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 معرفی

كتاب دوم تواریخ ایام معرفي طرحي است پيرامون نظم خدائي 

ب پوشنش دهدند  اساله این  كتن 724هاي مشروطش. دورة  در وعده

كه در  شاهان  ی  پاد ت  از ا فت  ست. ه هودا ا شاه ی نوزده پاد

افرادي نيكو بودند، ده ت  از ای    سلسه داودی قرار داشتدد،

رائيل، افراد شریري بودند پادشاهان شامل سلسله یربعام در اس

بدي   به  خوبي  یوآش از  سليمان و  دی  شاهان یع ت  از پاد ، دو 

متمایننل شنندند .در ایداننا مننا شنناهد تهنندیل نظننم بننه داوري 

 باشيم.  مي

 1جان هيدیدگ

تواریخ  تاب اول  مه ك فی نا به معر يد  جوع كن نين ر همچ

 ایام.

 گزارش 

I(9ـ1پادشاهي سليمان )فصل  ـ 

 و ثروت سليمان )فصل اول(  الف( عبادت، حكمت

صول  صيص آن )ف بد و تخ ساختن مع براي  سليمان  تدارك  ب( 

 (7ـ2

 هاي ظاهري  ج( بررسي تفاوت

 (21: 9تا  1:1د( سليمان در اوج شكوه و جالل )

        (  21ـ22: 9هـ( وفات سليمان )

II تجربه كشور)فصل دهم(ـ 

III (19:21تا  1: 11پادشاهي یهودا )ـ 

 ( 12و11م پادشاه )فصول الف( رحبعا

 (12ب( ابياي پادشاه )فصل 

 ( 11ـ11ج( آساي پادشاه )فصل 

 (22ـ17د( یهوشافاط پادشاه ) فصل 

                                                           
1
 Jahn Heading ـ
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 (21هـ( یهورام پادشاه ) فصل 

 (9ـ1 :22و( اخزیاي پادشاه )

 (21:22تا  12: 22ز( غصب تاج و تخت توسط َعَتليا )

 (21ح( یوآش پادشاه )فصل 

 (   22 ط( امصياي پادشاه )فصل

 (21ی( عزیای پادشاه )فصل 

 (27ک( یوتام پادشاه )فصل 

 (21ل( آحاز پادشاه )فصل 

 (22ـ29م( حزقيای پادشاه )فصول 

 (22ـ1:22ن( منسی پادشاه )

(12ـ12: 33س( آمون پادشاه )  

(32و  33ع( يوشياي پادشاه ) فصول   

(3ـ2: 33ف( يهوآحاز پادشاه )  

(8ـ3333ص( يهوياقيم پادشاه )  

(21ـ6333يهوياکين پادشاه )ق(   

(26ـ22333ر( صدقياي پادشاه )  

IV (12و  11333ـ اسارت بابل )  

V (13و  11333ـ فرمان كورش كبير )  

 تفسير

تفسيم كتاب تواريخ ايام به دو بخش قطعاَ براي سهولت کار بوده است، چونکه در اصل تواريخ ايام يک کتاب بسيار 

شود. اين تقسيم به خوبی انجام گرفته است ـ  م تواريخ ايام دقيقاَ پس از كتاب اول آغاز ميبزرگ بوده است. بدين ترتيب کتاب دو

 فاصله بين پادشاهي داود و سليمان.

در كتاب اول تواريخ ايام فصل نهم داود سليمان را به جانشيني خود انتخاب كرد. كتاب دوم تواريخ ايام سلسله پادشاهي 

كند. اقيمانده يهوديان از اسارت بابل پيگيري ميداود را از سليمان تا برگشتن ب  

دهند، ولي تأكيد كتاب تواريخ ايام تقريباَ بر روي يهودا  هاي اول و دوم تواريخ ايام در اصل اين مدت را پوشش مي كتاب

ب تواريخ ايام به امور است. در اين کتاب از پادشاهان اسرائيل تنها در رابطه با تاريخ يهودا، نام برده شده است. تأكيد ديگر كتا

باشند، اما كتاب  روحاني است، در حاليکه كتاب پادشاهان بيشتر تاريخي است. گرچه بيشتر موضوعات در هر دو كتاب مشابه مي

شوند. كتاب تواريخ ايام ديرتر از كتاب پادشاهان و  تواريخ ايام بعضي اوقات شامل جزئياتي است كه در كتاب پادشاهان يافت نمي

اي از اين اختالفات يعني اين دو كتاب خواهيم داشت، اما رفتن به  ت خاصي نوشته  شده است. ما تفسير خود را از پارهبه ني  

اند(. هاي بسياري نيز در اين مورد نوشته شده ژرفاي همه اين جزييات غيرممکن است )كتاب  

I ( 9تا  1پادشاهي سليمان )فصول ن 
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 فصل اول(الف( عهادت، حكمت و ثروت سليمان) 

( و 16كتاب اول پادشاهان بيان كننده آنچه هست كه در فاصله بين مرگ داود ) اول تواريخ  3تا  2( فصول 3ـ232

انتصاب سليمان به پادشاهي، گذشته است. ادونيا و يواب در زماني كه سليمان بر طبق وعدۀ خداوند به تخت پدر نشست )اول 

شته شدند.(، در جنگ قدرت ك21و  6311توريخ ايام   

ه،  سليمان وقتي به تخت سلطنت نشست همراه با تمامي مقامات كشورش به جهت نشان دادن اخالص و وفاداري اش به يهو 

رفتند.   جبعونخداي پدرش، به   

و از او پرسيد بيش از هر چيزي به چه چيزي عالقه دارد تا  ظاهر شددر رؤيا[ ]( در همان شب خدا به سليمان 21ـ7 :2

بود تا بدان وسيله آنچنان قوم را  حكمت و معرفت(. پاسخ سليمان به درخواست خدا 2 :3طا كند )آيه هفتم و اول پادشاهان به او ع

را نيز به سليمان  دولت و توانگري و حشمتاداره كند كه موجب خوشنودي خدا شود. خدا نيز چون درخواست سليمان را شنيد 

 داد.

طلبيم تعيين كنندۀ  خواهد. آنچه كه ما از خدا مي پرسد چه مي شود و از او مي ظاهر ميدر واقع خدا در حس هر ايمانداري 

گيريم. آنچه هست كه از خدا مي  

، ها سواره، ها ارابهبرگشت تا با كاميابي فراوان بر اسرائيل سلطنت كند. اين آيات از  اورشیلمبه  سلیمان( 27ـ23 :2

اش نيز  هاي سليمان شامل بذرهاي گناهان آينده گويند. ولي كاميابي سليمان، سخن مي هاي اسب، سرو آزاد و نقره، شهرهاي ارابه

 بود، چون هميشه چنين بوده است.

ب( تدارک سليمان برای ساخت  معهد و تخصيص آن )فصول 

 (4ن2

ه،  در تدارك ساختن خانه سلیمان( 1و  231 نمايند، به  را مقرر داشت تا مصالح را حمل هفتاد هزار نفراي براي يهو 

براي نظارت بر كار آنان. سه هزار و ششصد نفرتراش و  و سنگ هشتاد هزار نفر چوب تراشعالوه   

را براي تزئينات بارگاه پادشاهي داود فرستاده بود  هاي سرو آزاد چوبكه  حیرام پادشاه صور( سليمان پيامي به 21ـ331

ليمان پس از تشريح اهميت روحاني برنامه از حيرام تقاضاي صنعتگران فرستاد، و از او براي ساختن معبد تقاضاي كمك كرد. س

و هنرمنداني را نمود كه پدرش داود، درساختن بارگاه از تخصص آنها استفاده كرده بود، ديگر تقاضاي سليمان از حيرام  انواع 

جا تناقضي در رابطه با مقدار واقعي دستمزد، اي به او خواهد داد. در اين بود و به حيرام قول داد كه دستمزد سخاوتمندانه ها چوب

شود. مشاهده مي  

 هاي ظاهري تفاوت

هاي ظاهري در بين مندرجات اين كتاب و مشابه  اي تفاوت در تفسير كتاب دوم تواريخ ايام، بايد توجه داشته باشيم كه پاره

ايم.  پوشي كنيم نسبت به خوانندگان خود خيانت كرده ها چشم آنها در كتاب اول و دوم پادشاهان وجود دارند. اگر ما از اين تفاوت

ها بيش از حد تاكيد كنيم، اعتماد خوانندگان خود را نسبت به كالم خداوند به خطر  از سوي ديگر اگر ما روي اين تفاوت

كه: دهيم اينست  ها ارائه مي هاي كه ما براي گذر از اين تفاوت خواهيم چنين شود. راه اندازيم و قطعاَ نمي مي  

هاي اساسي را در معرض ديد خوانندگان بگذاريم، حتي اگرچه نتوانيم راه حلي براي آن اختالف پيدا  ايم تفاوت ما كوشيده

آورد. ما  اي بر الهامي بودن كتاب مقدس وارد نمي ها خدشه خواهيم اين مورد را روشن كنيم كه وجود اين تفاوت كنيم. همزمان مي

امروز، همانطور كه در در روز اول نوشته شد، الهام خدا و بدون خطا و لغزش است.  ايمان داريم كه كتاب مقدس  

برداري از كتاب مقدس در طي  بسياري از اين اختالفات ناشي از خطاي نگارشي است. اگر كاتبي اشتباه كوچكي در نسخه

تاب بدون خطاي چاپي غيرممكن است.هاي بسيار كرده باشد، نبايد موجب تعجب ما گردد .حتي امروز هم انتشار يك ك قرن  

اگر خدا توانسته است نويسندگان اصلي كتاب مقدس را هدايت كند كه خالي از خطا باشند، »اي بپرسند:  ممكن است عده

توانسته است چنين كند،  البته پاسخ اين سوال اينست كه، او مي« برداران را از خطا مصون نگه دارد؟ چرا نتوانسته است نسخه

برداري )اكثراً در تلفظ اسامي و  نابر حكمت خود، چنين نكرده است. نكته مهم اينست كه عليرغم خطاهاي كوچك نسخهولي ب

ارقام( كتاب مقدسي كه امروز در اختيار داريم، كالم خداست. هرمشكلي كه موجود است مربوط به جزئيات كوچك است و ربطي 

خش است كه دوباره يادآوري نمائيم كه وقتي عيسي مسيح خداوند در روي به فرضيه اصلي كتاب مقدس ندارد. چه اطمينان ب

كرد )و نه از نسخه اصلي( و از آن نسخه به عنوان كالم خدا، نقل قول  از عهد عتيق استفاده مي ای زيست، از نسخه  زمين می
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ن كه كالم خدا هستند، استفاده كنيم .هاي معتبر كتاب مقدس با همان اعتماد و اطمينا توانيم از ترجمه كرد. ما امروز مي مي  

رسد كه پاسخ کتبی حيرام نشان دهندة خلوص و شناخت  بود و به نظر ميمكتوب ( پاسخ حيرام به سليمان 23ـ22 :1

را كه مردي حكيم و صنعتگر است، به نزد او  حورامروحاني اقدام سليمان و ثبت در تاريخ باشد. او به سليمان نوشت كه 

برايش خواهد فرستاد.  گندم، جو، روغن و شرابرا در ازاي  چوب از لبنانهم چنين به سليمان قول داد كه برايش فرستد. و  مي

گرديد. شد و سپس از آنجا به اورشليم حمل مي فرستاده مي یافا شد و از طريق مديترانه به بندي مي الوارهاي ارسالي بسته  

نگان كنعاني دراسرائيل بودند و دولت اسرائيل در كشتن آنها قصور يا بيگا غریباننفر از   223111( تعداد28و2731

نمود. كرده بود، و اينك از آنها به عنوان نيروي كار اجباري استفاده مي  

آغازشد.  سال چهارم سلطنت سلیمانهاي زياد و تداركات فراوان، سرانجام بناي معبد در  ( بعد از طرح3ـ233

طول انجاميد واين تعهد عظيم تكميل  سال به كارگر  و تقريباً منابع نامحدود، مدت هفت221111اين معبد با متجاوز از ساختمان

 گرديد.

پا بود )ر.ك او پادشاهان 12پا و ارتفاعش  23نهاده شده بود. طول معبد نوزده پا عرضش  كوه موریااساس اين بنا بر 

ان تقريباً برابر خيمه اجتماع و داراي رواق با ايواني به طول فصل ششم ـ جزئيات بيشتري در آنجا آمده است(. ابعاد اين ساختم

پا بود. 31  

بود. ساختمان بنا از  قدس االقداسو ديگري خانه بزرگ ( بخش دروني معبد شامل دو اطاق بزرگ بود كه يكي  6ـ233

هاي مختلف از درختان و  ا طرحاندود شده بود، پوشانيده و ب زر خالصكه به  چوب صنوبرسنگ بود. نماي داخلي خانه بزرگ با 

ه بود كه بر آن  سنگ هاي گرانبها مزين گرديد. هرچه كه در درون معبد قابل مشاهده بود، از طال بود كه نماد الوهي ت و جالل يهو 

 بود تا آن مكان را پركند.

ر باالي تابوت عهد قرار گرفت ) عالوه بر آن دوكروبي كه بر كرسي رحمت و ب االقداس قدسدر  دو كروبي( 23ـ2133

را فرا گرفته بود و قرار بود بعداً تابوت عهد در زير  االقداس قدسهاي مركب اين كروبيان سراسر پهناي  قرار داشتند(. بال

شوند. ديوارها  باشند كه غالباً در كتاب مقدس ظاهر مي (. كروبيان موجوداتي روحاني مي732هاي كروبيان قرار داده شود ) بال

( منقش به نقش كروبيان بود که نماد انتظار مستمر آنها براي خدا بود. معبد و خيمه اجتماع نمونۀ 23حجاب )پرده ـ آيه  ( و7)آيه 

شود  يابد و ستوده مي مكان سكونت خدا ـ يعني آسمان بودند، جائي كه خداوند شب و روز توسط تمامي مخلوقات جالل مي

است.  «قدس»در آنجا اصطالحاَ همان « ساكن»كه كلمه  2332د از مسيح )يوحنا هائي هستن ( و همچنين نمونه238)عبرانيان 

(.2631يوحنا   

ها در معبد  كرد. همچنين درهائي در بين اطاق يا پرده اطاقها را مانند خيمه اجتماع به دو بخش تقسيم مي حجاب( 27ـ2333

)او  یاكیندر پيش هيكل قرار داشت، ستون سمت راست   سر هر یكتزئيني بر یكصد انار و  تاجيبا   دو ستون(. 7بودند )آيه 

)در او قدرت است( ناميده شدند. بوعز  مقرر خواهد كرد( و ستون سمت چپ  

بودند. در فصل چهارم خالصه از تزئينات ساخته شده از اين  طال وبرنج ( دو فلز عمده به كار رفته در معبد 11ـ233

 فلزات، آمده است.

هاي  دروازهها، روكش  و لگن ده حوض(، 21و  2ـ1)آيات  صورت گاوانو دریاچه ياي سوختني، هدا مذبحبراي ساختن 

استفاده شد. تمام اين  برنج(، از فلز 23و  21)آيات  ها پیالهو دو ستون ( و 28ـ23و  22(، ظروف مختلف )آيات 6)آيه  صحن

(.27شدند )آيه  هریختو َصَرَده،  سكُوت)رس( در ميان گل رست وسايل در قالبهائي از   

(، ظروف مختلف )آيات 26طالئي )آيه  مذبحو نان تقدمهبراي ده میز ، براي محراب، ده شمعدانسليمان براي ساختن 

، استفاده نمود. طال معموالً در تزئين نمای داخلي به كار ميرفت، طال( از 11االقدس )آيه  قدس دروازة( و روكش 11و  12، 8

راي تزئين نمای خارج معبد به كار ميرفت.عمدتاً ب برنجدر حاليكه   

 تمام تزئينات بجز تابوت عهد كه از خيمه آورده شد توسط )به دستور( سليمان ساخته شدند.

راجع به انتقال وسائل و  21تا  1(. آيات 8شده بود )آيه اول، همچنين اول پادشاهان فصل  تمام( اينك كار معبد 21ـ232

قرار داده شد. شايد هم ساير اقالم مانند مذبح بخورها و  االقداس قدسدر  تابوت عهدمعبد ميباشند. به  خیمه اجتماعتزئينات از 

 ميز نام تقدمه در آن وقت به خزانه سپرده شد، چونكه در معبد سليمان از آنها استفاده نشد.

 زیر بالهاي كروبیان، مكانشر را د تابوت(. آنها 7و  3بودند )آيات  كاهنانرا حمل ميكردند،  تابوت عهدكه  الویاني

در « بيرون آورده شود)»بماند  هاي تابوت عصاها در حلقهمقرر شده بود كه  22312( قرار دادند. در سفر خروج 8و  7)آيات 

KJVآيه نهم ترجمه  از  سر عصاها در تابوت پیش محراب، دیده میشد. دو لوح، 838درست نيست(. برطبق كتاب اول پادشاهان  
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قرار داشتند. تابوت درشريعت   

بدين معني است كه همة كاهنان در آن مراسم  «همة كاهنان... بدون مالحظه نوبتهاي خود»( آيه يازدهم ب: 23ـ2232

 شركت داشتند.

وقتي كه الويان و كاهنان در قسمت شرقي مذبح جمع شده و خدا را براي لطف و رحمتش شكرگزاري كردند، جالل 

ه طوري كه ديگر كاهنان نتوانستند در آنجا بمانند.خداوند معبد را پر كرد ب  

به  شهري( سليمان قبل از دعاي تخصيص به خداوند به مردم يادآوري كرد كه چگونه در تاريخ اسرائيل خداوند 22ـ233

د، ولي بر نگزيد )درست است كه سموئيل و ديگران پيشواي قوم بودن پیشواي قومرا نير به عنوان  كسيعنوان كانون مذهبي و 

 اسرائیلرا به عنوان پادشاه  داودرا به عنوان شهر خود و  اورشلیمداراي قدرت پادشاه نبودند(. ولي زماني رسيد كه خدا 

ل شد. اينك من،  اي براي یهّوه بنا نماید، خانهبرگزيد. داود مشتاق بود  به  سلیمانولي ني ت نيكوي او به يكي از پسرانش محو 

ام. ايفاي وعده خدا، در حضور شما ايستادهاي بر  صورت شاهد زنده  

ترين دعائي است  (. اين دعا طوالني31ـ21( موضوع اصلي فصل ششم دعاي تخصيص سليمان است )آيات 23و  2133

مخصوص حياط معبد  منبركه در كتاب مقدس ثبت شده است و دعائي است سرشار از شكرگزاري و درخواست. سليمان به روي 

بايست خدا را به خاطر آنها ستايش كند، و  و دعا كرد. او چيزهاي زيادي داشت كه مي د را برافراشتهاي خو دسترفت و 

بايست از خدا درخواست نمايد. چيزهاي زيادي نداشت كه مي  

داشته بود و  داود، نگهدعا كرد. خدا وعدة خود را در رابطه با  كرسي اسرائیل( سليمان قبل از هر چيز براي 27ـ2333

پادشاه از خدا تقاضا نمود كه به ايفاي وعده خود به داود، ادامه دهد.اينك   

است كه  تضرعاتيآيد  ( اين آيات، يا اين چهار جمله خالصه و چكيده دعاي سليمان است. و آنچه به دنبال مي12ـ2833

(.12فرمايد )آيه  عفونمايد و  استماعخواهد  سليمان به حضور خدا عرضه ميدارد و از خدا مي  

نمايد.داوري و  بشنودشود  ياد مي پیش مذبحرا كه هائي  قسمكند كه  ( سپس سليمان از خدا درخواست مي13و  1133  

( آنگاه سليمان براي گناهي كه ممكن است موجب شكست اسرائيل به دست دشمنان شود، از خدا تقاضاي بخشش 12ـ1333

 نمود.

نمود.باران، تقاضاي اهگنخاطر خشكسالي ناشي از ازخدا به (سليمان17ـ1333  

از خداوند را  مردم ترسو ساير باليا را نمود، باشد كه  باد سموميا  قحطي( سليمان از خدا تقاضاي رهائي از 32ـ1833

 ياد بگيرند.

او، از سرزمين دور آمده باشد، دعاي او را  اسم عظیمبه خاطر  غریبي( سليمان از خدا تقاضا نمود كه وقتي 33ـ3133

ستجاب نمايد.بشنود و م  

)جنگ( نمود. مقاتله( سليمان از خداوند تقاضاي پيروزي در 32ـ3333  

 اسارتهای خود اعتراف نمايند، آنها را از  کنند و به ضعنف توبه( سليمان از خدا تقاضا کرد که هرگاه مردم 36ـ3333

 برهاند.

که  کاهنانیکه دعايش پذيرفته شود. او برای ( سليمان دعای خود را با سه تقاضای ديگر، پايان داد. نخست اين31ـ3133

نمودند، تقاضای فيض و برکت نموده و در آخر به خاطر التفات خدا به او و به خاطر محبت عظيم خدا  خدا را در معبد خدمت می

 نسبت به پدرش داود، از خداوند سپاسگزاری نمود.

تقاضای سليمان از خداوند است، بيندازيم. در اين دعا کرديم صرفاً شامل  بيائيد نگاهی ديگر به اين دعا که تصور می

(؛ 23(؛ رحمت و رأفت خدا )آيه 23توجه خاصی به صفات خدا مبذول شده است. سليمان به منحصر به فرد بودن خدا )آيه 

(؛ عدالت 28(؛ حضور همه جانبه خدا )آيه 28کرانگی و اليتنهاهی خدا )آيه  (؛ بی28برتری خدا بر همه چيز و همه کس )آيه 

و  38( و رحمت خدا )آيات 33(؛ فيض خدا )آيه 31پايان خدا )آيه  و غيره(؛ دانش بی 17و  12(؛ آمرزش خدا )آيات 13خدا )آيه 

(، اشاره کرده است.36  

 گذشته از تمام اين موارد به حضور همه جانبه و تقدس خدا در سراسر دعای سليمان تأکيد شده است.

های سوختی را فرو برد، و جالل  يمان دعايش را به اتمام رسانيد، آتشی از آسمان آمد و قربانیسل( به محض اينکه 7ـ237

خداوند معبد را پر ساخت. مردم ابر جالل خدا را ديدند که بر روی معبد پائين آمد، و بر زمين افتاده و خدا را ستايش کردند. 

حضور خداوند، قربانی نمودند. سپس سليمان همراه با مردم هزاران گوساله و گوسفند را به  

کاهنان به کار خود مشغول شدند، الويان آالت موسيقی را که داود پادشاه برای ستايش خدا ساخته بود، نواختند و کاهنان 

ه کردند. مذبح برنجين برای آن هم نيز در مقابل آنان کرناهای خود را نواختند، و همۀ مردم ايستاده به اين صحنۀ پرشکوه نگاه می
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ها بسيار کوچک بود. قربانی  

ها  ادامه داشت که شامل روز کفاره نيز بود. و سپس به دنبال آن جشن خيمه هفت روزتخصيص به مدت  عید( 21ـ837

را مرخص نمود. مردمبرگزار شد و بعد از آن سليمان   

ها و  تا وعده شب بر او ظاهر شدخداوند در و خانه خود را تمام کرد،  خانه خداوند( بعد از اينکه سليمان کار 23ـ2237

طالب شوند، متواضع و  وبا، يا ملخ دچار قحطی، مردماخطارهای خود را به او اعالم نمايد. خدا به سليمان گفت در صورتی که 

و احيائشان خواهد نمود. خواهد آمرزیدآنگاه خدا گناهانشان را های بدخوش باز گشت نمایند.  و از راهاو باشند  روی  

شود آيه طالئی سراسر کتاب دوم تواريخ ايام ناميد. هر چند که اين آيه نخست قوم برگزيده اسرائيل را  را می 23آيه 

باشند، تعميم داد. اين آيه طريق  شود آن را به درستی به اقوامی که دارای ميراث کتاب مقدسی می مخاطب قرار داده است، می

های خدا مطمئناً تحق ق  ها. اگر مردم شرايط خداوند را رعايت کنند وعده ام زمانمطمئنی است برای احياء شدن و تازه شدن در تم

 خواهد يافت.

از اين آيه چنين است: 1تفسير جی. باترون پاين  

تری  آیه در کتاب تواریخ ایام  ای  آیه پرشکوه، ای  معروف

قوم یافت   کت  برای بر خدا  ضائات  يان اقت به ب دان  ها  آنچ

هيچ کاای دیگر کتاب مقدس نظيرش یافت پرداخته است، که در 

می خواه در  ن عزرا و  خواه  سليمان و  خواه در دوران  شود، 

مان  که ای سانی  ست. ک جاری ا فذ و  یه نا ی  آ ما، ا نۀ  زما

دارند باید گداهان خود را ترک کددد، از زندگی متمرد خود، 

بازگشت نمایدد و خود را تسليم کالم و اراد  خدا بدمایدد. 

ها در ای  صورت است که خداقوّت خود را از آسمان تدها و تد

 خواهد فرستاد.

هايش بر  و نسل استوار خواهد ساختاو را،  کرسی سلطنتنمايد،  سلوک( خداوند به سليمان گفت در صورتی که با او 11ـ2737

به اسارت خواهند رفت و خدا ترک کنند، خدایان غیر تخت پادشاهی او خواهد نشست. اما اگر سليمان و مردمش خدا را به خاطر 
ها مبنی بر اينکه اسرائيل خداوند را  و شهادتی باشد در ميان ساير قوم مسخرهمعبد را چنان ويران خواهد کرد که تبديل به اسباب 

و به چنين سرنوشتی دچار شدند. ترک کردند  
قبل از ميالد، ويران شد. توضيح  283بد در سال از آيه شانزدهم پيداست که معبد برای هميشه پابرجا خواهد بود، در حالی که مع

 11و  26آن البته اين است که وعدۀ خدا در رابطه با پايداری معبد مشروط بود به وفاداری و اطاعت قوم اسرائيل. آيات 
 اخطاری است مبنی بر اينکه اگر مردم بت پرست شوند، خدا معبد را ويران خواهد نمود.

 (21: 9تا  1:1الل )ج( سليمان در اوج شكوه و ج

های  باشيم. او نخست به برنامه های مختلف می های تکميلی سليمان در عرصه ها و برنامه ( در اين آيات ما ناظر موفقيت3ـ238

اسرائيل را در آن  پرداخت و بنی شهرهای خزینه، شهرهای حصاردار شهرهای ارابهگيری  توسعه شهری، بازسازی و يا بازپس
د.ساکن گردانیشهر   

جنگی و سرداران، استفاده  مردان( او از کنعانيان به عنوان بردگان و نيروی کار اجباری، و از اسرائيليان به عنوان 21ـ738

 نمود.
اجازه نداد که در بارگاه يا شهر داود زندگی کند و گفت که شهر داود مقدس است،  دختر فرعون( او به همسرش يعنی 2238

رار دارد. اين بدان معنی نيست که تابوت عهد در درون بارگاه پادشاه بوده است، بلکه بدين معنی در آنجا ق تابوت عهدچونکه 
در معبد، مقدس بوده است. متأسفانه ممانعت داود از اقامت ملکه در يک مکان خاص،  تابوت عهداست که بارگاه در مجاورت با 

(.8ـ2322او را از بت پرستی باز نداشت )اول پادشاهان   

آورد. او همچنين  های خاص در رابطه با تقويم مذهبی، به عمل می ( پادشاه دقت خاصی در مورد نظارت بر قربانی23ـ2138

، منصوب نمود.پدرش داودفرمان  برحسب راالویان و کاهنان   
 بدين ترتيب کارهای سليمان از آغاز تا انتها به خوبی انجام گرفت.

های تحويل شده به سليمان در بين  ، کشتیحوارمکيل نيروی دريائی سليمان را با کمک خوانيم نحوۀ تش ( و سرانجام می28ـ2738

، سفر قرار داشتند اوفیرکه هر دو در منتهی عليه شمالی شاخه شرقی دريای سرخ )خليج آکابا( ـ و  ایلوتو  عصیون جابر

                                                           
1
 - J. Batron payne 
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يقا و يا هندوستان قرار داشته است.کردند. گمان بسياری بر اين است که اوفير در عربستان جنوبی و در شرق آفر می  
، با کاروان بزرگی همراه با هدايای فراوان به ديدار سليمان آمد و بعد از مشاهده چون ملکه سبا آوازۀ سلیمان را شنید( 6ـ236

شکوه سلطنت او و پی بردن به حکمت او طی طرح سئواالت دشوار، مجذوب سليمان گرديد و اعتراف کرد که آنچه که ديده 
 خدایاست، دو برابر آنچه هست که قبالً در مورد سليمان شنيده بود. او به اين نتيجه رسيد که موفقيت سليمان موکول به الطاف 

 اوست.
آمده است و هم چنين نشان دهنده  بيان کننده منابعی است که بخشی از ثروت سليمان از آنجا می 22و  21( آيات 21ـ2136

هدايائی بسی سلیمان يهودا را ترک کرد ملکه سباوقتی که  یهودا دیده نشده بود.آنها قبالً در  مرغوبيت مصالحی است که نظير
 بيشتر از آنچه که برای سليمان آورده بود، به او داد.

و  سپرهادرآمد داشت و مقداری از آن طالها را صرف ساختن  ششصد و شصت و شش وزنه طال( سليمان هر ساله 18ـ2336

زمين زيادتر بود.  جمیع پادشاهاننمود. عظمت و ثروت او نسبت به  ها و کارد و چنگال می و جام ت عاجشتخچنين پوشش  هم
بسيار و قلمرو  های اسبکردند. او دارای  که احتماالً در اسپانيا قرار داشت، سفر می ترشیشهای تجاری سليمان تا به  کشتی
کرد، ولی اين پادشاهان  فرات تا فلسطين سروری می نهرادشاهان از بود. هرچند که بر جميع پ چوب سرو آزادو  نقرهوسيع، 

دادند. او بودند که به سليمان ماليات می رزاگ های خراج بخشی از سرزمين اسرائيل نبودند، بلکه ايالت  

        (  21ن22: 9د( مرگ سليمان )

)کتاب ناتان نبی و  16کتب ياد شده در آيه  به جای او نشست. رحبعامسلطنت وفات يافت و پسرش  چهل سالسليمان پس از 

اند،  اند، بلکه احتماالً به عنوان منابع کسب اطالعات مورد استفاده مورخ قرار گرفته اخيای شيلونی( در زمرۀ کتب کانونی نبوده
 ولی هيچ يک از اين کتب امروز وجود ندارند.

II تازیه كشور)فصل دهم(ن 

ر قبايل شمالی نسبت به پادشاهی خودش به شکيم رفت. مردم نيز به او قول دادند در ( شايد رحبعام برای جلب نظ2ـ2321

در آيه  «تمامی اسرائیل»گرداند، او را خدمت خواهند نمود. عبارت  سبگرا که سليمان بر آنها نهاده بود  یوغیصورتی که 
نمود تا درخواست مردم را بررسی و به آنها پاسخ مهلت  روزسوم به معنی نمايندگان تمام قبايل شمالی است. رحبعام تقاضای سه 

 دهد.
کردند، در ميان نهاد. آنها به او پيشنهاد کردند که  را خدمت می پدرش سلیمانکه  مشایخی( نخست رحبعام مورد را با 22ـ3321

نها رفت. در اين گوش کند و درخواستشان را انجام دهد. سپس او برای مشورت با دوستان جوانش نزد آ این قومبه تقاضای 
تر  مشورت بود که رهنمود مشايخ قوم رد شد و قرار بر اين شد که فشار بيشتری بر قوم وارد شود و از سليمان خواستند که سخت

 از پدرش با قوم رفتار کند.
شورش کردند  بر عليه او یربعامباز گشتند و سخنان خشن پادشاه را شنيدند، تحت رهبری  سه روزبعد از  قوم( وقتی 26ـ21321

َهدرام (. پس از کشته شدن 16322خيای نبی )اول پادشاهان او کشور به دو بخش تقسيم شد و اين بود تحق ق کالم خداوند به زبان 

و بنيامين سلطنت نمود. یهودانشينی کرد و در آنجا بر  عقب اورشلیم، رحبعام به رئیس باجگیران  
ت:تفسير جورج ويليامز، از اين آيات، چنين اس  

تحّقق پيشگوئی اخيای نهی یکی از فراوان موارد مشابه در 

ها با بکارگرفت   کتاب مقدس است مهدی بر تحّقق پيشگوئی

احساسات انسانی و سيکل طهيعی اتفاقات. انسان بر ای  گمان 

های خود را  کدد و نقشه است که خواستۀ خود را پيروی می

خداست، و آنچه  خهر از ایدکه بازیگر اصلی دهد، بی اناام می

دهد با اجازه خدا و یا نظارت خداست،  که انسان اناام می

 برای اجرای کالم خودش.

III (19:21تا  1: 11پادشاهي یهودا )ن 

 ( 12و11الف( رحهعام پادشاه )فصول 

را از جنگ با  ، برای حمله به اسرائيل آماده شد اما خدا توسط َشَمعيای نبی اوچون رحبعام به اورشلیم وارد شد( 3ـ2322

«زیرا این امر از جانب من شده است.»اسرائيل منع نمود و به او گفت وضع موجود را بپذيرد،   
به مشورت حکما گوش نداده بود، ولی اين بار تسليم ارادۀ خدا شد. در بين اين دو کشور پادشاهی، رحبعام پيش از اين 

تمامی اسرائیلیان در »کردند. عبارت  جنگ تمام عيار خودداری می(، ولی از 22321های کوچکی هميشه ادامه داشت ) درگيری
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در آيۀ سوم، اشاره به کسانی است که در کشور پادشاهی جنوبی نسبت به سلسله داود، وفادار بودند. «یهودا و بنیامین  
که در جنوب  ار شهرهای حصاردگرديد. اين  میبرای یهودا های دفاعی  ( بيشتر اوقات پادشاه صرف ساختن قلعه21ـ2322

داد که پادشاه از حملۀ مصر بيمناک است. اورشليم واقع شده بودند نشان می  
و  کاهنان(، بدين جهت 21پرستی کرده بود )اول پادشاهان  ، حکومت شمالی را غرق در بتیربعام( در اين هنگام، 27ـ23322

بود نيز به دنبال آنان وارد طلب یهّوه هايشان در  کسانی که دل گريختند، و تمامی یهوداکه نسبت به خداوند وفادار بودند به  الویان
 امالک و  اراضیبه بهای از دست دادن  اورشلیميهودا شدند و بدين ترتيب سلطنت رحبعام قوی گرديد. آمدن مردم خداپرست به 

 و دوستانشان تمام شد.
و  بیست و هشت پسرو  شصت َمَتعه و هیجده زن او دارای های متعدد نمود، اما نه به اندازۀ پدرش.  ازدواج رحبعام( 13ـ28322

ای به نام زنان  اند ذکر شده است، اما اشاره در اينجا نام همسران رحبعام که از خانوادۀ سلطنتی اسرائيل بوده بود. شصت دختر
 کافر او نشده است.

بعام پرداخته است، اما کتاب تواريخ ايام فقط به ذکر مواردی چند از ارتداد رح 13ـ11323( در حاليکه اول پادشاهان 3ـ2321

(. اينک پنج سال پس از مرگ سليمان 23)آيه  «خداوند را به صمیم قلب طلب ننمود»و  «خداوند را ترک نمود.»گويد که او  می

شهرهای  های اورشليم رسيده بودند تا خزائن مملکت را با خود ببرند و پادشاه قدرتمند اسرائيل، مصريان به پشت دروازه
يهودا را نه صرفاً به خاطر قدرت نظامی برتر مصر، بلکه به دليل پشت  شیشق پادشاه مصرهم کاری از پيش نبردند.  حصاردار

ه، مطيع خود نمود.  نمودن يهودا به يهو 
سرداران و پادشاه  ( و پيام خداوند را به او تسليم نمود.1322ت )ر.ک رحبعام برای بار دوم نزد  َشَمعیای نبی( وقتی که 8ـ2321

و به عدالت خدا در داوری اعتراف نمودند. بالفاصله رحمت و فيض خدا موجب شد که قوم  تواضع نموده، در پيش خداوند یهودا
ه و خدمت به اسيرکنندگانشان،  يافتند. خالصیپس از يک درس دردناک و درک تفاوت بين خدمت به يهو   

را  سپرهای طالتمامی خزائن مملکت را به غنيمت گرفت، مهاجمين از يک سو  ( شيشق از خون مردم درگذشت، اما21ـ6321

را به جای  سپرهای برنجیکرد. رحبعام  پر می سپرهای برنجینکردند و از سوی ديگر رحبعام جای آنها را با  غارت می
ن دهندۀ داوری خدا بود، تعويض که نشا برنچرا که نشان دهندۀ انصاف خدا بود با  طالخبر از اينکه  گذاشت، بی سپرهای طال

کند. می  
تفاوت بين رحبعام و پدر  «او شرارت ورزید... و با پدرانش خوابید.»شود که  ( داستان رحبعام با اين جمله تمام می23ـ23321

طالب  بود، اما رحبعام روی خداهمين کتاب يافت. داود طالب  23و آيه  8317توان در مقايسه بين مزمور  بزرگش داود را می

 روی خدا نبود.
در کتاب اول  سه سال در اورشلیم پادشاهی کرد.به جای رحبعام پادشاه شد و مدت  اسم مادرش میکایا بودکه  ابیام( 3ـ2323

و  ابیاآمده است که ابيا مانند پدرش داود، دلش به دنبال خدا نبود. اما کتاب تواريخ ايام تنها به جنگ بين  22پادشاهان فصل 

پوشی کرده است. رداخته و از بيان ساير موارد چشمپ یربعام  

و نسل او داده  داودخدا پادشاهی را به »بر زبان آورد گفت که  یربعام( ابيا در سخنانی که پيش از جنگ خطاب به 21ـ3323

مردان هی از تجربگی و رقت قلب رحبعام استفاده کرده و سپا و از بی عصیان ورزیدهبرعليه خاندان داود  یربعاماست. اما 
اميد به پيروزی دارد. اسرائيل  های طالیش گوسالهبر عليه او فراهم کرده و اينک با اتکاء به تعداد نفرات ارتش خود و  بیهوده

يک سبک کهانت تحريف شده تشکيل داده است و در اين کهانت هر شخص عادی مجاز به ورود در حضور خدا است. اما 
ه آ کنند. خدا فرماندۀ ارتش يهودا است و  ويخته است، و کاهنان به روش مقرر شده، خدا را خدمت میبرعکس يهودا به کهانت يهو 

مرتکب حماقت نشوید و با یهّوه خدای بنابراين  های بلندآوازه هستند تا به ضد شما )اسرائیل( بنوازند. کاهنان او با کرنا»
«پداران خود جنگ نکنید، زیرا کامیاب نخواهید شد.  

نزد توجه کند، برای او کمين گذاشت. وقتی که عرصه به يهودا تنگ شد، مردم  ابیابه جای اينکه به اخطار  یربعام( 28ـ23323

پانصد پاسخ خدا به استغاثه قوم اين بود که پيروزی عظيمی نصيب يهودا نمود.  کاهنان کرناها را نواختند.و  خدا استغاثه کردند
دند ـ و اين بهای عظيمی بود که برای برگشت از خداوند پرداختند!کشته ش هزار مرد برگزیده از اسرائیل  

های ديگری را نيز فتح کرد، هرچند نتوانست اسرائيل را تماماً مطيع خود گرداند. اما يربعام ديگر  سرزمين ابیا( 11ـ26323

موفق و قوی گرديد. اما ابيا خداوند او را زد )کشت(.نتوانست با او بجنگد و سرانجام   

 ( 11ن17آساي پادشاه )فصل  ج(

اوست. کتاب اول  چهل و یکسالهو حکومت  سا( سه فصل بعد کتاب دوم تواريخ ايام حاوی گزارش کوتاهی از آ1ـ2323

، چونکه در کتاب مقدس عبری 23و  23را نيز همراه با اين فصول مطالعه کنيد. آيه اول پلی است بين فصل  13ـ6322پادشاهان 

شود. شروع می با آيه دوم 23فصل   

ه بود. او بسياری از گناهان پدرانش را به دور افکند و به ملتش  ( منشاء حاکميت صلح8ـ3323 آميز آسا گرايش دل او به سوی يهو 

ها و  و خود در اين طريق با شوق بسيار هدايت قوم را بر عهده گرفت و کشور را از بت خداوند را بطلبندسفارش نمود که 
د. در اين دورۀ آرامش، آسا شهرهای خود را حصاردار نمود و ارتش بزرگی برای خود فراهم ساخت.پرستی خالی کر بت  

حبشه )اتيوپی( مختل گرديد. اما نيروی سیصد ارابۀ فرما بود توسط ارتش ميليونی و دارای  ( آرامشی که در يهودا حکم22ـ6323

ه ت وکل نمود، اما ارتش دشمن به کلی تارومار گرديد.نظامی کمتِر يهودا در اين جنگ پيروز شد، چونکه به يهو   
آوری نيست. اما وقتی دعاها از دلی نوميد و نيازمند بر  کوتاه و هدفمند است. هنگامۀ جنگ وقت زبان 21دعای آسا در آيۀ 

نمود. چونکه  دعا آساخيزد و در هنگامی که شخص دعاکننده رابطه درستی با خدا داشته باشد، بسيار مؤثر است، آنچنانکه  می
، شهری مریشهکند. جنگ در  دانست که خدا نيز او را در جنگ محافظت می کرد، می آسا خدا را در صلح و آرامش پيروی می
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، شهری متعلق به فلسطينيان، به پايان رسيد. در اين جنگ ارتش يهودا بسياری از جرارنزديک يهودا شروع شد و در حوالی 
باز گشتند. اورشلیمگرفته و غنايم را برداشته و به  غنایم بسیارو  یمواشسپاهيان دشمن را کشته و   

( آسا و ارتش او سرشار از شادی اين فتح درخشان به اورشليم باز گشتند. وقتی که به اورشليم برگشتند، خداوند درسی به 3ـ2322

کنند، خدا  ترکآنها با خدا باشند. اما اگر خدا را ، اگر آنها خواهد بودبا  خداوندآنها داد. نخست عزريا به آنها يادآوری نمود که 
کند. ديگر اينکه تاريخ ثابت کرده است بيشتر اوقات اسرائيل خدای خود را ترک کرده است و در نتيجه روی  نيز آنها را ترک می

او را هميشه  طلبیدند، او )خدا( راآرامش را نديده است و بارها و بارها توسط دشمنانش شکست خورده است. اما هرگاه اسرائيل 
 آماده يافتند تا آنها را ببخشد و احياء نمايد.

( از آنجا که آسا به دنبال خدا بود، َعَزريا او را تشويق کرد که همچنان پادشاه نيکوئی باشد. آيه هفتم اين فصل ارزش حفظ 7322

مشابه اين  «اعمال خود را خواهید یافت.های شما سست نشود، زیرا که اجرت  اما شما قوی باشید و دست»کردن را دارد: 

، يافت.28322توان در رساله اول قرنتيان  تشويق را می  

باشد )رجوع کنيد به ترجمه  در آيه هشتم، احتماالً اشاره به پسر عوديد، يعنی عزريا می عودید( 22ـ8322 NKJV ـ حاشيه(. آسا با  

 ها بتهای اصالحی خود را شروع نمود. در اين اصالحات او  برنامه گيری کرد و بالفاصله را پی نبیهای  شور فراوان توصيه

نمود و آن  تعمیر(. مذبح را در معبد 3323که در جنگ تسخير کرده بود، شکست ) شهرهای افرایمبلکه در  یهودارا نه تنها در 

ی را که در جنگ با حبشيان به فرا خواند و بخشی از حيوانات اورشلیمها تخصيص داد. سپس تمامی قوم را به  را به قربانی
آسا جائی  مردم عهد بستند که یهّوه خدای پدران خود را طلب نمایند.غنيمت گرفته بودند به حضور خدا قربانی کردند و سپس 

(.23کرد محکوم به مرگ بود )آيه  برای مخالفات باقی نگذاشت چون هر کسی که اين عهد را رعايت نمی  

، از ملکه بودن تمثالی به جهت اشیره ساخته بودرا بدين دليل که  معکهگ خود )نه مادرش( ( سپس آسا مادربزر26ـ23322

همين کتاب. خزاين و  8ـ3323عزل کرد و تمثال او را سوزانيد برای تفسير بيشتر آيه هفدهم مراجعه کنيد به يادداشتی بر فصل 

زبان َعَزريا وعده داده بود، با عطيه صلح و آرامش، پاداش داده اعمال پادشاه آنچنانکه خداوند به  خانه خدا در آمد.موقوفات به 
 شد.

را در  رامبرای جلوگيری از رفتن مردم اسرائيل به نزد آسا، استحکامات  سلطنت آسا، بعشا پادشاه اسرائیل( در اواخر 2323

 نزديکی اورشليم بنا نمود.
خداوند، آنچنانکه در هنگام هجوم حبشيان، نجاتش داده بود، ( آسا با مشاهده اين وضع به جای توکل نمودن به بازوی 1323

، به او داد. آنگاه پادشاه آرام از شمال به اسرائيل بنهددرا برای کسب ياری  خانه خداوندهای  همکاری انسان را طلبيد. او گنجينه
راند. نقشه آسا ظاهراً موفق بود، ولی که به منظور دفاع از مرزهای شمالی ساخته شده بود، بيرون  رامرا از  بعشاحمله کرد و 

 موجب ناخوشنودی خدا گرديد.
باشسند. بنابراين  کننده يک زندگی نمی ها توجيه ( قطعاً خدا به آغاز و پايان همه چيز و همه کس نظارت دارد و لحظه21ـ7323

انجام داده ای  احمقانهتهم کرد که عمل با شهامت تمام پادشاه را م حنانیرا فرستاد تا با آسا صحبت کند.  حنانیخدا نبی خود 
هائی نيست که از طريق آنها  نجات داده بود؟ مگر خداوند هميشه به دنبال انسان حبشیاناست. مگر خداوند نبود که او را از دست 

يگر خواهد های د کار کند؟ چونکه آسا جنگ را بر اساس تمايل جسمانی برگزيده بود، بنابراين از آن لحظه به بعد درگير جنگ
زندان انداخت.را به  حنانی( به کالم خدا توجه کند، خشمگين شد و 8322شد. آسا به جای اينکه مانند پيش )  

( آسا راهی برخالف راه خداوند برگزيد، بنابراين خدا او را مبتال به مرضی در پاها نمود، ولی باز هم توبه نکرد و 23ـ22323

ه باز نگشت، بلکه متوسل احتماالً جادوگران و يا  طبیبانای معتقدند که مراد از  شد و کمی بعد مرد. عده طبیبانبه  به سوی يهو 

(Spiritistic)شفادهندگان  انگيزش يکی از بهترين پادشاهانی بود که يهودا به خود ديده بود  باشد. آسا، عليرغم پايان غم می 

باشد، نه  ، اشاره به سوزانيدن بخور می23در آيه  «ظیمآتش ع»(. مردم در مرگ او به سوگ عظيمی نشستند. عبارت 7322)

 جسدش.

 (22ن14د( یهوشافاط پادشاه ) فصل 

( بر يهودا سلطنت کرد. در کتاب 32ـ12به جای پدرش بر تخت سلطنت نشست و مدت بيست و پنج سال ) یهوشافاط( 2ـ2327

بدان اشاره رفته در کتاب  27مواردی که در فصل (. 11ـ27دوم تواريخ فضای بيشتری به او اختصاص داده شده است )فصول 

پرداخت. او سپاهيان  ضد اسرائیلکشور خود به  تقویتاول پادشاهان نيامده است. به محض اينکه يهوشافاط بر تخت نشست به 
خدا بود. ، در پيروی ازداوداش بلکه مانند پدرش  ها مستقر نمود. اما رمز پيروزی او نه در نيروی نظامی خود را در قلعه  

نکته جالب در اينجاست که داود هميشه به عنوان استانداردی برای سنجش پادشاهان در يهودا، به کار رفته است. چنانچه 
کردند، شکست  شدند. ولی اگر در طريق داود سلوک نمی کردند موفق و متبارک می پادشاهان يهودا نمونۀ او را پيروی می

يهوشافاط در صلح و آرامش بود و دشمنان يهودا، خراجگزار يهودا شده بودند )آيات در دوران سلطنت زمین خوردند.  می
(.21ـ21  

نمود.  ( ارجحيت واالی زندگی يهوشافاط، کالم خدا بود. او در اجرای فرامين کالم غي ور بود و از اطاعت کالم شادی می6ـ3327

آمده بود،  333دن راه خداوند به مردم، آنچنانکه در سفر تثنيه را برای تعليم دا کاهنانو  الویاناو همچنين فرستادن سروران، 

 مرسوم نمود.
و نيرومند گردانيده ارتشی را که رحبعام شصت سال پيش با  بسیار بزرگ( خداوند، يهوشافاط را برکت داده و 26ـ21327

نفر بودند.  111/231/2دند، بالغ بر بو حصاردارسرباز بنياد نهاده بود، اينک به استثنای سربازانی که در شهرهای  111/281

آنچنانکه در فصل هجدهم خواهيم ديد، بسياری از اين سربازان بدون شک اسرائيل را ترک کرده بودند، چونکه مشاهده کرده 
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 بودند که خدا با يهودا است. چه بد شد که يهوشافاط از اين نيروی عظيم حکيمانه استفاده نکرد.
( ازدواج کرد، 3و  2312نی اسرائيل و يهودا نسبت به هم آغاز شد. اما پسر يهوشافاط با دختر آخاب )( از اينجا به بعد دشم2328

 بدين ترتيب اتحادی بين دو کشور به وجود آمد.
ها که بخشی از قلمرو اسرائيل را در اختيار داشتند، او را کمک  تقاضا کرد که در جنگ با آرامی یهوشافاط( آخاب از 7ـ1328

از كالم خداوند بالفاصله موافقت كرد، اما پيشنهاد كرد كه قبل از هر كاري (. يهوشافاط 3و  3311ک اول پادشاهان کنند )ر.

فرستاد، و تمام انبيا حاضر يکصدا وعدۀ موفقي ت در جنگ را به آنها دادند. اما  انبیاطبق معمول آخاب هم به دنبال  مسئلت نمایند.
بود تا با او  «اي از جانب خداوند يبن»که يهوشافاط که درك روحاني بيشتري داشت، به دنبال ها قانع نشدند، چون احتماالُ آن

ه نبودند. به نظر مي  که جمع شده چهارصد نبيمشورت كنند، چونكه آن  رسد كه حتي آخاب هم متوجه تفاوت بين اين  بودند با يهو 
ي واقعي بود ، دِل خوشي نداشت، چون هميشه در مورد آخاب به بدي که يک نب میكایاشده بود. اما آخاب از  نبي واقعيانبياء و 

ت مي كرد. باالخره ميکايا براي مشورت احضار شد. نبو   
داد كه چگونه  ( وقتي كه ميكايا احضار شد، صدقيا ) يكي از آن چهارصد نبي(، به طور نماشي نشان مي 22ـ8 :28

صدقيا بر سر نهاده بود، نماد دو پادشاه يهودي بود(، در حاليكه تمام انبياء ديگر هاي آهنيني كه  شوند )شايد شاخ مي تلف، میانراآ
كردند. پادشاه سخنان صدقيا را تأييد مي  
 تفسير دي. ال، مودي بر اين آيات چنين است:

آخاب واعظان و انهياء خاص خود را داشت، چون به دنهال كسي 

 بود كه موافق او صحهت كدد.

صدا شود، ولي ميكايا قول داد كه  بيني پيروزي هم شاه به ميكايا سفارش كرد كه با ساير انبيا در پيشپاد قاصد( 23و21: 28

كه  حیات یهّوه َقَسم به»گويد، بر زبان آورد. آيه سيزدهم بايد تكيه کالم هر واعظ و هر ايمانداري باشد:  فقط آنچه را كه خدا مي
  «گفت. گوید، همان را خوهم من مرا مي خدای هر آنچه

( ميكایا نخست وانمود كرد كه با سـایر انبيـا 11-17 :11

مي هم جّدي  صدا  كه او  شد  لوم  به زودي مع لي   شد، و با

مي خاب او را  ن كه آ تي  ید. وق سمگو سخن  ق كه  ستداد   را

مي ست  سرائيل شك نگ ا ین ج كه در ا فت  ید، او گ خورد و  بگو

 ميرد. آخاب مي

بياء آخـاب االالعـات ( و همچنين توضيح داد كه ان22ـ11:11

به او داده لط  فوذ  غ حت ن كه ت ند چون كاذبا که  روح  ند  بود

خداوند به خاالر شرارت آخاب بر آنان فرستاده بود. اینك 

ایــن آخــاب بــود كــه در معــرا داوري قــرار گرفتــه بــود، 

آنچنانكــه قــبالز نيــز توســط ایليــای نبــی )اول پادشــاهان 

 ( پيشگوئی شده بود.21ـ19:21

 كند: نين تفسير ميماتيو هنری چ

تواند انسان را  بدون ایدكه خدا اجازه دهد، شيطان نمي

وسوسه كدد، و حتي خدا شيطان را در راه اجراي نيّات خود به 

گيرد... بدی  ترتيب ميكایا اخطار لطيفي به آخاب داد  خدمت مي
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كه نه تدها شامل خطر شكست در جدگ، بلكه شامل خطر باور كردن 

 نمودند، نيز بود. ه جدگ تشویق ميكساني كه او را ب

ه صداقت خود را چشيد، چون 13ـ13 :28 به گونه او سيلي زد و آخاب او را به زندان انداخت و دستور صدقیا ( ميكايا مز 

كرد چه بدهند و احتماالً قصد قتل او نمود. پاسخ ميكايا به اين دو نفر اين بود كه خدا خود ثابت خواهد  آبو  نانداد كه به او فقط 
دانيم آخاب بر طبق كالم خدا در جنگ كشته  گوييد كه چه بر سر صدقيا آمد، ولي مي گويد. كتاب مقدس به ما نمي کسی راست مي

 شد.
( سخنان ميكاياي نبي احتماالً اندکی آخاب را تحت تاثير قرار داده بود، چونكه تغيير لباس داده و به جنگ رفت، 16ـ17 :28

دا بگريزد. او پيشنهاد كرد كه يهوشافاط رادی پادشاهی خود را بپوشد و وارد جنگ شود، اما خودش لباس باشد كه از مجازات خ
 سربازان را پوشيد.

( از 2333ايمانان )دوم قرنتيان  (  ولي كالم خداوند تحق ق يافت. يهوشافاط بعد از آموختن خطرات اتحاد با بی33ـ31 :28

نجات نيافت. خدا به ظاهر تيري سرگردان را كه از كمان كسي بر حسب اتفا ق رها شده دست آراميان رهايي يافت، ولي آخاب 
.در وقت غروب آفتاب مردزد و  زره اوۀ میان وصلبود به   

)غيبگو( كه او نيز نبي بود، يهوشافاط را براي متحد شدنش با آخاب مالمت كرد،  حناني رایيپسر  ییهو( وقتي كه 2ـ2326

اش، نمونه بدي براي پيروانش بود. بنابراين يهوشافاط در سرتاسر قلمروش  پرستي . آخاب در رابطه با بتيهوشافاط توبه نمود
. همچنين اقدام به تشكيل سيستم قضايي براساس شريعت موسی نمود خدای پدرانشان برگردانید یهّوه را به سويگشت تا مردم 

(  نشان دهنده احترام 6ـ7 :27رش يعنی فرستادن معلمان به سراسر كشورش )همراه با اقدام ديگ اقدام (. اين11ـ28 :23)سفر تثنيه 

فراوان يهوشافاط به کتاب مقدس بود. اين كارها همچنين بيانگر نگراني او نسبت به ملتش و اشتياق او به کار صادقانه در قالب 
ه بود.  واليت عهدي يهو 

بود. او احكام اصولي يهوه را درميان كساني كه به عنوان قاضي ( رهنود پادشاه در آيه دهم برگرفته از شريعت 22ـ3 :26

كردند، و از آنجايي كه خدا  كردند، به جريان انداخت. از آنجا شد كه آنها مردم عهد خدا را داوري مي د رميان ملتش عمل مي
مرکز  اورشلیمهمچنين قضات در  باشند. با حذرداشته و  خوفبايست از خدا  ها مي ديد، قاضي دادند، مي آنچه را كه انجام مي

ََ يهودا براي بررسي دعواها مستقر شدند.  ََ  امورمتصدي  اندان یهودارئیس خمتصدي امور ديني و زبديا  رئیس كهنه ریامَ اَ
به عنوان صاحب منصبان مشغول به كار شدند. یانوالشهري  و   

را « آرام»گ دادند )بعضی از كتب مقدسۀ عبری ( ارتش عظيمي از حدود درياي مرده آمده و به يهودا اعالم جن3ـ2 :11

اي ترتيب داد و مردم را به معبد  اند(. خبر آمدن اين سپاه يهوشافاط را مرعوب كرد. بنابراين جلسه نوشته« ادوم»در آيه دوم 
است )دعاي دعوت كرد و در آنجا به حضور خدا دعا نمود. او سومين پادشاهي است كه در كتاب دوم تواريخ ايام دعا كرده 

(.22 :23سليمان در فصل ششم و دعاي آسا در   

او و  َمقدسكنند  باشند و معبدي كه د رآن دعا مي ( يهوشافاط به خدا يادآوري نمود كه يهوديان مردم عهد او مي23ـ7 :11 

رافت  اسرائیلي كه كند. اينك كسان مي اجابتشنود و  را ميقومش  در وقت تنگي استغاثهمكاني است كه او قول داده است در 
اند. يهوشافاط اين دعاي شورانگيز را به پايان رسانيد  خود به آنها را نشان داده بود، براي نابودي او و گرفتن كشور او، آماده شده

ايستادند و منتظر پاسخ او شدند. تمامي یهودا .......به حضور خداوندو   
جنگ از آن »م بر قوم شده بود رفع نمود و به قوم گفت: ترسي را كه حاك ئیلحزیتوسط  روح خداوند( 27ـ23 :11

و وظيفه مردم است كه فردا بيرون روند و بيينند كه خدا چه خواهد كرد.  «خداست  
روز بعد به  بامدادان( مردم نيز با ايمان به پيروزی خود قبل از اينكه جنگی صورت بگيرد، شادي كردند. 12ـ28 :11

ه چه ميبيرون شهر رفتند تا مشاهده  رود، به سوی ميدان کارزار  كند. آنها آوازه خوانان، آنچنانكه كسي به جشن مي كنند كه يهو 
كردند. رفته و سرايندگان پيشاپيش آنان حركت مي  

آنکه دوست را از  ( وقتي كه خدا سرود ايمان قوم خود را شنيد دشمن را پريشان كرد، و دور خود چرخيده و بی31ـ11 :11

دهند، به كشتن يكديگر پرداختند. وقتي قوم يهودا به صحنه کارزار رسيدند تنها چيزي كه از آن سپاه باقي مانده دشمن تشخيص 
كنان وآوازخوانان به اورشليم باز گشتند.  و ستايش شادمانيآوري كردند و سپس با  آن را جمع سه روزبود غنايمي بود كه به مدت 

از آنها بترسند و ديگر به يهودا حمله نكنند و بدين ترتيب يهودا مزه صلح وآرامش اين واقعه موجب شد كه كشورهاي همسايه 
 راچشيد.

اي از تاريخچه حكومت يهوشافاط نوشته شده است. او عليرغم تالش خود  ( در اين آيات طبق معمول خالصه33ـ32 :31

كارهاي خوب انجام دهد، و هرچند انسان كاملي  كن كند، ولي در كل پادشاه خوبي بود. او سعي كرد پرستي را ريشه نتوانست بت
آورد. مي بود بجا راست آنچه را كه در نظر خدانبود اما معموالً   

ها در  در ساختن كشتيپادشاه شرير اسرائيل  اخزیا باشد مبني بر مشارکت يهوشافاط با اي مي (  اين آيات ضميمه37ـ32 :11

ها را شكست. به نام اَلعاَزر پيشگويي كرده بود، اين كشتي ای نانكه نبيولي خدا آنچ ترشیشبراي سفر به  رجابَ  عصیون  
كرد به جاي او به تخت سلطنت  كه با او مشتركاً سلطنت مي یهوراميهوشافاط درسن شصت سالگي وفات كرد و پسرش 

(.2312يهودا نشست.)  
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 (21هن( یهورام پادشاه )فصل

پذيرد. درآيه  ها، پايان مي ها و اسارت ه سراشيبي سقوط افتاده و با مصيبتتاريخ يهودا ب یهورام( با شروع سلطنت 3ـ2 :12

Nkjvدوم به دو نفر به نام عزريا به عنوان برادران يهورام اشاره شده است که ترجمۀ  نوشته است. ریاهوزَ عَ نفر دوم را    

رفتار كند.  اسرائیلر پادشاهان  داود موافق رفتا( پنجمين پادشاه يهودا تصميم گرفت  به جاي سلوك در راه 3ـ3 :12

کشت. همۀ برادران خود راهاي تخت پادشاهيش بيرحمانه  پرست بود، او براي تحكيم پايه كش و بت شخصي آدم یهورام  
(. پيش از آن يهوشافاط ترتيب 3داند )آيه  در او ميدختر آخاب کتاب مقدس شرارت يهورام نتيجه نفوذ بيش از حد همسرش 

دو کشور داده بود، و اينك يهودا دچار همان شرارتي شده بود كه اسرائيل را به نابودي كشانيد. دختر آخاب كه  ازدواجي را بين
 نامش عتليا بود، ابزاري در دست شيطان بود تا داوری خدا را بر مردمش اجرا نمايد.

اب و اسرائيل برخورد كرده بود، با گيرانه با آخ عهد خود را با داود به ياد آورد و آنچنانكه سخت لیكن خداوند( 7 :12

شدند(. با اين وجود به  در اين آيه، نسلي است كه بعد ازيهورام پادشاه مي «چراغ»يهورام و يهودا برخورد ننمود. )مراد از 
كشيد. خاطر اين اتحاد ناميمون رنج مي  

شدند. لُبَِنه نيز كه شهري در عاصي (، 21 :27ترسيدند ) ( ادوميان که در دوران پادشاهی يهوشافاط از يهودا مي22ـ8 :12

ت ايليا كه  يهودا بود سر به شورش برداشت. يهورام با هدايت مردمش به سوي بت پرستی اوضاع را خرابتر كرده بود. حتي نبو 
بود. ولي او اي به پادشاه ابالغ شد، او را از شرارت باز نداشت. يهورام قطعاً از مأموريت خطير نبي در اسرائيل آگاه  طي نامه

 نيز مانند آخاب، پاسخی به ايليا نداد.
(. از آنجا كه يهورام در حدود پنج سال مشتركاً 2231ايليا در طول دورۀ سلطنت يهوشافاط به آسمان ربوده شد )دوم پادشان 

يا شايد اين پيام به هدايت خدا با پدرش سلطنت كرده بود، امكان دارد موقعي كه نامه ايليا به او رسيده است، ايليا زنده بوده باشد و 
 مکتوب و توسط اليشع در زمان مناسب تسليم يهورام شده باشد.

يهورام و خانواده او را غارت كرده  و پسران او را تمامي اموال به يهودا حمله كردند و  اعرابو  فلسطینیان( 27ـ23 :12

شد(. چونكه يهورام خانواده خود را به قتل رسانيده بود،  ده ميبه اسارت بردند )معموالً يهوآز نامي یهوآخازبجز كوچكترينشان، 
رسيد. چنين مكافاتي متناسب با جرم او به نظر مي  

كرد ولي قومش براي او ماتم نگرفتند. رحلت گوارشي وفات كرد. او  ناپذیر مرض عالجدر اثر يك  یهورام( 11ـ28 :12

نشد. پادشاهان دفن هدر مقبروك نكرده بود، نظر به اينكه او مانند ساير پادشاهان در زندگي سل  

 (9ن1 :22و( اخزیاي پادشاه )

گير نسل سوم شد بود. اخزيا )=يهوآخاز در   ( مشكلي كه در اثر قتل عام خاندان آخاب به وجود آمده بود، اينك دامن6ـ2 :11

دو سال داشت )ترجمه و َعَزريا در آيه ششم( بعد از يهورام پادشاه شد. در آن زمان او بيست و  27 :12 Nkjv (.ـ حاشيه   

كه بعد از مرگ شوهرش همچنان نفوذ زياد خود را بر يهودا ادامه داد. او مشاور اعظم  لیا، دختر ُعمری بودتعمادر او 
اش توسط فلسطينيان  عام خانواده اخزيا آخرين پسر يهورام بود كه در قتل «.براي هالكتش»بود ـ  اعمال زشتپسرش در ارتكاب 

جاي پدرش به تخت پادشاهي  مانده يهورام به در برده بود )آيه اول(، بنابراين به عنوان تنها پسر باقي اعراب، جان سالم به و
 پادشاه اسرائیل،)يورام( یهورام با  ... آراماو براي جنگ با نشست. ولي با تكرار گناهان پدرش ناسپاسي خود را اثبات نمود. 

يافته و به قتل رسانيدند. وفادارانش جسد او را برداشته و  سامره پنهان شده بوددر حاليكه در  رازیا اخو افرادش  ییهومتحد شد. 
( چونكه او نوۀ پادشاه خداپرست، يهوشافاط بود. اخزيا پسربزرگ نداشت تا 18: 6دفن كردند )دوم پادشاهان  شهر داوداو را در 

 جانشين او شود.

 (21: 22تا12 :22ز(غصب تاج و تخت توسط عتليا )

( عتليا با از دست دادن شوهر و پسرش و با كشتن 12ـ12: 22

تاج و تخت یهودا  ،تمامي اوالد پادشاهان از خاندان یهودا

تل ین ق ماورء ا كرد! در  صب  بي را غ ندان  عام  نه خا رحما

سعي كه  بود  شيطان  یدني،  ما ناد عي ا حرك واق اش  سلطنتي م

ند، آنچنانكه از پيش برآن بود تا سلسله داودی را منقرا ك

كرده  سفر  تالش  ندرج در  عدۀ م كه و لي از آنجائي بود. و

پيدایش حفاظت خدا از سلسله داود را كه در ميان آن عيسی 

مي ند بر سيح خداو كرده م ضمين  ست، ت هّوه   خا شهعهبود. ی  یهو
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دختــر یهــورام پادشــاه و خــواهر نــاتني اخزیــا  و همســر 

در معبد  شش ماهبه مدت را برانگيخت تا یوآش را  یهویاداع

 پنهان كند.

حاوي جزئيـات بيشـتري  11تا  1كتاب دوم پادشاهان فصول 

چه قایع و آن ین و با ا طه  سرائيل   در راب مان در ا كه همز

 باشد. واقع گردید، مي

تا بزرگ شدن یوآش منتظـر مانـد،  كاه  اییهودای( 7ـ1:22

ته در حاليكه ملکه غاصب همچنان بر تخت پادشاهي داود نشس

ما در  فتم بود. ا مامي سال ه یان و  سردارانت گرد الو را 

يب  بدین ترت شد.  يا را بك ندازي عتل شه برا تا نق آورده 

شدند و  مع  جا ج هودا در یك سر ی یان از سرا سرداران و الو

یوآش  به  شاهي  فویض پاد ستانبراي ت بارت  همدا شدند. ع

ب،  1در آیه  «)خانه( خداوند را حراست نمائيد تمامي قوم»

بدین معني است كه آنها موظف بودند ممنوعيت ورود به معبد 

و سرداران به  الویانالف( رعایت نمایند. وظيفه  1را )آیه 

 براي اجراي الرح تعيين گردید. سَهَتآنها ابالغ شد و یك روز 

خادمينی که کارشان در معبد تمـام شـده بـود، ( 11ـ1:22

وه انبوهي را توانست گر یهویاداعنشدند، بدین ترتيب  مرخص

در هاي داود كه  تمامي افراد مجهز به سالح بدون جلب سوءظن جمع نماید.

شدند و وقتي تمام مقدمات تكميل شد، یوشاي  خانه خدا بود

و او را تاجگــراري  بيننرون آوردههفــت ســاله را از معبــد 

سخه ند و ن شریعت  كرد تاب  مه(اي از ك شهادت نا كالم  ) بق  برال

اند  ، به او دادند. برخي براین عقيده(22ـ11:17موسي )تثنيه 

ین  كه در « نامه شهادت»كه ا ست  بوده ا شریعت  صلي  سخه ا ن

و دوم تـواریخ  21:22تابوت عهد قـرار داشـته اسـت )خـروج 

12:2.) 

نزد قوم بنه ( ملكة عتليا چون این خبر را شنيد 12ـ12:22

شد خل  ند دا نه خداو شيدن  خا هورا ك شادي و  یاد  لت فر تا ع

صور ميمردم را پ كه ت بي  شد رقي جه  ند، و متو كرد  يدا ك

ست،  مدت شيده ا شاهي را پو نك رداي پاد ست ای مرده ا پيش  ها 

اما آنچه كه بيشتر توجهش را جلب كرد سيماي خشك و بيروح 
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مردمي بود كه او را احااله كرده بودند و هيچ كس به فریاد 

كرد. گرشته از آن او غاصب  او توجهي نمي «خيانت! خيانت!»

کۀ ت كه مل مان داد  یاداع فر یوآش. یهو نه  بود،  خت  اج و ت

به  سانند و او را  تل بر به ق بد  يرون مع صب را در ب غا

، برده و به خاالر جنایتي كه در یهودا مرتكب دروازة اسهان

 شده بود كشتند.

تليا از سر راه برداشـته شـد، ع( به محض اینكه 19ـ11:22

عهد بستدد كه دم به همراهي مر یهویاداعاصالحات شروع شد. 

خانه بعل را و براي نشان دادن عهد خود  قوم خداوند باشدد

 را كشتند. متان، كاه  بعلو  ویران ساختدد

خدا  ستایش  بد و  مورد مع كاهن در  نوان  به ع یاداع  یهو

كه  هائي  لين كار كي از او نابراین ی بود، ب ساس  سيار ح ب

و  سيموانجام داد نظم دادن به خدمات معبد بر اساس الگوي 

یانبود.  داود دانو  الو شدند.  كاه مارده  خود گ ظایف  به و

مدت بد  قدس مع بود.  ت ته  قرار گرف ید  مورد تهد كه  بود  ها 

نان تا از ورود  هاي دروازهبر  دربا شدند  ستقر  بد م مع

شریعت  ظر  كه از ن فرادی  اسا سوب مي ن بد  مح به مع شدند، 

ت كه دانس جلوگيري كنند. یهویاداع به خوبي این مهم را مي

 شروع شود. خانه خداباید از  اصالحات می

بردنـد.  به خانه پادشناه( سپس یوآش پادشاه را 21ـ22:22

با انتظار یك زندگي آرام در سایه حكومت یوآش  تمامي قوم

سري از  كه پ ند و از این شادي كرد ته و  نده دوخ به آی شم  چ

شكرگزاري  خدا را  ست،  سته ا هودا نش سلطنت ی خت  بر ت داود 

 نمودند.

 (21ح( یوآش پادشاه ) فصل 

( يوآش در هنگامي كه پادشاه شد فقط هفت سال داشت و به مدت چهل سال بر يهودا سلطنت كرد. يوآش در طول كهانت 3ـ2313

 اعظمي يهوياداع مرتكب خطا نشد، و حتي اين كاهن بانفوذ خدا، دو زن براي يوآش گرفت.
وجوهات از تمامي اسرائيل و يهودا براي خانه  جمع كردنستور داد كه در د الویان( يوآش به جهت تعمير معبد به 23ـ3313

مخصوصي در بيرون  صندوقخداوند، تسريع نمايند. اما الويان كوتاهي كردند و پادشاه نسبت به يهوياداع برآشفت. سرانجام 
ه صندوق بياندازند. اين وجوهات اي را كه موسي مقرر كرده بود ب«جزیه»دروازه قرار دادند و به مردم فرمان داده شد كه 

گرديد. ، تقسيم میخانه خدا را به حالت اولش برپا داشته و آنرا محكم ساختندشد و بين كارگراني كه  برداشته مي  
با پادشاهان در شهر بعد از يك عمر طوالني و پرثمر وفات كرد، به او حرمت نهاده و او را  یهویاداع( وقتي كه 26ـ22313

ند. اين يك احترام مخصوص به کسی بود كه در زمرة خاندان سلطنتي نبود. اما وقتي نفوذ خدائي يهوياداع از يهودا كرد داود دفن
ه ها رفت و بدين وسيله پايه برداشته شد، يوآش براي مشورت به سوي بت را  ، انبیاءهاي سلطنت خود را متزلزل نمود. يهو 

به جاي اينكه توبه كند، عصيان بيشتري ورزيد. اما رهبر يهودا فرستاد تا به او اخطار دهند،  

كاهن اخطار خدا را به مردم ابالغ نمود  زكریاي( 27ـ22:21
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شاهو  كار،  پاد ین  براي ا یا را  كه زكر ستور داد  سارد  سدگ

)منظور ـ پدر یا  یوآش پادشاه احساني را كه پدرشكردند. 

یهویاداع، به وي نمود بود، به یاد  پدر بزرگ زكریا است(

 نياورد.

شاید در پاسخ دعاي هنگام مرگ زكریا بود كه خداوند با 

كوچكي از  تش  ستادن ار تاراج آرامفر هودا براي  شتن  ی و ك

سرداران و كاهنان به یهودا فرستاد و تمامي كساني را كه 

مشورت شریرانه به پادشاه داده بودند كشتند و یوآش كه به 

ست  به د عداز  بود، ب شده  جروح  ددگانسختي م شد. و  شب ترور 

دفن  مقهره پادشاهانسپس جسد او را مانند یربعام شریر در 

 نكردند.

ند  به خداو یاداع  مرگ یهو عد از  یوآش ب كه  به این ظر  ن

پيش از آن كرده بود، پایمال  پشت كرد، همة خوبي هائي كه 

شدند. او معبد را تعمير و تزئين كرده بود، و نتيجه این 

به حزائ بد را  خزائن مع كه  شاه آرام داد )دوم شد  يل پاد

(. شروع خوب ارزنده است، و لي پایان خوب 11ـ17:12پادشاهان 

 تر از شروع خوب است. بسي ارزنده

سوي بي به  ما را  گرایش  كه  سول  ناي ر به  یوح فاوتي  ت

خود را »درستي فهميده بود، چنين ما را رهنمود داده است: 

اد دهيد، نگاه بدارید، مهادا آنچه را كه عمل كردید بر ب

(. 1)رسـاله دوم یوحنـا آیـه  «بلكه تا اجرت كامل بيابيد

ندگي و  با ز طه  شتري در راب يات بي شاهان جزئ تاب دوم پاد ك

شود( ارائه داده  مرگ یوآش )در آن كتاب، یهوآش ناميده مي

 است.

 (22و( امصيا پادشاه )فصل 

هاي تـاج و تخـتش و  ( امصيا پس از استحكام پایه12ـ1:22

ن پدرش بر اساس شریعت، توجه خود را معطو  به كشتن قاتال

موارد خارجي نمود. ادوميان در الول سلطنت یهورام بر عليه 

( و اینك امصيا بر 12:21یهودا سر به شورش برداشته بودند )

نابراین  خود در آورد. ب عت  حت االا ها را ت كه آن بود  آن 

سرائيل  ني از ا يرمزدورا كه  اج عد از این لي ب مرد ساخت، و

سربازان داخ به او داد،  مورد  ین  طار الزم را در ا ئي اخ

اجير شده اسرائيلي را عليرغم مزدي كه به آنها داده بود، 
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كه  مورد این بي در  كه ن ناني  بي و االمي صيه ن بق تو برال

شتر از آن  ست، بي قادر ا ند  يران خداو به اج كه  مزدي  (

هایشــان  ، آنهــا را بــه خانهاو بدهنندپرداختــه بــود( بــه 

 فرستاد.

از ادوميان را  ده هزار نفرو سربازانش  امصيا( 12ـ11:22

و بعداز آن اسرا  ده هزار نفر دیگر را اسير كردندكشتند و 

صخره سرا  را از  شتن ا شتند. ك كرده و ك تاب  پائين پر به  اي 

عصياني بر عليه قانون ایام جنگ بود. مزدوراني كه امصيا 

ستاده  فرایم فر به ا ها را  سپس آن كرده و  ير  بر بود اج

دد هودا تاخت سه  شهرهاي ی شتددو  فر را ك مت  هزار ن و غني

 بسيار بردند.

هائي پرداخت كه از  ( وقتي كه امصيا به ستایش بت21ـ11:22

ــود، ــتش اي  نهنني ادوم آورده ب ــه  خنندایانياو را از پرس ك

برهانند، سرزنش نمود، اما امصيا  قوم خود راتوانستند  نمي

ور سربسته سرنوشت زكریا را او را تهدید كرد و شاید به ال

ه پدرش )یهوآش( از دست كه زندگي خود را به خاالر نبّوت علي

پاسخ نبي بـه تهدیـد  .(22ـ22:21داد، به او یادآوري نمود )

دانم كه خدا قصد نموده است كه تو  مي»پادشاه این بود كه 

را هننالك كدنند، چونكننه اینن  كننار را كننردي و نصننيحت مننرا 

 «نشديدي.

ورت خدا گوش نداد، بلكه به مشورت مشاوران امصيا به مش

خود گوش سپرد و عليرغم اخطاري كه یوآش پادشاه اسرائيل 

 به او داده بود، با او وارد جنگ شد.

حقيـر و  امصنياو  یهودا مدهدم شد( در این جنگ 21ـ22:22

فت و  قرار گر تاز  خت و  مورد تا شليم  ید. اور سرافكنده گرد

فتدننه صــيا بــر عليــه او معبــد تــاراج گردیــد. اتبــاع ام

گریخت و در آنجا  الكيشو سرانجام از اورشليم به  انگيختدد

فن  شليم آورده و د به اور سدش را  سپس ج سيد،  تل ر به ق

 كردند. 

 (21ي( َعزیاي پادشاه )فصل 

( علت موفقيت عزیا نيز مانند همة پادشاهان نيكو، 2ـ1:21

داد  مي انجامآنچه درنظر خداوند پسدد بود این بود كه او 
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 بصيرزكریا )نه زكریاي نبي( كه مردي  طلهيد. خدا را ميو 

 بود، مشاور خداپرست او بود.

هاي عظيمي به دست آورد  پيروزي آمونیان( عزيا در هر كاري كه انجام داد بركت يافت. او در جنگ با فلسطينيان و 22ـ3313

هاي قوي مجهز نمود. او  اي تشكيل داد و ارتش خود را با سالح نخبه و كارآزمودهارتش و مواضع دفاعي يهودا را افزايش داد. 
اي در اورشليم مستقر نمود  پيشرفتههاي   منجنیق( و 21ديگري ساخت و كشاورزي را در يهودا ترويج داد )آيه  شهرهايهمچنين 

(.22)آيه   

در حاليكه  د درآمد تا بخور بر مذبح بسوزاند،به هیكل خداونها عزيا را مغرور گردانيد و خودسرانه  ( اما اين موفقي ت13ـ23313

 فقط كاهنان مجاز به انجام چنين كاري بودند.
به معبد آمده و او را از اين عمل منع نمودند، اما قبل از اينكه عزيا بخوري بر مذبح  هشتاد مرد رشیدو عزریاي كاهن بنابراين 

مقبره ريعاً از معبد بيرون كردند و ديگر به آنجا باز نگشت. عزيا در مبتال نمود. كاهنان او را س به جذامبگذراند، خدا او را 
دفن نمودند.قبر پادشاهان دفن نشد، چونكه جذامي بود، بلكه او را در محوطه  پادشاهان  

 (24ك( یوتاِم پادشاه )فصل 

اطراف را شهرهاي و  نيز مانند پدرش عزيا از صلح و آرامشی برخوردار بود كه توانست پايتخت كشورش یوتام( 3ـ2317

ساخته و گسترش دهد. او نمونة پدرش را پيروي كرد بجز اينكه، گناه پدرش را كه همانا غصب منصب كهانت بود، انجام نداد. 
گر نبود و در  اي به جايگاهش وارد نشد و از ديدگاه اصالحات، آنچنانكه بايد و شايد، اصالح به هرحال در طول سلطنتش خدشه

، كار زيادي انجام نداد.فساداز  مردمبازداشتن   
(، اما احتماالً مرگ او موجب شد كه عمونيان از دادن ماليات به يهودا 8313را مطيع ساخته بود ) عمونیان( عزيا 6ـ2317

حقيقت  با آنها جنگيد و آنها را وادار كرد كه ماليات خود را دوباره بپردازند. قدرت يوتام در اين یوتامخودداري كنند. بنابراين 
كردند و پسرش  شهر داود دفنرا درنظر داشت. سرانجام او نيز وفات يافت و مردم او را در  خدانهفته بود كه در هر كاري 

، به جايش نشست.آحاز  

 (11ل( آحاِز پادشاه )فصل 

نبي مراجعه كنيد.كتاب دوم پادشاهان و فصل هفتم صحيفه اشعياي  23يابي به داستان كامل احاز به فصل  ( براي دست3ـ2318  

نمود. پادشاهي شانزده سال در اورشلیماو شريرترين پادشاهي بود كه يهودا تا آن زمان به خود ديده بود كه به مدت   
را نمونه قرار دهد،  داودپرستي اختصاص داد. او به جاي اينكه  بعد از اينكه احاز پادشاه شد، تمام اوقات خود را به اشاعه بت

، در خارج وادي ابن هنومرائيل را نمونه قرار داده بود. او دوباره سنت زشت قرباني نمودن کودکان را در اس پادشاهان شریر
از شهر اورشليم، برقرار ساخت. پرستش مولك كه قرباني نمودن كودكان نيز بخشي از آن بود از زمان سليمان منسوخ شده بود 

شد. خدا، به شدت عمل و تشويق مي هاي بي قوم رجاساتپرستي و  (، ولي اينك به تمام اَشكال بت7322)اول پادشاهان   

پادشاه اسرائيل  فقحو  پادشاه آرامنويسد كه رصين  دشمنان زيادي برعليه يهودا برانگيخت. اشعيا مي خداوند( بدين جهت 8ـ2318

وارد آوردند.  یهودافراواني بر با هم برعليه اورشليم متحد شدند. آنها در تسخير كلي مرکز يهودا موفق نشدند، ولي صدمات 
را به اسارت گرفتند. بسياري از اشراف و  دویست هزار نفر وصدوبیست هزار نفر را ... در یك روز كشتند اسرئيليان 

زادگان در آن روز كشته شدند. در ايامي كه آحاز توسط رصين و فقح مورد حمله واقع شده بود، خدا در فيض عظيم خود،  نجيب
(.2337اي را به نام عمانوئيل، اعالم نمود )اشعيا  زاده مردم اسرائيل وعدة باكره توسط او به  

( اسرائيليان تصميم گرفتند برادران خود را از يهودا به اسارت ببرند كه اين اقدام در شريعت موسي منع شده بود، اما 22ـ6318

به آنها وارد خواهد آمد.  حّدت خشم خداوندكاري نكنند، چونكه  فرستاد تا به آنها اخطار كند كه چنين عودیدبه نام  اي نبيخداوند 
عودید توصيه  بعضي از روساي بني افرایمپذير نبود. آنگاه  در واقع اسرائيل ابزاري براي داوري خدا بود، ولي ظلم آنها توجه

كافي دادند و به ديار  غذايو  لباسرا  يهودا را به اسرائيل بياورند و سپس تمامي اسيران اسیرانرا به كاربرده و نگذاشتند  نبي
 خودشان برگردانيدند.

، مرتباز مـورد تهدیـد در آن زمان احاز پادشاه( 27ـ11:21

ادوم و فلسطينيان كه هر دو مطيع و خراجگزار پدرش بودند، 

سختي قرار مي ها به جاي اینكه متوكل  گرفت، ولي در هنگام 

شد، از  تقاضاي كمك سر پادشاه آشور تلغت فالبه خداوند با

 نمود.

نه شور گنجي شاه آ مك پاد لب ك براي ج حاز  بد و  ا هاي مع
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را به او داد. و او در عوا به آرام حمله  هاي پادشاه خانه

(. وقتي كه 9:11كرد و رصين را در دمشق كشت )دوم پادشاهان 

شيفته  ند،  قات ك سر را مال لت فال تا تغ فت  شق ر به دم حاز  آ

(. اتحاد آحـاز بـا 12-1:11هان خدایان آرامي شد )دوم پادشا

شور او را  شاه آ که پاد شد، چون مام  گران ت شور  شاه آ پاد

مان  ما پي مود. ا يل ن به او تحم سنگيني  خارج  یب داد و م فر

تمام شد چونكه  تر هاي آرام برایش بسيار گران آحاز با بت

خت.  به او برانگي سبت  ند را ن ظيم خداو شم ع شاهخ حاز پاد  آ

شدت د بت به  ستي را  سرش پر تي پ كه ح سترش داد  هودا گ ر ی

شاه خوبي بود نتوانست آن را ریشه كن كند.  حزقيا كه پاد

 دفن شد. ة پادشاهان مقهروقتي آحاز مرد در 

مركور در آیه نوزدهم نيز پادشاه اسرائيل بوده « آحاز»

اند  است. بعضي اوقات پادشاهان یهودا نيز آحاز نامه داشته

سلطنت م هم  مان  قاز همز تواریخ  كرده يو اتفا ند )ر.ك دوم  ا

22:21) 

 (22تا  29م( حزقياي پادشاه )فصول 

خود را به حزقياي پادشاه  س چندین فصلدقم( كتاب 1:29-11

( و 22-11اختصاص داده است. سه فصل در كتاب دوم پادشاهان )

( و چهـار فصـل در ایـن 29-21چهار فصل در صـحيفه اشـعيا )

مدتاز  تواریخ ع تاب دوم  تاب. در ك مرهبي او  ك تار  به رف

شتر  شاهان بي تاب دوم پاد كه ك حالي  ست، در  شده ا ته  پرداخ

به امور سياسي و اقدامات خارجي او تاكيد نموده است. ولي 

صيت  به شخ یام  تواریخ ا تاب  هم ك شاهان و  تاب پاد هم ك

 برجسته او و تعهد او نسبت به خداوند، تاكيد دارند.

ن بران دی خود را از ره صالحات  يا ا كرد. او حزق شروع  ي 

را جمع كرد و به آنها فرمان داد كه خود الویان و  كاهدان

بد را  قدیسو مع پدرانش  ت عدادي از  كه ت به این ظر  ند. ن كن
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ند،  بي مان بود ندای شم خداو بود و  خ شده  هودا وارد  بر ی

ند،  ته بود سارت رف به ا یا  ند و  شده بود شته  سياري ك ب

د و از كاهنان و پادشاه بر آن شد كه با خدا روراست باش

 الویان خواست كه با خدا روراست باشند.

آمده اسـت،  11-12شان در آیات  كه اسامي الویانی( 12:29-21

برادران خود را در االاعت از فرمان پادشاه رهبري كردند. 

( و به مدت هشت روز 21آنها به مدت هشت روز صحن معبد )آیه 

الزم را بـراي  ( الاهر ساختند و ظـرو 17دیگر معبد را )آیه 

ياي  به حزق سپس  ند.  قدیس نمود يه و ت بد ته خدمت در مع

جرا كرده مر او را ا مام اوا كه ت ند  الالع داد شاه ا ند.  پاد ا

مده و  بد آ به مع هم  يا  داهحزق باني گ كتبراي  قر  ممل

خون قرباني ند و  داههاي  گررانيد به  سوختديو  گ يز   مذبحن

 پاشيده شد.

نانكه داود مقرر كرده بود آنچ الویانو  كاهدان( 22:29-21

جراي  حين ا شوند در  ستقر  خود م گاه  سوختديدر جای باني   قر

شروع به خواندن سرود و نواختن آالت موسيقي مقدس نمودند. 

كردند و  الویان سادههمه كساني كه حضور داشتند همراه با 

و  هاي تشكر قربانيسپس حزقيا فرمان داد هر كسی مایل است 

براي خدسوختدي  شد را  باني آورده  قدر قر ياورد. آن ند ب او

یان كه  شدند الو چار  دان نا مك كاه نات ك شتن حيوا را در ك

مة كاهنان  و تا خود را تقدس نكرده بودند، كنند چونكه ه

شتن قرباني یان در ك ند، الو قدس نمود خود را ت ماني را  ها  ز

ند.  مك كرد قومك مامي  يا و ت حول  حزق ین ت ها  شادياز ا

نور  چون  ند،  هودا در كرد براي ی تري  نده به يدي از آی ام

دلشان پيدا شده بود. اما این واقعه فقط سرآغاز اصالحات 

 حزقيا بود. 

ام كتـاب دوم تـواریخ ایـام تمامـاز بـه  ( فصل سـي1:22-2
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كه پس از تجزیۀ پادشاهي اسرائيل عيد فصح برگزاري مجدد 

به دو بخش، با همان شكوه و عظمت اوليه برگزار نشده بود 

(، اختصاص یافته است. در ماه اول پادشاه 12:1وم تواریخ )د

 ماه دوممعبد را تطهير و خدمات معبد را تجدید نمود و در 

را دید. براساس آیه  عيد فطيرو  عيد فصحتدارك برگزاري 

یازدهم از فصل نهم كتاب اعداد، اگر كسي در اثر تماس با 

عيد بایست  شد، و یا در سفر دور بود، مي جسد مرده نجس مي

صح كه  ف لت این به ع لي  هدارد. و ماه دوم نگ دان را در  كاه

بودند، نتوانسته مراسم فصح را  خود را تقدیس كافي ندموده

در موعد خود نگه دارند )آیه سوم(. از آنجا كه عيد فصح 

قوم مي مامي  بود، ت لي  يد م عوت  یك ع سم د به مرا ست  بای

هو مي سر ی به سرا صدان را  نابراین قا سرائيلدا و شدند. ب  ا

دعوت كنند. اسرائيل در  اورشليمفرستادند تا مردم را به 

سوب مي شور مح شور آ شي از ك مان بخ مردم  آن ز شتر  شد و بي

يا  حال حزق هر  به  ند.  شور بود سراي آ قع ا جا در وا آن

توانست باقي مانده قوم را بدون مخالفت آشور، به یهودا  مي

 دعوت كند.

ل قاصداني را كـه آنهـا را ( بيشتر اهالي اسرائي1:22-12

به  عوت  هوداد شخند مي مي سوي ی ند، ری باري  کرد ند.  نمود

به كرده و به  تا فصح را در  اورشليمتعداد كمي تو رفتند 

قبـل از مـيالد،  712-711سال اول پادشـاهي حزقيـا در سـال 

 (.2:29برگزار نمایند )دوم تواریخ 

جـب ( شوق و ذوق مـردم بـراي برگـزاري عيـد، مو12:22-12

گردید و آنها را بر آن داشت كه الویان و  كاهدانشرمساري 

خود را براي اجراي وظيفۀ خودشان تقدیس و آماده نمایند. 

یاي بت ثار و بقا پاك و آ سات  نه نجا ستي  شهر از هرگو پر

 افكنده شدند. وادي قدرونتماماز خراب و به 
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( الویان به كمك كسـاني كـه بـه الـور تشـریفاتي 11:22-27

ند از  «الاهر» كه خداو كرد  عا  يا د شتافتند و حزق ند  نبود

گزار نكرده قرر بر عد م صح را در مو يد ف كه ع ند از  این ا

 مردم توجه كند.هاي  دلپوشي كند و در عوا به  گناهشان چشم

آنچنان  عيد فطيرو خداوند نيز به دلهاي مردم توجه نمود. 

مدت  به  ند  صميم گرفت كه ت بود  شده  گان  شادي هم جب  فت مو ه

شاه و  وزر گاه پاد ند. آن گه داد گر آن را ن قوم سروران دی

ند و  تدارك دید نده  هاي آی براي روز نات الزم را  شادي حيوا

شليم مي در اور مامي  عظي یان ت نان و الو سپس كاه شد.  پا  بر

ندقوم را  كت داد ئي  بر صر الال ند ع ست مان مور در مام ا و ت

هّوه  نان ی عاي كاه گر د بار دی شد و یك جام  سرائيل  ان در ا

 آسمان شنيده شد.

مربوط است به آیه آخر فصـل قبـل.  21( آیه اول فصل 1:21

مام بت شليم، ت ترك اور بل از  سرائيليان ق نه ها و بت ا ها  خا

نابود كردند و سپس  مدسيو یهودا، بديامي ، افرایم را در 

 هاي خود باز گشتند. به خانه

ص را به خـدمات خـا الویانو حزقيا، كاهدان ( سپس 12ـ2:21

هدایاي  با  ستور داد  هودا د مردم ی به  مود و  صوب ن خود من

نان  مردم آنچ ند.  یت كن ها را حما یك( آن شریه = ده  خود )ع

اي به دعوت پادشاه نشان دادند كه همة  واكنش سخاوتمندانه

نان  سيركاه ند و  باقي  خورد یادي  قدار ز هم م باز  شدند و 

 ماند.

د براي انبار در كنار معب انهارهائي( بدین جهت 19ـ11:21

ید و  يه گرد هدایا تعب مازاد  مودن  سته ناظرانن بر  شای اي 

شده  برده  نام  ها  كه از آن ناظران  ین  شد. ا مارده  ها گ آن

كه در  ساني  تك ك تك  به  سبت  خدا ن نه  كه چگو ند  شان داد ن

 نماید. باشند، توجه مي خدمت او مي
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در حالي كه در عهد جدید فرماني مبني بر اجراي اصل ده 

داء ده یك وجوهات ـ محصوالت...( داده نشده است، یك )اه

اما اقدام نمادین مبني بر دادن هدیه متناسب تعليم داده 

 شده است.

( روز هفـتم بـا شـکرگزاری حزقيـا، بـه اتمـام 21ـ22:21

آن را به تمامي رسد. آنچه كه او براي خدا انجام داد،  مي

 ید.گرد كاميابتعجبي نيست كه او  دل خود به عمل آورد.

( آشوریان اینك پس از اسـارت قبایـل شـمالي )دوم 1ـ1:22

خواسـتند  ( چشم المع به یهودا دوخته بودند و مي17پادشاهان 

یهودا را نيز به اسارت خود در آورند. حزقيا كه خراجگزار 

( شـدیداز تحـت فشـار 11ـ12:11شده بود )دوم تواریخ  سدحاریب

به هودا را  سرزمين ی تا  فت  قرار گر شوریان  هد.  آ ها بد آن

با  يا  جوم آورد، حزق هودا ه به ی سنحاریب  كه  تي  سدود وق م

شمه مودن چ شهر ن يرون  شليم و  هاي ب صارهاي اور ير ح و تعم

يه  سلحهته گرفتن  ها ا خدمت  به  گيو  مي  سرداران جد و دلگر

دادن به مردم مبني بر اینكه به جاي اینكه از ارتش آشور 

 با آشور پرداخت.بترسند، متوكل به خدا شوند، به مقابله 

 تفسير جی. كمپبل مورگان از این آیات، چنين است:

رسد كه پاسخ خدا به خادم اميدش آنهم  چدي  به نظر مي

در قالب هاوم ملتي قوي چون آشور، شدید بوده است. براي 

شتري  يات بي به جزئ پرداخت   به  ياز  یان ن ی  جر شریح ا ت

يات را مي ی  جزئ كه ا ست  تاب دوم پا ا شاهان توان در ك د

توانيم در یابيم كنه حزقينا  یافت. از آن بخش مي 11ن4:11

خود را از یوغ پادشاه آشور كه پدرش احاز به آن گردن 

به  سدحاریب  كه  بود  پس از آن  كرد و  ها  بود، ر هاده  ن

شوه  ناتواني ر يز در اوج  يا ن اوم آورد و حزق هودا ه ی

 سدگيدي به او پرداخت و دوباره تسليم او شد. اما نتياه

آنطوري كه دوست داشت، نشد، چونكه سدحاریب ایدك از او 

سليم بي هان ت كه  خوا بود  حران  ی  ب شد. در ا شرط  قيدو

حزقيا از دودلي رهائي یافته و ایمان و جسارت او تازه 

شد و براي جلوگيري از هاوم دشم  جریان آب خارج شهر را 

هز  خود را ما تش  ير و ار شهر را تعم هاي  سدود و دیوار م

مود كه  ن له  ی  جم با ا خود را  مردم  كه  سراناام اید و 

قوي» ست  با وي ا كه  ست از آن  با ما كه  شد تر مي آن « با
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 اطميدان بخشيد.

را محاصـره كـرده  شيكالدر حاليكه  پادشاه آشور( 19ـ9:22

قدرت كه  فت  نداخت و گ ست ا قوم را د يا و  هّوه بود، حزق  ی

شتر و  سخير امتخدایان  تر از قويبي كه ت بود كر هائي  ده 

به  نمي گر  ست دی تر ا كه به كرد  شهاد  مردم پي به  شد. و  با

یه  ند. آ سليم نمای خود را ت ند و  گوش نده يا  سخنان حزق

شان مي كه  دوازده ن صالحاتي  هم از ا شوریان  تي آ كه ح هد  د

 حزقيـــا انجـــام داده بـــود آگـــاه بودنـــد. امـــا 

سبت  مردم ن فاداري  بود: و كرده  ساب ن يز را ح سنحاریب دو چ

 ا و قدرت یهّوه.به حزقي

( بعد از اینكه سنحاریب خدا را اسـتهزاء نمـود 22ـ22:22

 اي فرستاد خداوند فرشتهبه دعا پرداختند،  اشعياو  حزقيا

مود. هزم ن شوریان را من تش آ مام  سدحاریب و ار قارت ت با ح

به  در خانه خداي خویشبه كشورش باز گشت و توسط پسرانش 

 قتل رسيد.

شـفاي حزقيـا احتمـاالز قبـل از  ( بيمـار شـدن و21ـ21:22

نزد خدا محاصره سنحاریب، صورت گرفت. او در این بيماري، 

و خدا به او عمر بيشتري عطا نمود و وعدة خود را دعا كرد 

كه عبارت از برگشتن سایه عقربه ساعت آفتابي به  عالمتیبا 

كنش الزم را در  يا وا چون حزق ما  مود. ا يت ن بود، تثب قب  ع

خدا  طف  بر ل شم آورد، برا به او خ سبت  خدا ن نداد،  جام  ان

در زمان حزقيا، بر  غضب خداوند، لرا تواضع نمودولي چون 

 یهودا نازل نشد و موكول به بعد از مرگ او گردید.

 دولنت و حشنمت( در این آیات سخني رفته است از 22ـ27:22

هائي كه براي آوردن آب از سرچشمه  حزقيا و همچنين از تونل

رهاي داخل اورشليم ساخته بود )براي االالعات قدرون به انبا

، 22:22ها به كتـاب دوم پادشـاهان  بيشتر در مورد این تونل
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 مراجعه فرمائيد(.

نزد حزقيا آمدند تـا در مـورد بابل از ایلچياني ( 21:22

سماوي كه خدا در زمين به او داده بود، از او پرسش آیات 

صاز عالقه ها مخصو ند. آن مور  نمای به ا ند  عه م ماوراءالطبي

كردنــد.  بودنــد، چونكــه خورشــيد و ســتارگان را پرســتش مي

پادشاه نيز ساده لوحانه خزائن خود را به آنها نشان داد، 

نه صاحب آن گنجي براي ت ها را  مع آن سيله ال بدین و ها  و 

 برانگيخت ـ تصاحبي كه به زودي تحّقق یافت.

( بقيه كارهـاي حزقيـا در كتـاب ريیـاي اشـعيا 22ـ22:22

وشته شد. وقتي كه حزقيا فوت كرد با حرمت تمام دفن شد و ن

 َمَنسي پسرش جانشين او گردید.

 (22ن12:22ن( َمَدسي پادشاه )

( َمَنسي عليرغم چنان پدر مخلصي، صـاحب شـریرترین 11ـ1:22

ترین دورة حكومت ـ  حكومت در یهودا شد. او داراي الوالني

َمَنسي  ت گناهانـ در یهودا بوده است. ليس پدااه و پدج سال

با بت ست. او  سيار دراز ا يز ب كردن  ن نده  خود و ز های 

دوبارة قرباني كردن و سوزانيدن كودكان در حضور مولك در 

جو  ، شهر خدا را آلوده نمود. او قاتلي كينهوادي اب  هدوم

(. گزارش ژوزفـوس مـورح حـاكي از 11:21بود )دوم پادشاهان 

عدام كه ا ست  به  این مه روزه  فت. هاي ه جام گر مان او ان فر

هودي مي كردن او  سنت ی مه  با دو ني بي را  شعيا ن ید او ا گو

نيز اشـاره  27:11با اره، به قتل رسانيد )رساله عبرانيان 

كه  تي  ست(. وق موده ا سنت ن ین  سيبه ا ند َمَد گوش  به خداو

ند  شت، خداو خود برنگ شرارت  شورنداد و از  شاه آ را  پاد

كرد سير  تا او را ا خت  به برانگي بله و  ترل  با حت كن كه ت

 آشوریان بود، منتقل نماید.

( فقط كتاب دوم تواریخ بـه توبـه نمـودن َمَنسـي 22ـ12:22
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تاب  ست ك كرده ا شاره  سرائيل»ا شاهان ا مركور « تواریخ پاد

، اشاره بـه همـين كتـاب كـانوني تـواریخ ایـام 11از آیه 

باشد، بلكه اشاره به یك كتاب غيرمرهبي و تاریخي گم  نمي

سال عد از  سي ب ست(. َمَن كه  هاي دراز بت شده ا خت  ستي، آمو پر

و به یهّوه ایمان آورد و آنچه را كه در توان  ، خداستیهّوه

داشــت بــراي هــدایت مــردم بــه ایمــان آوردن بــه یهــّوه و 

نداختن بت جام داد.  برا خود، ان مرو  ستي از قل هاي  مكان»پر

خـارج از  هـایي بودنـد كـه در مكان 17مركور در آیه  «بلدد

گررانيدند و چنين  اورشليم براي خداوند در آنجا قرباني مي

كاري توسط شریعت منع شده بود ولي به هرحال مردم به آن 

 دادند. كار ادامه مي

 (22ن21:22س( آمونِ پادشاه )

ما  شد، ا هودا  شاه ی مون پاد سرش آ سي، پ فات َمَن عد از و ب

هان او  كه گنا نداد، بل مه  پدر را ادا صالحات  يروي ا را پ

قط  جوان ف شاه  مود. پاد سالن سط  دو  سپس تو كرد و  سلطنت 

نهدر  خادمانش  )قوم یهودا( اهل زمي كشته شد. سپس  اش خا

قاتالن او را اعدام كردند و پسرش یوشيا را به جاي او بر 

 تخت نشانيدند.

 (22و 27ع( یوشياي پادشاه ) فصول 

و  ددن( بازپس آور22333از شهر بيرون ريخته بود ) را َمَنسي که رستيپ هاي بت مذبح( در ايام پادشاهي يوشيا، 7ـ2333

و چهار سال بعد اصالحات خود  در سال هشتم سلطنت، به طلبیدن خداي پدر خود داود، شروع نموديوشياي جوان پادشاه يهودا 

شد ويران كرد و  پرستي مي بت را شروع كرد و برآن شد كه اشتباهات گذشته تجديد نشود، بنابراين هرچيزي را كه مربوط به

كرد و اصالحات خود را در تمامي سرزمين اسرائيل گسترش داد. خردسوزانيده و   

نمود. در حين تعميرات  خانه خداگر بزرگ پيش از خود، توجه خود را معطوف به تعمير  ( او نيز مانند اصالح28ـ8333

و تمامي جزئيات خرد و كالن ايمان واقعي را در آموزش  پادشاه خواند نزدكاهن آن را  شامانپيدا شد و  توراتاي از  معبد نسخه

 كالم خدا آموخت و در نتيجه آموزش كالم خدا اصالحاتي انجام داد كه اصالحات بزرگ قرن شانزدهم دنبالة آن بود.

ي كند و ببيند احضار كرد تا كتاب را بررس حلقیاي كاهن را( يوشيا اخطارهاي كتاب مقدس را جدي گرفت و 18ـ26333

 یوشیاآيا راهي براي رهائي از غضب خدا هست يا نه. ولي كالم فقط حاكي از تأئيد خشم خدا بود كه در راه بود. به هر حال 

ها نشد. چون تواضع نمود و به كالم خدا ايمان آورد در طول سلطنتش دچار مصيبت  

كرد و  جمعذير است، با اين وجود همة قوم خود را ناپ دانست كه داوري خدا اجتناب ( حتي گرچه يوشيا مي31ـ16333

بستند كه او را پيروي كنند. او كالم خدا را براي مردم خواند تا بدانند چه شرايط وحشتناكي دارند و متوجه عهد همگي با خدا 
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 نياز عميق خود براي توبه و بازگشت بشوند.

وفاداري خود را نسبت به خدا در طول زندگيش نشان اش از خداوند توانست  ( يوشا به خاطر پيروي مخلصانه33333

نوشته شده است. رفرم حاصله از يافته شدن تورات و  11ـ3313با جزئيات بيشتري در كتاب دوم پادشاهان  33دهد. مندريات آيه 

 تجديد عهد با خدا بسيار مؤثرتر از پاكسازي اوليه در حكومتش بود.

مقرر خود را انجام دهند و به  خدمترا تشويق نمود  الویانو  كاهنان ود حزقيا، مانند پادشاه پيش از خ یوشیا( 3ـ2332

را به معبد بياورند و وظائف خود را بر اساس الگوئي كه مقرر شده انجام دهند و خود را براي  تابوت مقدسآنها فرمان داد كه 

از معبد برداشته شد و باز به آنجا بر گشت.  عهدتابوت  تطهير نمايند. سؤالی مطرح است مبني بر اينكه چرا عید فصحاجراي 

كردند تا از آلوده شدن آن جلوگيري كنند. َمَنسي و بعضي  خود حمل مي هاي شانهشايد كاهنان تابوت را از مكاني به مكاني بر 

تابوت عهد را در حين  ديگر از پادشاهان بت پرست اصوالً فرمان به خروج آن از معبد داده بودند. و از سوئي يوشيا هم احتماالً 

 تعمير معبد به جاي ديگري انتقال داده بوده است.

بيشتر حيوانات الزم  كاهنانو  رهبرانو ساير  یوشیا( نظر به اينكه كشور در اثر سلطة آشوريان فقير شده بود، 26ـ7332

گزار نمودند. پادشاه و قوم همراه مطابق با شريعت موسي بررا عید فطیر و  عید فصحجهت مراسم عيد فصح را تأمين نمودند و 

تا آن وقت برپا داشتند. ایام سموئیلرا از  عید فصحترين  با سرودهاي ستايش با شكوه  

در سالي كه معبد بزرگ بازسازي  فصحها بود. اين  اهميت برگزاري اين اعياد نه در شكوه آنها بلكه در كيفيت عبادت

(.8333و  26گرديد، برگزار شد )آيه   

اي به ميان نيامده است. او در سن سي و نه سالگي به جنگ با  ( در مورد سيزده سال آخر سلطنت يوشيا اشاره13ـ11332

دانست كه نقشه  (. يوشيا نمي16313رفت. ارتش مصر به كمك آشور شتافت تا با بابل جنگ كند )دوم پادشاهان  َنُكوه پادشاه مصر

از خدا نيز در مورد صحت ادعاي فرعون مسئلت نكرد. هرچند كه يوشيا با لباس  خدا در ماوراي اقدام نكوه قرار گرفته است و

گرفتند، و كساني كه به كالم خداوند ايمان داشتند  ماتممبدل به جنگ نكوه رفت، اما در جنگ كشته شد. قوم او برايش به شدت 

(18ـ11333فهميدند كه با رفتن يوشيا، جاري شدن خشم خدا، قطعي است )  

از آيات فوق چنين است: 1امبان ويت كتفسير ج  

يب شاهد عا دك  يق  ای هد عت تاریخ ع ثه در  تری  حاد

باشيم. پادشاهي كافر، یعدي نكُوه دوم پادشاه مصر به  مي

طالع مي شيا ا كه  یو هد  كه »د ست  موده ا مر فر مرا ا خدا 

و چدانچه یوشيا در نقشة خدا مداخله كدد، خدا « بشتابم

(. الهته ما در 21:22وم تواریخ او را هالك خواهد ساخت )د

یوشيا به كالم نكوه كه از »گفت  نگار نمي صورتي كه تاریخ

فت گوش نگر بود،  خدا  نب  كوه را «جا سخدان ن صله  ، بالفا

قي مي غات تل كوه  نوعي تهلي سخدان ن شته از آن  كردیم! گذ

شد، و چون یوشيا سخدان او را باور  بایست پذیرفته مي مي

ی   شد. ا شته  كرد، ك به ن شيا  یا یو هومي دارد؟ آ چه مف

چون  ير!  ست داد؟ خ خود را از د اات  عت ن عدم اطا خاطر 

خواهد مرد )دوم « در سالمتي»حُلَده َنهّيه گفته بود كه او 

(. آیا فرعون نكُوه پينامهري از سنوي یهنوّه 21:27تواریخ 

صت خدا در فر چون  ير!  با  بود؟ خ ستقيمًا  یا م لف  هاي مخت

هاي آنها را  دون ایدكه الزامًا دلپادشاهان خدانشداس، ب

و  22نن14:12متحوّل كدد، صنحهت كنرده بنود )ر.ك پيندایش 

 (.4ن2:22

خواست  گيري كديم كه خدا مي ممك  است ما چدي  نتياه

كد  كه نهو تا اید شود  جرا  ته ا صر در افرا گي م مایش جد ن

نصر او را نيز ماندد ارتش آشور شكست دهد و بدی  ترتيب 

خود را مه طار  سخيرو اخ هودا را ت يان ی كه بابل دي براید

 ( تحّقق بخشد.11ن1:22تزكيه خواهدد نمود )ر.ك ارميا 

دوران سرايندگان تا امروز )زمان نگارش كتاب ـ م( و حتي بعد از  مرثیه خواند.به جهت مرگ يوشيا  ارمیا( 17ـ12332
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كه خود را به يك كتاب تخصيص داده بود و آن  ي بودكنند. يوشيا مرد هاي خود، ياد مي يوشيا را در سرودها و مرثيه ،اسارت

در مورد  23311و تا آخر عمر به آنچه كه در كالم خدا ضبط شده بود، وفادار ماند. در صحيفه ارمياء نبي شریعت خدا بود كتاب 

يوشيا با زندگيش « سي.نمود و در همه چيز كامياب بود. اينست مفهوم خداشنا فقير و مسكين را دادرسي مي»خوانيم:  او چنين مي

( و به دقت نوري را كه بدان دست يافته بود 3333شناخت. او از همان نخست در طلب خدا كوشيد ) نشان داد كه خدا را می

ت خود موافق تمامي تورات موسي به خداوند »پيروي نمود.  قبل از او پادشاهي نبود كه به تمامي دل و تمامي جان و تمامي قو 

(.2313)دوم پادشاهان « بعد از او نيز مثل او ظاهر نشدرجوع نمايد، و   

 (2ن1: 21ف( یهوآحاز پادشاه )

پيش از ميالد نبوكد نصر وارد اورشليم شد و الياقيم را به جاي  312اسارت يهودا از اين نقطه آغاز گرديد. در سال 

و پادشاه مخلوع و دانيال نبي را )دوم پادشاهان يهوآجار بر تخت نشاند و او را يهوياقيم ناميد و او را خراجگزار خود نمود 

پيش از ميالد نبوكد نصر دوباره بر اورشليم هجوم آورد و پادشاه وقت يهودا،  227( به اسارت به بابل برد. در سال 2313

پيش از ميالد  283( را به اسارت برد. سرانجام در سال 2313يهوياكين را تبعيد و افراد بيشتري از جمله حزقيال )دوم پادشاهان 

(.21ـ2312نوا به اسارت برد )دوم پادشاهان  نبوكد نصر معبد را ويران كرد و تمام اهالي يهودا را بجز افراد بسيار فقير و بي  

جریمه  سلطنت كرد و سپس توسط پادشاه مصر از سلطنت خلع گرديد و او را وادار به پرداخت  سه ماهتنها  یهوآحاز

تبعيد شد و در آنجا وفات يافت. مصر(. او به 33ـ32313ريري بود )دوم پادشاهان نمود. او مرد شسنگیني   

 (1ن7:21ص( یهویاقيم پادشاه )

بود. او توسط نكوه فرعون مصر، به جاي برادرش به سلطنت  یهوآحازبزرگتر  برادرالياقيم )كه بعداً يهوياقيم ناميده شد( 

 312ن از شرارت و گناه بود كه سرانجام به دست نبوكد نصر كه در سال او بر يهودا مشحو یازده سالهمنصوب شد. حكومت 

پيش از ميالد، معبد را تاريج كرده بود، پايان يافت. نبوكد نصر سعي كرد كه يهوقاقيم را به بابل تبعيد كند اما موفق نشد. هرچند 

اي  چنانكه ارميا پيشگوئي كرده بود به طريق مفتضحانهدانيم يهوياقيم آن نگار به اين حقيقت اشاره نكرده است، اما ما مي كه تاريخ

(.31333و  26311در اورشليم مرد )ارميا   

 (12ن9:21ق( یهویاکي  پادشاه )

در سن هيجده سالگي )ترجمه  يهوياکين Nkjv ، سه ماه و ده روزهـ حاشيه( پادشاه يهودا شد. او بعد از يك حكومت كوتاه  

گذرانيد. ولي بعد از مرگ نبوكد نصر از زندان  بابلسال در زنداني در  37ر خود را به مدت اورشليم را تسليم و بقيه ايام عم

(.31ـ17312آزاد شد و مورد لطف پادشاه وقت بابل قرار گرفته و در بارگاه او به درجات عالي نائل آمد )دوم پادشاهان   

 (19ن11:21ر( صدقياي پادشاه )

يوشيا بود. وقتي كه يهوياكين عدم وفاداري خود را به بابليان نشان داد، پادشاه  نام ديگرش متنيا بود، پسر ديگر صدقیا

و قسم خود  شرارت ورزید و در حضور ارمیاي نبي... تواضع ننمودبابل او را مخلوع و صدقيا را به جايش بر تخت نشانيد. او 

تحت محاصره شديد قرار گرفته بود. وقتي  شلیماوررا به نبوكد نصر نقض و بر عليه او شورش نمود. مدت هيجده ماه بود كه 

كردند و سپس همگي ساكنان يهودا را بجز  ویرانقبل از ميالد، شهر را گرفتند، معبد را  283)بابليان( در سال  كلدانیان

 فقيرترينشان به تبعيد فرستادند.

IV( 21و  22:21ن اسارت بابل) 

ست دادند و از آن استفاده نكردند و اينك سرزمينشان آنچنانكه سال فرصت مطالعاتي خود را از د 361يهوديان مدت 

به طول انجاميد.  هفتاد سالارمياء نبي پيشگوئي كرده بود سرانجام روزهاي آرامش خود را باز يافت و اين روزهای آرامش 

.اي بر تفسير كتاب عزرا هاي مختلف محاسبة هفتاد سال اسارت رجوع كنيد به مقدمه براي بررسي راه  
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V( 22و  22:21ن فرمان كورش كهير) 

شور  ند، آن ك بل بود سارت با هود در ا قوم ی كه  گامي  هن

سخير و  مانيتوسط ایران ت مبني بر  كورش پادشاه ایران فر

برگشت یهودیان به سرزمينشان، پس از هفتاد سال اسارت در 

 بابل، صادر نمود.

قابل توجه است كه در نظم عبري كتاب مقدس، كتاب تواریخ 

سوب مي تاب مح خرین ك یام آ جاي  ا به  بري  قدس ع تاب م شود. ك

( تمـام شـود، بـا 1:1اینكه با لعنت مركور در كتاب مالكي )

 رسد: این پایان مثبت و دلگرم كننده به پایان مي

گوینند: یهننوّه خننداي  كننورش پادشنناه فننارس چدنني  مي»

ها، تمام ممالك زمي  را به م  داده است و او مرا  آسمان

اي براي وي در اورشليم كه در یهودا  كه خانه امر فرمود

 است بدا نمایم.

اكدون همة كساني كه قوم خدا هستدد، به آناا بروند، 

 «خداوند، خداي شما، همراهتان باشد.
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