست مب عدة خدا ند،  و آي

 هاي معبد آسماني خدا خواهند شد. ستون

 آسائی بـود تشت غول( حوضچه ريخته شده از برنج، 25د23: 2

كیدواز بر كه گاو مت بين  ده  بد  ني مع صحن درو بود و در 

( 80: 3معبد و مذبح به سمت جنوب قرار داشدت )دوم تدواريخ 

اين حوضچه تأمين كنندة، آب براي كاهنان براي شستن دست و 

 پايشان بود. 

( ع(وه بر اين حوضچه عظيم، ده تشدت يدا حوضدچه :3د22: 2

، تعبيه دنهاي چهارچرخه قرار داشت كوچك ديگر كه بر ارابه

از فصل هشدتم زكدري از مدذبح بده ميدان  53گرديد. تا آيه 

قرار  ني  صحن درو مذبح در  ين  كه ا ند  هر چ ست،  مده ا نيا

 داشت.

هداي بدرنجين در  ( حيرام بر سداختن تمدامي طدرح32د30: 2

له  بد، از جم سطح مع با  طه  یگراب ندازها خاك، ها د ، و ا
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ي سفالي به ها ، نظارت نمود. ظروف برنجين در قالبها كاسه

شدند )آيه  شود، ريخته مي همان ترتيبي كه امروز انجام مي

35). 

جمله مذبح ط(ي بخدور،  ز( تزئين جايگاه مقدس ا60د 31: 2

ميز ساخته شده از ط( )دوم تواريخ   يز ط(ي نان تقدمه، دهم

ظدروف ط(ئدي ديگدر، بده  شمعدان از طالي خـال  و(، ده 1: 3

 اتمام رسيد.

براي خداوند بسدازد،  که معبدی در نظر داشت( داود 68: 2

ط( و  ظروف  نداد،  ساخت آن را  جازه  به او ا ند  لي خداو و

نه را  ين گنجي سليمان ا بود، و  يده  يه د فراوان ته قره  ن

 نگهداري آنها به معبد آورد.و براي استفاده در معبد 

در  3تدا  2هاي بين اين فصدل و دوم تدواريخ فصدول  تفاوت

 اند. وط به دوم تواريخ آمدههاي مرب يادداشت

 (3خداوند )فصل  هو( وقف معبد ب

( بعد از تكميل ساختمان معبد، قددم بعددي آوردن 6د 8: 1

هد از  به  صهیونيا  شهر داودتابوت ع شليم،  قع در اور وا

پس از  سال  يك  ماالً  قدام احت ين ا بود. ا يا  كوه مور بد  مع

را با  2 تكميل ساختمان معبد صورت گرفت )مقايسه كنيد آيه

 (.31و  32: 5اول پادشاهان 

ها، يك جشن بزرگ ملي برپا شد و  درست قبل از جشن خيمه

 كاهنانرا توسط  آالت مقدسو هم   خیمه  اجتماع، تابوت عهد

یانو  با  الو بود  مراه  بزرگ ه شن  ين ج ند. ا بد آورد به مع

 .گاوو  گوسفندقرباني نمودن تعداد بسياري 

قدرار داده شدد و تدا  االقداس سقددر  تابوت عهد( :د 5: 1

امروز )منظور زمان نگارش اين تاريخچه است د م( در آنجا 

ست م  .ه ما ن که  ق   نيم  به طري یده دا قدس د صاها از  سرع

. در آن زمان تنها اق(م شد شد، اما از بیرون دیده نمی می

جود در  هدمو سنگ، تابوت ع لوح  بود.  یدو  مان  شامل ده فر

و عصاي « ظرف ّمن»بر سر  هته است كه چكتاب مقدس به ما نگف

 ( آمده است.3: :داد )عبرانيان  هارون كه شكوفه مي

( به محض اينكه تابوت عهد )نمدادي از مسديح( 88و  80: 1

در مكان خا  خود نهاده شد، ابر ج(ل، نشانه حضور خدائي، 
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ساخت.  پر  بد را  نانمع خود را  كاه فه  ستند وظي گر نتوان دي

 .خانة خدا را پر كرده بودیهو ه  جالل انجام دهند، چون

گفدت كده  سـلیمان( وقتي كارها تكميدل شدد، 83و  82:  1

ند  ست در خداو ته ا ميگف ساكن  لیظ  نك شوم تاریكي غ . اي

اي ساخته بود با محرابي كه منبع  سليمان براي خداوند خانه

 نوري به جز ج(ل خود خدا نداشت.

 نويسد: د ميزي، با ديدگاه خا  روحاني خونره وماتي

ناي  مورد ب كه در  سلیمان را  عاي  شنیدن د مادگي  ند آ خداو

كه آن  كرد، بل نین  ها چ نه تن بود و  شان داده  بود ن بد  مع

جا  مردم در آن مامي  كه ت شد  مود، با خود ن گاه  كان را جای م

طرح  ضورش م به ح خود را  ضاي  ند، و تقا حس كن ضور او را  ح

یك شد، در  بر  اهر  خدا در ا جالل  ما  ند. ا یك،  كن بر تار ا

در مقایسه بـا  را (: نشان دهد تیرگي شریعت1بدین جهت كه )

مي سط آن  كه تو یل  خود  نور انج شم  با چ خدا را  جالل  توانیم 

در را ( تا تیرگي وضعیت كنـوني مـا 2مشاهده كنیم. باشد. )

مقایسه با رؤیاي خدا كه شادي آسماني خواهد بود، جاني كه 

دهد. اینك ما آنچه را كه او پرده است، نشان  جالل خدائي بي

مي شاهده  ست م سرانجام او را در نی ما  نیم، ا چه  ك ست آن كه ه

 خواهیم دید.

به سوي مردم نگريسدت و آنهدا را  پادشاه( سپس 28د 83: 1

 معبددر رابطه با  داودوعدة خدا به تحّقق  بركت داد و به

نك  كه اي هد  تابوت ع خود را از آوردن  ضايت  كرد و ر شاره  ا

 ن خود قرار گرفته بود، اع(م نمود.در مسك

آمده اسدت. سدليمان  63د 22آيات  ( دعاي تخصيص در25د22: 1

پس از ستايش خداوند براي حفظ وعدة خود به داود در رابطه 

با معبد، از خداوند تقاضا نمود كه نسبت به ايفاي وعدة 

عده بود، و به داود داده  كه  گري  كه  دي بر اين ني  اي مب

نخواهند شد د  منقطعهرگز  رسي اسرائیلكنشينندگان بر 

 اقدام نمايد.

دانست كه معبدي بدر روي  ( هر چند كه سليمان مي30د 22: 1

خداي بزرگ را داشته باشد، با  گنجایشزمين نخواهد بود كه 

اين وجود دعا كرد كه خدا اين بنا را به رسميت بشناسد تا 

سي از  هر ك يا  سرائیلاو  خدا را درقوم ا جا  ،  ند، بخآن وا

 نمايد. عفوخدا دعاي او را بشنود و او را 

( آنگاه سليمان در اينجا به حاالت خاصدي اشداره 63د38: 1
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 كرد كه خدا دعاي بندگان خود را شنيده و مستجاب نمايد.

( در مورد اداي سوگند به علت اينكه هديچ نشدانه قطعدي 8

خدا  سليمان از  شد،  بين نبا عا در  سقم اد صحت و  بر  ني  مب

و  38گناه را پاداش دهدد )آيدات  مجرم را تنبيه و بي خواست

32.) 

حمدل شكسدت تم گنـاه( وقتي اسرائيل بده دليدل ارتكداب 2

كرده و  عفوشود، در صورتيكه توبه نمايند خدا آنان را  مي

 33به زميني كه به آنها وعده داده است، باز گرداند )آيات 

 (.33و 

وتني بده ندزد ( در هنگام خشكسالي، وقتي كه مردم با فر3

بفرستد )آيات  بارانخدا بروند و توبه كنند، خدا برايشان 

 .(35و  36

، يدا بد(ي یرقان، يا باد سموم، يا وبا، يا قحطي( اگر 3

صرة  يا محا فات،  ساير آ لخ و  شمنم صيبت د نوع م هر  يا  ، و 

به  سوي معبدديگري بر مردم آيد، خدا دعاهائي را كه به 

 .(30د 32د )آيات ، عرضه شود، بشنوآمرزشجهت 

( اگر يك غيريهودي، يهودي شود و به حضور خدا دعا كند، 6

 38خدا دعاي اين شخص جديد االيمدان را پدذيرا شدود )آيدات 

 (.33د

( دعا براي پيروزي در جنگ نيز مورد نظر سليمان بدود و 5

سليمان از خدا استدعا نمود كه به اين موارد خا ، توجه 

 .(36د33)آيات  نمايد

گونده در رابطده بدا امكدان نبّوت  پس سليمان سخناني( س2

اسارت قوم در دست دشمنان به خاطر ارتكاب گناه بر زبان 

آورد. او از خداوند استدعا نمود كه به دعاي اسيراني كه 

مي به  مي تو قرار  ند و ا جه  كن شان در نتي كه اسارت ند  نماي

 گناه است، توجه نموده و به آنها رحمت آورد. گذشته از آن

 قوم خدا بود، قومي كه خدا از مصر بيرون آورد. اسرائیل

بازگشت قوم به  و تمامي اين آيات در اسارت قوم در بابل

 (.63د 35يافتند )آيات تحّقق  فرمان كورش كبير از اسارت،

پس از اين دعاي پرشدكوه بدراي حضدور  سلیمان( 58د 63: 1

ه او م نسبت بوطلب قدرت از خدا نمود تا ق ،خدا در معبد
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هاي تمامي زمين  وفادار بمانند و شاهدي امين در ميان قوم

 براي خداوند باشند و سپس، مردم را بركت داد.

دعاي خیر سلیمان مانند بقیه دعاهایش نشان دهنده 

( خدا كامالً 1قدرداني و عظمت توكل روحاني سلیمان بود: 

)آیه « به زمین نیفتاد [یك سخن ]از خدا»مورد اعتماد است. 

 ( ـ چه شهادت بزرگي! 34

آنجا  (. از37كند )آیه  ( امور گذشته، آینده را تضمین مي2

توانیم  ما مي ،(3: 18كه خدا عوض شدني نیست )ر. ك عبرانیان 

سبت  شته ن خدا در گذ كه  چه را  گوئیم آن قت ب ین حقی ساس ا برا

مي جام  هم ان ما  مورد  جام داد، در  مردمش ان هد )ر. ك  به  د

 (.3: 1یوشع 

انسان در زندگي شاگردیش نیاز به كمك خدا دارد )آیـه ( 8

دانسـت و دلیـل آن را  (، توکلی كه ارمیا مفهوم آن را مـي33

(. حتي انگیـزه آزادي 3: 17؛  28: 12اراء داد )ر. ك ارمیا 

انسان از ناحیه خداست ـ یك پارادوكس واقعي! مقایسه کنید 

 .11ـ 3: 14القدس را در انجیل یوحنا  کار روح

(. اما خدا نه 33( ما هر روز محتاج كمك خدا هستیم )آیه 3

 (.3 :121رود )ر.ك مزامیر  زند و نه به خواب مي چرت مي

( حفا ت خدا از فرزندانش هرگز به دلیل خوشایند خودش 3

 (.42نیست، بلكه تا همه او را بشناسند )آیه 

( با مرور تمام این الطافي كه خداوند به ما داشته 4

توانیم  واكنشي كمتر از وفاداري و اطاعت مطلق مياست، آیا 

 (.41به خدا نشان دهیم؟ )آیه 

   Scrspture Unionهاي روزانه  از یادداشت

فصل ششم تنها با يك  ايام اين دعا در كتاب دوم تواريخ

عاي  سليمان د تواريخ،  تاب دوم  چون در ك ست،  مده ا خت(ف آ ا

( 32د  30: 5ريخ خود را با سه درخواست تمام كرد )دوم تدوا

كدده در كتدداب پادشدداهان نيسددت. در كتدداب اول پادشدداهان 

( و 58د  63خوانيم كه سليمان مردم را بركدت داد )آيدات  مي

 اين بخش در دوم تواريخ وجود ندارد.

( در ايددن آيددات سددخن از تعددداد فددراوان 56د  52:  1 

باني براي  قر غذا  تأمين  براي  عدادي  كه ت ست،  ته ا ها رف

( قرباني شددند. از 56وه كه جمع شده بودند )آيه جمعيت انب
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كه  برنجینآنجا ين  مذبح  مام ا براي ت كافي  جايش   هدایايگن

كرد  وسط صحن تقدیسسوختي را نداشت، سليمان مكاني را در 

باني يه قر بزرگ  تا بق شن  ين ج شود. ا ضه  ند عر به خداو ها 

ين  كي از ا تي ي بود. ح شكرگزاري  ستايش و  شادي و  با  توأم 

 ها به خاطر قرباني گناه و جرم، گذرانيده نشد. انيقرب

هدا را همدراه بدا تمدام  سدليمان عيدد خيمدده در آن وقـت

كه از راه دور و  سرائيليان  يكمات حمدخل ا در  دان در نزد

تا  صرشمال  مود.  وادي م گزار ن ند، بر مده بود نوب آ در ج

مه يد خي صيص و ع يد تخ گزاري ع هارده روز  بر عًا چ ها مجمو

 فت.ادامه يا

هاي خدود  به خانه شادماني و خوشحاليبا  قوم( سپس 55:   1

آمده است كه يكدي از  ::  2بازگشتند. در كتاب دوم تواريخ 

ها در روز هشتم به اتمام رسيد در حالي كه در آيه  اين جشن

هايشدان رفتندد.  خوانيم كه مردم در روز هشتم به خانه مي 55

جان هايلي
1

 هماهنگ كرده است:اين دو روايت را با هم   

م ها در روز پانزدهم شروع و روز بیست و دو جشن عید خیمه

( و 83ـ 88:  28)الویان « در روز هشتم« »انجمن مقدس»ماه با 

هنگامي كه سلیمان مردم را روز بعد )روز بیست و سوم( به 

:  7هایشان فرستاد، به پایان رسید )ر.ك دوم تواریخ  خانه

12) 

 (12و  3ول ز( شهرت سلیمان )فص

 (3ـ 1: 3( عهد خدا با سلیمان )1

( پاسخ خدا به دعاي سليمان اين بود كده معبدد را 6د 8: :

بر  تا ابدخود را  نامبه عنوان مسكن خود پذيرفته است و 

ها است كه  است. هر چند كه معبد سليمان اينك مدت نهادهآن 

كه  گاه  شليم، آن بدي در اور خدا در مع ما  ندارد، ا جود  و

گردد تا حكومت جهاني خود را  ند ما عيسي مسيح باز ميخداو

 یها خدا در بدن خواهد بود. و اينک نيزمستقر نمايد، ساكن 

 ايمانداران كه معبد اوست و کليسا، ساكن است.

( خداوند در مورد خاندان و پسدران سدليمان وعدده :د5: :

شاهي  خت پاد بر ت شه  شند، همي خدا با يع  گر مط كه ا داد 

                                                      

1 - John Haley 
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از خداي زنده جدا شوند و به سوي  اما اگرد. خواهند مان

ها بروند، آنگاه خدا قوم را به اسارت خواهد فرستاد،  بت

معبددد را ويددران خواهددد نمددود و اسددرائيل را تبددديل بدده 

ثل ضرب ضحكهو  الم يد و م هد گردان لل خوا ساير م يان  ، در م

ني آن  ندگان از ويرا شد و بين هد  يران خوا بزرگ و بد  مع

 شد.متعجب خواهند 

 (13ـ 12: 3( هدیه سلیمان به حیرام )2

مي حدس  حث  ين ب به ا جه  با تو سرين  ضي از مف كه  بع ند  زن

ست  كرده ا قرض  يرام  ط( از ح ن   ست وز صد و بي يك  سليمان 

( تا برنام  ساختمان پرشكوه خدود را انجدام دهدد. 83)آيه 

نابراين  شهرب ست  یلدر  بی مین جل يرام  ز به ح عوض  را در 

( بود كه 88سليمان با كمك مالي حيرام )آيه داده است. چون 

را ديد،  حیرام شهرهابرنامه خود را انجام داد. وقتي كه 

كرد و  ع(م  خود را ا شنودي  یدناخ كابول نام ها را  به  آن (

معنددي ناخوشددايند، كثيددك يددا آشددعال و از بعددد ادبدد  

آيدد كده  چنين بر مدي 2: 1بدردنخور(. از كتاب دوم تواريخ 

 فوق از رهن خارج كرده است. سليمان شهرهاي

 (23ـ 13: 3هاي سلیمان ) ( اتباع و قرباني8

آنچندان  ت)ونه علد تعداد شامل 22تا  86( آيات 23د 86: :

( اسدت كده سُـخُرهگويد( نيروي كاري ) مي Nkjvو  kjvكه ترجمه 

يل برنامه عظيم خود به كار گرفت.  ، حاصورسليمان در تكم

ه سليمان آنها را براي مقاصد سه شهر بودند ك جارزو  َمجد و

واقع در شمال و محافظ  حاصوردفاعي، مجهز كرده بود. قلع  

مي در  شهر مه دو  ما مّج بود. و ا سطين  به فل شمالي  ورودي 

سدرالئون صحراي ا بر  سلط  سطين م شمال فل
1

هم   هارراه م و چ

فاع از درة اردن  يدي در د مل كل يك عا قش  بود و ن جارتي  ت

 كرد. مي ی)از شمال( را باز )از جنوب( و دشت مياني

شرق  جارز جاري در  صلي ت شاهراه ا شليم و در  غرب اور در 

گان و  ستم از برد يه بي شت. در آ قرار دا ستيا  سواحل فيلي

ما از  ست. ا شده ا برده  نام  سير  هودي ا ير ي مان غ غ(

                                                      

1 - Plain of Es draelon 
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ني صد و  ب كرد. پان كار ن برده  لب  كس در قا هيچ  سرائيل  ا

 نظارت داشتند. نكارهاي سلیماپنجاه نفر بر انجام 

را كه سليمان بنا كدرده بدود، همچندين  میلو( شهر 23: :

نقش يك قلعه را براي اورشليم داشت و به عنوان جايگاه و 

 مقرر گرديد. دختر فرعونبارگاه 

عیـد و  طيدردر عيدد ف سه بـاردر هر سال  سلیمان( 26: :

( به حضور خداوندد 83: 1)دوم تواريخ  ها عید خیمهو  ها هفته

 گذرانيد. باني ميقر

 (23ـ 24: 3( نیروي دریائي سلیمان )3

جابر»سليمان در  صيون  يائي در « ع گان در يك ناو داراي 

نزديك ايلوت بود. حيرام بعضي از خادمان  م  زبحر قل  كناره 

به  ستاد و  سليمان فر مك  به ك ند  يانورد بود كه در خود را 

رفتند )محل دقيق آن مشخص نيست د بعضي آن را  یرفاو

آنها  .گويند( ربستان جنوبي و بعضي هند و بعضي آفريقا ميع

 آوردند. سلیمانبراي  چهارصد و بیست وزنة طالاز اين سفر 

 (18ـ 1: 12( مالقات سلیمان با ملكة سبا )3

سليمان  مت  بر عظ يه  شاهان تك تاب اول پاد هم ك صل د هدف ف

سليمان ست.  چه  ا حد و آن ست در آن  لب ا سان طا كه دل ان را 

به تصور نمي هانداز جد در اختيار داشت. از ظروف  اي كه  گن

از تخددت عدداجش گرفتدده تددا  ،هددايش يددن گرفتدده تددا كشددتيرز

كه دختر اپولنس ملكه سباهاي پرشكوهش.  كالسكه
1
بود كام(  

ته  قرار گرف شاهي او  مت پاد سليمان و عظ مت  تأثير حك حت  ت

وعده خداوند بود كه سليمان همه چيز خود تحّقق  بود. و اين

 .(83د 88: 3را مديون آن بود )

)سبا احتماًل در جنوب شبه جزيره عربستان قرار  ملكه سبا

شت( مد دا سليمان را  آ مت  شوار، حك سؤاالت د طرح  با  تا 

كند، ولي سليمان توانست تمام سؤاالت را پاسخ دهد  امتحان

)آيه سوم(. وقتي كه ملكه شكوه و ج(ل پادشاهي سليمان را 

آنچه را كه قب(ً از شكوه سليمان شنيده  ديد، تصديق كرد كه

سبا  كه  ست. مل بوده ا يت  كوچكي از واقع خش  ها ب بوده، تن

                                                      

1 - opulence 
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گرانو  طالهداياي  یات  هاي عطر قديم  ب سليمان ت به  سيار  ب

گران هداياي  با  عوض او را  سليمان در  سپس  مود و  هاي  ن ب

 بسيار به كشورش روانه نمود.

 (23ـ 13:  12( ثروت سلیمان )4

از  طـالهاي حيرام به سليمان نه تنهدا  ( كمك86و  83:  80

یر يادي  اوف قادير ز شامل م كه  صندلبل سنگ چوب  هاي  و 

 گرانبها بود. سليمان در روابط تجاري شخصي نابعه بود 

( سليمان آنقدر ط( در اختيار داشت كه حتدي از 22د  85 :80

بگذارد.  خانه جنگل لبنانرها را در پساخت تا س مي پرس طال

 پوشيده شده بود.  زر خال سليمان به  ت عاجتخ

بزرگ قرار  یدر هر سمت اين تخت تنديس تراشيده شده شير

له سوي پ هر  نين در  هم چ شت.  مي دا خت  به ت كه  سيد هائي   ر

نقره تقريبًا  در ایام سلیمانقرار گرفته بود.  یشير تنديس

بود.  شتيارزان  ط( هاي ك ها  نه تن سليمان،  جاري  قره  و ت ن

 كردند. وارد مي طاوسو  ها میمون، عاجاق(مي نظير بلكه 

سليمان، موجب شدهرت جهداني او  حكمتو  دولت( 26د 23: 80

كه او را  ساني  ندگان او و ك سين كن هداياي تح يد و  گرد

 افزود. كردند هر روز بر ثروتش مي م(قات مي

 ها كالسكهو  اسبان( سليمان زخاير فراواني از :2د  25: 80

احتمدداالً  keveh) وخیــاي سددليمان احتمدداالً از هدد داشددت. اسددب

شد. سليمان  ( كه به خاطر اسب شهرت داشت، وارد مياسيليسي

 اسبانو  سوارانو  ها كالسكهنه تنها اندوخته فراواني از 

ها را به  ها و كالسكه كشورش داشت، بلكه اسب از براي دفاع

 كرد. ساير كشورها صادر مي

ئله اشاره نشده، ولي شكوه و به اين مس  هر چند در اينجا

های ک(ن بوده  آوری ماليات عظمت پادشاهي سليمان مستلزم جمع

 3: 82است و همين مسئله منجر بده فسداد در كشدور گرديدد )

 (.86د

جي. آر الملي
1
ماليات در كشورهاي شرقي، با »نويسد كه  مي 

پرشكوه و عشرت طلب، طبعًا كمرشكن و موجب  نآن همه پادشاها

                                                      

1 - J.R Lumly 
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ب ساد  ميف قع  ست. در وا لوئي  وده ا سليمان  كه  فت  شود گ

 «شانزدهم از نوع يهوديش بوده است.

اين انبوه ثروت و دارائي عصياني بر عليه ک(م خدا بود 

 (.82و  85:  82)ر.ك تثنيه 

 (11و مرگ سلیمان )فصل  ارتدادح( 

پادشدداه اسددرائيل از  82:  82( در سددفر تثنيدده 3د 8: 88

نع شده است. سليمان از اين قانون ازدواج با زنان كافر م

اش آنچنانكه دقيقًا پيشگوئي  مهم به شدت تخطي نمود و نتيجه

كه  شد  ين  بود، ا نانش دل او راشده  بت ز سوي  به  ها[  ]

 .برگردانیدند

( آيه چهارم بدين معنا است كه دل داود پادشداه 1د 3: 88

ستي پر بود و تا آنجا كه بت خدایش كامليهّوه  كام(ً نسبت به

بت ست او از  ظر ا ما  مورد ن مود، ا ناب ن ستي اجت  سلیمانپر

سليمان در  كرد.  يروي ن خا  پ مورد  ين  پدرش داود را در ا

بت براي  بدي  شليم، معا شرق اور تون در  ستي  کوه زي ناپر  ب

 نمود.

( و بدار ديگدر 6: 3)جبعون ( خداوند يك بار در 83د :: 88

ه سليمان ظداهر ( در هنگام تخصيص معبد، ب2: :)اورشلیم در 

شده بود. اينك بار ديگر خدا به سليمان ظاهر شد و نسبت 

بت كه  به  فت  طار داد و گ به او اخ ستي  او  سلطنت را ازپر

و آن را به يكي از بندگانش خواهد داد. به هر پاره كرده 

سليمان ندگي  طول ز يد در  ين تهد ق  حال، ا فت، و تحّق نيا

ن داود منقطع نشدند تمامي دوازده قبيله اسرائيل از خاندا

( بده پسدر 23: 82)بنيامين به يهودا داده شدد د یك سبط و 

 سليمان داده شد.

( در اين آيات به سه نفر از مخالفان سدليمان 22د 83: 88

بود كه وقتي  ادومييك شاهزاده  هَددَ اشاره شده است. اولي 

چك لي كو مردان را در ادوم  طف مام  يواب ت كه  ماني  بود و ز

قرار  فرعونمصر گريخته بود. او كام(ً مورد لطك كشت به  مي

با  ته و  نام  خواهر زنگرف به  عون  نیسفر كرد.  تحف ازدواج 

كه  تي  یوابوق كه داود و  شنید  َدد  عون  مرده َه ند از فر ا

ميلي به  م برگردد و فرعون هم با بيواجازه خواست كه به اد
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ت او اجازه داد و از همين نقطه بود كه او شروع به عمليا

 نظامي در جنوب بر عليه سليمان نمود.

داود بود كه وقتدي زون رَ ( دومين دشمن سليمان 26د 23: 88

مردان زبون را كشت، گريخته بود. او بعدًا سردسته  بعضي از

رفتند و در دمشق حكومتي بر  دمشق گروهي شد كه بعدها به

براي  شمال  ظامي در  يد ن يك تهد به  بديل  ند و ت پا كرد

. دمشق از آن زمان كه داود آن را تسخير كرده سليمان شدند

خود را در آن مستقر كرده بود، تحت استي(ي  قراوالنبود و 

(. از دسدت دادن دمشدق كده 5و  6: 1داود بود )دوم سموئيل 

مدۀ  سوريه  آرامشهر ع مت  كه حكو بود چون هم  صًا م بود مخصو

 ها خاری در جان اسرائيل بود. ثابت كرده بود كه قرن

 88( دشمن سوم سليمان همان طوري كه خدا در آيه 21د25: 88

بود،  ته  نده گف عاماو ب سر  َیُرب باطپ يامين  ن له بن از قبي

به او سپرده بود.  ملوبود. سليمان مسئوليتي در ساختمان 

مامي  بر ت سلطنت  يل  شد تما جب  قامي مو نين م سب چ شايد ك

 اسرائيل در يربعام پيدا شود.

را م(قدات  َاخیااي به نام  نبي ( يك روز يربعام:3د:2: 88

م  تازه اي را  كرد. وقتي كه در صحرا تنها بودند اخيا جا

كه در برداشت به دوازده تكه پاره كرد. ده تكه آن را به 

نشانه اينكه خدا امارت ده قبيله اسرائيل را به او خواهد 

داد، به او داد و گفت كه تنها يك قبيله )بنيامين( براي 

يهودا آمده اسدت(  23: 82اقي خواهد ماند )در سليمان بپسر 

و ديگر اينكه چنانچه خداوند را اطاعت نمايد، بعد از مرگ 

سليمان پادشاه خواهد شد و از بركت و حمايت خدا برخوردار 

هائي كه خدا  خواهد گرديد. توجه داشته باشيد به محدوديت

له  برده قبي قط  كه او ف ست اين شد. نخ ئل  عام قا براي يرب

قدرت سلط به  تي  قوم؛ او وق مامي  بر ت نه  كرد و  هد  نت خوا

شد  مي مرده با سليمان  كه  سد  ندان او  ور قاي خا دوام و ب

 منوط به اطاعت و تابعيت كامل از خدا خواهد بود.

( احتماالً يربعام وقتي شورش كرد كه سدليمان هندوز 30: 88

چون سليمان آگاه شد به تعقيب او پرداخت و  زنده بود، و 

گريخت و در آنجا تا مرگ سليمان ماند. سليمان  مصراو به 

به جاي روبرو شدن با گناهش و توبه نمودن کوشيد ك(م خدا 
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بگذارد. جنگيدن با يربعام  را با برخورد با يربعام، عقيم 

كه اينك براساس تصويب خدائي بر قبايل شمالي منصوب شده 

خود د شين  شتن جان شاول در ك بود.  نه  كاري احمقا اود بود، 

شتن  به ك فق  يب مو مين ترت به ه يز  سليمان ن شد.  فق ن مو

 يربعام نگرديد.

ند  قرار گير عام  يت يرب حت حاكم بود ت قرار  كه  بايلي  ق

، اشددير، فتددالي، جددتّ نعبددارت بودنددد از: روبددين، دان، 

سا خش اي سي و ب فرايم، من لون، ا هائي از الوي و  كار، زبو

ليمان قرار شمعون. قبايلي كه قرار بود تحت حاكميت پسر س

هائي از الوي  گيرند عبارت بودند از: يهودا، بنيامين و بخش

و  85دد 83:  88اي از الوي د دوم تواريخ  و شمعون )بخش عمده

 شمعون نسبت به يهودا وفادار بودند(.

احتماالً كتابي بدوده اسدت در  كتاب وقایع سلیمان( 38: 88

سلطنت او تاريخ  با  طه  ها ،راب خش ال يك ب عًا  مي از نه قط

 كتاب مقدس.

سلطنت وفات يافدت و  چهل سال( سليمان پس از 33و  32: 88

خت  به ت جاي او  به  عام  سرش رحب شد و پ فن  شليم د در اور

سلطنت نشست. آغاز كار سليمان بهتر از پايان كارش بود. 

ست خوب ني يان  يك پا هت  به ج ضميني  خوب ت شروع  به  .يك  او 

 پرستي غرق شد. اوج عظمت رسيد ولي در حضيض خفت و بت

: 82شد كه سليمان به آنچه كه در كتداب جامعده  چه خوب مي

 كرد. موعظه كرده بود، عمل مي 83و  83

گيري كلي گوش فرا دهيم: از  بيائيد اينك با هم به نتيجه

دار، اين است آنچه كه انسان  خدا بترس و احكام او را نگه

به داوري  كاري را  مه  خدا ه كه  هد، چون جام د يد ان با

 نشيند، از جمله امور مخفي، خواه، خوب و خواه بد. مي

III  (22تا  12ـ تجزیه پادشاهي )فصول 

 (23ـ 1:  12) یهودا الف( رحبعام پادشاه

پيش از  83:تا  30:/38:مدت هفده سال ) رحبعام پسر سلیمان

و  88؛ دوم تدواريخ فصدول 23د 20: 82مي(د د اول پادشاهان 

 .بر يهوه سلطنت نمود (82

تا پادشاهي خود را اع(م  رحبعام به شكیم رفت( 88د 8: 82
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صر  شد از م گاه  سليمان آ مرگ  عام از  كه يرب تي  يد. وق نما

ــتبازگشددت و همددراه بددا  ــامي جماع وارد شددكيم شددد.  تم

پدر تو یوغ ما »كردند كه  يادآوریاسرائيليان به رحبعام 

را سخت ساخت، اما تو االن بندگي سخت و یوغ سنگیني را كه 

سبك هاد  ما ن بر  مود. پدرت  خواهیم ن خدمت  تو را   ساز و 

سليمان براي حفظ شكوه شرقي بارگاهش از نيروي كار اجباري 

يات كرد و مال ستفاده  مي ا سنگيني  هت  هاي  مين ج به ه فت.  گر

به جاشنين او نمودند:  مردم گوش ها را كم كن  ماليات»زدي 

تو را  كه بيش از اين بر ما فشار وارد نشود تا بتوانيم

« گردانيم. خدمت كنيم، در غير اين صورت از تو روي بر مي

رحبعام از مردم تقاضاي سه روز مهلت نمود تا در اين مورد 

فكر كند. در اين سه روز نخست با مشايخ مشورت كرد. آنها 

به او پيشنهاد كردند كه با مردم با مهرباني رفتار كند و 

شاوران جو تر رحبعام نظري  انايشان را خدمت نمايد. اما م

به رحبعام گفته مردم را به  برخ(ف مشاوران پير دادند و 

يات يد  مال ند فهم صورت خواه ند! در آن  يد ك شتري تهد هاي بي

چككه  شت كو عام از  انگ سلیمانرحب مر  گر  ضخيم ك ست. ا تر ا

با  ها را  یه سليمان آن نه تنب بر  ميتازیا نك  مود، اي ن

با  مردم را  كه  ست  عام ا قربرحب به  اه ع شاره  ماالً ا )احت

 اي با انتهاي نوك تيز و مضرس است( تنبيه كند. تازيانه

 روز سومو جماعت اسرائيل در  یربعام( وقتي كه 20د 82: 82

موافق مشورت براي شنيدن تصميم پادشاه جمع شدند، رحبعام 

به آنها پاسخ داد. آيه پانزدهم حاكي از اين است  جوانان

يق ا كه از طر خدا  كم  بود،كه ح ته  بي گف يا ن ق  خ فت تحّق يا

(. بنددابراين مددردم اسددرائيل روي از رحبعددام :3ددد 30: 88)

عده ند  هر چ ند،  مرو  گردانيد هم در قل نوز  نان ه اي از آ

را كه شخصي به نام  َاُدورامكردند. رحبعام  يهودا زندگي مي

گيرانش بود براي اخذ ماليات بيشتر از مردم  و سرپرست باج

مردم  لي  ستاد، و ساراو را فر عام  سنگ مرد و رحب تا  ند  کرد

هم به اورشليم گريخت و مردم اسرائيل يربعام را بر خود 

پادشاه نمودند. هر چند كه در آيه بيستم گفته شد، كه فقط 

رحبعام را پيروي كردند، بايد به خاطر داشته  سبط یهودا

( و بيشدتر 8: :8(، شمعون )يوشع 28باشيم كه بنيامين )آيه 
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 له الوي، متعلق به يهودا بودند.افراد قبي

( رحبعام كوشيد با اعد(م جندگ بده اسدرائيل، 23د  28: 82

اوضاع را عوض كند، ولي در نتيجه فرمان خداوند، از تصميم 

خود منصرف شد. رحبعام با رد توصيه مشايخ قوم، اينك به 

هاد و گردن ن ند  شورت خداو سرائيليان  ل م سياري از ا خون ب

. فرمان خدا حكم بر جدائي داد و ه بودبر زمين ريخته شد

 .ه بودريزي را تصويب نمود فتواي خدا جدائي بدون خون

 انشعاب حكومت

شروع  اسرائيل از اينجا تاريخ انشعاب در حكومت و كشور

 يابد. شود و تا كتاب دوم پادشاهان ادامه مي مي

و « اسرائيل»يربعام برده قبيله شمالي كه معموالً آن را 

هم  نام گاهي  فرايم»با  ين  مي« ا مود. ا سلطنت ن ند،  نام

دودمان داراي نه سلسله پادشاهي بود و تمام پادشاهان اين 

دودمان شرير بودند. رحبعام بر بخش جنوبي سلطنت كرد كه 

هودا»آن را  يك  مي« ي قط داراي  مان ف ين دود ند. ا ناميد

ودمان اعقاب داود بودند. سلسله بود. تمام پادشاهان اين د

از طريق همين سلسله بود كه مسيحا وار  قانوني تخت داود 

نامه متي فصل  اش )رجوع كنيد به شجره از طريق يوسك، ناپدري

مريم  يق   سمي از طر ظر ج نين از ن ست. او همچ اول( برخا

سر دا تان پ قاب نا هم اع مريم  بود، و  سر داود  د وباكره، پ

به انجيل لوقا فصل سوم(. بعضي از  شد )رجوع كنيد محسوب مي

ص(ح شاهان ا ين پاد فوق ا عاده گران  كه  ال ند  هر چ ند،  اي بود

 آنان افراد شريري بودند. بيشتر

 پادشاهان اسرائیل و یهودا

 سلسله اسرائيل سلسله يهودا

 8 يربعام 8 رحبعام

  ناداب  م )ابيا(ابيا

پادشاه آسا )

 (خوب
 2 بعشا 

اط فيهوشا

 (بپادشاه خو)
  ايله 

 3 زمري  (يورام)يهورام 

 3 تبني د عمري  اخزيا
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  اخاب  ليا )غاصب(تع

 (ايهوآش )يوش

 (پادشاه خوب)
  اخزيا 

)پادشاه امصيا 

 خوب(
 

ورام هي

 رام(و)ي
 

)پادشاه يا رعز

 خوب(
 6 ييهو 

يوتام )پادشاه 

 خوب(
  ازخيهو آ 

  (ايهوآش )يوش  احاز

حزقيا )پادشاه 

 خوب(
  دوم يربعام 

  زكريا  منسي

 5 شلوم  آمون

 2 منحيم  يوشيا 

  فقحيا  يهوآحاز )شلوم(

 1 حقف  يهو ياقيم

 : هوشع  يهوياكين

    صدقيا

  )صدقيا( انيتَ مَ 
متنيا 

 )صدقيا(
 

مي شاهي را  يه پاد سيم  تاريخ تجز له تق هار مرح به چ توان 

شد اول، دوران برخوردهاي آشکار كه از يربعام شروع  :كرد

 (21:  85تا عمري )اول پادشداهان و ( 8: 82)اول پادشاهان 

دوم، حكددومتي كدده مسددتقر شددد تددا دوران  ادامدده يافددت.

هدو )دوم ي( تا ي::  85ي )اول پادشاهان ِزمرِ زدائي، از  تشنج

هو تا اسارت اسدرائيل توسدط ي(. سوم، از ي:پادشاهان فصل 

تقل بدود قبل از مي(د( كه يدك دوران نسدبتًا مسد 222آشور )

( و چهارم، يهودا كه به عندوان 82تا  :)دوم پادشاهان فصل 

توسط بابليان در  اينكه يك حكومت پايدار باقي ماند، تا

 81بيش از مي(د به اسارت رفت )دوم پادشاهان فصول  615سال 

 (.26د

اسرائيل به عنوان يك قوم هرگز به زمين موعود بازنگشت. 

شدماري  هاي بدي ند و سپس گروهسال در اسارت ما 20يهودا مدت 

شتند، شليم بازگ نان  به اور يا آنچ عرزا و نحم تب  كه در ك
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عود  مين مو به ز يب  بدين ترت نوبي  يل ج ست. قبا مده ا آ

سال قبل از مدي(د مسديح تحدت  600بازگشتند و تقريبًا حدود 

 تسلط حكام غير يهودي بودند.

خردر  شاه  اوا سلط پاد حت ت يان ت يق، يهود هد عت تاريخ ع

شدا سخير  نان ت سط يو يران تو كه ا عدها  ند. و ب  ،يران بود

يهوديان تحت تسلط اين قدرت جهاني قرار گرفتند. و در آخر 

يونان هم تحت تسلط امپراتوري روم قرار گرفت، و در همين 

 امپراتوري بود كه عيسي مسيح خداوند، ظهور كرد.

در مطالعه تجزيه پادشاهي، خوانندگان غالبًا با اخت(فات 

توان  شوند. بيشتر اين مشك(ت تاريخي را مي تاريخي مواجه مي

هاي مختلك گاه شماري در رابطه با طول دوران  ناشي از روش

مت هم حكو فاكتور م يك  ست.  هودا، دان سرائيل و ي تر  ها در ا

هم  با  مان  هم ز شاه  قات دو پاد ثر او كه در اك ست  اين

مي شاهي  شاه كرده پاد تاريخي پاد موارد  مام  ند. ت سط ا ان تو

ادوين آر. تايل
1
اعداد »با ظرافت و جزئيات كامل در كتاب  

 مورد بررسي قرار گرفته است.« يرمرموز پادشاهان عب

مده شاهان آ كه پاد مي  شاهي را در نظ يه پاد ند،  ما تجز ا

مطالعه خواهيم كرد و به بيان وقايع مهم در دورۀ هر يك 

ده در كتاب هاي ارائه ش از آنان خواهيم پرداخت و از تاريخ

 تايل، استفاده خواهيم نمود. 

 (22: 13تا  23: 12ب( یربعام پادشاه اسرائیل )

سال  ست و دو  مدت بي فرايم  لۀ ا ناط از قبي سر ب عام پ يرب

 ق.م(:0:، 80:تا  30:، 38:براسرائيل سلطنت کرد )

 (88ـ23:12( مذهب دروغین یربعام )1

در  را خودپايتخت  نخست ( اولين پادشاه اسرائيل30د26: 82

را در كنار رود  فنوئیلآنجا  قرار داد و سپس در اورشلیم

براي  سرائيل  مردم ا كه  ترس اين مود. او از  نا ن اردن ب

برگردند، و تمايل  اورشلیمها و عبادت به  گذرانيدن قرباني

جه  ها متو هوداآن شاه ی ند،  پاد شود و روي از او برگردان

شكيل داد و  خود را ت ن   خا  دي ستم  یت سي یلب را  دانو  ئ

                                                      

1 - Edwin. R. Thiele 
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كان  هر دو م ئي در  ساله ط( يک گو قرار داد، و  ستش  كز پر مر

بت ين  كه ا كرد  ع(م  كه  قرار داد و ا ستند  خداياني ه ها 

 .از مصر برآوردنداسرائيل را 

 ي بلنـدمكانها پرستي را در ( يربعام معابد بت33د 38: 82

قوم  مًا از  نه الزا يد  نت جد ستم کها نوعي سي ، الويساخت و 

نكه خدا حكم كرده بود، بلكه از افراد متفرقه تشكيل آنچنا

آنگاه نوعي تقويم مذهبي نيزابداع كرد كه عيد بزرگ  .داد

با  بود  عادل  شتمآن م ماه ه ید  جايگزين ع هودا و آن را  ، ي

شد. يربعام شخصًا  ها نمود كه در ماه هفتم اجرا مي جشن خيمه

 بیت ئیل مقام کهانت را غصب و به دست خود بر مذبحي كه در

 گذرانيد. ساخته بود  قرباني مي

سرائيل مردم ا سياري از  كه ب لت اين ين ع گوني را  ا دگر

كه دل بود  ين  ند، ا ته بود بود.  پذيرف خدا دور  شان از  هاي

پدران آنها در گذشته گوساله را پرستش كرده بودند و بدين 

 (.32 فصلجهت مجازات شده بودند )خروج 

ها سليمان ساختمكان ند را  شاهي  ي بل مرو پاد شتر قل و بي

همين كتاب(. قدورح و  88خود را بدين جهت از دست داد )فصل 

پيروانش كوشيدند مقام كهانت را غصب كنند و زندگي خود را 

 .(85بر سر اين كار نهادند )اعداد فصل 

بدعت ين  مي ا سيله  بدان و عام  كه يرب يت  ها  ست امن خوا

وط تدريجي او پادشاهي خود را تأمين نمايد، تنها موجب سق

 گرديد.

گريختند )دوم  يهودا كساني كه دلشان به سوي خدا بود، به

( و برادران خدود را واگذاشدتند تدا از 85د 83: 88تواريخ 

آمدهاي اين مذهب انساني، برخوردار شوند. چه  تسهي(ت و پي

كه  خوب گفته ستگي مقامي چون پادشاهي را »اند  يربعام شاي

 «تگ  چنان پادشاهي را داشت.نداشت، ولي اسرائيل شايس

 (82ـ 1: 18( یربعام و مرد خدا )2

 بیـت ئیـلمدذبح  بدر بخدور( هنگامي كه يربعام 3د 8: 83

يد،  مي خدائيگذران هودااز  مرد  تا  ی شد  ستاده  بدانجا فر

بت كه  مذبح  كرد  شگويي  يد. او پي بيح نما ستي را تق پر

شد  هد  ته خوا هودا برانگيخ شيا در ي نام يو به  شاهي  و پاد
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ق  پرستانه را خواهد سوزانيد. هاي بت كاهنان مذبح  اينتحّق

و  86:  23شود در دوم پادشاهان  سيصد سال بعد يافت مينبّوت 

 مـذبح چـاكاعد(م كدرد كده نبّوت  و به عنوان نشانه اين 85

 .خاكستري كه بر آن است ریخته خواهد شدخواهد خورد و 

دراز كدرد و  ( به محض اينكه يربعام دست خود را5د 3: 83

مذبح فرمان توقيك مرد خدا را داد، دستش خشك شد و همچنين 

شت ته گ مذبح ریخ ستر از روي  شد و خاك شانه چاك  ين ن اي  و ا

بود بر محكوم بودن مذهب يربعام آنچنانكه مرد خدا گفته 

تا  ند  عا ك خدا د نزد  كه  ست  خدا خوا مرد  عام از  بود. يرب

خواست او دعا كرد و دستش شفا يابد و مرد خدا در پاسخ در

 گرديد. مثل اولدست يربعام 

( هر چند پادشاه نتوانست مرد خدا را با تهديد 80د 2: 83

ساكت نمايد، اما كوشيد او را از خود راضي نمايد. خداوند 

اي از خود  قاطعانه به نبي گفته بود كه او كوچكترين نشانه

ساس هد و برا شان ند عام ن غين يرب مذهب درو مل  بر تح  دال 

با يربعام خودداري كرد نوشیدن و  خوردندستور خداوند از 

 بيرون رفت. بیت ئیلو راه خود را گرفته و از 

هاي راه بود كه مرد خدا به درخواست  ( در نيمه:8د 88: 83

سالخوردهيك  بي  یلاز  ن یت ئ ند و از او  ب باز ما سفر  از 

 نبي را  ناحسا مرد خدادعوت شد كه به خانه اين نبي برود. 

اي نسبت به آنچه كه در بيت  اينكه كوچكترين ع(قه  به نشانه

اي  فرشتهگذرد، ندارد، رد كرد. اما نبي پير گفت كه  ئيل مي

از سوي خدا به او گفته است كه از مرد خدا پذيرائي كند. 

دعوت نبي را مرد خدا اين دروغ نبي پير موثر واقع شد و 

 اش رفت. پذيرفت و به خانه

خوردندد،  هنگامي كه آن دو بدا هدم غدذا مدي( 26د 20: 83

به  يامي را  كه پ ست  يل خوا يت ئ ير ب بي پ ند از ن مرد خداو

مرد  خدا خدا ت مان  چون از فر كه  بر اين ني  يد مب ب(غ نما ا

گر  شد. ا هد  فن نخوا پدرانش د بر  مرد و در ق هد  كرده، خوا

رسد، بايد  چنين مجازاتي براي چنان خطائي سخت به نظر مي

باشيم كه خدا بسيار قاطعانه با كساني كه  به ياد داشته

سخن شان دارد و  يازات  دوست كه امت ساني  ستند، ك يان او ه گو

مي خورد  ست، بر شيده ا ها بخ به آن گي  يب  بزر بدين ترت ند.  ك
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شد. در  شته  شيري ك سط  نه تو به خا شت  خدا در راه برگ مرد 

 شیرشود كه برعكس تمامي قوانين طبيعت،  اين جا مشاهده مي

، راهو با هم به اين جسد افتاده در  ایستادههر دو  االغو 

 كنند. نگاه مي

( وقتي نبدي پيدر از ايدن مداجرا آگداه شدد، 32د 25: 83

برد كه سرنوشت آن مرد خدا همانا داوري خدا بر  ب(فاصله پي

عليه نافرماني بوده است. سپس به محل كشته شدن مرد خدا 

در مقبره شخصي  آورد و بیت ئیلمرد خدا را به  جسدرفت و 

وصيت كرد كه مايل است بعد  پسرانشخويش دفن كرد. سپس به 

، دفن شود. در قبري كه مرد خدا در آن مدفون استاز مرگ 

بت ستم  كه سي بود  سيده  جه ر ين نتي به ا خود  او  كه  ستي  پر

مي سوب  ستم مح شي از آن سي به  بخ كوم  ند مح سوي خداو شد از 

 نابودي است.

 (83و  88: 18ام )( كاهنان دروغین یربع8

كاهنان ]را[ يربعام پادشاه در شرارت خود اصرار ورزيد و 

قوم یع  خدمت  از جم به  نت  قام کها يز در م خود ن يد و  برگز

عام  سلطنت يرب تدريجي  نابودي  جب  ناهي مو نين گ خت. چ پردا

 گرديد.

ايرونيگ جنسون
1
 نويسد: مي 

مي شاه  عام پاد شتش را در  یرب خود و سرنو صویر  ست ت بای

دید. یربعام  كرد در سرنوشت نبي یهودا مي تي كه توبه نميصور

شده  یده  مي برگز ست مه براي پ خدا  سط  بي تو ند آن ن هم مان

دانست كه خدا از  بود. همچنین او مانند آن نبي به خوبي مي

مي چه  مان  او  جراي فر بي از ا ند آن ن هم مان لي او  هد. و خوا

 خدا سر پیچي كرده بود.

 (22ـ 1: 13( مرگ پسر یربعام )3

، يربعدام ابیا پسر یربعام بیمار شـد( وقتي كه 3د 8: 83

را به نزد اخياي نبي د مرد خدائي كه قب(ً گفته  زن خود

د  پادشاه خواهد شدبود كه يربعام برده قبيله قوم 

 فرستاد.

بدّ  باس م با ل يل  ند دل به چ كه  فت، مل يا ر قات اخ به م( ل 

                                                      

1 - Irving Jensen 
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ه مفهوم نفي ايمان به م(قات با مرد خدا عم(ً ب اينكه نخست

 ها در دان و بيت ئيل بود.  بت

پرستي است و اگر  دانست كه اخيا مخالك بت دوم، يربعام مي

بت كه  كه مل ند  به او  بدا شايندي  هايي خو ست چيز ست ا پر

 نخواهد گفت.

مي كر  شاه ف كه پاد شايد  مي سوم،  گول زدن  كرد  با  ند  توا

 نب ، خدا را هم فريب دهد.

ن رو خداوند نبي نابينا را آگداه سداخت ( از اي83د6: 83

مي نزد او  به  كه  شد  كه مل كه وارد  كه مل حض اين به م يد.  آ

عليرغم لباس مبدل، نبي او را به نام فرا خواند و سپس او 

به ستاد.  بازپس فر عام،  يت يرب يام محكوم جب را باپ ين  مو ا

عام ند  ،پي سرائیلخداو مردي در ا خواه  هر  نده و  خواه ب

بتبآزاد را از  ماني و  خاطر نافر ستي ه  ندان  اش پر در خا

شاه طع من پاد بهق ندان او را  كرد و خا هد  جازات  خوا شدت م

كه  يا  جز اب به  عام  ندان يرب كس از خا هيچ  مود.  هد ن خوا

ب(فاصله در برگشت ملكه به شهر خواهد مرد د در خاك دفن 

 خواهند شد. سگان و مرغان هوانخواهند شد، چون طعمه 

داوند پادشاهي ديگر را بدر خواهدد انگيخدت ( خ85د83: 83

قوم  ساخت.  هد  نابود خوا عام را  ندان يرب كه او خا شا(  )بع

اسرائيل به تدريج به خاطر گناه يربعام كه پرستش اشيريم 

هاي ساخته  ت. اشيريم بتفرا ابداع نمود، به اسارت خواهد ر

 شدند. شده از چوب بودند كه نماد باروري محسوب مي

مرکددز  ترصــهچنددين پيداسددت كدده  82( از آيدده 81و  82: 83

 شود اسرائيل بوده است. به محض اينكه ملكه وارد ترصه مي

گرفته و او  ماتمبراي ابيا  اسرائیلميرد. تمامي  مي پسرش

 كنند، آنچنانكه توسط نبي، پيشگويي شده بود. را دفن مي

سلطنت، مرد و  بیست و دو سال( يربعام پس از 20و  :8: 83

یام پادشاهانبه جايش نشست.  دابپسرش نا ، كتاب تواریخ ا

در كتاب مقدس نيست، بلكه كتابي  ،همين كتاب تواريخ ايام

بوده است شامل ضبط وقايع پادشاهان كه به عنوان يك تاريخ 

 شده است. ملي از آن استفاده مي

 پردازد. اينك كتاب مقدس به مسائل مربوط به يهودا مي
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 (81ـ 21: 13بار دوم( )ج( رحبعام پادشاه یهودا )

( ما اخيرًا اولين بخدش از سدلطنت رحبعدام را در 23د28:83

اي اسدت از  ، مورد بررسي قرار داديم. اين بخش خ(صده82فصل 

دو بار به اين واقعيت كه  .اين پادشاهزندگ  سيماهای مهم 

(، اشاره شدده تدا 38و28بود )آيات  عمونیه َنعَمهملكه مادر 

برا نده را  هن خوان عام ز مت رحب ست حكو هم شك لت م هم ع ي ف

آماده نمايد د پدر رحبعام يعني سليمان با زنان خارجي 

ازدواج كرده بود، و اين زنان سليمان و خاندان او را به 

سوق دادند. بت سوي بت پرستي و لواط در يهودا رواج  پرستي 

انگيز خود را در معبدها انجام  اعمال نفرتالواطان داشت و 

 دادند. مي

حملده كدرد و  اورشلیمبه  شیشق پادشاه مصر( 21د  26: 83

 رحبعامهاي جواهرات را از معبد و بارگاه غارت كرد.  خزانه

رهاي ط( پرهای برنجين ساختند تا به جاي سپدستور داد كه س

ماجرا  نز  به ط هد.  قرار د ند  ته بود غارت رف به  كه 

 ،صرم فرعون خواست با ازدواج با دختر بينديشيد: سليمان مي

خطر مصر را از خود دور كند، ولي كوتاه زماني پس از مرگش 

 شيشق پادشاه مصر شهر ط(ئي سليمان را لگدمال كرد. 

هاي  از جنگ بدين يهدودا و اسدرائيل در  ( دوره38د:2: 83

سدا در يهدودا و عمدري در آسال از سلطنت  62جريان بود كه 

د هر نوع ادامه داشت. خداون سال 62آغاز و به مدت  اسرائيل

:  82جنگ را در بين يهودا و اسدرائيل ممندوع كدرده بدود )

(، اما اين دو حكومت همسايه هميشه با هم در زد و خدورد 23

در سن پنجاه و هفت سالگي وفات كرد و پسرش  رحبعامبودند. 

 به جايش پادشاه شد. ابیام

 (3ـ1:13د( ابیام پادشاه یهودا )

 83:هودا حكومت كدرد )ابيام پسر رحبعام مدت سه سال بر ي

 (.83د8: 83پيش از مي(د د كتاب دوم تواريخ  88:الي 

اي است كه اكثرًا در كتاب  ( آيه پانزدهم حاوي قاعده8: 86

پادشاهان تكرار شده است. اين قاعده اين طور است كه شروع 

يك سلطنت را با زكر نام پادشاهي كه در قسمت ديگر حكومت 

 ويد چه مدت حكومت كرده است.گ دهد و مي كند شرح مي مي
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گويد كه ابيام حكومت خود را  بدين ترتيب اين آيه هم مي

يربعام بر اسرائيل،  هیجده سالهدر زمان سلطنت  یهودابر 

 80: 3ناميدند )اول تواريخ  شروع كرد. ابيام را ابيا نيز مي

 (.85: 82و دوم تواريخ 

وة معکـه نـ( در اينجا گفته شده كده مدادر ابيدام 2: 86

آمدده  28: 88بوده است در كتاب دوم تواريخ ايدام  ابشالوم

است كه ما در ابيام دختر ابشالوم بوده است؛ در كتاب دوم 

آمده است كه مادر ابيدا ميكايدا دختدر  2: 83تواريخ ايام 

اوريئيل، بوده است. احتمال دارد كه مادر ابيام، دو نام 

يا ابيشالوم( داشته باشد و دختر اوريئيل و نوة ابشالوم )

شد.  سر)»بوده با تر»يا « پ سي « دخ تاب مقد كاربرد ك در 

 اند(. به كار رفته« نسل»معموالَ با عبارت 

پرستي نموده و از راه  بتپدرش هم مانند  ابیام( 1د 3: 86

بت داود بود و از  فادار  خدا و به  سبت  ناب  كه ن ستي اجت پر

ا صدرفًا حاكي از اين است كه خد 6و  3رف شد. آيه حنمود، من

نابود  يام را  ندان اب ست خا با داود ب كه  هدي  خاطر ع به 

نكرد. توجه داشته باشيد به بخش آخر آيه پنجم كه چگونه 

مي نه  ندگي نمو ن يك ز هوس دتوا ظه  يك لح ثر  باه  در ا ني ت را

شود! جنگ با اسرئيل كه در زمان حكومت رحبعام شروع شده 

شم يه ش فت. در آ مه يا يام ادا سلطنت اب تا  عام بود  و  رحب

باشند. در ميان اين  پادشاهان يهودا و اسرائيل مي یربعام

ست.  شته ا مه دا نگ ادا يام ج ندگي اب طول ز شاه و در  دو پاد

ظامي  يروي ن با ن شار و  با ف سرائيل را  كه ا شيد  يام كو اب

نفر اسرائيلي را در اين راه به كشتن  000/600تسخير كند و 

 .(20د 8: 83داد )دوم تواريخ 

 (23ـ3: 13ا پادشاه یهودا )هـ( آس

 :15، 120تدا  80: ،88:پسر ابيام مدت چهل و يك سال )آسا 

 يهدودا( بدر 83:  85الدي  8 :83قبل از مي(د د دوم تواريخ 

 سلطنت كرد.

بدود.  یهودايكي از چندين پادشاه نيكوي  آسا( 86د :: 86

هائي را  بتجنس باز را از مملكت خود راند و  وميان همداو س

: 83و دوم تدورايخ  82از بين برد )آيه  درش ساخته بودكه پ
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(. او همچنين َمَعكه، مادربزرگ خود را، از منصبش معزول 6د 3

ي مكانها را كه ساخته بود، از بين برد، اما تمثاليكرد و 

ند بد را  بل خودش مع پدرش و  هداياي  با  برد و  بين ن را از 

 غنای بيشتري بخشيد.

 رامپادشاه اسرائيل استحكامات  بعشا( وقتي كه 22د 85: 86

مي شليم  مايلي اور ندين  كه  را در چ شد  جه  سا متو ساخت، آ

جاي  به  ست. او  ته ا قرار گرف طر  عرض خ مت در م كز حكو مر

اينكه به خدا روي آورد کوشيد كه ياري بنهدد پادشاه آرام 

شكش با پي سوريه(  خارجي ) شاه  به آن پاد فراوان  لب  هاي  ، ج

د كه از شمال در منطقه جليل به نماي نمايد و او را ترغيب

اسرائيل حمله كند. اين مسئله موجب شد كه نيروهاي بعشا 

استحكامات رام را ترك كرده و به شمال بروند و استحكامات 

 و مصفه را در مرزهاي شمالي بنا نمايند. جبع

قره هائي ن ند  ها و طال به خداو بد آورد،  به مع سا  كه آ را 

ي بعشا حكومت ابيام را تهديد كرد، داده شده بود. اما وقت

 .ها و ط(هاي معبد را به يك پادشاه كافر داد آسا همه نقره

نه با آن گنجي شور آرام را  يب داد و ك خدا را فر ها  او 

ثروتمند ساخت. مسيحيان بايد مواظب باشند كه آنچه را كه 

از آن خداسددت از او نگيرنددد )يعنددي وقتشددان، پولشددان، 

عطاهائ  كه خدا به آنها داده است( و به شان و ديگر  منابع

 كس ديگري ندهند.

در اين  پاسا از ناحيه آ( شايد زكر ناراحتي 23و  23: 86

جا اشاره به ناخوشنودي خدا از او باشد، به خاطر اينكه 

شاه آرام  به پاد به او  شدن  كل  جاي متو به  هائي  براي ر

پسرش  متوسل شده بود. احتماالً در سه سال آخر حكومت آسا،

 با او مشتركا سلطنت نموده است.یهوشاماط 

 (27ـ 23: 13و( ناداب پادشاه اسرائیل )

د  80:از قبيله بنيامين مدت دو سدال ) ناداب پسر یربعام

 پيش از مي(د( بر اسرائيل سلطنت كرد. :0:

نمددود. يكددي از  پــدرشهددا پيددروي  در سددتايش بددت نــاداب

يه او  بر عل شا  نام بع به  ستانش  نهزيرد خت فت او  و برانگی

شت نده را ك باقي ما ضاء  مام اع شا ت گام بع مان هن . در ه
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: 83اخيداي نبدي )نبّوت  و بدين ترتيب كشتخاندان ناداب را 

 يافت.تحّقق  (83و  80

 (7:  14تا  23: 13ز( بعشا پادشاه اسرائیل )

سر  اشبع یا پ ست و اخ مدت بي بود. او  ساكار  ندان ي از خا

پيش از مي(د( بر اسدرائيل  116 ،115تا  01: ،:0:چهار سال )

 سلطنت كرد. 

سلطنت بعشا آغاز سلسله دوم سلطنتي در كشدور  (33د21: 86

سرائيل  بينبودا شمكش  هودا . ك سرائیلو  ی سلطنت  ا طول  در 

كه  هي  به را بود، او  صه  خت او تر فت. پايت مه يا شا ادا بع

 پرستي را پيشه نمود.  يربعام رفته بود، ادامه داد و بت

اخطار داد كه چون  بعشااي به نام ييهو به  ( نبي2د 8: 85

شت  بت به سرنو ندانش  مه داده، خا عام را ادا ستي يرب پر

عام  ندان يرب ند خا هم مان ها  شد. آن ند  چار خواه عام د يرب

ها و پرندگان هوا شده و در خاك نخواهند خوابيد.  طعم  سگ

دليل ديگري مبني بر محكوميت بعشا در آخر آيه هفتم زكر 

ده است. او خاندان يربعام را قتل عام كرده بود. خواه ش

كه او همان كسي باشد كه خدا نّيت خود را به دست او انجام 

داده بود و خواه از روي بدجنسي و انتقام جوئي چنين كاري 

 د، عملي برعكس ارادة خدا انجام داده بود.اشكرده ب

 (13ـ 3: 14ح( ایله پادشاه اسرائیل )

 116 ،115از قبيله ايساكار مدت دو سدال ) پسر بعشا ایله

 پيش از مي(د( بر اسرائيل سلطنت كرد. 113 ،113تا 

له بت ای خود را در  ندگي  بود و ز شريري  شاه  ستي و  پاد پر

گذرانيد. او بعد از دو سال سلطنت بر اسرائيل  خوارگي مي مي

هاي او بود، ترور شد. بعد  سردار نصف ارابهكه  ِزمريتوسط 

تمامي خاندان بعشا  ،زمري قدرت را در دست گرفت هاينك از

تحّقدق  (3: 85ييهو )نبّوت  را به قتل رسانيد، و بدين ترتيب

سرائيل  شاهي در ا سله پاد مين سل يان دو له پا مرگ اي فت.  يا

 بود.

 (22ـ 13: 14ط( زمري پادشاه اسرائیل )

ق.م( بدر اسدرائيل  113 ،116)سدال  هفت روزبه مدت  زمري
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 سلطنت كرد.

تاه مري كو شرير ز مت  كه  حكو بود  سرائيل  مت در ا ترين حكو

شاهي  خت پاد تاج و ت كه او  تي  فت. وق فت روز دوام يا قط ه ف

كرد صب  شهر  ،را غ كه  شيد  سرائيل كو تش ا در  تونُ بَ جِِِ ار

سطین شد  فل شر  مری منت مرگ ز بر  تي خ يد. وق سخير نما را ت

مردم،  تش و  شکرار سردار ل مري  شاهي  ع به پاد سرائيل را  ا

سرائيلب كز ا به مر صله  ند. او ب(فا صه رگزيد تا  تر شت  برگ

زمام امور حكومت را در دست بگيرد. با آمدن عمري، زمري 

رفته و آنجا را به اتش  قصر پادشاهينشيني كرد و به  عقب

 هاي آتش سوخت. كشيد و در ميان شعله

 (22و  21: 14ي( تبني پادشاه اسرائیل )

 110،  118تا  113،  116) به مدت چهار سال جینتپسر  تبني

 ( بر اسرائيل سلطنت كرد.پيش از مي(د

شاه  شگر را پاد نده ل مري فرما سرائيليان ع كه ا ند  هر چ

( ولي در كنار او شخصي به ندام تبندي 85ساخته بودند )آيه 

سر به شورش برداشته و نيمي از  ،به مدت چهار يا پنج سال

 كردند. مردم تا پايان مرگش او را پيروي مي

 (23ـ 28: 14ك( عمري پادشاه اسرائیل )

ق.م( بر  123،  123تا  113، 116) دوازده سالعمري به مدت 

 اسرائيل سلطنت كرد.

حكومت عمري آغاز چهارمين سلسله حكومت شمالي بود. تبني 

پادشداه ب(مندازع عمـري ق.م شكست خورده بود و  110در سال 

كوه مود. سپس سلطنت نترصه در  شش سال اولاسرائيل شد. او 

مت  سامررا از  سامره قرهبه قي نة ن كز  دو وز يد و مر خر

حكومت خود را به آنجا منتقل كرد. طبيعت شرير اين حاكم 

 مورد بررسي قرار گرفته است. 25و  26در آيات 

در سال بيست و هفتم  تاريخ سلطنت عمري پيچيده است. او 

مري پادشاه شد )با نيپادشاهي آسا  مي از و بعد از مرگ ز

(. بعد از چهار سال جنگ 86آيه د  مردم كه در پشت او بودند

كم  سي و ي سال  شمالي در  مت  نازع حكو شاه ب(م لي او پاد داخ

(. او در سال سي و هفتم پادشداهي 23پادشاهي آسا، شد )آيه 

(. يعني او در مدت سلطنتش مواجه با چهدار :2آسا مرد )آيه 
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ل صلح و آرامش بوده سال جنگ داخلي و تقريبًا مدت هشت سا

 است.

يت را  مش و موفق صلح و آرا بود و  قي  شاهي متر مري پاد ع

سي  تاب مقد ير ك نابع غ عان آورد. م به ارم سرائيل  براي ا

گويند كه عمري فاتح موآب بوده است. او آنقدر از نظر  مي

سرائيل را  ها ا كه آن بود  سته  شوريان برج مري»آ ن  ع و « خا

 ناميدند. مي« سرزمين عمري»يا 

ستان مري  با به ع لق  ند متع كه معتقد گاهي را  سان بار شنا

 اند. بوده است در سامره كشك كرده

: 22تا  23:  14ل( اخاب پادشاه اسرائیل و الیاس نبي )

32) 

ق.م( بر  163تا  123،  123سال ) 22پسر ُعمري به مدت  اخاب

 اسرائيل سلطنت كرد.

 (83ـ  23: 14( گناهان اخاب )1

العاده شرير بود. شرارت او نه تنها به  قفو  اخاب پادشاه

بلكه به خاطر ازدواج  ،پرستي خاطر پيروي از يربعام در بت

تر پادشاه صیدونیانبا  بود. اين زن فاسد بعل  ایزابل دخ

پرستش بعل را  اخابكرد و نفوز او موجب شد كه  را پرستش مي

ساختن  يق  سرائيل از طر بددر ا بت  مذبحو  مع شيره ) و ا

م ررواج دهد. رواج بي خدائي در آن زمان در عمل شچوبي(، 

ليآور  یت ئی یل ب سازي اري حیئ به باز قدام  ا در حدر ا

شود. بازسازي  (، آشكار مي25: 5اعتراض به نفرين خدا )يوشع 

يل  بزرگ حيئ سر  خون پ هاي  به ب شده  فرين  شهر ن ين  ياد ا بن

، سجوبهايش به بهاي خون پسر كوچكش،  و دروازه رامبیايعني 

 تمام گرديد.

 (7ـ 1: 17( ایلیا و نهر خشك )2

شدويم.  ( در فصل هفدهم ما با ايلياي نبي آشدنا مدي8: 82

ادامه دارد. خدا در  88: 2رسالت او تا كتاب دوم پادشاهان 

صحبت  مردمش  با  ياء  يق انب مرد از طر ناه و ت مان رواج گ ز

بودند. آنها بدون ترس  و يهّوه  كرد. اين انبياء سخنگوي مي

بتو يه  بر عل مه  شرارت اه ساير  قي و  ساد اخ( ستي، ف ها  پر
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 كننده كردند كه توبه زدند. آنها مردم را وادار مي فرياد مي

سناك  و قب تر به عوا جع  سپس را ند و  باز گرد خدا  سوي  به 

مي طار  كردن اخ به ن مدتًا در  تو ياء ع ضي از انب ند. بع داد

هر دو ك براي  هم  خي  هودا و بر ضي در ي سرائيل و بع شور، ا

مي سالت  شريرتر از  ر سرائيل  مت ا كه حكو جا  ند. از آن كرد

بود، خدا پيام انبياء را براي اسرائيل با  حكومت يهودا 

نمود تا بدين ترتيب اسرائيل ديگر  آيات و عجايب توأم مي

 عذري نداشته باشد. 

از  ايلياي نبي در رابطه با رسالت يحيي تعميد دهنده در 

ست. شده ا برده  نام  يل  يي انج ياس  با يح قدرت ال روح و 

 (.82: 8 ا)ايليا(  وارد شد )لوق

، واقع در شرق رود اردن، وارد جلعادايليا از شهر تشب  

شد و از اين نظر تشبي ناميده شد. تاريخ زندگي او فقط در 

خانواده و  شينه،  ما از پي ست.  شده ا ضبط  شاهان  تاب پاد ك

اين حقيقت را دانيم. ولي  نحوة دعوت او به رسالت چيزي نمي

توان منكر  كه او مردي بود كه توسط خدا فرستاده شد، نمي

پرست و  شد. او ابزار برگزيده خدا بود تا اسرائيليان بت

سددركش را بدده زانددو در آورد. دعاهدداي او آورنددده بركددات 

سالي( بود. او وجدان آگاه نسل خود  )باران( و يا خشم )خشك

قدام ضبط شده در تاريخ  زندگي او اخطار به بود. اولين ا

چار  ناه او د سطه گ به وا مين  كه ز بر اين ني  ست مب خاب ا ا

مي سالي  بر  خشك خدا  مورد داوري  ين  كه ا ست  بديهي ا شود. 

سالي را براي  عليه بت پرستي بود. خدا اراده نمود كه خشك

كه  بود  هم ن ها م براي آن يرد.  كار گ به  مردم  جه  لب تو ج

م بت حاني در روي ز شكي رو جب خ ستي مو ميپر لي  ين  شود، و

مي شك ن يك خ ستند از  شكي  توان ماد آن خ كه ن كي  سالي فيزي

 روحاني بود، غافل باشند.

نهر ( ايليا در اطاعت از فرمان خدا از سامره به 2د2: 82

واقع در شرق اردن رفت. مدت چندين روز در آنجا ساكن  َكریتِ 

 ها غرابآسائي توسط  شد، غذاي او در اين مدت به طريق معجزه

آوردند، تأمين شد و از آب نهر  ه هر صبح و عصر برايش ميك

 .نهر خشكید، انقضاي چند روزنوشيد و بعد از  مي
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 (23ـ 3:  17زن صرفه ) ( ایلیا و بیوه8

و بده او  شدنازل  ایلیابر  كالم خدا( دوباره 85د 1:  82

برود. او در اطاعت از ک(م خدا به صَرَفَه فرمان داد كه به 

سوا جا صرفه در  فت. در آن صيدون ر صور و  بين  نه  حل مديترا

يك  كه  بود  بي داده  ند ترتي یوهخداو هودي را در  زن ب ير ي غ

قرار يا  ما در هد سر راه ايل هد. ا غذا بد يا  به ايل تا  د 

غذای  اينكه زن از دادن غذا به ايليا به علت ابتدا بيوه

ندارد خودداري نمود. به هر حال  پسرشكافي براي خودش و 

يا  كاري  ايل هر  بل از  كه ق فت  چك گردهبه آن زن گ  های كو

از خميری كه موجود بود برايش بپزد و سپس براي خودش  نان

توانست كه خدا را در درجه اول  و پسرش. بدين ترتيب او مي

اهميت قرار دهد. وقتي كه او خواسته ايليا را اجابت كرد، 

بر ني  خت مب شمندي آمو كه درس ارز خدا را  اين كه  ساني  در ك

دهند هيچگاه محتاج ضروريات زندگي  درجه اول اهميت قرار مي

شد.  ند  غن  كوزهو  تاپوی آردنخواه مدن آن  رو تا آ زن 

 باران، ديگر خالي نشد.

غير  بیوهعيسي به اين حقيقت اشاره كرد كه ايليا به نزد 

زنان اسرائيل )لوقا  يهودي فرستاده شد و نه بر انبوه بيوه

3 :25.) 

يام طول ا هّوه  يسالخشك در  نه ي سيار محقرا خود را ب بي  ن

و سپس توسط يك ناپاک تعذيه نمود: نخست از طريق پرندگان 

ما  بود، ا شار  خود در ف گاه  شاه در بار هودي. پاد ير ي زن غ

ايليا آنچه را كه الزم داشت، در اختيار داشت. مرد خدا كه 

كند، عليرغم تمام شرايط  شنود و اطاعت مي آواز خدا را مي

تي كدده اطرافيددانش را تحددت تددأثير قددرار داده اسددت، سددخ

 شود. نيازهايش تأمين مي

شد و مرد. سپس  مرض سختيدچار  پسر آن زن( بعدًا 23د82: 82

كه او را به خاطر گناهي كه  مادر او ايليا را متهم كرد 

ما  ست. ا شته ا سرش را ك كرده و پ جازات  بود، م شده  كب  مرت

بر بسترش خوابانيد، آن ايليا جوان مرده را بلند كرده و 

نزد  شيد و  سر دراز ك سد پ نار ج بار در ك سه  ند گاه  خداو

نموده كه جان پسرك را به او بازگرداند. خداوند  استغاثه

دعاي ايليا را اجابت نمود و پسرك زنده شد و ايليا او را 
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يوه جاز ب ين اع مادرش آورد. ا كه  نزد  كرد  عد  زن را متقا

. او به عنوان يك زن راست است كالم خداو مرد خداست ايليا 

 غير يهودي به خداي اسرائيل ايمان آورد.

 (13ـ 1:  13( كشمكش ایلیا با كاهنان َبَعل )3

( سه سال بعد از اينكه ايليدا اسدرائيل را تدرك 5د8: 81

(، خداوند به 26: 3كرد و سه سال و نيم بعد از قحطي )لوقا 

طي  ند. قح خاب بنمايا به ا خود را  فت  يا گ جدي ايل قدر  آن 

كه  بي  بديا ن نه آن عو بديا ) شكارش عو خاب و پي كه ا بود 

ستجوي   علف براي يافتن زمینرسال  عوبديا را نوشت( به ج

ها پرداختند. اين شخص همان عوبديا بود  به خاطر تعذيه دام

ایزابل كه صد نفر از انبياء خدا را پنهان كرد تا به دست 

 كشته نشوند.

در جستجوي علك در راه بود،  بدیاعو( هنگامي كه 86د2: 81

یا تاد ایل پايش اف به  يد و  ستور داد  .را د به او د يا  ايل

هد.  ط(ع د به او ا يا را  مدن ايل برود و آ خاب  نزد ا به 

عوبديا ترسيد كه رساندن اين خبر ممكن است موجب كشته شدن 

چون شود،  شاه  او  به پاد يا را  مدن ايل بر آ بديا خ گر عو ا

داد، و عوبديا  ن شک واکنش سخت  نشان م داد، پادشاه بدو م 

ست  کن ا که مم بود  کر  ين ف خدادر ا يا را  روح  ظر اايل ز ن

پادشاه پنهان کند و پادشاه هم به تصور اينکه عوبديا به 

. گذشددته از آن موقعيددت او دروغ گفتدده اسددت، او را بکشددد

خاطر به  گاه  بديا در بار كه عو خدابان اين ظت  یاء  را محاف

را آنجا  لزل بود. ايليا به او قول داد كهكرده بود، متز

 ترك نخواهد كرد و سپس م(قاتي با اخيا ترتيب داده شد.

( اخاب پادشاه به م(قدات ايليدا رفدت و او را :8د85: 81

آنكه اط(ع داشته  نمود، بي اسرائیلنمودن  مضطربمتهم به 

ستاني ترين دو كي از به خدا ي مرد  كه آن  شد  كه   با بود 

آن زمان داشته است. ايليا بدون اينكه از جان  اسرائيل تا

ترسد با شهامت به اخاب جواب داد و او را متهم به بخود 

لوده  خاطر آ به  شاه را  مود و پاد سرائيل ن ساختن ا ضطرب  م

با بعل سرزنش نمود و با قاطعيت به او يهّوه  كردن پرستش

پرست خود را براي مجادله و بحث در  بت انبیاءگفت كه تمام 

جمع كند، تا شورا كرده و تصميم بگيرند كه خداي  وه كرملك
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ست.  عي كدام صدواق فر چهار جا ن عل و پن بي ب ملبه  ن  كر

به بعل نرفتند )رجوع كنيد  چهارصد نبی اشیریمرفتند، اما 

 (.22و  :8به آيات 

 (32ـ 22:  13( پیروزي ایلیا بر كاهنان بعل )3

، آنها را متهم انبياء اسرائيل خطاب به( ايليا 26د20: 81

بين دو  كه  قهكرد  نده فر مان آن  سرگردان ما ما ز ند، ا ا

خواه ند،  خاب كن خود را انت خداي  كه  ست  سيده ا هّوه  ر و ي

را يكي براي ايليا و گاو قرار به اين شد دو  .خواه بعل

شند و  سرائيل آورده و بك ياء ا براي انب گري  هادي را  آن

سپس ان ند.  يزم بنه بر ه كرده و  عه  عه قط سرائيل قط ياء ا ب

نام يا  خود و ايل خداي  هّوه  نام  هر ي خداي  ند و  را بخوان

خداي  مان  هد، ه ها را بد ضاي آن سخ تقا تش پا با آ كه  كدام 

 واقعي باشد.

برگدرد مدذبح   هـرتدا  صـبح( انبياء بعدل از :2د25: 81

ما  ند، ا تش كرد ضاي آ خدا تقا ند و از  صيدند و چرخيد رق

خواست كمك آنها از بعل چون در ایلیا ایشان را مسخره نمود

شايد ]خداي شما[ به فكر »پاسخ مانده بود. ايليا گفت:  بي

اما « فرو رفته يا خوابيده است و بايد او را بيدار كرد.

ها  نیزهو  ها تیغآنها تا عصر نوميدانه همچنان خود را با 

جروح جال  مي م جار و جن بود( و  شان  كه رسم ند )آنچنان كرد

و نه  نه پاسخيو  نه آوازيتند، اما انداخ عظيمي به راه مي

 توجهي از سوي بعل به آنها نيامد و نشد.

به  سنگقطعه ه ددوازاز  مذبحی، ایلیا( آنگاه 36د30:  81

ند سپس  .نام خداو ساخت.  سرائيل  له ا شانه دوازده قبي به ن

شبهه شك و  نه  هر گو فع  بر براي ر كه اي دال  ست  اين كن ا مم

جاز  ير از اع قي غ به طري عات مذبح  شود، قط ته  خدا افروخ

با  شتگو بار  هر  بار و  سه  يزم را  ُم آبو ه هار خ كام(ً  چ

 تا خيس گشتند. کرد آغشته

آبي و  كند كه چگونه ايليا در آن شرايط بي اي تعجب مي عده

خشكسالي توانسته بود آن همه آب را تهيه كند. ولي اين يك 

س مان خشك خم آب در ز يه دوازده  ست. ته عي ني شكل واق الي م

ب ست،  ني ني هاده   مورد غيرممك ثر ن مزارع ا بر  مدتًا  بي ع آ

ير  بود، در غ كس  مه  يار ه شاميدني در اخت لي  آب آ بود، و
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نست كه اين آب آاين صورت همه مرده بودند. توضيح ديگري 

نه ياي مديترا ست از در كن ا تر اورده  ،را مم يل دور ند ما چ

 نويسد: در تفسير اين آيات مي مزباشند. ويليا

اند از  توانسته ( مي38یه آدریا ) و( 32هرقیشون )آیه ن

 ( باشند.83منابع كافي براي پر كردن خندق )آیه 

، ايليدا در وقت گذرانیدن هدیه عصري( آنگاه 30د 35:  81

خود را آشكار  ،دعا نمود كه خدا با فرستادن آتش از آسمان

صه  تشسازد. ب(فا هو ه  آ ها ی نه تن مد و  فرو آ سمان  از آ

جمع شده  آبو  خاكو  ها سنگو  هیزمهاي قرباني بلكه  تگوش

ندقدر  طرا خ چار  فا مردم نا يب  بدين ترت يد.  مذبح را بلع

كه  ند  قرار نماي هوهشدند ا ست، ی مان خدا گي فر سپس هم  .

را كشتند. تنها  انبیاء شریر بعلايليا را اطاعت كرده و 

ندي به خداو مردم  قرار  عد از ا هّوه  ب بردن ي بين  و از 

نان بعل، باران شروع به باريدن نمود. اعتراف به گناه كاه

 هائ  است به سوي  كسب برکت. و اطاعت از ك(م خدا قدم

 (34ـ31:  13( دعاي ایلیا براي باران )4

كه  مود، چون شيدن ن خوردن و نو به  عوت  خاب را د يا ا ايل

مي ترك ك بزودي  مل را  ست كر كه در راه نباي باراني  د و از 

يزد. وق بود براي بگر يا  ست، ايل خوردن نش به  خاب  كه ا تي 

خم  زانوانشرفت، بر روي  قلۀ كوه كرملدعا برخاست. او به 

خدا  مام از  حرارت ت با  هاد و  نوان ن بين زا سر را  شد و 

ببخشد. تحّقق  ک(م خود را ،تمنا نمود كه با فرستادن باران

تا مه داد  عا ادا به د نان  كه او همچ او را از  خادمش اين

در افق خبر داد. اين براي ايليا كافي بود. او  يابرقطعه 

ب(فاصله به اخاب خبر داد كه در رفتن به يزرعيل كه شهري 

( تعجيدل 8:  28در ايساكار و مسكن خانددان سدلطنتي بدود )

خادمي وفادار و امين   در جلوكند. ايلياي نبي به عنوان 

 كالسكه اخاب در زير باران شديد بيست مايل راه رفت تا به

 رسيدند. یزرعیل

 (13ـ1:  13( فرار ایلیا به حوریب )7

خبر كشتن انبياء بعل را در كدوه  اخاب( وقتي كه 3د8: :8
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 23رسانيد، او سوگند ياد كرد كه تدا  ایزابلكرمل به اط(ع 

مانش  كه اي بي  ياي ن شت. ايل هد ك يا را خوا گر ايل ساعت دي

شن با  بود،  كرده  صيبش  بل ن يروزي را در روز ق نان پ يدن چ

جات  هت ن به ج ست داد و  خود را از د شهامت  بل  يد ايزا تهد

خود مرز  جان  مايلي در  صد  حدود يك شبع در  يار بئر به د

خت و  هودا گري نوبي ي جا  خود را در خادمج يك آن شت و  گذا

ادامه داد و در  بیابانروز ديگر به سفر به سوي جنوب در 

جاروب( جي ) خت ارد سايه در يد در  سرده و نوم بان اف  بيا

 نشست.

يه ص، تومشكل بزرگ ( قابل توجه است در مقابل اين1د6: :8

استراحت  د خداوند به ايليا استراحت، غذا و نوشيدني بود

با  يا  شتر. ايل شيدني بي غذا و نو شتر،  چه بي قوت آن هر 

مدت  ها خوراک به  ست  شبتوان هل  هل روز و چ ست  چ سافت بي م

ا به موسي جائي كه خداوند شريعت ر ،حوریبمايلي تا كوه 

 داد، حركت كند.

کالم خدا بر به سر برد و  غار( ايليا شب را در 83د :: :8

. ايليا به ايمان خود شهادت داد و اع(م كرد وي نازل شد

سرائیلكه  ني ا يده ب خود روي برگردان خداي  ند، و از   او ا

به كه  ست  سي ا ها ك هّوه  تن نده ي فادار ما سرائيل و خداي ا

به او ند  سپس خداو ست.  شريعت(  ا كوه ) كه در  مان داد  فر

ستد ميبای سيزدهم  يه  ما در آ جاي  . ا به  يا  كه ايل خوانيم 

. سپس در كوه طوفاني دهانة مغاره ایستادرفتن به كوه، در 

بر  آتشو سپس حاد  شد زلزله عظيم، و ب(فاصله پس از آن 

بايد ايليا را متوجه  كوه باريدن گرفت. اين طوفان شديد مي

نه قات  جوي روح بها ين اتفا يك از ا هيچ  شد.  موده با خود ن

مدن ايليا از غار نشد. سرانجام پس از   آتشموجب بيرون آ

شنيد. اين صداي آرام، صداي فياض  اواز مالیميبود كه نبي 

به  كه او را  بود  ند  غارهخداو نة م باره  دها شيد و او دو ك

 ايماني بني اسرائيل اشاره نمود. به ايمان خود و بي

 نويسد: مز در تفسير اين آيات ميجورج ويليا

شد، قادر به درك مفهوم  مادام كه ایلیا از خود خالي نمي

مي تش ن له و آ بود. زلز قات ن ین اتفا كه  ا چه را  ند آن توان

 بایست نمید. ایلیا ندهد، انجام ده آواز آرام محبت انجام مي

شد. و همین امر موجب  تفاوتي بین دل خود و دل قوم قائل مي



 50 رساالت

كه نت صور شد  یب ق بدین ترت ند.  ترك ك خود را  غار  ند  وا

ست او را  مین شك چون ه خورد،  ست ب كه شك بود  ید، و الزم  ورز

 وادار كرد كه گناهاتش را ترك كند.

رسد كده ديددگاه خدود مهدم  ( چنين به نظر مي81د 86:  :8

ند  بودن خداو خادم  براي  يا  يت ايل عدم کفا جب  نداری مو پ

بیابان ود به شمال و به گرديده باشد. خدا به ايليا فرم

( 8برگردد و در آنجا سه مراسم مسح را انجام دهدد: ) دمشق

مسح نمايد. و اين  آرامرا براي پادشاهي بر حزائیل نخست 

سرائيل را  مرد ا قوم مت بود  قرار  كه  بود  شاهي  مان پاد ه

را براي پادشاهي بر اسدرائيل  ییهو( سپس 2تنبيه نمايد. )

دشاهي بود كه داوري خدا را بر مسح نمايد، و اين همان پا

 الیشـعبايسدت  ( و در آخر مي3خاندان اخاب، اجراء نمود. )

بايد  را به عنوان جانشين خود، مسح نمايد. اين جريان مي

بودن  ند  خادم خداو سته  گر شاي كه دي شد  ته با به او آموخ

پرست  نيست. اين سه نفر مجري داوري خدا بر بني اسرائيل بت

را كده  هفت هزار نفرلي در نهايت خداوند (، و82شدند )آيه 

عل نزد ب شان  عل را  زانوهای شان ب بود و دهان شده  خم ن

 نبوسيده بود، از داوري معاف كرد.

 (21ـ 13: 13( انتصاب الیشع توسط ایلیا )3

( ايليا به سمت شمال و به ابل محوال در وادي اردن :8: :8

ورزي را كه كشا ،شين سفر كرد. و در آنجا اليشع  نزديك بيت

شخم شعول  شتن   م كرد. دا يدا  بود، پ عه  دوازده زدن در مزر

نشان دهنده اين است كه اليشع مرد فقيري نبوده  جفت گاو

هم( و  فت دوازد ها )ج فت از گاو يك ج با  ماالً او  ست. احت ا

مي شخم  مين را  گر ز فت دي يازده ج يا  ند.  خادمش  یا كرد ایل

خود ش رداي  ين ن نداخت، و ا شع ا بر الي ني  انهرا  بود مب اي 

 اليشع جانشين او خواهد شد.  اينكه بر

( اليشع از ايليا مهلت خواست كه جشني ترتيب 28و  20:  :8

ست  با درخوا يا  ند. ايل خداحافظي ك لدينش  داده و از وا

اليشع موافقت كرد و در ضمن به او يادآوري نمود كه قرار 

مجلل  است به عنوان نبي، مسح شود. اليشع بعد از يك ضيافت

برخاسته از عقب ایلیا رفت و به خدمت او مشغول  ،خداحافظي
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. تقاضاي اليشع مبني بر خداحافظي از والدينش با شاگرد شد

فات  ست، منا موده ا سيح فر سي م كه عي نان  بودن آنچ مل  كا

داشت، چونكه چنين شاگردي شايستگي ورود به ملكوت خدا را 

بدين وضدعيت (. امدا تفداوتي بدود 52و  58: :ندارد )لوقا 

طور  به  طه  طع راب ضعيت ق ين و شاگردان. در ا شع و آن  الي

ناگهاني عق(ني نبود، در حالي كه در رابطه با شاگردان يك 

 نوع تأخير تاكتيكي و عذر بيجا بود.

 (22ـ 1:  22( پیروزي اول اخاب بر آرام )سوریه ـ 3

( بنهدد پادشاه آرام، پسر همان بنهددي است كده 5د8:  20

نام برده شده است. بنهدد همراه با سد  و دو  20و  81:86در 

شاه  گرپاد شد دي حد  با  سامره و مت سبانرا  بهو  ا ها  ارا

صره به  محا هدد  فت، بن قرار گر صره  شهر در محا تي  كرد. وق

نقره و طالي تو از آن من است. زنان »اخاب پيام فرستاد كه 

بول سران مق ست.  و پ من ا شنهادا «تو از آن  مام پي خاب ت ت ا

بنهدد را با كمال زبوني پذيرفت. بنهدد به اين هم قانع 

ستاد و  خاب فر نزد ا خود را  ستادگان  گر فر بار دي شد و  ن

نه  كه خا گذارد  باز ب ست او را  يد د خاب با كه ا يام داد  پ

مام  ندگانت ست  ب يل ا كه ما كس را  هر  ند و  حص ك او را تف

 دستگير كند.

ت كرد و مشايخ ( آنگاه اخاب با مشايخ قوم مشور82د 2: 20

قددوم بددا تقاضدداي دوم بنهدددد مخالفددت كردنددد و از اخدداب 

خواستند كه تقاضاي دوم بنهدد را نپذيرد. وقتي بنهدد از 

اين امر آگاه شد خشمگين شده و اع(م داشت سامره را چنان 

همه سربازانش را ننمايد.  كفایت ُمشتويران خواهد كرد كه 

يد به پيروزي قريب اخاب در پاسخ او گفت سرباز مسلح نبا

آميز آراميان عياش و  الوقوعش، فخر نمايد. اين پاسخ طعنه

 دستان آنها را بر آن داشت كه وارد عمل شوند. هم

اي از جانب خداوند نزد اخاب آمدد و  ( اما نبي86د 83: 20

براي  خدا  شيد.  نان بخ نگ اطمي يروزي در ج به پ سبت  او را ن

ش كوچكي  يروي  شمال ن منظم  تش  ست ار سي و امل شك ست و  دوی

فر ست دون با  از د مراه  ياالت، ه مت و ا ندركاران حكو فت ا ه

ني فر از ب سرائیل هزار ن مود.ا ستفاده ن بارت  ، ا مامي »ع ت
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( اشاره به تمام سربازاني است كه در 86)آيه  «قوم اسرائیل

جوان  سامره مان  مي از خاد عده ك فت  ند گ ند. و خداو بود

غاز كن برد را آ تا ن شوند  يده  كه برگز ند  شان ده تا ن ند، 

 هاي زميني. پيروزي از آن خداوند است نه از ارتش

( اخاب در ظهر هنگامي كه بنهدد و متحدانش به 22د 85: 20

مشعول بودند، حمله را شروع كرد. وقتي كه بنهدد  میگساری

اند، فرمان  سرباز اسرائيل اقدام به حمله كرده 232شنيد كه 

ند ستگير كن نده د ها را ز شرفت داد آن برد پي ين ن . در ا

شد و  سرائيليان  ظامي از آن ا مين شي  ها آرا ست فاح را شك

از آنددان نمودنددد. نجددات يافتگددان  كشــتار عظیمــيداده و 

نگ گريختند.  عقب به  نبي خداوندنشيني كرده و از ميدان ج

مي در  تش آرا چون ار شد  شحال نبا كه خو طار داد  خاب اخ ا

 واهد كرد.دوباره به اسرائيل حمله خ تحویل سال

 (83ـ  28:  22( پیروزي دوم اخاب بر آرام )12

آور خود را به دو علت  بنهدد، شكست شرم بندگان( 26د23: 20

 هـا خـدایان كـوه( چون خدايان اسرائيل، 8منتسب نمودند: )

ها پيروز شدند،  باشند، بنابراين لشگر اسرائيل در كوه مي

( 2داد. ) ، ابتكار عمل را از دسدت خواهنددهمواريولي در 

جه  كه در نتي هدد  مراه بن شاه ه سي و دو پاد يت  عدم كفا

 بنهدد سرداران را بجايشان نهاد.

دومرتبه به اسرائيل  بنهدد ،تحویل سالالك( در  30د25: 20

چون  يان  شگر آرام بل ل سرائيل در مقا شگر ا كرد. ل له  دو حم

به اخاب گفت كه خداوند آن مرد خدا بود،  گلة كوچك بزغاله

است، آنچنانكه  ها خداي واديدد نشان خواهد داد كه به بنه

كو مي ها ه خداي  يز  صد  ن سرائيل  ني ا برد ب ين ن شد. در ا با

شتندهزار  یان را ك یاده آرام ند پ كه گريخت ياني  . آرام

شهر  هاي  شت ديوار شيدند در پ یقكو لي  اف ند و ناه بگير پ

ند و  فرو ريخت ها  فرديوار هزار ن فت  ست و ه يان  بی از فرار

 شدند.كشته 

پنهدان  افیقدر  اطاق اندروني( بنهدد در 33ب تا  30: 20

شانه  به ن كه  ند   شويق كرد مانش او را ت ما خاد شد، ا

ندوه  شيماني و ا ضاي  پالسپ ته، تقا خاب رف نزد ا شيده و  پو
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 بخشش كند.

خاب  نزد ا خود را  ستادگان  پذيرفت و فر هدد  ستادبن ه فر

ست با فر قات  خاب در م( مود. ا شش ن ضاي بخ هدد، تقا ادگان بن

نه شتباه احمقا كب ا شد و  مرت هدداي  يد، « برادر»را  بن نام

فرستادگان هم اين اظهار ع(قه را به فال نيك گرفته و نزد 

بنهدد بازگشتند. اخاب دستور داد كه پادشاه آرام را نزد 

كه  قول داد  خاب  به آ هدد  يدار بن ين د ند. در ا او بياور

پدرش از او گ شهرهائي قب(ً  كه  باز را  به او  ست،  ته ا رف

( و به اسرائيل اجازه خواهد داد كه در 20:  86خواهد داد )

بنهدد را  اينكه (. اخاب به جاي33)آيه  ها بسازد كوچهدمشق 

 .رها كردبكشد با او صلح كرد و او را 

 (38ـ  83:  22( تمرد اخاب )11

خواست آرام قدرتمند را بده عندوان  ( اخاب مي35و  36: 20

ن اسرائيل و تهديد رو به افزايش آشور، حفظ كند. حائلي بي

وقايعي كه بعدَا روي داد درسي بود كه نبي به اخاب داد تا 

پسران  قبح عمل احمقانه اخاب را به او نشان دهد. يكي از

« مرا بزن»از دوستش تقاضا كرد كه  انبیا به فرمان خداوند

خدا را اما دوستش از زدن او خودداري كرد و در نتيجه ک(م 

سط  خدا تو ک(م  عت از  صور از اطا خاطر ق به  كرد و  عت ن اطا

كشته شد. درسي كه اين واقعه به اخاب داد اين بود  شیري

كه: اگر يك نبي نيكو به خاطر چشم پوشي از دوستش و فرمان 

زند، اين گونه  فرمايد، دوستت را بزن و نمي خدا كه امر مي

خواهد بود كه خدا به تر  شود، چقدر اوضاع نبي سخت تنبيه مي

 او فرمان دهد دشمنت را بزن و او اطاعت نكند!

يافت و از او تقاضدا كدرد  شخ  دیگري( نبي، 33د  32: 20

بزن» بي « مرا  سپس ن كرد.  جروح  بي را زد و او را م و او ن

شید شمان ك بر چ خود را  صابه  ير داد  ع خود را تعي فه  و قيا

شد. وقتي اخاب  همنتظر پادشاكه شناخته نشود و در سر راه 

گذشت نبي به او گفت در جنگ مجروح شده و  پادشاه از راه مي

ند و در  فرار نك كه  ست  بوده ا شمن  گي د سير جن يك ا ظب  موا

 وزنه نقرهصورتي كه فرار كند، بجايش كشته شود و يا يك 

قره(  سك  ن هزار  سه  يا  ند و  پنج پاو تاد  عادل هف )م

زنداني فرار كرده بپردازد، اما به امور ديگر پرداخته و 
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خود نسبت به  شنيد نرمشي از  چون داستان را  است. پادشاه 

كه حكم شده و خود ميگويي آنچه  آن مرد نشان نداد و گفت

صابه را  سترد و ع خود را گ بي دام  سپس ن شود.  جام  يد ان با

شكار  خاب آ بر ا خود را  يت  شت و هو صورتش بردا د، کراز 

يك  ،اخاب نيز چون اوشناخت.  چونكه اخاب از پيش او را مي

زنداني دشمن را كه بنهدد بود در اختيار داشت. اطاعت از 

مي شته  شور ك شاه ا كه پاد بود  ين  ستلزم ا خدا م شد و  ک(م 

 بايد كشته شود. اخاب به خاطر تمرد از اين فرمان خدا مي

ل مورگانبكامپ
1
 نويسد: در تفسير اين آيات مي 

بایست یك  خداوند ميمعني تمثیل چنین بود: اخاب به فرمان 

كار انجام دهد، در حالي كه صدها عمل دیگر انجام داد و از 

ان یك كار غفلت كرد. چه تصویر درستي است از عذر همیشگي 

باشند! خدا به ما مسئولیتي سپرده است،  كساني كه مقصر مي

یك مسئولیت كانوني، یك مورد معین كه باید انجام دهیم. ما 

كنیم و سپس به كارهاي دیگر كه  روع ميكار را با نیتي خوب ش

مًا نادرست هم نمي آنجا  پردازیم و این جا و باشند، مي الزا

دهیم و از آن مورد  شویم و كارهاي بسیاري انجام مي مشغول مي

 كنیم. معیني كه مسئولیت اصلی ماست، غفلت مي

سخنان  با  خودش،  پيش از  شاه  ند داود پاد يز مان خاب ن ا

ولي مانند داود كه توبه كرد،  .وم كردخويش، خود را محك

شده به بارگاه بازگشت. او به جاي  مغمومتوبه نكرد، بلكه 

خدا  شم  فروختن خ به ا ند،  شش ك ست بخ خدا درخوا كه از  اين

نسبت به خودش ادامه داد، آنچنانكه شرح ماجرا را در آيات 

 باقي مانده، خواهيم خواند.

 (21( جنایت اخاب علیه نابوت )فصل 12

گير وقايعي است كه منجر به  ( فصل بيست و يكم پي3د8:  28

ماجرا  صحنه  شد.  خاب  یلمرگ ا كاخ  یزرع كه  ست  خابا و  ا

بل در جا  ايزا شاه آن گاه  به بار سبيده  شت. چ قرار دا

اخاب  ناداب یزرعیلی.بود متعلق به شخصي به نام  تاكستاني

 مايل بود كه اين تاكستان را ضميمه كاخ خود كند تا در آن

بكارد، ولي ناداب درخواست پادشاه را مبني بر فروش  سبزي

يا تعويض تاكستان خود رد كرد، چونكه قانون اسرائيل مقرر 

                                                      

1 - Compell Morgan 
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خانواده  يت  نرود و در ملك فروش  به  مين  كه ز بود  شته  دا

:  26اسرائيلي باقي بماند، زيرا زمين از آن خداست )الويان 

 .(81:  35و حزقيال  2:  35و اعداد  21د  23

و افسدرده  پریشـانشوهرش را  ایزابل( وقتي كه 85د6:  28

از دادن تاكستان به شوهرش آگاه  نادابديد و از خودداري 

ناداب از  ستان  به زودي تاك كه  نان داد  خاب اطمي به ا شد، 

مه شاه نا نب پاد سپس از جا شد.  هد  به  آن او خوا شت و  اي نو

ع(م  كه ا فت  يان گ فر  روزهدربار ند. دو ن عانماي  لبلی

)مردان شرير( مأمور شدند كه ناداب را متهم به ناسزاگوئي 

شاهو  خدابه  جرم ينما پاد به  ناداب را  يب  بدين ترت ند. 

 سنگسارشهر برده و  بیرونخطائي كه مرتكب نشده بود، به 

انه ايزابل تبديل به پاپوشي براي نكردند تا مرد. عمل خائ

 ديد. ناداب شد و به اتهام نقض شريعت خدا، اعدام گر

از آنجا كه شريعت مقرر كرده بود كه زمين ناداب بعد از 

مرگش به پسرانش برسد، ايزابل پسران او را نيز كشت )ر.ك 

اي از  (. زندگي اين ملكه نابكار، آميزه25: :دوم پادشاهان 

 جنايت و گناه بود.

ا تاكستان ناداب را ت( وقتي كه اخاب روانه شد 25د82: 28

نز يا  ند، ايل صرف ك كب ت كه مرت براي اين فت و او را  د او ر

كرد و سرزنش  بود،  شده  صب  تل و غ بّوت  ق كه ن مود  خابن و  ا

شده و  قك  سلطنت او متو شد و  ند  شته خواه كور او ك قاب ز اع

هاي يزرعيل خواهد گرديد و اعقاب اخاب  جسد ايزابل طعمه سگ

(. شددت 23طعمه سگان شده و در خاك دفن نخواهند شدد )آيده 

خاب جازات ا بت م شي از  ين  نا كه در ا بود آنچنان ستي او  پر

كسي نبود مثل اخاب كه خویشتن را براي »جمله آشكار است: 

 «.ت، فروختسا به جا آوردن آنچه كه در نظر خداوند بد

( وقتي كه اخاب از سرنوشت و محكوميت خود آگاه :2د22: 28

شد. بدين جهت خداوند اع(م كرد كه  حضور خدا متواضعشد به 

جاز خانوادهم هد  ات او و  سرش، خوا يام پ به ا كول  اش را مو

 نمود.

گيريم اينست كه خدا،  درس مهمي كه ما از اين آيات مي 

:  33نبدي حزقيدال  خداي فيض و رحمت است. خداوند در صحيفه

به حیات خود قسم كه من از مردن مرد شریرخوش »فرمايد  مي 88



 56 رساالت

ق خود بازگشت شوم( كه شریر از طری نیستم، بلكه )خوشحال مي

ید! از ئخاندان اسرائیل بازگشت نما اینموده، زنده ماند. 

یق شت نما طر خویش بازگ بد  ید( ئهاي  چرا )با یر  ید، ز

اي به  حتي توبه معجزه آساي اخاب تبديل به فرجه« ؟بمیرید

ي ميابارز بت  عد ثا صل ب ما ف شد. ا عوض  ي او  كه دل او  ند  ك

سخ  خود پا غرور  با  خدا را  فيض  شد. او  ند او ن داد و خداو

را به دست فرشته مرگ سپرد و ييهو مأمور شد كه دو فتوای 

ايليا نبّوت  خونين خدا را در مورد بقيه خاندان او بر طبق

 .(80: :اعمال نمايد )دوم پادشاهان 

 (32ـ 1: 22( آخرین نبرد اخاب )18

، ايددة اسرائیلو  آرامصلح بين  سه سال( بعد از 5د8: 22

سخير  موت جلت بود،  عادرا به آرام  لق  كه متع شرق اردن  در 

قرار  خاب  فو ا مورد ع كه  تي  هدد وق تاد. بن خاب اف در دل ا

گرفت قول داده بود كه شهرهاي تسخير شده پيشين را به او 

(، اما ظاهرًا به قول خدود وفدا نكدرده 33:  20بازگرداند )

فاق دبو سب ات هودا برح شاه ي فاط پاد شا  گام يهو . در آن هن

اب رفت و تمايل خود را به همكاري نظامي با او به نزد اخ

نگ از  مورد ج كه در  ست  ضمن از او خوا لي در  مود. و ع(م ن ا

سئلت  چهارصد نبينمايد. بنابراين اخاب با  كالم خداوند م

بارگاه خود مشورت كرد و آنها به او از قول خداوند وعدة 

صد پيروزي در جنگ را دادند. اين انبياء احتماالً همان چهار

اي هستند كه براي نمايش قدرت در مقابله با ايليا به  نبي

 (.22و  :8: 81كوه كرمل نرفته بودند )

( احتماالً يهوشافاط احسداس خدوبي در ايدن مدورد 82د2: 22

را گرفت  نبي خداوندنداشته چونكه از پادشاه سراغ يك نفر 

كه با او مشورت كنند. اخاب عليرغم كدورتي كه با ميكايا 

های سازش ناپذيرش داشته بود، او  به خاطر پيعام باک ينبي ب

شود آن چهارصد  كند. وقتي كه ميكايا احضار مي را احضار مي

كنند  توصيه  یهوداو  اسرائیلالقول به پادشاهان  نفر متفق

نام  به  ياء  كي از آن انب ند. ي نگ كن با آرام ج صدقیا كه 

نین شاخ مت  هاي آه بل مقاو ير قا قدرت غ شانه  خاب و به ن ا

 سازد. يهوشافاط عليه آرام، براي خود مي



 57 رساالت

دانست كه بايد سخني خوشايند پادشاه  ( ميكايا مي82د83: 22

به  شويق  شاه را ت فر پاد صد ن با آن چهار بان  يد و همز بگو

جنگ كند، چون در غير اين صورت پادشاه به رهنمود او گوش 

رت مشوراموت جلعاد داد. وقتي كه از او راجع به تسخير  نمي

كه آن  بان آورد  بر ز سخني را  مان  يا ه ستند، ميكا خوا

ند:  ته بود فر گف صد ن ند آن »چهار شو و خداو یروز  برآي و پ

 «)شهر( را به دست پادشاه تسلیم خواهد كرد.

ولي لحن گفتار او احتماالً نشان دهنده نوعي حالت تمسخر و 

استهزاء بود. اخاب كه متوجه طنز نهفته در سخنان ميكايا 

قت شده  ير از حقي كه غ ند  ياد ك سم  كه ق ست  بود از او خوا

 .(8: 6چيزي به او نگويد  )ر.ك الويان 

سرائيل  كه در آن ا خت  يائي پردا يان رو به ب بي  گاه ن آن

اي به اين  شده است كه اشاره شبان پراكنده اي بي گلهمانند 

حقيقت بود كه اخاب خواهد مرد و ارتش او پراكنده خواهد 

 شد.

اي مبني  اخاب پادشاه پيشگوئي ميكايا را نشانه( 23د81: 22

كه  فت  شافاط گ به يهو مود و  قي ن خود تل با  فت او  بر مخال

مي بد  فال  مورد او  شه در  يا همي شجاع  ميكا بي  سپس ن ند.  ز

نزد  روح كاذبدوباره به بيان رويائي پرداخت كه در آن يك 

خاب در  فريفتن ا براي  خود را  قت  ستاده و مواف ند اي خداو

له عادبه  حم موت جل ع(م  را شدن او، ا شته  جه ك و در نتي

دروغ را  ،د و نحوه كار را چنين توضيح داد كه روحاينم م 

در دهان جميع انبياء پادشاه خواهد نهاد تا پادشاه را به 

ند.  به او بده يروزي  عدة پ به دروغ و ند و  يب نماي نگ ترغ ج

ارت اي است از اين حقيقت كه گر چه خدا صانع شر اين نمونه

براي شرارت  ما از  ست، ا ق  ني هائيتحّق يات ن ستفاده  ن اش ا

مي مي صحنه  به  تي  ها وق ند. او روح دروغ را تن كه  ك ستد  فر

 خود مجازش نموده باشد.

به تصور اينكه حق با اوست و ميكايدا  صدقیا( 26و 23: 22

كند، عصباني شد  گوئي مي او و ساير انبياء را متهم به دروغ

به  یاو  سار میكا فت  رخ مرا »سيلي زد و گ نه  خدا چگو روح 

من وقتي »يا به ك(مي ديگر « ترك كرد تا با تو سخن بگوید؟

اخيا را ترغيب به تسخير راموت جلعاد نمودم، با روح خدا 
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اي،  گوئي با روح خدا مشورت كرده مشورت كردم. اينك تو مي

دهي. چگونه روح خدا از  ولي در عين حال برعكس من نظر مي

 «و داده شده است؟من به ت

آن وقت كه از ترس خود  »ميكايا به آرامي به صدقيا گفت 

 .«اي، حقیقت را خواهي دانست را از انظار پنهان كرده

قب مرد، عوا خاب  تي ا كه وق ست  بّوت  بديهي ا بر ن غين  درو

 صدقيا آشكار شد.

( پادشاه خشمگين اسرائيل، دستور دارد كده تدا 30د25: 22

يروزي ا با پ كه  ماني  ميز بر  عاد  موت جل برد را گردد،  ز ن

به او  نان  قط آب و  ند و ف ندان بيانداز به ز يا را  ميكا

بدهند. واكنش ميكايا به فرمان پادشاه اين بود كه اگر به 

س(متي از جنگ برگردي، پس خداوند توسط من سخن نگفته است. 

ميكايا داشت براي گريز از نبّوت  اخاب كه نيم نگاهي هم به

ل به جنگ احتمالي، تصميم گرفت با لباس مبدّ  هر گونه خطر

شا ما يهو سد. ا سي او را نشنا تا ك شاهي  اطفبرود  رداي پاد

خودرا پوشيد و خود را در معرض خطري قرار داد كه اخاب از 

كرد. بدين ترتيب اخاب كوشيد خداوند و پادشاه  آن فرار مي

ما  هد، ا يب د سته»آرام را فر ميزخدا را ا كرد اء ن  ،توان 

)غ(طيان « آدمي بكارد، همان را درو خواهد كردآنچه  رازی

ط جدان فاو سرانجام اخاب در جنگ كشته شدد و يهوشدا .(2: 5

 سالم به در برد.

( و اما چگونگي كشدته شددن اخداب چندين بدود: 35د38: 22

قط  كه ف شتند  ستور دا مي د سرائیلسربازان آرا شاه ا را  پاد

ست ف بود. نخ نگ  صلي ج هدف ا ين  شند و ا كه بك ند  كر كرد

شافاط  ند، يهو له كرد به او حم ست و  سرائيل ا شاه ا پاد

شافاط  شايد يهو بر آورد، و  ياد  ترس فر هودا از  شاه ي پاد

همين فرياد ترس او بود كه هويت او را آشكار كرد. اما از 

ديگر سو اخاب غفلتًا مورد اصابت تيري قرار گرفت و تير به 

سط زره كرد و جروح  شد و او را م يان اش وارد  ، و او را از م

سكه يان كال ما او را در م شيدند. ا يرون ك نگ ب پا  ج بر  اش 

داشتند تا ارتش او دلگرم شده و توان جنگ  خود را از دست 

ندهد. ولي سرانجام در غروب آفتاب مرد و خبر مردن او به 

 برگشت. هر كس به والیت خویشگوش سربازانش رسيد و 



 59 رساالت

ائيل مرد و جسد او را ( بدين ترتيب پادشاه اسر30د32: 22

بركه آلود او را در  ندفن كردند. سپس كالسكه خو سامرهدر 

كردند، شستند.  ها در آن استحمام مي ، درحاليكه فاحشهسامره

بده جداي  کده (:8: 28ايليا بدود )نبّوت  اين تنها بخشي از

يافت. چونكه اخاب در مقابل خداوند تحّقق  سامرهيزرعيل در 

تحّقدق  ( خدا بر او رحمت آورد، و:2:  28فروتني نشان داد )

مل آن بّوت  كا يورام )دوم  بهرا ن ني  شاه يع سر پاد مان پ ز

 ( محّول نمود.25و  26: :پادشاهان 

جداگانه در رابطه با مرگش شنيد: يكي توسط نبّوت  اخاب سه

 20پوشي كدرد ) يك نبي گمنام، آن گاه كه از كشتن بنهدد چشم

نگاه كه تاكستان نابوت را تصرف (، ديگري توسط ايليا آ32: 

 (.82:22( و سومي توسط ميكايا ):8:  28كرد )

 (32ـ31: 22پادشاه یهودا )یهوشافاط م( 

د  122، 123به مدت بيست و پدنج سدال ) آساپسر يهوشافاط 

ق.م( بر يهودا سلطنت كرد. او سده يدا چهدار سدال اول  131

با  3د2آيات مشتركأ با پدرش آسا، پادشاهي كرد. ما قب(ً در 

مان  كه آن پي گام  پدرش آن هن شافاط و  با نيهو حاد  گين ات ن

سر  بر  ندگيش را  بًا ز ست و تقري سرائيل را ب شرير ا شاه  پاد

هاد مان ن ين پي شده ،ا شنا  خوبي  آ شاه  سبتًا پاد يم. او ن ا

 بود.

 باشد: اتفاقات مهم دوران سلطنت يهوشافاط به قرار زير مي

الگوي پدرش را پيروي نمود، پرستي  د او در مبارزه با بت8

 (.33كن كردن آن نشد )آيه  هر چند كه موفق به ريشه

 د او با پدرش آسا مشتركأ سلطنت كرد.2

 .(33د با اخاب پادشاه اسرائيل صلح كرد )آيه 3

 .(35كن كرد )آيه  را در كشورش ريشه لواط( او 3

( بدود كده 83:  1 سدموئيلشدامل ادوم )دوم او د قلمرو 6

 شد. ( اداره مي32نفر وكيل )آيه توسط يك 

عصیون سازي در  ، پسر اخاب در برنامه كشتياخزیاد او با 5

 .(35و  36:  20، متحد شد )دوم تواريخ جابر
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 (38ـ  31: 22ن( اخزیا پادشاه اسرائیل )

 د از مي(د قبل 162، 163به مدت دو سال ) اخابپسر  اخزیا

 ت نمود.( بر اسرائيل سلطن81د8:  8دوم پادشاهان 

سلطنت  یادوران  بت اخز سرائيل  اوج  شرارت در ا ستي و  پر

خدائي او  اي در بي بود. بدون شك مادر او ايزابل نقش عمده

و حتي پدرش، بر عهده داشت. او مانند پدرش بعل را پرستش 

 .خداي اسرائیل را به هیجان آوردیهو ه  خشمكرد و  مي

واقع با  كتاب اول پادشاهان فاقد مؤخره است، چون در

اند، بدين جهت  كتاب دوم پادشاهان در ابتدا يك كتاب بوده

بقيه ماجراهاي اين دوران را در كتاب دوم پادشاهان 

 كنيم. پيگيری مي


