
 

 پادشاهاناول

  ی پير  در سن داود پادشاه
  بود و هر چند او را  بسيار پير شده داود پادشاه
. شد  نمی پوشاندند، ولی گرم  می با لحاف

 يک   آه  است  تو در اين عالج«:  او گفتند  به درباريان2
 بخوابد تا   از تو پرستاری آند و در آغوشت دختر جوان

 گشتند تا  رائيل در سراسر آشور اس پس4و3» . بشوی گرم
 دختری  سرانجام.  دختر را برای او پيدا آنند زيباترين

او را .  شد  انتخاب  از اهالی شونم  ابيشگ  نام بسيار زيبا به
 شد،   پرستاری از پادشاه  آوردند و او مشغول نزد پادشاه
 . با او نزديكی نكرد ولی پادشاه

 
   و تخت تاجی ادونيا، مدع

   نام  به پادشاهی ، پسر بعد شالوم اب  از مرگ پس6و5
 افتاد تا   انديشه  اين  بود، به  حجيت  مادرش ادونيا آه
ها و   رو عرابه از اين.  بنشيند  سلطنت بر تخت
.  خود گرفتی  برا  نفره گارد پنجاهک  و ي رانان عرابه

   داود پادشاه ، و پدرش اندام بود خوشی ادونيا جوان
او را ی  آار هيچی برا هرگز   عمرش در تمام
 . بود  نكرده سرزنش

   و ابياتار آاهن  يوآب  اطالع  خود را بهء ادونيا نقشه7
اما 8.  آنند  دادند از او حمايت رساند و آنها نيز قول

و ی  ريعی، شمعی، نب ، بنايا، ناتان  آاهن صادوق
 وفادار ماندند و   داود پادشاه  به نسبتی گارد سلطنت
 . نكردند ايتاز ادونيا حم

  بهی محل  و در  رفت  روجل  عين روز ادونيا بهک ي9
   داد و گاوان ترتيبی مفصلی مهمان»  مار سنگ « نام

 ديگر  او پسران. سر بريدی  پروار و گوسفندان
   از يهودا بودند دعوت  دربار را آه  و مقامات پادشاه

 ی، نب اما او ناتان10.  آنند  شرآت آرد تا در جشن
 را  خود سليمانی  دربار و برادر ناتن ايا، محافظانبن
 . نكرد دعوتی  مهمان  آن به
 

 شود ی م  پادشاه سليمان
 او   و به  رفت  مادر سليمان  نبی نزد بتشبع  ناتان پس11

، خود را   ادونيا پسر حجيت دانی آه آيا می«:  گفت
بر خ  بی  موضوع  ما داود از اين  و پادشاه  ناميده پادشاه
   سليمان  و پسرت  خودت خواهی جان اگر می12؟  است

 داود  پيش13.  ، بكن گويم  می  بدهی، آنچه را نجات
  ، مگر شما قول ای پادشاه:  او بگو  برو و به پادشاه

   بشود؟ پس  بعد از شما پادشاه  سليمان  پسر من نداديد آه
 تو  ه آ  وقت همان14؟   است  شده چرا حاال ادونيا پادشاه

 و  آيم  می  هم  با داود هستی، من  آردن  صحبت مشغول
 ». آنم  تو را تأييد می حرف

ی  خيل داود پادشاه.   رفت  پادشاه  اتاق  به  بتشبع پس15
. آرد یمی  از او پرستار  بود و ابيشگ پير شده

  چه«: پرسيد پادشاه.  آرد  و تعظيم  جلو رفت بتشبع16
 »ی؟خواه یم

   آنيزتان اينی ، برا پادشاهی ا«:  داد اب جو بتشبع17
 بعد از شما   خورديد آه خود قسمی  خداوند، خدا به

حاال ادونيا ی ول18؛  بنشيند  بر تختتان  سليمان پسرم
   موضوع  و شما از اين  است  شده او پادشاهی بجا
 و   و گاوان گرفتهی  بزرگ ادونيا جشن19. خبريد یب

 را با   پسرانتان  و تمام دهسربريی  زياد گوسفندان
   جشن  اين  به  سپاهتانء  فرمانده  و يوآب ابياتار آاهن

   نكرده  را دعوت  سليمان  اما پسرتان  آرده دعوت
 منتظرند   اسرائيل  ملت ، تمام پادشاهی  ا حال20.  است

  خود انتخابی  جانشين را بهی  آس تا ببينند شما چه
 نگيريد، بعد از شما با  ميماگر زودتر تص21. آنيد یم
خيانتكار رفتار خواهند ک  ي  مثل  سليمان  و پسرم من
 ».آرد

 خبر   پادشاه  بود، به  صحبت  مشغول بتشبعی وقت23و22
   حضور پادشاه خواهد به یمی  نب  ناتان دادند آه
 آرد   تعظيم  پادشاه  شد و به  داخل ناتان.  شود شرفياب

  ، آيا شما ادونيا را جانشين سرور منی ا«:  و گفت24
  چون25؟  بنشيند  سلطنت ايد تا بر تخت خود آرده

 و   و گاوان برپا آردهی  بزرگ امروز ادونيا جشن
 را با ابياتار   و پسرانتان سر بريدهی  بسيار گوسفندان

   آرده  دعوت  جشن  اين  به  سپاهتان  و فرماندهان آاهن
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  نوشند و خوش یرند و مخو ی م  ايشان اآنون هم.  است
!  پادشاهی  باد ادونيا زنده: زنند یگذرانند و فرياد م یم

   آن  به  و بنايا و سليمان  آاهن  و صادوق اما من26
   پادشاه  آار با اطالع آيا اين27!  ايم  نشده  دعوت جشن
  اند آه  ما نگفته  به  چرا پادشاه ؟ پس  است  گرفته انجام
 »اند؟ خود برگزيدهی انشين ج را بهی  آس چه
 را   دستور داد بتشبع  حرفها، پادشاه  اين با شنيدن28

 و در   برگشت  اتاق  به  بتشبع پس. احضار آنند
 . ايستاد حضور پادشاه

 مرا   آه  خداوند زنده به«:   گفت  چنين  پادشاه آنگاه29
   آه خورم ی م ، قسم  داده  نجات  خطرات از تمام

ی  قبًال در حضور خداوند، خدا ههمانطور آ30
   آه آنم یمی ، امروز آار  خوردم  قسم  برايت اسرائيل
   شود و برتخت  پادشاه  بعد از من  سليمان پسرت
 »! بنشيند  من سلطنت

:   آرد و گفت  تعظيم  در حضور پادشاه  بتشبع آنگاه31
 »! بماند  زنده  هميشه پادشاه«
و ی  نب  و ناتان  آاهن صادوق«:   گفت  پادشاه سپس32

 حضور  آنها بهی وقت» . بياوريد  من بنايا را پيش
:   گفت  ايشان  به پادشاه33،  شدند  شرفياب پادشاه

.  ببريد  جيحون  را به ، سليمان  من  درباريان همراه«
و 34  سوار آنيد  من او را بر قاطر مخصوص

  وان شهر بعن را در آنی وی  نب  و ناتان  آاهن صادوق
 صدا  بعد شيپورها را به.  آنند  تدهين  اسرائيل پادشاه

   باد سليمان زنده: بلند بگوييدی در آوريد و با صدا
 اينجا   خود به  را همراه  سليمان سپس35!  پادشاه

   جديد بر تخت  پادشاه  نام برگردانيد و او را به
  را رهبر قومی  و  من  بنشانيد، چون  من سلطنت
 ». ام  آرده  و يهودا تعيين اسرائيل

  خداوند، خدايت.  آنيم ی م اطاعت«:  داد بنايا جواب36
  همانطور آه37.  دهد  ما توفيق  آار به اينی برا

 باشد و   هم  پادشاه ، با سليمان  است خداوند با تو بوده
 ».مندتر آند  تو شكوه  او را از سلطنت سلطنت

  و بنايا با محافظانی  نب ، ناتان  آاهن  صادوق پس38
 سوار آردند   را بر قاطر داود پادشاه دربار، سليمان

  ، ظرف  آاهن در آنجا صادوق39.  بردند  جيحون و به
 بود،   آورده  عبادتء  از خيمه  را آه  مقدس روغن

، او را   ريخته  را بر سر سليمان  آن  و روغن گرفته
   مردم مامبعد شيپورها را نواختند و ت.  نمود تدهين

  سپس40» !  پادشاه  باد سليمان زنده« :فرياد بر آوردند
ی صدا.  برگشتند  اورشليم  به آنان ی شاد  با هم همه

  زير پايشان   زمين بلند بود آه  چنان  ساز و آواز آنه
 !لرزيد یم

شدند  یمک  نزدي  آخر جشن  به ادونيا و مهمانانش41
  يوآبی وقت. د رسي  گوششان  سروصدا به  اين آه

  ؟ اين  خبر است چه«: شيپورها را شنيد پرسيدی صدا
 »؟  در شهر برپا شده  آه استی  غوغاي چه
 پسر   يوناتان  بود آه  نشده  او هنوز تمام حرف42

  داخل«:   او گفت ادونيا به.  رسيد  از راه ابياتار آاهن
  خوشی و حتمًا خبری هستی  خوب تو جوان! شو
 »!یا ه آورد برايم

 را  ، سليمان آقای ما داود پادشاه«:   گفت يوناتان43
 را بر قاطر  او سليمان45و44!   است  خود آرده جانشين

،   آاهن  صادوق ، همراه  خود سوار آرده مخصوص
   فرستاده  جيحون  نبی، بنايا و گارد سلطنتی به ناتان
ديد  ج  پادشاه  را بعنوان ، سليمان  و ناتان صادوق.  است
   جهت اند و از اين اينک آنها برگشته! اند  آرده تدهين
 ء  هلهله اين. آنند اند و شادی می  گرفته  شهر جشن تمام

   بر تخت سليمان46!   است شادی از خوشحالی مردم
   برای عرض و درباريان47   است  نشسته سلطنت

خدای تو : گويند روند و می  می تبريک نزد داود پادشاه
 او را   را مشهورتر از تو بگرداند و سلطنت نسليما

 تو بسازد؛ و داود  بزرگتر و با شكوهتر از سلطنت
 دعاهای خير  به48   آرده  نيز در بستر خود سجده پادشاه
 بر خداوند، خدای  سپاس: دهد  می  اينطور جواب ايشان

   تا با چشمان  است  عمر داده  طول  من  به  آه اسرائيل
   تا بر تخت  است  را برگزيده  خدا پسرم  آه خود ببينم
 »! شود  پادشاه  بنشيند و بجای من  من سلطنت

 خبر را شنيدند،  اينی  او وقت ادونيا و مهمانان49
  ادونيا از ترس50.  فرار گذاشتند ترسيدند و پا به

  قربانگاهی  برد و در پا  پناه  عبادتء  خيمه  به سليمان
 ادونيا از   خبر دادند آه ليمان س به51.   نشست بست
   نشسته  و در آنجا بست  برده  پناه  عبادتگاه  او به ترس
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 مرا   بخورد آه  قسم منی  برا سليمان«: گويد یو م
 ». نخواهد آشت

  اگر ادونيا رفتار خود را عوض«:   گفت سليمان52
ی  سزا  صورت ؛ در غير اين ندارمی آند، با او آار

 ».  است او مرگ
را فرستاد تا ادونيا را از ی  آس  سليمان سپس53

ادونيا آمد و در حضور .  بياورد  بيرون عبادتگاه
:   او گفت  به سليمان.  آرد  تعظيم  پادشاه سليمان

 »!ی برگرد ات  خانه بهی توان یم«
 

   سليمان  داود به وصيت
  شد، پس یمک  نزدي  داود پادشاه  وفات وقت
 : آرد  اينطور وصيت  سليمان  پسرش به

و ی تو قو.   است نماندهی  باق از عمرمی چيز«2
  خداوند، خدايتی  از فرمانها و همواره3   باش شجاع
   در شريعت  آه  و قوانينش  احكام  تمام  و به آنی پيرو
  دستی  هر آار  نما تا به اند عمل  شده نوشتهی موس
. یشو  آاميابی رو ی م آهی  هر جاي و بهی زن یم
   من  به آهی ا  وعده  خداوند به  آنگاهی، آن اگر چنين4

  اگر نسل:   است خداوند فرموده.  وفا خواهد آرد داده
   من  به  آنند و نسبت  مرا حفظ  وجود احكام تو با تمام

   بر مملكت از ايشانی  يك وفادار بمانند، هميشه
 . خواهد آرد  سلطنت اسرائيل

 آورد   بر سر من  چه  يوآب ی آهدان  تو می در ضمن«5
  و چطور دو سردار مرا يعنی ابنير و عماسا را آشت

  يوآب.  آرد  آلوده  بيگناهان  اين  خون  خود را به و دست
   اين  ولی حقيقت  آشته  آنها را در جنگ وانمود آرد آه

تو يک 6.  بود  را آشته  ايشان  صلح  در زمان  آه است
   بايد آرد تا او آشته دانی چه مرد دانا هستی و می

 رفتار   برزالئی جلعادی با محبت اما با پسران7. شود
.  بخورند  تو نان ء شاهانهء  از سفره  و بگذار هميشه آن
،  آردم  فرار می  ابشالوم  برادرت  وقتی از ترس چون

شمعی پسر جيرای 8.  پذيرايی آردند آنها از من
.  ياد داری  به  است  بحوريم از اهالی  آه بنيامينی را هم

 آرد و   اهانت  من  او به رفتم  می  محنايم  به وقتی من
 آنار   به  از من اما وقتی او برای استقبال.  ناسزا گفت
   آه  خوردم  خداوند قسم  برای او به  آمد، من رود اردن

تو مردی . ولی تو نگذار او بيسزا بماند9؛  او را نكشم
   او نيز آشته  بايد آرد آه دانی چه دانا هستی و می

 ».شود
 

  داود وفات
   به  او را در شهر اورشليم داود درگذشتی وقت10
   سلطنت  بر اسرائيل  سال داود چهل11. سپردندک خا

   در شهر حبرون  سال ، هفت  سال  چهل از اين. نمود
 .  در اورشليم  سال و سهی  آرد و س سلطنت

   نشست پدر خود داود بر تختی  بجا  سليمان سپس12
 . خود را استوار آرد سلطنتی ها و پايه

 
  ادونيا مرگ

.   رفت  مادر سليمان  بتشبع  ديدن روز ادونيا بهک ي13
 اينجا  بهی  قصد  چه به«:  از او پرسيد بتشبع
 »ی؟ا آمده

 تا از تو  ام آمده14.  ندارمی قصد بد«:  ادونيا گفت
 ». بكنمی درخواست
 »ی؟خواه ی م چه«:  پرسيد بتشبع

   شده  من  مال  سلطنت آهی دان یتو م«:  ادونيا گفت15
،   بعد از پدرم  انتظار داشتند آه  هم  مردم بود و تمام

 شد و   دگرگون وضعی ؛ ول برسمی  پادشاه  به من
   خواست  اين رسيد، چونی  پادشاه  به  سليمان برادرم

   آه  و اميدوارم دارمی  خواهش اما حال16. خداوند بود
 ».ی مرا رد نكن  خواهش اين

 »ی؟خواه ی م چه«:  پرسيد بتشبع
 سليماِن   با برادرم  من از طرف«:  ادونيا گفت17

 تو از او   هر چه دانم ی م  چون ، گفتگو آن پادشاه
ی  شونم  ابيشگ  او بگو آه به. دهد ی م انجامی بخواه
 ».بدهدی  زن  به  من را به

 را از   خواهش  اين ، من بسيار خوب«:   گفت عبتشب18
 ». آرد او خواهم

.   رفت  پادشاه  منظور نزد سليمان  همين  به  بتشبع پس19
   و به  برخاست  پيشوازش  به  شد، پادشاه وقتی او داخل

 يک   آرد و دستور داد تا برای مادرش او تعظيم
  سپ.  او بگذارند  بياورند وآنارتخت صندلی مخصوص

  آنگاه20.   نشست  پادشاه  سليمان  راست  در طرف بتشبع
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؛   آوچک از تو دارم  يک خواهش من«:   گفت بتشبع
 ». را رد نكنی  آن اميدوارم
ی دان ی؟ م  تو چيست مادر، خواهش«:   گفت سليمان

 ». آنم ی تو را رد نم  هرگز خواست  من آه
ی بگذار   آه  است  اين  من خواهش«:   گفت بتشبع21

 ». آند  ازدواج  ادونيا با ابيشگ برادرت
   همراه چطور است«:   گفت  بتشبع  در جواب سليمان22

 او برادر  چون *،  او بدهم  به  را هم ، سلطنت ابيشگ
ی  رو  و ابياتار آاهن تا او با يوآب!   است  من بزرگ

» ! بگيرند را بدستی  فرمانرواي آار بيايند و قدرت
:   خورد و گفت  خداوند قسم  به سليمان  سپس24و23
   امروز ادونيا را به خدا مرا نابود آند اگر همين«

!   نابود نكنم  است  چيده  من  عليه  آه  توطئه  اين سبب
   بخشيده  من  را به  پدرم  و تاج  تخت  آه  خداوند زنده به

   آرده  من  را نصيب  سلطنت  اين اش  وعده و طبق
 ».  گذاشت  نخواهم  او را زنده  آه،  قسم است

 ادونيا را   بنايا دستور داد آه  به  پادشاه  سليمان پس25
 . آرد بكشد، و او نيز چنين

 
   يوآب تبعيد ابياتار و مرگ

 خود در ء  خانه به«:   گفت  ابياتار آاهن  به  پادشاه سپس26
  ، ولی من  است سزای تو نيز مرگ.  برگرد عناتوت
   مسئوليت  پدرم ، زيرا در زمان آشم و را نمی ت اآنون

   عهد خداوند با تو بود و تو در تمام نگهداری صندوق
   سليمان پس27» . با او شريک بودی  پدرم زحمات
   و بدين  آاهنی برآنار نموده ، ابياتار را از مقام پادشاه
   فرزندان ء درباره  خداوند در شهر شيلوه  هر چه وسيله

   ** . بود، عملی شد مودهعيلی فر
   رسيد، او به  يوآب  گوش  به  وقايع خبر اينی وقت28

   بست قربانگاهی  برد و در پا  پناه  عبادتء خيمه
   دست  ابشالومء هيوآب هر چند در توطئ(*** . نشست
) . بود  آرده  ادونيا شرآتء  اما در توطئه نداشت

                                                 
طبق , ازدواج با ابيشگ که از کنيزان داود پادشاه بود   *

 به نحوی به ادونيا حق ادعای سلطنت می, رسم آن زمان

 .بخشيد

 .35-31: 2نگاه کنيد به اول سموئيل   **
 .51: 1 نگاه کنيد به  ***

   به  يوآب ه خبر رسيد آ  پادشاه  سليمان بهی وقت29
، بنايا را فرستاد تا او را   است  برده  پناه  عبادتء خيمه
 .بكشد

:   گفت  يوآب  شد و به  داخل  عبادتء  خيمه بنايا به30
 ».ی بياي  از اينجا بيرون دهد آه ی دستور م پادشاه«

 ». ميرم ی جا م  و همين آيم ی نم بيرون«:   گفت يوآب
 . آند  تكليف ا آسب ت  برگشت بنايا نزد پادشاه

او .   آن گويد، عمل ی م همانطور آه«:   گفت پادشاه31
  اشخاص  خونی ها  او، لكه آشتن.   آن  و دفن را بكش
   و خاندان  من  از دامن  است  او ريخته را آهی بيگناه
، ابنير   پدرم  اطالع او بدون32. آند یمک  پا پدرم

 يهودا را   سپاهء رمانده و عماسا ف  اسرائيل  سپاه ءفرمانده
   اين  انتقام  خداوند هم پس.  بودند آشتی  بهتر از و آه
 تا   ايشان و خون33   را از او خواهد گرفت گناه یدو ب
اما .  او خواهد بود  و فرزندان  يوآب  ابد برگردن به

  نشينند تا به ی او م  بر تخت  داود را آه خداوند نسل
 ». خواهد داد ابد برآت

 را   و يوآب  برگشت  عبادتء  خيمه  بنايا به پس34
 در صحرا بود   آه اش بعد او را در آنار خانه.  آشت
 . آردند دفن

  سپاهی  فرمانده  به يوآبی ، بنايا را بجا  پادشاه آنگاه35
   مقام ابياتار بهی  را بجا  آرد و صادوق منصوب

 . گماشتی آاهن
 

  ی شمع مرگ
وقتی شمعی . عی را احضار آرد، شم  پادشاه سپس36

  ای برای خود در اورشليم خانه«:   او گفت  به آمد، پادشاه
اگر شهر را ترک 37.  نشو  خارج بساز و از اورشليم

 خواهی   آشته  آه  بگذری، بدان آنی و از رود قدرون
 ». خواهد بود  خودت  گردن  به شد و خونت

   بگوييد اطاعت هر چه«:  آرد عرضی شمع38
 ماند و مدتها از شهر   در اورشليم پس» . آنم یم

 .  نرفت بيرون
ی  شمع ، دو نفر از غالمان  سال بعد از سهی ول39

ی  شمع بهی وقت.  فرار آردند  َجت ، پادشاه  اخيش پيش
  او االغ40،  هستند  در جت  غالمانش خبر دادند آه
او .   رفت  نزد اخيش  جت ، به  آرده خود را آماده
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 باز   اورشليم  و آنها را به  را در آنجا يافت مانشغال
از ی  شمع شنيد آهی  وقت  پادشاه سليمان41. آورد

او را 42،   است  و برگشته  رفته  جت  به اورشليم
   خداوند قسم مگر تو را به«:  احضار آرد و گفت

  بيرون   اگر از اورشليم  آه  تأآيد نگفتم  و به ندادم
 بگوييد  هر چهی ؟ مگر تو نگفت آشم یم تو رای برو

و ی  خود را شكست  چرا قول پس43؟  آنم ی م اطاعت
  چهی دان ی م تو خوب44ی؟  نكرد دستور مرا اطاعت

   پس.ی آرد  داود پادشاه  پدرم در حقی هاي یبد
.   است  رسانده اعمالتی  سزا امروز خداوند تو را به

 داود   و سلطنت خواهد داد  برآت  من اما خداوند به45
 ». را تا ابد پايدار خواهد ساخت

 برد و  را بيرونی ، بنايا شمع  پادشاه  فرمان  به آنگاه46
 برقرار   سليمان ، سلطنت  ترتيب  اين به.  او را آشت

 .ماند
 

  از خدا  سليمان درخواست
 )12-3 :1  تواريخ2(

 ، بستهی  دوست  مصر پيمان  با فرعون سليمان
 شهر داود   و به گرفتی  همسر ا بهدختر او ر

 خداوند و  خود و نيز خانهی  سلطنت آاخی آورد تا بنا
  ، قوم  زمان در آن2.  آند  را تمام ديوار شهر اورشليم

ی ها قربانگاهی رفتند و رو یها م تپهی  باال  به اسرائيل
 خداوند ء  هنوز خانه آردند، چون یمی آنجا قربان

  داشت ی م  خداوند را دوست ليمانس3.  بود  نشده ساخته
  او همی آرد ول ی م  پدر خود عمل  دستورات و مطابق

آرد و  یمی  و در آنجا قربان رفت یها م تپهی  باال به
 .سوزانيد یبخور م

.   رفت  جبعون  به  برای قربانی آردن يكبار سليمان4
 و او هزار   در آنجا قرار داشت  قربانگاه معروفترين
 در  آنشب5.  قربانی آرد  محل وسفند در آنگاو و گ
 او ظاهر شد و   به  خواب  خداوند در عالم جبعون
 »؟  تو بدهم خواهی تا به  می  چه از من«: فرمود

   نشان  داود بسيار محبت  پدرم تو به«:   گفت سليمان6
   بود و قلب  و امين  تو صادق  به  او نسبت دادی چون
   امروز بر تختش ری بخشيدی آه او پس به.  پاآی داشت

 او   خود را در حق  آار، لطف با اين.   است نشسته

، تو مرا بجای  ای خداوند، خدای من7!  آردی آامل
 خود   من ای، در حاليكه  پادشاهی رسانيده  داود به پدرم

  تجربه ، بسيار آوچک و بی را برای رهبری يک قوم
   همه اين  تو با ءگزيده بر  رهبری قوم  آه حال8.  دانم می

 عطا   حكمت  من به9،   است  منء شمار بعهده  بی جمعيت
 بر   و با عدالت  بدهم  نيک و بد را تشخيص  تا بتوانم آن

   قوم  اين توانم  چطور می ؛ و گرنه  آنم  حكومت مردم
 »؟  آنم  را اداره بزرگ

 را بسيار پسنديد و خشنود   سليمان خداوند درخواست10
   به پس11.   است  خواسته  از او حكمت  سليمان شد آه
   خواستی تا با عدالت  تو حكمت چون«:  فرمود سليمان
 برای   فراوان  آنی و عمر طوالنی يا ثروت حكومت

  پس12 نخواستی،   را از من  دشمنانت خود و يا مرگ
 و   تو فهم  به من.  دهم  تو می  آردی به  طلب هر چه

   و نخواهم ام  آسی نداده  به  تاآنون  آه خشمب حكمتی می
 تو   نخواستی به  آه  چيزهايی را هم در ضمن13. داد
 در   و افتخار را، بطوری آه ، يعنی ثروت دهم می
.  پای تو نخواهد رسيد  پادشاهی به  هيچ ات  زندگی طول

   آنی و دستورات  اطاعت  داود از من  پدرت اگر مثل14
   تو خواهم  عمر طوالنی نيز به يی آنگاهمرا پيروی نما

 »!بخشيد
 با   خدا در خواب  بيدار شد فهميد آه سليمانی وقت15

 ء  خيمه  و به  رفت  اورشليم  به پس.   است  گفته او سخن
 عهد خداوند  صندوق ، در برابر  وارد شده عبادت

 خداوند  بهی و سالمتی سوختنی ها یايستاد و قربان
ی  خود، ضيافت  درباريان تمامی  برا سپس.  آرد تقديم

 . داد  ترتيب بزرگ
 

   سليمانء عادالنهی داور
   خود به  اختالف  برای حل چندی بعد دو فاحشه16

ای «:   گفت يكی از آنان17.  آمدند حضور پادشاه
.  آنيم  زندگی می ، ما دو نفر در يک خانه پادشاه

 روز بعد  سه18 .  دنيا آوردم  فرزندی به  من چندی قبل
آسی جز ما در .  فرزندی زاييد  هم  زن ، اين از من

 بود، روی   او خواب  آه يک شب19.  نبود  خانه آن
 وقتی   شب نصف20!  شد  خفه اش  افتاد و بچه اش بچه
   و پسر مرا از آنارم ، او برخاست  بودم  در خواب من
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 در  خود راء  مردهء  برد و بچه  خودش  و پيش برداشت
 را  ام  بچه  برخاستم  زود آه صبح21.   گذاشت  من بغل

   او نگاه  به وقتی با دقت.   است  مرده  ديدم شير بدهم
 ».  نيست  آودک پسر من  آن  آه  شدم  متوجه آردم

اينطور «:   آرد و گفت  او را قطع  حرف  دوم زن22
ر  پس  است  زنده  و اينكه  اوست  مال  مردهء ، بچه نيست
 ».  است من
 و   تو است  مال  است  مرده ، آنكه نه«:  گفتی  اول زن
  و در حضور پادشاه» .  است  من  مال  است  زنده اينكه
 . پرداختند  مجادله به
هر .   با آيست  حق بگذاريد ببينم«:   گفت  پادشاه پس23

، و هر دو   است  من  مال  زندهء بچه: گوييد یدو شما م
 »!  نيست  من  مال  مرده ءبچه: دگويي ی م هم
 يک  پس.  دستور داد شمشيری بياورند  پادشاه سپس24

 را   زنده طفل«:  فرمود  سليمان آنگاه25. شمشير آوردند
 »! بدهيد  يک نصف  هر آدام  آنيد و به دو نصف

   بر پسرش  بود دلش بچهی  مادر واقع آهی زن26
  پادشاهی ا«:  فت گ  آرده  التماس  پادشاه  و به سوخت
 »! بدهيد  زن  اين او را به.  را نكشيد بچه
 آنند تا  ، بگذار او را تقسيم نه«:   ديگر گفت زنی ول
 »! تو  مال  باشد و نه  من  مال نه
   اين او را به!  را نكشيد بچه«:  فرمود  پادشاه آنگاه27
   شود؛ چون  آشته خواهد بچه ی نم  بدهيد آه زن

 »!  است  زن  همين مادرش
   پيچيد و تمام  در سراسر اسرائيل  خبر بسرعت اين28

 تا   بخشيده  حكمت  سليمان  خدا به  فهميدند آه مردم
  او احترامی  برا پس. آندی  داور بتواند عادالنه

 . شدند قايلی زياد
 

   دربار سليمان مقامات
   حكومت  اسرائيل  بر تمام  پادشاه سليمان
 : بودند از  دربار او عبارت اماتآرد و مق می

 ؛  آاهنان ، رئيس) پسر صادوق(عزريا 
 ی؛، منش)  شيشه پسران( و اخيا  اليحورف
  نگار؛ ، وقايع)پسر اخيلود ( يهوشافات

 ؛  سپاهء ، فرمانده) پسر يهوياداع(بنايا 
 ؛  و ابياتار، آاهن صادوق

 ؛  حاآمان ، سرپرست) پسر ناتان(عزريا 
 ؛  و مشاور پادشاه ، آاهن) اتانپسر ن(زابود 

  امور دربار؛ اخيشار، سرپرست
 .یاجباری  آارها سرپرست) پسر عبدا ( ادونيرام

 بود و   گماشته  حاآم  دوازده  اسرائيل  در تمام سليمان7
هر .  آنند  دربار را تهيه  داشتند ارزاق آنها وظيفه

   تدارآات  مسئول  در سال ماهک ، ي از ايشانک ي
 .بار بودنددر

  فعاليتی ها  و حوزه  حاآم دوازدهی  اسام  است اين8-19
 :آنها
 ؛  افرايم  هور، در آوهستان بن
   و بيت ، ايلون  شمس ، بيت ، شعلبيم  دقر، در ماقص بن

 ؛ حانان
 قلمرو حافر؛ی  و تمام ، سوآوه  حسد، در اربوت بن
   آرده ج ازدوا  دختر سليمان  با تاَفت آه(،   ابيناداب بن
  ُدر؛ء  منطقه در تمام) بود

   سرزمين ، مجدو، تمام ک، در تعن)پسر اخيلود(بعنا 
، و   شهر يزرعيل ، جنوب  و صرتان شان بيتک نزدي

 .  و شهر يقمعام  مهوله تا شهر آبل
ی ها  دهكده  شامل  جلعاد آه  جابر، در راموت بن

 در   ارجوب  در جلعاد و ناحيه)یپسر منس(ياعير 
   شهر حصاردار ديگر آه شد با شصت ی م باشان
 ؛ داشتی مفرغی  بندها  پشت هايشان دروازه
 ؛ ، در محنايم)پسر عدو ( اخيناداب
   ازدواج  دختر ديگر سليمان  با باسمت آه ( اخيمعص

 ی؛، در نفتال) بود آرده
 ؛ ، در اشير و بعلوت)یپسر حوشا(بعنا 

  يساآار؛ ، در سرزمين) پسر فاروح ( يهوشافاط
 ؛  بنيامين ، در سرزمين)پسر ايال(ی شمع

 سرزمينهای   شامل ، در جلعاد آه)پسر اوری(جابر 
 . ميشد  باشان ، پادشاه  اموريها و عوج ، پادشاه سيحون

 . قرار داشتند  آل  زير نظر حاآم  حاآم  دوازده اين
   سليمان  و عظمت حكمت

 و   و مرفه بزرگ   و يهودا قوم  اسرائيل  زمان در آن20
  واقعی  سرزمينها  بر تمام سليمان21. بودندی آامياب
 تا سرحد مصر نيز   آه  و فلسطين  رود فرات در بين

 او   سرزمينها به  اين اقوام. آرد ی م رسيدند سلطنت یم
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 او   تابع  عمرش  مدت دادند و در تمام ی م  و خراج باج
 .بودند

   تن حدود پنج:  بود از  دربار عبارتء  روزانه ارزاق22
 گاو از  ، بيست  گاو از طويله ده23،  بلغور  تن آرد و ده
 و  ، آهو، گوزن ، صد گوسفند و نيز غزال چراگاه
 .  مرغان انواع

رسيد و  ی م  تا غزه  از تفسح  سليمان قلمرو سلطنت24
  تمام.  گرفت ی را دربرم  رود فرات غربک  ممال تمام

 او بودند و او با   تابع د فرات رو  غرب پادشاهان
 . بود  در صلح همسايهی سرزمينها

 در   سليمان  سلطنت  در طول  يهودا و اسرائيل مردم25
 مو و   زير درختان  بودند و هر خانواده  آرامش آمال

 .نشستند ی م انجير خود آسوده
   و چهار هزار اصطبل  هزار اسب  دوازده سليمان26
 . خود داشتی ها  عرابه اسبانی برا

 و   سليمان ، ارزاق  شده  تعيين ، هر يک در ماه حاآمان27
در 28. آردند  می  و آسر تهيه  آم  او را بدون مهمانان
 و ساير   عرابه  خود برای اسبان  سهم  هر يک به ضمن
 .ساختند  می  و جو فراهم  آاه اسبان

بخشيد و ی نظير ی ب  و حكمت  فهم  سليمان خدا به29
 از   سليمان حكمت30. حد و حصر بود ی او ب صيرتب

  مصر همی  و علما  زمين  مشرق  دانشمندان حكمت
   ايتان چونی معروفی از حكمای او حت31. زيادتر بود

 و   و آلكول حيمانی  يعن  ماحول و پسرانی ازراح
ک  ممال  تمام  در ميان سليمان.  حكيمتر بود َدرَدع
   گفت  هزار مثل سه32.  شد  خود معروف زمانی دنيا

 ء  درباره سليمان33.   سرود نوشت و هزار و پنج
   اطالع  و ماهيان  و خزندگان  و پرندگان حيوانات

   را از درختان  گياهان  تمام ، او همچنين داشتی آاف
   در شكاف زوفا آهک آوچی ها  تا بوته سرو گرفته
  نها سخنآ ء و درباره  شناخت یرويند، م یديوارها م

 او   حكمتء  آوازه  آه  سراسر جهان پادشاهان34.  گفت می
فرستادند تا   دربار او می  بودند نمايندگانی به را شنيده

 . برخوردار شوند از حكمتش
 

  خدا  خانه ساختنی برای آمادگ
 )18-1 :2  تواريخ2(

   داود پادشاه  در زمان  صور، آه ، پادشاه حيرام
 ، پسر  سليمان قتی شنيد آه او بود، و دوست
 دربار او   چند سفير به  است  شده  پدرش داود، جانشين

 نزد   پيام  نيز متقابًال قاصدانی با اين سليمان2. فرستاد
 داود بخاطر   پدرم دانی آه تو می«3:  فرستاد حيرام

  ای برای عبادت  خانه درپی نتوانست جنگهای پی
 خداوند او  تظر بود آهاو من. خداوند، خدای خود بسازد

  اما اينک خداوند، خدايم4.  پيروز گرداند را بر دشمنانش
   و من  است  برقرار آرده  و امنيت  صلح در اسرائيل
   وعده  پدرم خداوند به5.  آند  حمله  من  تا به دشمنی ندارم

نشيند،   می  سلطنت  بجای تو بر تخت  آه پسرت: فرمود
   در نظر دارم حال.  د ساختای خواه  خانه برای من

 از تو  آنچه6.  ای بسازم  خانه  خداوند، خدايم برای عبادت
های   آوه  خود را به ُبران  چوب  آه  است  اين خواهم می
.  آنند  الوار تهيه  سرو برايم  بفرستی تا از درختان لبنان
 آنها  بدوش  تا دوش آنم  می  آنجا روانه  را به  افرادم  هم من
 آنی   هر قدر تعيين  تو را هم مزد آارگران. ار آنندآ

  دانی در اسرائيل  می  همانطور آه چون.  پردازم می
 ماهر   درخت  بخوبی صيدونيها در بريدن هيچكس
 »! نيست

:   شد و گفت  بسيار خوشحال  سليمان  پيام  از اين حيرام7
تا    است  داود پسر حكيمی داده  به  بر خداوند آه سپاس«

   پيام  اين آنگاه8» . آند  سلطنت  اسرائيل  بزرگ بر مملكت
 و   آردم  را دريافت پيغامت«:  فرستاد را برای سليمان

 سرو و  الوار درخت ء  تهيهء  درباره تو را خواهش
  های لبنان  الوار را از آوه افرادم9.  آورم صنوبر بجا می

  بندند و به  می  آنها را بهم سپس. آورند  دريا می  ساحل به
 آنند  اندازند تا از آنار دريا بطور شناور حرآت  می آب
  در آنجا افراد من. خواهی برسند  می ای آه  نقطه و به

تو نيز . دهند  می آنند و تحويل  باز می چوبها را از هم
   آذوقه  سلطنتی من ، برای خاندان توانی در عوض می

 ».بفرستی
 سرو و صنوبر مورد   چوب م، حيرا  ترتيب  اين به10

 هر  ، سليمان آنی و بجا11،  آرد  را فراهم نياز سليمان
   و چهار صد هزار ليتر روغن  گندم  دو هزارتن سال

 .فرستاد ی م حيرامی  برا  خالص زيتون
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 دو با   برقرار بود و آن  صلح  و سليمان  حيرام بين12
   فرموده خداوند همانطور آه. بستندی  دوست  پيمان هم

 .بخشيدی  زياد  حكمت  سليمان بود به
   به  سی هزار نفر را از سراسر اسرائيل  سليمان آنگاه13

 سرپرستی آنها   را نيز به ادونيرام14.  بيگاری گرفت
   را به  هزار نفر از آنان ، ده  نوبت  به او هر ماه.  گماشت
 ء درخانه   دو ماه ، هرآس  ترتيب  اين به. فرستاد  می لبنان

 هفتاد هزار باربر  سليمان15.   در لبنان خود بود و يک ماه
  و سه16   داشت  در آوهستان و هشتاد هزار سنگتراش

. آردند  می هزار و سيصد سر آارگر بر آنها نظارت
   بزرگ  سنگهای مرغوب  دستور پادشاه سنگتراشها به17

اهالی 18. تراشيدند آندند و می خدا می ء  خانهبرای بنای
   چوب  در بريدن  و حيرام  سليمان بران  چوب  به  هم جبل

خدا آمک  ء  خانه سنگها برای  الوار و تراشيدن و تهيه
 .آردند می
 

 سازد ی خدا را مء  خانه سليمان
 )3  تواريخ2(

  چهار ، درست  سليمان  سلطنت  چهارم در سال
   اسرائيل  قوم  از خروج  پس صد و هشتاد سال

  خانهی ، بنا  است  دوم  ماه  زيو آه مصر در ماهاز 
  متر، عرضی  خدا سء  خانه طول2.  شد خداوند شروع

 جلو  ايوان3.  متر بود  پانزده  متر و ارتفاعش  ده آن
در 4.   متر پهنا داشت  متر درازا و پنج  ده ساختمان
   شده آار گذاشتهک باريی ا  پنجره ساختمانی ديوارها

 .بود
 و   دور ساختمان  طبقه  در سه اتاقی سر کي6و5

  طبقهی  اتاقها عرض. آردند   درست  آن  به چسبيده
   سه  سوم  متر و طبقه  سه  دوم  متر، طبقه  دو و نيم اول
ی  مجبور نباشند سر تيرها اينكهی برا.  متر بود و نيم
 خدا فرو آنند، ء  ديوار خانه  داخل  اتاقها را به اين
 خدا ساختند و سر ء  ديوار خانه  به چسبيدهی هاي پشته
 .آنها قرار دادندی سرو را روی تيرها

   و آماده  تراشيده  قبًال در معدن  سنگهای ساختمان تمام7
 و   صدای تيشه  در فضای ساختمان گرديد بطوريكه می

 .شد  نمی  آهنی ديگر شنيده  و ابزار و آالت چكش

 خدا بود ء خانهی نوب ج  در سمت  اول طبقهی در ورود8
   طبقه بهی مارپيچی ها  پلهء  بوسيله  و سوم  دومء و طبقه
  ، سليمان  ساختمان  از تكميل پس9.   داشت  راه اول

ی ها تخته و  را با تيرها ساختمان  دستور داد سقف
  دور ساختمانی  اتاقها ارتفاع10.  سرو بپوشانند چوب

 معبد  رو آزاد بهسی  با تيرها  متر بود آه دو و نيم
 .شدند ی م متصل

 تو   به اگر هر چه«12:   گفت  سليمان خداوند به11
   من  و دستورات  احكام و از تمامی  ده  انجام گويم یم

   داود قول  پدرت  به  را آه  آنچه  آنگاهی، آن اطاعت
 در   اسرائيل  قوم و در ميان13  آورد ، بجا خواهم دادم
ک  را تر  و هرگز ايشان شوم ی م  ساآن  خانه اين
 ». آنم ینم
ی ديوارها15،  رسيد  پايان  خدا بهء خانهی بنای وقت14

   را با چوب  آن  سرو و آف  را با چوب  خانه داخل
   خدا را بطول خانهی  انتها قسمت16. صنوبر پوشاندند

 سرو جدا ساختند و  از چوبی  ديوارء  متر بوسيله ده
.  دادند اختصاص»  االقداس دسق «  را به  اتاق آن
  تمام18.  متر بود  بيست  بطول االقداس  جلو قدس اتاق17

از ی  خدا را با قطعاتء  خانه داخلی سنگی ديوارها
   و آدو منبت از گلی  با نقشهاي سرو آهی ها تخته
 . بود، پوشاندند شدهی آار

 عهد خداوند را   صندوق  محلی بود آه االقداس قدس19
درازا و پهنا و بلندی 20. گذاشتند  می در آن
 ديوارهای   متر بود و سطح ، هر يک ده االقداس قدس

 از   سليمان سپس.  بود  شده  با طال پوشانده داخلی آن
.  آرد  درست  برای آن  سرو يک قربانگاه چوب

 خدا، از ء  خانه  داخل  رويه  مثل  هم  قربانگاه روآش22و21
 در ورودی  ابر محلدر بر.  بود طالی خالص

 . نمود ، زنجيرهايی از طال نصب االقداس قدس
   زيتون  از چوب  فرشته  بشكل  دو مجسمه سليمان23-28

 متر بود و آنها   از آنها پنج هر آدامی  بلند  آه ساخت
ها   مجسمه اين.  قرار داد االقداس  قدس را در داخل

   آنها بهم  دو بال  بودند آه  قرار گرفته آنار همی طور
  دو طرفی  تا ديوارها ديگرشانی رسيد و بالها یم

ی از بالهاک  هر ي طول. شد ی م  آشيده االقداس قدس
 از سر   ترتيب  اين  متر بود و به  دو و نيم فرشتگان
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هر دو . شد ی متر م  ديگر پنج  تا سر بال بالک ي
 بودند   ساخته شكلک  ي  و به اندازهک  ي  را به فرشته

 . بودند  طال پوشانيده هر دو را با روآشو 
 و  فرشتگان   خدا با نقشهایء  خانه ديوارهای هر دو اتاق29

.  بود  آاری شده ، منبت های گل  خرما و دسته درختان
 .  طال داشت  نيز روآش  هر دو اتاق آف30
   در از چوب ، دو لنگه االقداس برای در ورودی قدس31

  يک پنجم ء  اندازه  درها به ينپهنای ا.  ساختند زيتون
 در نيز با نقشهای   دو لنگه اين32. پهنای ديوار بود

آاری   منبت های گل  خرما و دسته  و درختان فرشتگان
 . بود  شده  طال پوشانيده  با روآش  و تمام شده

   اتاق  به  خدا آهء خانهی  در ورود چهار چوب33
.  بود  شده ته ساخ  زيتون شد از چوب یباز می جلوي
. ديوار بودی  پهنا چهارمک  ي  چهار چوب اينی پهنا

 بود و چهار   شده  صنوبر ساخته  در، از چوب اين34
. شد ی بود و تا م  متصل  دو بهم  دوبه  آه  داشت لنگه

 خرما   و درختان فرشتگانی  درها نيز با نقشها اين35
 طال  ش با روآ  و تمام شدهی آار  منبت گلی ها و دسته
 . بود  شده پوشانيده

ی  ديوارها  شد آه  خدا ساختهء در جلو خانهی حياط36
   چوب رديفک  و ي  تراشيده  سنگ  رديف  از سه آن

 . بود  شده سرو تشكيل
   ماه  زيو آه  خداوند در ماهء  بنای خانه  سنگ اولين37
 شد؛   گذاشته  سليمان  سلطنت  چهارم ، در سال  است دوم

   ماه  آه  بول  او در ماه  سلطنت  يازدهم ر سالو د38
   مطابق  درست  آارهای ساختمانی آن ، تمام  است هشتم
  ، ساختن  ترتيب  اين به.  گرديد ، تكميل  شده  داده طرح
 . انجاميد  طول  به  سال  خدا هفتء خانه

 
   سليمان آاخ

  ی سلطنت آاخک خود يی  برا ، سليمان سپس
   وقت  سال  سيزده  آن ساختنی را و ب ساخت

 را   آاخ آنی از تاالرهای  يك اسم2.  آرد صرف
   تاالر پنجاه اينی درازا.  گذاشت»   لبنان تاالر جنگل«

   پانزده آنی  متر و بلند  و پنج  بيست آنی متر، پهنا
 بود و   شده سرو پوشيدهی  از تيرها  آن سقف. متر بود

.  سرو قرار داشتی  ها  از ستون چهار رديفی رو

   در سه  آه  تير داشت  و پنج  مجموعًا چهل سقف3
از ک در هر ي4.  بودند قرار گرفتهی  تاي  پانزده رديف

   شده  آار گذاشته  پنجره  رديف  سهی،جانب دو ديوار
 چهار  ها بشكل  درها و پنجره  تمام چارچوب5. بود

ی رو روبی،جانبی ديوارهای ها  بود و پنجره گوش
 . قرار داشتند هم

ی  درازا  شد آه ناميده» تاالر ستونها«تاالر ديگر 6
جلو .  متر بود  پانزده آنی  متر و پهنا  و پنج  بيست آن
ستونها ی  رو  آن  سقف  بود آه ايوانک  تاالر، ي اين

 . قرار داشت
   اسم  بود به تاالر ديگر همک  يی، سلطنت در آاخ7
   و به نشست ی در آنجا م ان سليم  آه»یتاالر داور«

 تا   تاالر از آف اين. آرد یمی  رسيدگ  مردم شكايات
 . بود  شده  سرو پوشيده  با چوب سقف

  آه شد   ساخته شخصی خوِد پادشاه ء  خانه تاالر،  اين پشت8
  ديگری شبيه ء  خانه سليمان. بود» تاالر داوری « شبيه
 .  بود ساخت ن دختر فرعو  آه خود، برای زنش ء خانه

   شده  و تراشيده  عمارتها از سنگهای مرغوب  اين تمام9
عمارتها  ء پايه10.  بودند  شده  ساخته های معين در اندازه

   شده  متری و چهار متری تشكيل  پنج از سنگهای بزرگ
   عمارتها تيرهايی از چوب بر سر ديوارهای اين11. بود

، مانند   آاخ  بزرگ ياطديوار ح12.  بودند سرو آار گذاشته
 و   تراشيده  سنگ  رديف خدا با سه ء خانه  داخلی حياط

 . بود  شده  سرو ساخته  چوب يک رديف
   اسم گر ماهر به  يک ريخته  بدنبال  پادشاه سليمان14و13

   اورشليم  آرد تا از صور به  فرستاد و او را دعوت حورام
 را   سليمان  دعوت حورام. بيايد و برای او آار آند

نفتالی  ء  قبيله يهودی از  زن  يک بيوه مادر حورام.  پذيرفت
 .گر از اهالی صور بود  يک ريخته و پدرش

 
  ی مفرغ دو ستون

 )17-15 :3  تواريخ2(
ی  بلند  آرد آه  درست  از مفرغ  دو ستون حورام15

 برای22-16.  متر بود  متر و دور هر يک شش هريک نه
  از اينک هري.  ساختی  مفرغ ونستونها دو سر ست
هر سر ی بلند.  بود  سوسن  گل  شكل سر ستونها به

هر . دو متر بودک هر يی  متر و پهنا دو و نيم  ستون
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ی  زنجير مفرغ  رشته  سر ستونها با هفت  از اين آدام
.  بود  شده تزيينی  انار مفرغ  و با دو رديف  شده بافته

 عدد   دويست ر ستوندر هر سی مفرغی تعداد انارها
ی  در ورود  ستونها را در دو طرف  اين حورام. بود
  ستون«را ی  جنوب ستون.  خدا برپا نمودء خانه
  نام *» بوعز ستون«را ی  شمال ناميد و ستون *» ياآين
 . گذاشت

 
  ی مفرغ حوض

 )5-2 :4  تواريخ2(
   آرد آه  درست  گرد از مفرغ حوضک  ي حورام23

   متر و محيطش  پنج  متر، قطرش و نيم دو   آن عمق
 در دو   حوضء لبهی ها برآناره24.  متر بود پانزده
)   نقش در هر متر بيست ( شكلی آدويی  نقشها رديف

  شدهی  قالبگير ها با خود حوض  نقش اين. قرار داشتند
 گاو قرار ء  مجسمه  دوازده  بر پشت  حوض اين25. بود

   گاو رو به  بود، سه رون بي سر گاوها بطرف.  داشت
 و   مغرب  گاو رو به ، سه  جنوب  گاو رو به ، سه شمال
   به  حوضء  ديواره ضخامت26.   مشرق  گاو رو به سه
 بود و مانند   جام  بشكل  آنء لبه.  بود  دست آفی پهنا

   آن گنجايش. شد ی باز م  بيرون  بطرف  سوسن گلبرگ
 . هزار ليتر بود  از چهل بيش

 
  یمفرغی ميزها

چرخدار ی ها با پايهی  ميز مفرغ  ده  حورام سپس27-30
 دو  آنی هر ميز دو متر، پهنای درازا.  آرد درست

 ميز  چهار طرف.  متر بود و نيمک  ي متر و بلنديش
هر .  بود  شده  پوشانده چهار گوشی ها  ورقه ءبوسيله
 ها و قابها با  و ورقه قرار داشتی  قاب  داخل ورقه
در .  بود  شده ، شير و گاو تزيين از فرشتهی نقشهاي
از ی  گاوها و شيرها نقشهاي  باال و پايين قسمت
 ميزها  از اينک هر ي.   قرار داشت گلی ها دسته
 چرخها دور  اين. بودی  مفرغ چهار چرخی دارا

 ء در چهار گوشه. آردند ی م حرآتی مفرغی محورها

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

 .باشد می» قوت هست) خدا(در او «بوعز به معنی 

 بود تا   شده نصبک  آوچء هر ميز، چهار پايه
  اين. آنها بگذارندی ساختند رو ی م را آهی ا حوضچه

   شده تزيينی مارپيچی با نقشهاک آوچی ها پايه
ی  گرد هر ميز، سوراخی باال  در قسمت31. بودند

هفتاد ی  بلند بهی  را قاب  سوراخ دور اين.  قرار داشت
  نمتر آ ی سانت  پنجاه  بود آه متر فرا گرفته ی سانت و پنج
 ميز  متر ديگر داخل ی سانت  و پنج ميز و بيستی باال

 . بود  شده تزيينی  با نقشهاي دور قاب.  گرفت یقرار م
ی  بود و بلند ميزها وصلی ها  پايه محور چرخها به32

  و چرخها به33، متر بود ی سانت  هفتاد و پنج هر چرخ
ها  ، پره محور، چرخ.  داشتند  شباهت عرابهی چرخها
درهر 34.  بودند  مفرغ  از جنس ، همه چرخی پو تو
   از جنس دستگيرهک ، ي هر پايهی  ميز، روء گوشه

ی ا دورتادور هر ميز تسمه35.  خود ميز وجود داشت
 بود و   شده متر آشيده ی سانت  و پنج بيستی  بلند به
.  بودند  سر ميز متصل  به آنی ها ها و ورقه پايه

از ی ها با نقشهاي  ورقهها و پايهی خالی قسمتها36
 و با   شده  خرما تزيين ، شير و درخت فرشته
   ميزها به  اين تمام37.  بود  شده  پوشيده گلی ها دسته

 . بودند  شده  ساخته جنسک  و از ي  و اندازه شكلک ي
 و آنها  ساختی  مفرغ  حوضچه  ده  همچنين حورام38
قطر هر .  دار گذاشت  ميز چرخ بر سر ده را

.  هشتصد ليتر  دو متر بود و گنجايشش حوضچه
   و پنج  جنوب  در سمت هايش  ميز با حوضچه پنج39

 خدا ء  خانه  شمال  در سمت هايش ميز ديگر با حوضچه
ی  شرق  جنوبء در گوشهی  اصل حوض.  شد گذاشته
 سطلها،   همچنين حورام40.   خدا قرار گرفت خانه
 ء خانهی  آارها و تماما.  ها ساخت اندازها و آاسه کخا

 بود   او واگذار آرده  به  پادشاه  سليمان خداوند را آه
 . رسانيد  انجام به

  خدا  خانه وسايل
 )1 :5 -11 :4  تواريخ2(

 ، دو ستون :  ساخت  حورام  اشيايی آه  فهرست  است اين41-45
 ستونها،ی  مانند برا  آاسه دو سر ستون

 ا،سر ستونهی  زنجير رو دو رشته
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 زنجير سر  رشته دوی برای چهار صد انار مفرغ
   زنجير سر ستون هر رشتهی برای يعن ( ستون
 ،) قرار داشتند  در دو رديف  انار آه دويست

 آنها،ی  رو  حوضچه  ميز با ده ده
 ، زير آنی  گاو مفرغ  با دوازده  بزرگ حوضک ي

 سطلها،
 اندازها، کخا

 .ها آاسه
   خداوند را از مفرغ  خانه اشياء  اين  تمام حورام
 دستور  به46.   ساخت  پادشاه سليمانی برای صيقل

 و   سوآوت  بين  آه  اردن  اشياء در دشت ، اين سليمان
  وزن47.  بود شدهی  ريز  قالب  قرار داشت صرطان

   بودند آه سنگينی  بقدر  بود، چون آنها نامعلوم
 ! آرد شد آنها را وزن ینم
ی از طالی  وسايل  دستور سليمان ، به در ضمن48

   وسايل اين.  شد  خداوند ساختهء خانهی  برا خالص
  ده49،   مقدس ، ميز نان قربانگاه:  بودند از عبارت

ی  چراغدانها روبرو اين ( گلی  با نقشها چراغدان
   راست  عدد در سمت  قرار داشتند، پنج االقداس قدس

انبرآها، ، چراغها، )  چپ  عدد در سمت و پنج
ی ها، قاشقها، آتشدانها، لوالها ها، انبرها، آاسه پياله50

ی  ورود راهی اصلی  و درها االقداس قدسی درها
   شده  ساخته خالصی  اينها از طال تمام.  خداء خانه
 .بودند

 طال و   شد، سليمان  خداوند تمام خانهی آارهای وقت51
 خداوند ء ه خان  وقف  پدرش را آهی  ظروف  و تمام نقره
 . خداوند آوردء  خانهء  خزانه  بود، به آرده

 
 شود ی م  خدا منتقلء  خانه  عهد به صندوق

 )2 :6 -2 :5  تواريخ2(

  طوايف  و  قبايل  سران  تمام  پادشاه  سليمان آنگاه
 آرد تا   دعوت  اورشليم  را به  اسرائيل قوم
د بود ، شهر داو  در صهيون  عهد خداوند را آه صندوق

 آنها در روزهای عيد ء همه2.  خدا بياورند  خانه به
   در اورشليم  است  هفتم  ماه  آه  ايتانيم ها در ماه خيمه
 عهد و   صندوق  و الويان  آاهنان آنگاه4و3.  شدند جمع
  بود،  در آن  مقدسی آه  ظروف  را با تمام  عبادت خيمه

   و تمام شاه پاد  سليمان سپس5.  خدا آوردند  خانه به
 شدند   عهد خداوند جمع  در برابر صندوق اسرائيل بنی

 روز تعداد زيادی گاو و گوسفند قربانی  و در آن
 آنقدر زياد بود  تعداد گاو و گوسفند قربانی شده. آردند
 .شد شمرد  نمی آه

   درون  عهد را به ، صندوق  آاهنان سپس6
ی را زير بالها   خداوند بردند و آنء  خانه االقداس قدس
ها   فرشته ءمجسمه7.  قرار دادند  فرشتهء  دو مجسمه آن

  صندوقی  رو  بالهايشان  بود آه  شده ساختهی طور
   گسترده  صندوق حاملی چوبهای عهد خداوند و رو

 چوبها آنقدر دراز بود  اين8. پوشاند ی را م شد و آن یم
ند اما از شد ی م  ديده قدسی  يعن  دوم  اتاق  از داخل آه

 در آنجا   چوبها هنوز هم اين. (شدند ی نم  ديده حياط
ی  سنگ جز دو لوحی  عهد چيز در صندوق9) .هستند
   از بيرون  خود، پس خداوند با قومی وقت. نبود

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

ی  ابر آمدند ناگهان ی م  بيرون  از قدس آاهنانی وقت10
  و حضور پر جالل11   خداوند را پر ساختء خانه

   آاهنان آهی  بطور  را فرا گرفت  مكان خداوند آن
 . دهند  خود ادامه  خدمت نتوانستند به

 : اينطور دعا آرد  پادشاه  سليمان آنگاه13و12
ک ري و تا  در ابر غليظ آهی ا خداوندا، تو فرموده«

 تا  ام ساختهی ا تو خانهی  برا منی  ولی؛شو ی م ساآن
 »!ی گزين  منزل  در آن هميشه

 
 آند یمی  سخنران قومی  برا سليمان

 )11-3 :6  تواريخ2(
 بودند آرد   ايستاده  جماعتی آه  رو به  پادشاه سپس15و14

 بر خداوند،  سپاس«:  ، گفت  داده  را برآت و ايشان
 بود،   داده  داود وعده  پدرم  را به  آنچه  آه خدای اسرائيل

   پدرم او به16.   است  خود بجا آورده امروز با قدرت
   خود را از مصر بيرون  قوم از زمانی آه: فرمود
 هرگز   اسرائيل  جای سرزمين  در هيچ  تاآنون آوردم

ای برای   تا در آنجا خانه ام  نكرده شهری را انتخاب
 تا  ام  آرده ا شود ولی داود را انتخاب بن  من  نام حرمت
 . آند  حكومت  من بر قوم
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خداوند، ی برای ا  خانه خواست ی داود م پدرم«17
:  او فرمود اما خداوند به18،  بنا آند اسرائيلی خدا

   بايد خانه آهی اما آس19،   است  تو خوب قصد و نيت
د  مرا بنا خواهء  پسر تو خانهی؛خدا را بسازد تو نيست

.   است  خود وفا آردهء  وعده ، خداوند به حال20. آرد
   اسرائيل  سلطنت  بر تخت پدرمی  بجا زيرا من
ی  خداوند، خدا عبادتی  را برا  خانه  و اين ام نشسته
  صندوقی برای و در آنجا مكان21،  ام  ساخته اسرائيل
 اجداد  آهی  خداوند هنگام آهی  عهد ام  آرده عهد آماده

 ».  بست  آورد، با ايشان  از مصر بيرونما را
 

  سليمانی دعا
 )42-12 :6  تواريخ2(

،   اسرائيل  در حضور جماعت  سليمان آنگاه23و22
خود را ی ، دستها  خداوند ايستاده قربانگاهی روبرو
ی خداوند، خدای ا«:   بلند آرد و گفت  آسمان بطرف
ند تو همانی  خداي  و آسمان  زمين ، در تمام اسرائيل

   عهد پر از رحمت آهی هستی تو خداي. وجود ندارد
   تو را اطاعت  احكام  دل  با تمام آهی خود را با آسان

 ء  بنده  به آهی ا  وعده تو به24. یدار ی م آنند نگاه یم
ی  ا پس25. یا  امروز وفا آردهی، داود داد خود، پدرم
   آه مهی ا  وعده  اين بهک ، اين اسرائيلی خداوند، خدا

 تو   اگر فرزندان:ی فرمود  آه وفا آنی  داد  پدرم به
 يكنفر   باشند هميشه  من  دستورات  مطيع مانند خودت

  اآنون26. خواهد آردی  پادشاه  تو بر اسرائيل از نسل
ی ا  وعده  اين  آه ، از تو خواستارم اسرائيلی خدای ا

 .ی برسان  انجام  بهی، داد  پدرم  به را آه
   ساآن  خدا واقعًا روی زمين  آه  است لی آيا ممكنو«27

 تو را ندارند،  شود؟ ای خداوند، حتی آسمانها گنجايش
،  با وجود اين28.  ام  ساخته  من ای آه  خانه  اين  رسد به چه

 را  ، تو دعای مرا بشنو و آن ای خداوند، خدای من
   خانه  روز بر اين  تو شبانه چشمان29.  فرما مستجاب
   در اين هر وقت. ای  آرده  برای خود انتخاب باشد آه
  نه30.  فرما ، دعای مرا بشنو و اجابت آنم  دعا می مكان

 نيز در اينجا دعا   تو اسرائيل  قوم  هر وقت ، بلكه تنها من
   آه  فرما و از آسمان آنند، تو دعای آنها را اجابت می

ا بشنو و ر   ايشانء ، استغاثه  تو است  سكونت محل
 .  را ببخش گناهانشان

 باشد و از او  شدهی  جرم  به متهمی  آس هرگاه«31
   بيگناه  سوگند ياد آند آه  قربانگاه بخواهند آنار اين

  اگر به.  آنی  بشنو و داور  از آسمان آنوقت32،  است
  را بهی  و مقصر باشد و  سوگند ياد نموده دروغ
ی گناه ی ب صورت، در غير اين  برسان عملشی سزا

 .  آن  و اعالم او را ثابت
   ورزند و مغلوب  گناه  تو اسرائيل قومی وقت«34و33

آورند و ی تو روی بعد بسوی  شوند، ول دشمن
 تو دعا آنند،   درگاه  به  خانه  نمايند و در اين اعتراف
 خود   قوم  فرما و گناه  را اجابت  ايشان  از آسمان آنگاه

   به  آه  سرزمين  اين  را به  ديگر آنانرا بيامرز و بار
 .  بازگردانی،ا  بخشيده اجداد ايشان

   گناهشان  بسبب  آسمانء  آنند و دريچه  تو گناه اگر قوم35
 آنها از   آه  نبارد، آنگاه  شود و ديگر باران بسته

   خانه  نمايند و در اين ، اعتراف  نموده  بازگشت گناهشان
 را   دعای ايشان تو از آسمان36د،  تو دعا آنن بدرگاه
   راست  خود را بيامرز و راه  بندگان  فرما و گناه اجابت
   خود به  قوم  به  و بر زمينی آه  بده  نشان  ايشان را به
 .  بفرست ای باران  داده ملكيت

 شود،  يا طاعونی  دچار قحط  سرزمين  اين هرگاه«37
 از   ملخ  و هجوم سوزانی  بر اثر بادها  آن يا محصول

 آند   تو را در شهر محاصره  قوم  برود، يا دشمن بين
 تو،  و قوم38  آيد پيشی  ديگر و يا هر بال و مرض

،   دراز آرده  خانه اينی خود را بسوی دستهاک هر ي
   آه از آسمان39  را ايشانی ها  تو ناله دعا آنند، آنگاه

.  ا ببخش ر ، بشنو و گناهشان  تو است  سكونت محل
 را   هر آسی، آگاه  مردم  از دل خدا تو آهی ا

   تو در اين تا قوم40   جزا بده  آارهايش برحسب
 از تو  هموارهی ا  بخشيده  اجدادشان  به آهی سرزمين
 . آنند اطاعت

   تو و معجزات  نام  از عظمت بيگانگانی وقت«42و41
دور ی  با خبر شوند و از سرزمينها انگيزت شگفت

 دعا   خانه  اينجا بيايند و در اين  تو به پرستشی ابر
ی ، دعا  توست  سكونت  محل  آه  از آسمان آنگاه43 آنند

 تا   آنها ببخش خواهند به ی م آنها را بشنو و هر چه
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   تو را بشناسند و مانند قومت زمينی  رو  اقوام تمام
 حضور تو در  ، بدانند آه  آرده  تو را احترام اسرائيل

 . ام  ساخته  من  آه استی ا  خانه ينا
 بروند و   دشمن  جنگ  تو به  فرمان  به اگر قومت«44

   تو و اين ء شهر برگزيده اينی  بسو  جنگ از ميدان
 نزد تو دعا آنند،  ام  تو ساخته  اسم  به آهی ا خانه

 فرما و آنها   را اجابت ايشانی  دعا  از آسمان آنوقت45
 . گردان پيروز  را در جنگ

   گناه  آه  آنند و آيست  تو گناه  به  تو نسبت اگر قوم«46
ی  ده و اجازهی  شو نكند؟ و تو بر آنها خشمگين

   دور و خواه  آشور خود، خواه  آنها را به دشمن
 آشور   در آن سپس47،  ببرد  اسارت ، به کنزدي
 آورند و   تو پناه ، به  آرده  خود آيند و توبه  به بيگانه

  ايم  خطا رفته  راه خداوندا، ما به: ، بگويند دعا نموده
   خود دست و از گناهان48!  ايم  شده  گناه و مرتكب

   اجداد ايشان  به  آه  سرزمين  اين بكشند و بطرف
   به آهی ا  خانه  و اين ات  شهر برگزيده و اينی بخشيد
  محل   آه  از آسمان آنگاه49،  دعا آنند ام  تو ساخته اسم

   را بشنو و به ايشانی ها ، دعاها و ناله  توست سكونت
   تو گناه  به  نسبت  خود را آه قوم50.   برس داد آنان
   و در دل  را ببخش اند بيامرز و تقصيراتشان آرده
  زيرا آنها قوم51؛   ايجاد آن  آنها ترحم  به  نسبت دشمن

 و  ت را از اسار  تو هستند و تو ايشان تو و از آن
 !یمصريها آزاد آردی بندگ

 نظر   و قومت ات  بر بنده خداوند، هموارهی ا«52
زيرا 53.  را بشنو هايشان  بفرما و دعاها و ناله لطف
 ی، آورد  مصر بيرون اجداد ما را از سرزمينی وقت
 را از   اسرائيل  قوم  من:یفرمودی  خود موس  بنده به

   خاص  تا قوم ام آرده   انتخاب جهانی ها  قوم  تمام ميان
 »! باشد من
   سليمان برآتی دعا

 و دستهای خود را   زانو زده  همانطور آه سليمان55و54
   پايان  بود، دعای خود را به  بلند آرده بسوی آسمان

 و با   خداوند برخاست  از برابر قربانگاه سپس. رسانيد
 : ت طلبيد و گف  برآت اسرائيل  بنی صدای بلند برای تمام

 های خود را در  وعدهء  همه  بر خداوند آه سپاس«56
   و آسايش  خود آرامش  قوم  رسانيد و به  انجام  ما به حق

 ء  بنده  توسط های خوبی آه  وعده  تمام خدا به. بخشيد
.   است  بود، وفا نموده  ما داده  موسی به خويش

با  خداوند، خدای ما، با اجداد ما بود،   آه همانگونه57
. ما نيز باشد و هرگز ما را ترک نگويد و وانگذارد

 گرداند تا ما از او  او قلبهای ما را بسوی خود مايل58
   به  و دستوراتی آه  و از تمامی احكام پيروی آنيم
  خداوند، خدای ما تمام59.   نماييم ؛ اطاعت اجداد ما داده

  باشد و  و روز در نظر داشته  دعا را شب  اين آلمات
 را ياری  اسرائيل  بنی ، مرا و قوم  نياز روزانه برحسب

 خداوند،   فقط  بدانند آه  قومهای جهانء تا همه60دهد، 
ای 61.  و غير از او خدای ديگری وجود ندارد خداست

 پيروی آنيد و   از خداوند، خدايمان  دل ، با تمام  من قوم
 ».اييد نم  او اطاعت  و دستورات مانند امروز، از احكام

 
  خدا  خانه تقديس

 )10-4 :7  تواريخ2(
  های سالمتی به  قربانی  مردم  و تمام  پادشاه سپس63و62

 و دو هزار گاو و صد  جمعًا بيست.  آردند خداوند تقديم
 ء ، خانه  ترتيب  اين به.  شد  هزار گوسفند ذبح و بيست

 ء  مفرغی خانه  قربانگاه چون64. خداوند را تبرک نمودند
های سوختنی و هدايای   قربانی  همه  آن خداوند گنجايش

   پادشاه  پس های سالمتی را نداشت  قربانی آردی و پيه
تا  * آرد  تقديس  قربانگاه  خدا را بعنوان  خانه  حياط وسط

   روز طول  چهارده  جشن اين65.  آنند از آنجا نيز استفاده
   از گذرگاه، شماری از سراسر اسرائيل  بی آشيد و گروه

.  آردند  شرآت ، تا سرحد مصر، در آن گرفته  حمات
 آرد و آنها بخاطر   را مرخص  مردم روز بعد سليمان66
   خدمتگزار خود داود و قوم  خداوند به  برآاتی آه تمام

 شهرهای   بود با خوشحالی به  عطا آرده  اسرائيل خويش
 .د دعا آردن خود بازگشتند و برای سالمتی پادشاه

 
 شود ی ظاهر م  سليمان  به خداوند دوباره

 )22-11 :7  تواريخ2(

  خداوند،ء  بنای خانه  پادشاه  سليمان  از آنكه پس
   بود به  خواسته  را آه  سلطنتی و هر چه آاخ

                                                 
 .اختصاص دادن و مقدس ساختن, تقديس يعنی جدا کردن   *
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خداوند بار ديگر بر او ظاهر شد، 3و2 رسانيد،  اتمام
 او  ه بود، و ب  او ظاهر شده  به  قبًال در جبعون چنانكه
   را آه  خانه  و اين ام دعای تو را شنيده«: فرمود
.  ام  آرده  باشد، تقديس  تا ابد برآن  من ای تا نام ساخته
اگر تو 4.  خواهد بود  خانه  بر اين  هميشه  من  و دل چشم

 و راستی رفتار   صداقت  داود با آمال نيز مانند پدرت
   و دستورات  باشی و از احكام  من  مطيع آنی و هميشه

 داود   پدرت  به  همانطور آه آنگاه5 پيروی نمايی،  من
   سلطنت  او بر اسرائيل  يک نفر از نسل  هميشه  دادم قول

 .خواهد آرد
   به  من  شما از دستوراتی آه اما اگر شما و فرزندان«6

   روی برگردانيد و به  سرپيچی آنيد و از من ام شما داده
   را از اين اسرائيل  بنی آنگاه7پرستی بگراييد،  بت

 و حتی  رانم  می ، بيرون ام  بخشيده  آنان  به  آه سرزمين
   ترک خواهم ام  آرده  خود تقديس  نام  به  را آه  خانه اين
های  ، زبانزد قوم  رسوا شده  اسرائيل ؛ بطوری آه گفت

 خواهد گرديد   با خاک يكسان  خانه اين8. ديگر خواهد شد
  زده  بگذرد، حيرت  از آنارش  هر آس ای آه نه گو به

   خانه  و اين  سرزمين چرا خداوند با اين:  خواهد گفت
  چون:   آنها خواهند گفت  به در جواب9؟   است  آرده چنين
 اجداد آنها را از   خداوند، خدای خود را آه اسرائيل بنی

 شدند،  پرست ، بت  بود ترک گفته  آورده مصر بيرون
   آورده  بال را بر سر ايشان  خداوند اين  علت ينبهم
 ». است

 
  ديگر سليمانی آارها

 )8  تواريخ2(
   طول  سال  بيست  سليمان  خداوند و آاخء خانهی بنا10

سرو و صنوبر و ی چوبهای  بجا سليمان11. آشيد
  خداوند و آاخ ء  خانه ساختنی  برا  حيرام آهی طالهاي

 شهر از شهرهای   بود، بيست  آرده سلطنتی او تقديم
 از  ولی وقتی حيرام12.  نمود  او پيشكش  را به جليل

  به و13 شهرها آمد آنها را نپسنديد   اين صور بديدن
   به  آه  شهرهايی است  چه ای برادر، اين«:   گفت سليمان
امروز    شهرها تا به  آن  جهت  همين به(» دهی؟  می من
 از   بيش حيرام14.) شوند  می دهنامي»  ارزش شهرهای بی«

 . بود  فرستاده  طال برای سليمان چهار تن

 سلطنتی   خداوند، آاخء  خانه  برای ساختن سليمان15
، و شهرهای   ملو، حصار اورشليمء خود، قلعه

  حاصور، مجدو و جازر، افراد زيادی را بكار گرفته
   مصر آن  پادشاه  آه  شهری است جازر همان(16. بود

.  بود  نموده  عام  را قتل  آنء  سكنه  و تمام  زده را آتش
   آن  آرد، فرعون  با دختر او ازدواج ولی وقتی سليمان
و 17 او بخشيد   به  دخترشء  جهيزيه شهر را بعنوان

   همچنين سليمان.)  را بازسازی آرد  آن  هم سليمان
   و تدمور را آه و شهر بعلت18   پايين حورون بيت
  سليمان19.  و آباد نمود  بودند، از نو ساخت رانوي

 بر آنها شهرهای مخصوصی نيز برای انبار  عالوه
 هر  خالصه.  ها ساخت ، نگهداری اسبها و عرابه آذوغه
 و سراسر قلمرو   و لبنان  در اورشليم خواست  می چه

 . خود بنا آرد سلطنت
  آهی آنعانی ها  قوم  از بازماندگان سليمان21و20

   آنها را از بين  آنعان  تصرف ها در زمان یاسرائيل
ها   قوم اين. آرد ی م استفادهی بيگاری  بودند برا نبرده

اموريها، فرزيها، حيتيها، حويها و :  بودند از عبارت
   حاضر نيز برده ها تا زمان  قوم  اين نسل. يبوسيها

  از اما سليمان22. شوند ی م گرفتهی  بيگار هستند و به
  ، بلكه گرفت ینمی  بيگار را بهی  آس اسرائيل یبن

   و رئيس  سرباز، افسر، فرمانده  بصورت ايشان
 نفر  پانصد و پنجاه23. آردند ی م رانها خدمت عرابه

   گمارده آارگرانی ها  بر گروه  سرپرست نيز بعنوان
 . بودند شده

 را از شهر داود  ، دختر فرعون  پادشاه  سليمان آنگاه24
 داد و   بود، انتقال او ساختهی  برا آهی ا  قصر تازه به

 .  ملو را ساختء  قلعه سپس
   آن قربانگاهی  رو  خدا، سليمان ء خانه  از ساختن پس25
ی ها یو قربانی سوختنی ها ی بار قربان سهی سال

 .سوزانيد یآرد و بخور م ی م تقديمی سالمت
  سرزمين از بنادر   جابر آه  در عصيون سليمان26

ی  جابر بندر عصيون. (  آشتيها ساخت  است ادوم
) .  عقبه  در خليج  واقع شهر ايلوتی  در نزديك است

 خود را ء  با تجربه ، دريانوردان پادشاه  حيرام27
ی  او همكار  با مالحان سليمانی فرستاد تا در آشتيها

ی  آردند و برا  اوفير مسافرت بهی آنها با آشت28. آنند
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   از چهارده  طال بيش مقدار اين.  طال آوردند نسليما
 . بود تن
 

   سبا با سليمان ديدار ملكه
 )12-1 :9  تواريخ2(

   سليمان  خداوند به شنيد آهی  سبا وقتء ملكه
   به  گرفت ، تصميم  است دادهی  خاص حكمت

 دشوار او را   مسائل ديدار او برود و با طرح
از ی  بسيار و آاروان ران با سوا پس2.  آند آزمايش

   به  و عطريات  با جواهرات شتر با بار طال همراه
 در   خود را با سليمان  آمد و مسائل شهر اورشليم

.  داد  او جواب  سؤاالت  تمام  به سليمان3.   گذاشت ميان
.  نبود  مشكل سليمانی برای ا  مسئله  هيچ پاسخ

 زيبا،  يد و آاخ را د  سليمان  سبا حكمتء ملكهی وقت5و4
،   و مقامات  درباريان ، تشريفات شاهانهک خورا
  آهی هاي ی، و قربان  و ساقيان  خدمتكاران  منظم خدمت
 را از نظر گذراند  شد، همه ی م  خداوند تقديمء در خانه

  حال«:   گفت  سليمان  به پس6!  ماند  و مبهوت مات
 تو   حكمتء  درباره  در مملكتم  هر چه  آه آنم یباور م
.   است  بوده  راست ، همه ام  شنيده بزرگتی و آارها

،   خود ديدم  و با چشمان  آمدم  تا اينكه آردم یباور نم7
  حكمت.  بودند  نكرده  تعريف  برايم  را هم نصفشی حت

 را   تصورش  آه  است بيشتر از آنی  تو خيل و ثروت
   اين ل و خوشابحا  قوم  اين خوشابحال8.  آردم یم

! شنوند ی تو را مء  حكيمانه  سخنان  هميشه  آه درباريان
 تو را   آه آنم ی م تو را ستايشی خداوند، خدا9

 خداوند .ی بنشين  اسرائيل  سلطنت  تا بر تخت برگزيده
   تو را به  دارد آه  را دوست  بزرگ  قوم چقدر اين
  ن بر آنا  وانصاف  عدل  تا به  گمارده ايشانی پادشاه
 »!ی آن سلطنت

  اين.  داد  هدايای فراوان  سليمان  سبا به ء ملكه سپس10
 طال، مقدار زيادی  چهار تن:  بودند از هدايا عبارت

 آسی  تا بحال.  نظير و سنگهای گرانقيمت  بی عطريات
 . بود  نكرده  هديه  سليمان  به  عطريات  همه اين
  سليمانی  از اوفير برا  پادشاه حيرامی ها یآشت(11

ی  و سنگها  صندل چوبی طال و نيز مقدار زياد
ی  چوبها  از اين  پادشاه سليمان12.  آوردند گرانقيمت

خود ی  سلطنت  خداوند و آاخء خانهی ، ستونها صندل
   خود از اين  نوازندگانء دستهی  و برا را برپا ساخت

 روز   آن تا به.  آرد  درست چوبها عود و بربط
 بود و بعد   وارد نشده  اسرائيل بهی  خوب نبدای چوبهاي
 .)  است  وارد نشده  نيز هيچگاه از آن

 سبا از او  ء ملكه  آه  بر آنچه  عالوه  پادشاه سليمان13
  بهی  نيز هداياي  خويش ء ملوآانه  بود، از آرم خواسته
 خود   سرزمين  به  و همراهانش  ملكه سپس. او بخشيد
 .بازگشتند

 
   سليمان هرت و ش ثروت

 )29-13 :9  تواريخ2(
 و سود   ماليات  بر دريافت  عالوه  پادشاه سليمان15و14

 و   عرب  از پادشاهان  و خراج و باجی بازرگان
 طال   تن  و سه  بيست  خود، هر سال  سرزمين حاآمان

 سپر   طال دويست  از اين سليمان16. شد ی م نيز عايدش
و سيصد سپر 17 هار آيلو چ  وزن  به ، هر آدام بزرگ
   اين پادشاه.   دو آيلو ساخت  وزن بهک هر يک آوچ

   نامش  قصر خود آه سپرها را در تاالر بزرگ
 . بود، گذاشت»   لبنان جنگل«
   با روآش  نيز از عاج بزرگی  سلطنت تختک او ي18
 و   داشت  پله  شش  تخت اين19.   ساخت نابی طال

   آن در دو طرف. رد بود گ تختی پشتی  باال قسمت
 شير ء مجسمهک  ي  آنار هر دسته  بود آه دو دسته

ها دو  از پلهک  هر ي در دو طرف20.  قرار داشت
 دنيا   در تمام  تخت اين.  بودند  شير ايستادهء مجسمه

 .نظير بود یب
  تاالر جنگل «  و ظروف سليمانی  جامها تمام21

ک يی  آنها حت در ميان.  بود خالصی از طال»  لبنان
   در زمان شد، چون ی پيدا نم  هم  نقره  از جنس ظرف

   ديگر نقره  بود آه فراوانی  طال بحد  سليمان حكومت
 ! نداشتی ارزش

ی ها یآشتک  با آم  پادشاه سليمانی تجاری آشتيها22
 و  طال و نقرهی  يكبار با بارها  سال  هر سه حيرام
  در اسرائيل وارد بنا  و طاووس ، ميمون عاج
 دنيا ثروتمندتر   پادشاهان  از تمام سليمان23. شدند یم

   سليمان  ديدن  دنيا مشتاق  مردم تمام24. و داناتر بود
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.  بود  او داده  خدا به باشند آهی بودند تا شاهد حكمت
آمدند و با خود  ی او م  ديدن بهی ا  عده هر سال25

،  ، اسلحه ، عطريات ، لباس از طال و نقرهی هداياي
 .آوردند ی م  و قاطر برايش اسب

 هزار   و دوازده  هزار و چهار صد عرابه سليمان26
 را در   و بقيه را در پايتختی  برخ  آه  داشت اسب

  روزگار سليمان در27.  داشت ی م ديگر نگهی شهرها
 بود و   فراوان  بيابان  ريگ  مثل  نقره در اورشليم

ی  معمول و، مانند چوب سر  قيمت گرانی الوارها
 را از مصر و  سليمانی اسبها28! شد ی م مصرف
   را يكجا به  همه  سليمان آوردند و تاجران ی م قيليقيه
  بهی  مصرء عرابهک ي29. خريدند ی م عمدهی قيمتها
 صد و   قيمت  به  و هر اسب  نقره  ششصد مثقال قيمت
  نينآنها همچ. شد ی م  فروخته  نقره  مثقال پنجاه
ی و سوری  حيت  پادشاهان را بهی اضافی ها اسب
 .فروختند یم
 

  از خدا  سليمان  دور شدن علت
   به ، دل ، بغير از دختر فرعون  پادشاه سليمان
 دستور  او برخالف.   ديگر نيز بست زنان

 مانند  پرست  قومهای بت خداوند زنانی از سرزمين
 همسری   به  و حيت ، صيدون ، ادوم ، عمون موآب
 و   برحذر داشته  خود را سخت خداوند قوم.  گرفت
   هرگز وصلت پرست  قومهای بت  با اين  بود آه فرموده

پرستی   بت  را به  اسرائيل نكنند، تا مبادا آنها قوم
 و سيصد آنيز برای   هفتصد زن سليمان4و3. بكشانند

ر  را از خدا دو  سليمان  زنها بتدريج اين.  خود گرفت
 پيری رسيد بجای   سن  او وقتی به آردند بطوری آه

 خود از   و جان  دل  داود با تمام  مانند پدرش اينكه
.  بتها روی آورد  پرستش  پيروی آند به خداوند، خدايش

  ، بت  صيدونيها و ملكوم ، الهه  عشتاروت سليمان5
 خداوند  او به6. آرد  می انگيز عمونيها را پرستش نفرت
 ورزيد و مانند پدر خود داود، از خداوند پيروی  گناه
   اورشليم  در شرق حتی روی آوهی آه7.  نكرد آامل
 و  موآب انگيز  نفرت  بت  برای آموش ، دو بتخانه است

 .  ساخت انگيز عمون  نفرت مولک بت

نيز ی  اجنب  زنان از اينک هر يی  برا سليمان8
خود ی بتهای  تا آنها برا  ساخت جداگانهی ا بتخانه

 .آنندی بخور بسوزانند و قربان
، دو بار بر  اسرائيلی هر چند خداوند، خدا10و9

   آرده  بتها منع  و او را از پرستش  ظاهر شده سليمان
آرد و از او ی او از امر خداوند سرپيچی بود، ول
و 11  شد  خشمگين  خداوند بر سليمان ، پس برگشت
  و از دستورات ی عهد خود را شكست چون«: فرمود
 را از تو   نيز سلطنت  منی،نمودی  سرپيچ من
 واگذار  از زيردستانتی  يك  را به  و آن گيرم یم
 آار را در   داود، اين بخاطر پدرتی ول13و12.  آنم یم

   در زمان  بلكه دهم ی نم  تو انجام  سلطنت زمان
 داود و   بخاطر خدمتگزارم با اينحال.   پسرت سلطنت
   آه دهم ی م ، اجازه  اورشليم ام  شهر برگزيدهبخاطر
   سلطنت  اسرائيلء  قبيله از دوازدهی  بر يك  فقط پسرت
 ».آند

 
   سليمان دشمنان

بود ی  ادوم  از شاهزادگان  خداوند، حداد را آه پس14
داود ی ، وقت سالها پيش16و15.   برانگيخت بضد سليمان

 را   يوآب ردارش بود، س  آرده  را فتح  ادوم سرزمين
 ء  شده  آشته  سربازان  دفن  فرستاد تا ترتيب  ادوم به

 در   ماه  شش  و سربازانش يوآب. را بدهدی اسرائيل
   آشتار مردان  به  مدت  اين  ماندند و در طول ادوم
 غير از حداد و چند نفر  در نتيجه17. پرداختندی ادوم

  دند، همه مصر بر  او را به  آه  پدرش از درباريان
 پسر   زمان حداد در آن. ( شدند آشتهی  ادوم مردان
 شدند و   خارج از مديانی آنها پنهان18) .بودی آوچك

   ملحق  ايشان بهی ا در آنجا عده.  فرار آردند  فاران به
   مصر به پادشاه.  مصر رفتند  به  با هم شدند و همه
 . آرد  او را تأمين ، معاش  داده  و زمين حداد خانه

 و او   قرار گرفت  فرعون  حداد مورد لطف آم آم19
همسر . (دادی  زن  حداد به  خود را به خواهر زن

بدنيا ی  حداد پسر زن20) .  داشت  نام  تحفنيس فرعون
 را   گنوبت تحفنيس.  گذاشتند  او را گنوبت  نام آورد آه
   بزرگ  فرعون ، با پسران فرعونی  سلطنت در آاخ

 .آرد
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  و  داود پادشاه حداد در مصر بود شنيد آهی قتو21
   خواست  اجازه  از فرعون پس. اند  هر دو مرده يوآب
 . برگردد  ادوم تا به

   چيز آم مگر در اينجا چه«:  از او پرسيد فرعون22
 »ی؟ خود برگرد  واليت بهی خواه ی م آهی دار

 بدهيد  اجازهی  ول  ندارم آمی چيز«:  داد حداد جواب
 ».  برگردم  وطنم هب

 خدا او را برضد   آه  سليمان ديگر از دشمنانی يك23
از ی او يك.   داشت  نام  بود رزون  برانگيخته سليمان

 فرار   از نزدش  بود آه  صوبه افراد هددعزر پادشاه
   را دور خود جمع راهزنی ا  عده رزون24.  بود آرده

 هدد  ازان داود سرب آهی هنگام. آرد و رهبر آنها شد
   دمشق  با افراد خود به عزر را نابود آرد، رزون

 در  پس25.   گرفت  آنجا را بدست  و حكومت گريخت
 در   نيز آه  بر هدد، رزون ، عالوه  عمر سليمان طول
   سرسخت آرد از دشمنان ی م  حكومت سوريه
 .آمد ی شمار م  به اسرائيل

.  پيوست   بوقوع  ديگری نيز برضد سليمان شورش26
   نام  به  را يكی از افراد سليمان  شورش رهبری اين

 از شهر   پسر نباط يربعام.   داشت  بر عهده يربعام
   نام  زنی بود به  بيوه  بود و مادرش  افرايمء هَصَرد

 :  قرار است  از اين  واقعه شرح27.  صروعه
 ملو و تعمير حصار   نوسازی قلعه  سرگرم سليمان

   جوانی قوی و فعال  آه يربعام28. داود بود  شهر پدرش
 او را   سليمان  آرد، پس  را جلب  سليمان بود توجه

 .  ساخت  منسی و افرايم  منطقه  تمام ناظر آارگران
   بيرون  از اورشليم  يربعام روز آهک ي30و29
 بود، در صحرا   شيلوه  اهل آهی نبی ، اخيا رفت یم
ی اخيا. صحرا تنها بودند دو در  آن.  او برخورد به
،   تكه  دوازده  به  داشت  بر تن را آهی ا تازهی ردای نب

 :  گفت  يربعام و به31  آرد پاره
   را بردار، زيرا خداوند، خدای اسرائيل  تكه ده«
   سليمان  را از دست  اسرائيل  سرزمين من: فرمايد می
 تو   را به  اسرائيلء  قبيله  از دوازده  قبيله  و ده گيرم می
 داود و بخاطر  ولی بخاطر خدمتگزارم32!  دهم می

   شهرهای ديگر اسرائيل  را از ميان  آن  آه اورشليم
.  گذارم  را برای او باقی می ، يک قبيله ام برگزيده

 ء  الهه  و عشتاروت  است  مرا ترک گفته زيرا سليمان33
ا  عمونيه  بت  موآبيها و ملكوم  بت صيدونيها، آموش

  ، آنچه  شده  منحرف  من او از راه. آند  می را پرستش
 و   بجا نياورد و احكام  است  درست  در نظر من راآه

با 34.  نكرد  داود اطاعت  پدرش  مرا مثل دستورات
 و   احكام  داود آه ام  بخاطر خدمتگزار برگزيده اينحال

   سليمان دهم  می آرد، اجازه  می  مرا اطاعت دستورات
 را از  سلطنت35.  آند  سلطنت  را همچنان  عمرشء قيهب

 تو واگذار   را به  قبيله  و ده گيرم  می پسر سليمان
 تا در  دهم  پسر او می  را به اما يک قبيله36،  آنم می

  ام  نهاده  خود را بر آن  و اسم ام  برگزيده شهری آه
  پس37.  بماند  روشن  داود هميشه ، اجاق يعنی اورشليم

   فرمانروايی اسرائيل  بر تخت  تو را ای يربعام من
  خواهی، سلطنت  می  سرزمينی آه  تا بر تمام نشانم می
   من  قوانين  باشی و مطابق  من اگر آامًال مطيع38. آنی

   انجام  است  درست  را در نظر من رفتار آنی و آنچه
  داری،  مرا نگه  داود احكام  من ء بنده دهی و مثل

 تو را مانند   بود و خاندان  با تو خواهم  من آنوقت
 داد و آنها نيز بعد از تو بر   خواهم  داود برآت خاندان
 گناهانی   سبب ولی به39.  خواهند آرد  سلطنت اسرائيل

   داود را تنبيه  خاندان ، من  است  سرزده  از سليمان آه
 ». تا ابد ، اما نه آنم می

   را از ميان  يربعام  گرفت  تصميم  سليمان پس40
 مصر فرار  ، پادشاه  شيشق  پيش بردارد، اما يربعام

 . در آنجا ماند  سليمان آرد و تا وفات
   سليمان مرگ

 )31-29 :9  تواريخ2(
، و نيز آارها و   سليمان سلطنتی ساير رويدادها41

   شده نوشته»  سليمانی زندگ «  او، در آتاب حكمت
   بر تمام  در اورشليم  سال  چهل  مدت سليمان42.  است

مرد، او را در شهر ی وقت43.  آرد  سلطنت اسرائيل
او ی  بجا  رحبعام  آردند و پسرش  داود دفن پدرش
 . شد پادشاه

 
  اسرائيلی  شمال  قبايل شورش

 )19-1 :10  تواريخ2(
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   اسرائيلء  قبيله  زيرا ده  رفت  شكيم  به رحبعام
   بودند تا او را پادشاه ده ش در آنجا جمع

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

   پيش  اسرائيلء  قبيله  ده او در رأس.  از مصر برگشت
 بسيار  ، پادشاه پدر تو سليمان«4:   و گفت  رفت رحبعام

 نمايی  خواهی بر ما سلطنت و میاگر ت. سختگيری بود
 او سختگير نباشی و با مهربانی با   بدهی مثل بايد قول

 ».ما رفتار آنی
 بدهيد تا   فرصت  من  روز به سه«:  داد  جواب رحبعام5

 . آردند آنها نيز قبول» .  بگيرم  تصميم  باره در اين
   پدرش  قبًال مشاوران  آه  قوم سفيدان  با ريش رحبعام6
:  پرسيد  آرد و از ايشان  بودند، مشورت ليمانس
 »؟ بدهمی  جواب  چه  مردم بنظر شما بايد به«
 تو   مطيع  هميشه  مردم اينی خواه یاگر م«: گفتند7

 و آنها را   بده  جواب  ميلشان  آنها مطابق باشند، به
 ».  آن خدمت

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

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

 »؟ بدهمی  جواب ، چه سختگير نباش
:  بگو  مردم به«:  او گفتند  به  جوانش مشاوران10

!  ر استت  آلفت  از آمر پدرم منک  آوچ انگشت
   من  سختگير بود، بدانيد آه آنيد پدرم یاگر فكر م11

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

   گفته  پادشاه  رحبعام  روز، همانطور آه بعد از سه12
  رحبعام14و13.  زد او رفت ن  قوم  همراه بود، يربعام

 را  سفيدان  ريش او نصيحت.  آنها داد بهی  تند جواب
   قوم  بودند به  گفته  جوانان  و آنچه  گرفت نشنيده
 رد داد زيرا   جواب  مردم  به  پادشاه پس15.  بازگفت
  را آهی ا  آار بود تا وعده  خداوند در اين دست
 .آندی  بود، عمل ده دا  يربعام بهی نبی  اخيا ءبوسيله

   جديد به  پادشاه  ديدند آه مردمی  وقت بنابراين17و16
دهد، فرياد  ینمی  اهميت  هيچ ايشانی ها خواسته

ما با آنها !  خواهيم ی داود را نم ما خاندان«: برآوردند
.  خود برگرديمی  شهرها ، به مردمی ا!  نداريمی آار

 ». آند نت سلط  خودش  بر خاندان بگذاريد رحبعام
ک  را تر  رحبعام اسرائيلی ها ، قبيله  ترتيب  اين به

 . يهودا شد  سرزمين  پادشاه نمودند و او فقط
  ، سرپرست  ادونيرام  پادشاه بعد رحبعامی چند18

  اسرائيلی ها  قبيله را فرستاد تا بهی اجباری آارها
 او را سنگسار آردند و  اما مردم. آندی سرآش
   اورشليم  شد و به  سوار بر عرابه ه با عجل رحبعام
 بر   امروز اسرائيل ، تا به  ترتيب  اين به19.  گريخت

 . داود هستند ضد خاندان
 از   يربعام  شنيدند آه اسرائيلی ها قبيلهی  وقت پس20

   شدند و او را به  جمع ، دور هم  است مصر برگشته
 ء ه، تنها قبيل  ترتيب بدين. خود برگزيدندی پادشاه

 .داود وفادار ماندی  سلطنت  دودمان  به يهودا بود آه
 

  ینبی  شمعيا پيغام
 )4-1 :11  تواريخ2(

 رسيد، صد و هشتاد   اورشليم  به رحبعامی وقت21
 آرد تا با   جمع از يهودا و بنيامينی هزار مرد جنگ

 خود ء  زير سلطه  بجنگد و آنها را هم  اسرائيلء بقيه
 : گفتی نبی  شمعيا دا بهاما خ22. دربياورد

 يهودا و  ، پادشاه  پسر سليمان  رحبعام برو و به«24و23
 نبايد با   بگو آه  يهودا و بنيامينء  قبيله  تمام به

 آنها بگو  به.  هستند، بجنگند  برادرانشان اسرائيليها آه
   اتفاقات  اين خود برگردند؛ زيرا تمامی ها  خانه  به آه

  پس» .  است  گرفته  صورت  من  خواست مطابق
   به  مردم  بود، تمام  خداوند فرموده  آه همانگونه

 .خود برگشتندی ها خانه
 

 شود ی م  اسرائيل قومی  گمراه  باعث يربعام
   را در آوهستان  شهر شكيم  اسرائيل ، پادشاه يربعام25

ی  از چند اما پس.  شد  بنا آرد و در آنجا ساآن افرايم
  آن آرد و دری  شهر را بازساز  آن  رفته  فنوئيل به

 . گزيد سكونت
  مردم«:  با خود فكر آرد  يربعام  از آن پس27و26

 در   خداوند آهء  خانه ها به ی قربان تقديمی  برا اسرائيل
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   يابد ممكن  آار ادامه اگر اين. روند ی م  است اورشليم
ا آنند و  پيد  يهودا گرايش ، پادشاه  رحبعام  آنها به است

 ». خود سازند و مرا بكشند او را پادشاه
 خود، دو   با مشاوران  بعد از مشورت يربعام28

  الزم«:   گفت  اسرائيل  قوم  و به  از طال ساخت گوساله
 بدهيد و   زحمت  خودتان  خدا به پرستشی  برا نيست
  ها خدايان  گوساله ، اين اسرائيلی ا.  برويد  اورشليم به

   شما را از اسارت  اينها بودند آه ند، چونشما هست
 »!مصريها آزاد آردند

  ئيل  را در بيت  شكل های گوساله  مجسمه او يكی از اين29
   شد قوم  امر باعث اين30.   و ديگری را در دان گذاشت
 بروند و   و دان ئيل  بيت  آنها به  برای پرستش اسرائيل
ها نيز   روی تپه عاميرب31. پرستی شوند  بت  گناه مرتكب
   آاهن الويان ء  قبيله از  و بجای اينكه هايی ساخت بتخانه
   عادی آاهنانی برای اين  مردم  آند از ميان تعيين

 . نمود ها انتخاب قربانگاه
   هر ساله ها را آه  عيد خيمه تاريخی  حت يربعام33و32

   ماه  روز پانزدهم شد، به ی م  گرفته در يهودا جشن
  رفت ی م ئيل  بيت  روز به او در اين* . تغيير داد تمهش

  قربانگاهی  بود رو  ساخته آهی هاي گوسالهی و برا
 از  در ضمن. سوزانيد یآرد و بخور م یمی قربان

  اينی ها بودند برا تپهی  رو آهی هاي  بتخانه آاهنان
 .آرد ی م  استفاده جشن

 
 از يهودای نبک ي

   آنار قربانگاه  پادشاه يربعامی روز وقتک ي
ی نبک آند، يی  بود تا قربان  ايستاده ئيل بيت

ک  او نزدي  بود به  دستور خداوند از يهودا آمده  به آه
:   گفت  قربانگاه  به  خداوند خطاب  فرمان او به2. شد
  فرمايد آه ی، خداوند م قربانگاهی ، ا قربانگاهی ا«

شود و  یود متولد م دا  يوشيا در خاندان  نام بهی پسر
سوزانند،  ی در اينجا بخور م ها را آه  بتخانه آاهنان

ی  رو انسانی آند و استخوانها یمی تو قربانی رو
  اين«:  آرد  اضافه سپس3» !سوزاند ی تو م آتش

                                                 
 ها درست يک ماه قبل از اين تاريخ برگزار می عيد خيمه  *

 .34: 23نگاه کنيد به الويان . شد

   اطراف  به  خواهد شد و خاآسترش  شكافته قربانگاه
  جانب از  گويم ی م  خواهد گرديد تا بدانيد آنچه پراآنده

 »! خداوند است
 خود  را شنيد دستی  نب سخنانی  وقت  پادشاه يربعام4

.  دستور داد او را بگيرند  او دراز آرده را بطرف
ک  بود، خش  دراز شده  همانطور آه  پادشاه دستی ول

!  بدهد  خود را حرآت  دست  نتوانست شد بطوريكه
  ستر آن شد و خاآ  شكافته  هم ، قربانگاه  موقع در اين5
ی  نب  آن  همانطور آه  شد، درست  پراآنده  اطراف به
 . بود  خداوند گفته  فرمان به
ی  دعا آن تمنا دارم«:  گفتی  نب  آن  به  پادشاه يربعام6

   حالت  مرا به دستی خود بخواهی و از خداوند، خدا
 ». برگرداند اول
   حالت  به  پادشاه  او نزد خداوند دعا آرد و دست پس
   من  آاخ به«:  گفتی  نب  به  پادشاه آنگاه7.   برگشت اول

 ». بدهمی  تو پاداش  به خواهم یم. بخورک بيا و خورا
   آاخ اگر حتی نصف«:   گفت  پادشاه  نبی به ولی آن8

در .  آيم  تو نمی  بدهی همراه  من سلطنتی خود را به
ا خداوند زير9؛  نوشم  می  آب  و نه خورم  می  نان اينجا نه

   بخورم  نان  نه  تا وقتی در اينجا هستم  آه  فرموده  من به
 يهودا   به ام  آمده  و حتی از راهی آه  بنوشم  آب و نه

 . ديگری رهسپار يهودا شد  او از راه پس10» ! برنگردم
  ئيل پير بيتی نب
.  نبی پيری زندگی ميكرد ئيل  در شهر بيت  زمان در آن11

 او خبر دادند و گفتند   وارد به  نبی تازهء ه دربار پسرانش
نبی پير 12.   است  گفته  چه  پادشاه  و به  آرده  چه آه

   راهی را آه پسرانش» ؟  رفت  راه او از آدام«: پرسيد
 . دادند  نشان  پدرشان  بود، به  نبی رفته آن
  پسران» ! آنيد  مرا آماده زود االغ«:  پيرمرد گفت13

،   حاضر آردند و او سوار شده  برايش را او االغ
   بلوط درختک  و او را زير ي رفتی  نب  آن بدنبال14

ی  نب آيا تو همان«:  از او پرسيد پس.   يافت نشسته
 »ی؟يهودا هست

 ».  هستم  خودمی،بل«:  داد جواب
 بيا تا با  ام  خانه  به  من همراه«:   او گفت پير بهی نب15
 ». بخوريمی  خوراآ هم

13
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،   بيايم توانم ی نم ، من نه«:   گفت اما او در جواب17و16
ی  چيز ئيل  در بيت  آه  دستور داده  من  خداوند به چون
   به ام  آمده آهی  راه از آنی  و حت  و ننوشم نخورم
 ».  برنگردم خانه

 و  هستمی  تو نب  مثل  هم من«:   او گفت پيرمرد به18
 تو را پيدا   آه  داده غام خداوند پي از جانبی ا فرشته
» .  بدهم  و آب  تو نان  و به  ببرم  خانه  و با خود به آنم

 . گفت ی م اما او دروغ
   آنء  شهر برگشتند و او در خانه  به  دو با هم  آن پس19
 آنها هنوز بر  در حاليكه20. خوردک پير خورای نب

 ی نب  آن  خداوند به از جانبی  بودند پيغام سر سفره
خداوند «:  يهودا گفتی  نب  به و او هم22و21 پير رسيد

و ی آردی  از دستور او سرپيچ  چون فرمايد آه یم
  و آبی  نخور  بود نان  تو گفته  به آهی در جاي
  ء جنازه  بنابراينی، نوشيد و آبی  خورد  نانی،ننوش

 »! نخواهد شد  دفن  اجدادت تو در گورستان
يهودا را ی  نب پير، االغی  غدا، نب بعد از صرف23

  در بينی  سفر نمود؛ ولء و او را روانه25و24  آرد آماده
  آهی آسان.  او برخورد و او را دريد بهی ، شير راه

  يهودا را در وسطی  نبء گذشتند، جنازه ی م  راه از آن
   به پس.  را در آنار او  ديدند و شير و االغ راه
  آرد، آمدند و به یمی ندگ ز پير در آنی  نب  آه ئيل بيت
 . خبر دادند مردم

:  پير رسيد او گفتی  نب  گوش  خبر به اينی وقت26
 خداوند   از فرمان  آه استی  نب  آنء  جنازه اين«

 شير را فرستاد تا   آن  خداوند هم پس. آردی سرپيچ
 ». شد  خداوند آشته  آالم او مطابق. او را بدرد

   مرا آماده زود االغ«:  فت خود گ  پسران بعد او به27
 و  او رفت28.  آردند  را آماده آنها االغش» .آنيد
 هنوز   شير و االغ را پيدا آرد و ديد آهی  نب  آنء جنازه

 بود   جسد را خورده شير نه. اند در آنار جسد ايستاده
  به  و گذاشت  االغی  را رو  جنازه پس29.  را  االغ و نه

  ، او را دفن آردهی وگوار س شهر آورد تا برايش
   خاندان يهودا را در قبرستانی  نبء او جنازه30. نمايد

ی ا«: ، گفتند  گرفته او ماتمی بعد برا.  آرد خود دفن
 »...برادری ا... برادر

  منی وقت«:   خود گفت  پسران پير بهی  نب آنگاه31
 در  منی  آنيد تا استخوانها  قبر دفنم ، در همين ُمردم
   او به هر چه32. بماندی  نب اينی  استخوانهاآنار
ی ها  و بتخانه ئيل  بيت  قربانگاهء  خداوند درباره فرمان
 ». خواهد شد ، حتمًا واقع  گفت سامرهی شهرها

ی ، با وجود اخطار نب  اسرائيل ، پادشاه و اما يربعام33
ی  برا  و همچنان  بد خود برنگشت يهودا از راه

   تعيين آاهنی  عاد  مردم  ميانخود ازی ها بتخانه
 شود   آاهن خواست ی م  هر آه آرد، بطوريكه یم

   گناه اين34. آرد ی م منصوبی  آاهن  او را به يربعام
 او   خاندان تمامی  نابود  به  سرانجام  بود آه يربعام

 .منجر شد
 

  يربعامی  نابودء دربارهی پيشگوئ
  بيمار ادشاه پ  روزها ابيا پسر يربعام در آن
 را  ات قيافه«:   گفت  همسرش  به يربعام2. شد

   اخيای نبی آه  تا آسی تو را نشناسد و پيش تغيير بده
   من  به  آه  آسی است او همان.  برو  است در شيلوه

  ، يک آوزه  نان ده3.  شوم  می  پادشاه  قوم  بر اين  آه گفت
  از او بپرس ببر و   برايش  آلوچه  و مقداری هم عسل
 »؟ شود يا نه  می  آيا فرزند ما خوب آه

ی نبی  اخياء  خانه  افتاد و به  راه  به  همسر يربعام پس4
 بود و  پير شدهی نبی اخيا.  بود رسيد  در شيلوه آه

   بود آه  او گفته اما خداوند به5. ديد ی نم چشمانش
 آيد تا ی ديدار او م  به  مبدلء  در قيافه ملكهی بزود

 آند،  سؤالی  از و  پسر بيمارش  وضعء درباره
   ملكه  به  بود آه گفتهی نبی  اخيا  به خداوند همچنين

 . بگويد چه
:   در شنيد گفت او را دمی پای اخيا صدای  وقت پس6
 را تغيير  ات چرا قيافه!  شو  داخل همسر يربعامی ا«

  سپس7» !  دارم برايتی  خبر ناخوشايند  منی؟ا داده
  قومی  خداوند، خدا  را از جانب  پيغام خيا اينا

  من«:  برساند  يربعام  شوهرش  او داد تا به  به اسرائيل
ی  پادشاه  تا به  آردم  انتخاب  مردم را از ميان تو

 تو   و به  داود گرفتم  را از خاندان سلطنت8 .یبرس
   اطاعت  داود از دستوراتم  منء  بنده ؛ اما تو مثل دادم
  آرد و آنچه یمی  مرا پيرو  قلب  او از صميم.یكردن
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  تو از تمام9. داد ی م  انجام پسنديدم ی م  من را آه
 بتها ی؛آردی  بيشتر بد  از خودت پادشاهاِن پيش

ها   گوساله  اين و با ساختنی  شد پرست و بتی ساخت
  پس10. ی نمود و مرا خشمگينی  رو گردانيد از من
 و   پسران  و تمام فرستم ی تو بال م  بر خاندان  هم من

 آزاد، نابود   اسير و چه  را، چه  خاندانت مردان
   حيوانات  را از آثافت  طويله همانطور آه.  آنم یم
ک  تو پا  را از خاندان  زمين  هم آنند، من یمک پا

 در   تو هر آه  از خاندان بطوريكه11.  آرد خواهم
 در  د و هر آهخورن یشهر بميرد، سگها او را م

  من. خورند ی را م صحرا بميرد، الشخورها جسدش
 ». گويم ی را م  اين  خداوند هستم آه
 برخيز و  اآنون«:   گفت  همسر يربعام  اخيا به سپس12
   شهر برسد پسرت  به پايتی وقت.  برو ات  خانه به

،  آردهی او عزاداری  برا  اسرائيل تمام13. خواهد مرد
  ءخانوادهی  اعضا از تمامی ول. واهند آرد خ او را دفن
شود؛  ی م  در قبر دفن  آه استی  تنها آس  اين يربعام

 در  اسرائيلی  خداوند، خدا آهی زيرا تنها فرد خوب
.   است  بچه بيند همين ی م  يربعامء  خانواده تمام

   انتخاب اسرائيلی برای  ديگر خداوند پادشاه14
. برد ی م از بينی  را بكل ام يربع  خاندان آند آه یم

   مثل  خواهد داد آه  تكان  را چنان خداوند اسرائيل15
خداوند .  بلرزد  است  رودخانه  در مسير آب آهی علف

   اجدادشان  به  آه  خوب  سرزمين  را از اين اسرائيل
 رود  آند و آنها را در آنطرف ی م  آن ، ريشه بخشيده
  پرستيشان  آنها با بتسازد، زيرا ی م  آواره فرات

   سبب  به خداوند همچنين16.  آوردند  خشم خداوند را به
 را   آشاند ايشان  گناه  را به  اسرائيل  آه  يربعام گناه
 ». خواهد گفتک تر
   اينكه بمحض.   بازگشت  ترصه  به  يربعام  زن پس17
.  مرد رسيد، پسرشی  سلطنت  آاخء  آستانه او بهی پا

  فرمودهی نبی  اخياء  خداوند بوسيله  آههمانطور18
   آردند و در سراسر اسرائيل بود، پسر را دفن

 . گرفتند  ماتم برايش
  دورانی  جنگها و ساير رويدادها  وقايع شرح19

   پادشاهان تاريخ «  در آتاب يربعامی فرمانرواي
   و دو سال  بيست يربعام20.   است  شده نوشته»  اسرائيل

   زمام  ناداب  او، پسرش د و بعد از مرگ آر سلطنت
 .  گرفت امور را در دست

 
  در يهودا  رحبعام سلطنت

 )15 :12 -5 :11  تواريخ2(
   بود آه سالهک  و ي ، چهل ، پسر سليمان رحبعام21

   نعمه  و نامش  عمون  اهل مادرش.  يهودا شد پادشاه
ساير    خداوند از ميان آهی ، شهر او در اورشليم. بود

   را بر آن  بود تا اسمش  برگزيده اسرائيلی شهرها
 ء در دوره22.  آرد  سلطنت  سال  هفده  مدت بگذارد به
   خداوند گناه  به  يهودا نسبت  او، مردم سلطنت

   از اجدادشان بيشی  خود حت ورزيدند و با گناهان
 و  هر تپهی آنها رو23.  آردند خداوند را خشمگين

و 24 ها ساختند سبز، بتها و بتخانه  زير هر درخت
  مردم.  دادند  رواج  را در سراسر اسرائيل  لواط گناه

  شدند آهی خدانشناسی  قومها  همان  مثل يهودا درست
 . بود  رانده  بيرون  آنعان خداوند آنها را از سرزمين

  پادشاه ( ، شيشق  رحبعام  سلطنت  پنجم در سال25
.  نمود  را تصرف  برد و آن  حمله  اورشليم به) مصر

را ی  سلطنت  خداوند و آاخ ءخانهی ها او خزانه26
   سليمان طال را آهی  سپرها  آرد و تمام غارت
   رحبعام  از آن پس27.  يغما برد  بود، با خود به ساخته
   آاخ نگهبانانی طال، برای سپرهای  جا  به پادشاه

   به شاه پاد هر وقت28.  ساختی مفرغی خود، سپرها
   او سپرها را بدست ، نگهبانان رفت ی خداوند مء خانه
   به ، آنها را دوباره  مراسم  از پايان گرفتند و پس یم

 .گرداندند یبرمی  نگهبان اتاق
   در آتاب  رحبعام  سلطنت ديگر دورانی رويدادها29
  در تمام30.   است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ«

.  بود  جنگ  او و يربعام  بين  رحبعام ت سلطن دوران
 در ی، سلطنت  مرد، او را در آرامگاه رحبعامی وقت31

 ء  نعمه مادر رحبعام. ( آردند  دفن شهر اورشليم
او بر ی  ابيا بجا  پسرش  از رحبعام پس.) بودی عمون
 . نشستی  پادشاه تخت

 
  ابيا در يهودا سلطنت

 )1 :14 -1 :13  تواريخ2(
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  ، پادشاه  يربعام  سلطنت  سال جدهميندر ه
   سال  يهودا شد و سه ، ابيا پادشاه اسرائيل

 دختر  مادر او معكه.  آرد  سلطنت در اورشليم
بود و ی  مرد فاسد ابيا نيز مانند پدرش3.  بود ابشالوم
 خداوند وفادار   به  نسبت  نبود آه  داود پادشاه مثل
  آهی د بخاطر نظر لطف، خداون اما با وجود اين4. باشد
  بخشيد تا سلطنتی  ابيا پسر ، به  جد او داود داشت به

 داود  چون5؛  برقرار بماند  داود در اورشليم دودمان
. نمود ی خداوند رفتار م  ميل  عمر خود مطابق در تمام

نكرد، بجز در ی  خداوند سرپيچ او از دستورات
 .یحيتی مورد اوريا

 و يهودا   اسرائيل  ابيا، بين  سلطنت  سال  سه درطول6
 ابيا در  ديگر سلطنتی رويدادها7.  بود  جنگ هميشه
.   است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « آتاب

 آردند و   دفن ابيا مرد، او را در اورشليمی وقت8
 . شد او پادشاهی  آسا بجا پسرش

 
  آسا در يهودا سلطنت

 )6 :16 -16 :15  تواريخ2(
، آسا   اسرائيل  پادشاه  يربعام  سلطنت  سال ستميندر بي9

   در اورشليم سالک  و ي او چهل10.  يهودا شد پادشاه
   دختر ابشالوم  او معكه مادر بزرگ.  آرد سلطنت

 خداوند   ميل  جد خود داود، مطابق  مثل او هم11. بود
آردند از  یمی  لواط را آهی افراد12. آرد یرفتار م
   پدرش را آهی  بتهاي  آرد و تمام اخراج خود  سرزمين
 خود  مادر بزرگی حت13.  آوبيد  بود، درهم برپا آرده

  پرستيد، از مقام ی م  بت  اينكه  سبب  را به معكه
 ء  و در دره  او را شكست برآنار آرد و بتی ا ملكه

ی باالی ها  بتكده هر چند آسا تمام14.  سوزانيد قدرون
ی  زندگ  نبرد، اما در تمام يناز بی ها را بكل تپه

 . خداوند وفادار ماند  به  نسبت خويش
   وقف  خود و پدرش را آهی ا آسا اشياء طال و نقره15

 .  خداوند گذاشتء  بودند، در خانه  خداوند نمودهء خانه
  هميشه   اسرائيل  يهودا و بعشا، پادشاه آسا، پادشاه16

  ا، پادشاهبعش17.  بودند  جنگ با يكديگر در حال
 را بنا آرد   يهودا لشكر آشيد و شهر رامه  به اسرائيل

.  وآمد آند  يهودا رفت نزد آسا، پادشاهی تا نگذارد آس

   طال و نقره  ديد، هر چه  را چنين  وضع آسا چون18
بود ی  سلطنت  خداوند و آاخ خانهی ها در خزانه

   به  سوريه بنهدد، پادشاهی  برا  پيام ، با اين گرفته
 : فرستاد دمشق

 طال و  اين.   متحد شويم  با هم  پدرانمان بيا مثل«19
پيوند .  بپذير  از من فرستم ی م  برايت  را آه نقره
 تا   آن  قطع  اسرائيل خود را با بعشا، پادشاهی دوست

 ». شود  خارج او از قلمرو من
   اسرائيل  خود به  آرد و با سپاهيان بنهدد موافقت20

،   معكه  بيت ، آبل ، دان عيونی  برد و شهرها حمله
. را تسخير آردی  و سراسر نفتال  جليلء  درياچهء ناحيه

   دست رامهی  بناء را شنيد، از ادامه بعشا اينی وقت21
 سراسر   آسا به آنگاه22.   بازگشت  ترصه آشيد و به
 استثنا بيايند   بدون  مردانء  همه  فرستاد آه يهودا پيغام

  رامهی بنای  بعشا برا را آهی سنگها و چوبهايو 
، شهر   مصالح آسا با اين. ، ببرند برد برداشته یبكار م
 . را بنا نهاد  و شهر مصفه  بنيامين  در زمين  واقع جبع

 و  فتوحاتی  آسا، يعن سلطنتی  رويدادهاء بقيه23
 در  ، همه  ساخته را آهی  شهرهاي او و نامی آارها
آسا .   است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان ختاري « آتاب

ی وقت24. مبتال شدی  پا درد سخت بهی پيری در سالها
 در شهر ی، سلطنت  آرد، او را در آرامگاه فوت

   به  يهوشافاط بعد از او پسرش.  آردند  دفن اورشليم
 .يهودا رسيدی  پادشاه مقام

 
   در اسرائيل  ناداب سلطنت

، پسر   يهودا، ناداب  آسا پادشاه ت سلطن  دوم در سال25
.  آرد  سلطنت  شد و دو سال  اسرائيل ، پادشاه يربعام

 ورزيد و   خداوند گناه  به  نسبت  پدرش او نيز مثل26
 . آشاند  گناه  را به اسرائيل

   يساآار برضد نادابء بعشا پسر اخيا از قبيله27
  جبتون خود شهر   با سپاه  ناداب  و هنگامی آه برخاست
آرد   می  بود محاصره  يكی از شهرهای فلسطين را آه

   سلطنت  سال بعشا در سومين28.   را آشت بعشا ناداب
   سلطنت  بر تخت  يهودا، بجای ناداب آسا پادشاه
   رسيد تمام  قدرت او وقتی به29.   نشست اسرائيل
   حتی يک نفر هم ، بطوريكه  را آشت  يربعام فرزندان
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 چيزی بود   همان  درست اين.  نماند  او زنده ناز خاندا
زيرا 30 بود؛   اخيای نبی خبر دادهء  خداوند بوسيله آه

 را   اسرائيل  ورزيد و تمام  خداوند گناه  به  نسبت يربعام
 را   اسرائيل  آشاند و خداوند، خدای قوم  گناه به

 . نمود خشمگين
   پادشاهان تاريخ «  در آتاب  ناداب  سلطنت جزييات31

 يهودا و   آسا، پادشاه بين32.   است  شده نوشته»  اسرائيل
 . بود  جنگ  هميشه  اسرائيل بعشا، پادشاه

 
   بعشا در اسرائيل سلطنت

 يهودا، بعشا بر   آسا پادشاه  سلطنت  سال در سومين33
   در ترصه  و چهار سال  شد و بيست  پادشاه اسرائيل
 خداوند   به  نسبت  يربعام او نيز مثل34.  آرد سلطنت

 . آشاند  گناه  را به  ورزيد و اسرائيل گناه
 

 را   پيغام  اين فرمود آهی  ييهو نب خداوند به
بلند ک خای تو را از رو«2: بعشا بدهد  به

؛ اما تو   رساندم  خود اسرائيل  قوم  سلطنت  و به آردم
ی  آشانيد ه گنا  مرا به و قومی  ورزيد  گناه مانند يربعام

  پس3.  نمودند  مرا خشمگين و آنها نيز با گناهانشان
.  آنم ی نابود م  يربعام  خاندان  تو را مثل تو و خاندان

 در شهر بميرد، سگها او را   تو آنكهء از خانه4
 در صحرا بميرد، الشخورها او را  خورند و آنكه یم
 »!خورند یم
 شد،   فرستاده بعشا و خاندانشی  برا  پيغام اين7و6و5

آور   و شرم زشتی  با آارها زيرا او مانند يربعام
   بود و نيز خاندان  آرده خود خداوند را خشمگين

بعشا مرد او را در ی وقت.  بود  برده  را از بين يربعام
.  شد او پادشاهی  بجا  ايله  آردند و پسرش  دفن ترصه
 و  فتوحاتی  بعشا، يعن سلطنتی  رويدادهاء بقيه

»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « او در آتابی آارها
 .  است  شده نوشته

 
   در اسرائيل  ايله سلطنت

 يهودا،   آسا پادشاه  سلطنت  سال  و ششمين در بيست8
دو   و  نشست  اسرائيل  سلطنت  پسر بعشابرتخت ايله
ی  فرمانده آهی زمر9.  آرد  سلطنت  در ترصه سال

 او  ، عليه  داشت را بعهدهی تسلطنی ها از عرابهی نيم
، در   در ترصه  پادشاه  ايله روز آهک ي.  چيد توطئه
   ارصا، وزير دربار خود، بر اثر نوشيدنء خانه
   شد و به وارد خانهی زمر10،  بود  شده  مست شراب
 و   در بيست  واقعه اين.   آرد و او را آشت  حمله ايله

  از آن.  داد يهودا رخ   آسا پادشاه  سلطنت  سال هفتمين
 . آرد  اعالم  اسرائيل خود را پادشاهی  زمر تاريخ

ی ، اعضا  نشست  سلطنت بر تختی زمری وقت11
مرد از ک يی  آرد و حت  عام  بعشا را قتل خاندان

.   نگذاشت  بعشا را زنده  و دوستان خويشاوندان
ی  ييهو نب  خداوند توسط  بعشا آه فرزندانی نابود12

 بعشا و   بود آه  سبب  اين به13،  بود خبر دادهقبًال 
   را به اسرائيل ی، بن  ورزيده  گناه  ايله پسرش

 خداوند را   خشم  ترتيب  اين آشاندند و بهی پرست بت
   در آتاب  ايله سلطنتی  رويدادهاء بقيه14. برانگيختند

 .  است  شده نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ«
 

  ر اسرائيلدی  زمر سلطنت
   آسا پادشاه  سلطنت  سال  و هفتمين زمری در بيست15

   روز در ترصه  هفت  شد و فقط  اسرائيل يهودا، پادشاه
 ء  آماده  آه  اسرائيل زيرا وقتی سپاهيان16.  آرد سلطنت
  ، شهر فلسطينيها بودند، شنيدند آه  جبتون  به حمله

 سردار  ، عمری را آه  است  را آشته زمری، پادشاه
  عمری بيدرنگ17.  خود ساختند  بود همانجا پادشاه سپاه

   را محاصره  و آن  برگشت  ترصه با نيروهای خود به
  ، به  شده  شهر محاصره زمری وقتی ديد آه18. آرد
او خود نيز .  زد  را آتش  و آن  سلطنتی رفت  آاخ داخل

  او مانند يربعام19.   سوخت های آتش  شعله در ميان
   گناه  را به  ورزيد و اسرائيل  خداوند گناه  به نسبت
 او   شورش  زندگی زمری و شرح  وقايع بقيه20. آشاند

 .  است  شده نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ « در آتاب
 

  در اسرائيلی  عمر سلطنت
. افتادی  دو دستگ  اسرائيل  مردم  روزها بين در آن21
از  ديگری بودند و نيمی مر طرفدار ع از مردمی نيم
  سرانجامی ول22. آردند یمی  پشتيبان پسر جينتی تبن
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 شد و  آشتهی تبن. پيروز شدندی  عمر طرفداران
 . رسيد  سلطنت بهی عمر

 يهودا،   آسا پادشاه  سلطنت  سال و يكمينی در س23
   سلطنت  سال  شد و دوازده  اسرائيل پادشاهی عمر
   را در ترصه  سال ، شش ال س  دوازده از اين. آرد

   نام بهی  را از شخص  سامره ءاو تپه24.  آرد سلطنت
  آنی روی  خريد و شهر  هفتاد آيلو نقره سامر به
ی عمری ول25.   گذاشت  را سامره  آن  و نام ساخت
.  ورزيد  خداوند گناه  به  نسبت  قبل  از پادشاهان بيش

   و قوم  پرداخت  بت  پرستيدن  به او مانند يربعام26
   خشم  وسيله  اين آشاند و بهی  گمراه  را به اسرائيل

  بقيه27.   را برانگيخت اسرائيلی خداوند، خدا
  در آتابی  عمر  و فتوحات سلطنتی رويدادها

ی وقت28.   است  شده نوشته»   اسرائيل  پادشاهان تاريخ«
   آردند و پسرش  دفن مرد او را در سامرهی عمر
 . شد او پادشاهی بجا  اخاب

 
   در اسرائيل  اخاب سلطنت

 يهودا،   آسا پادشاه  سلطنت  سال و هشتمينی در س29
 در   و دو سال  شد و بيست  اسرائيل  پادشاه اخاب
   قبل  از پادشاهان  بيش اخاب30.  آرد  سلطنت سامره
   يربعام  مثل  فقط او نه31.  ورزيد  خداوند گناه  به نسبت
  ، پادشاه  دختر اتبعل  با ايزابل  شد، بلكه گناه  مرتكب
 صيدونيها را   بعل  آرد و بت  نيز ازدواج صيدون

  او در سامره32.  آرد  سجده پرستيد و در برابر آن
بعد 33،   ساخت بعلی  برا قربانگاهک  و ي بتخانهک ي
 خود   اعمال  و با اين ديگر پرداختی  بتها  ساختن به

   از او در اسرائيل  قبل آهی شاه از هر پاد بيش
 را  اسرائيلی  بود، خداوند، خدا  آرده سلطنت
 . نمود خشمگين

   نام  به ئيل از بيتی  او مرد  سلطنتء در دوره34
ی اما وقت.  بنا آرد ، شهر اريحا را دوباره ئيل یح

 مرد و   ابيرام نهاد، پسر بزرگش ی را م آنی ها پايه
،   را آار گذاشت هايش  و دروازه آرد  را تمام آنی وقت

 خداوند   لعنت  سبب  به اين.  مرد  سجوب پسر آوچكش

   شده  اعالم  پسر نون يوشع   توسط بر اريحا بود آه
 * .بود

 
  یايليا و خشكسال
ی  از اهال  ايليا آه  نام بهی نبک يی روز
  به«:   گفت  پادشاه  اخاب جلعاد بود، به یتشب
ی  خداي  همان بهی ، يعن  اسرائيلء زندهی خداوند، خدا

   و باران  شبنم  تا چند سال  آه  قسم آنم ی م  خدمتش آه
 ».  آنم  درخواست  من  نخواهد آمد مگر اينكه بر زمين

   مشرق برخيز و بطرف«3:  ايليا فرمود  خداوند به پس2
 خود را   رود اردن ، در شرق برو و آنار نهر آريت

   و خوراآی را آه  نهر بنوش ر آنجا از آبد4.   آن پنهان
 ».آورند، بخور  برای تو می  من  فرمان آالغها به

 آرد و در آنار نهر   دستور خداوند عمل ايليای نبی به5
 و   نان  آالغها برايش  و شام هر صبح6.  شد  ساآن آريت
اما چندی 7. نوشيد  نهر می آوردند و او از آب  می گوشت

 . نهر خشكيد  باران ودن نب بعد بعلت
 

   صرفه  زن بيوه
 شهر  برخيز و به«9:  ايليا فرمود  خداوند به آنگاه8

 برو و درآنجا   است شهر صيدونک  نزدي  آه صرفه
  ام دستور دادهی  زن  بيوه  در آنجا به من.  شو ساآن
 ». سازد تو را فراهمک خورا

 ء  دروازه بهی وقت.   رفت  صرفه  ايليا از آنجا به پس10
   آردن  جمع  مشغول را ديد آهی  زن شهر رسيد، بيوه

  آنی وقت11.   خواست آبی ايليا از او آم.   است هيزم
 بياورد، ايليا او را صدا زد و   افتاد تا آب  راه  به زن
 ». بياور  هم  نان لقمهک  ي آنم ی م خواهش«:  گفت

   قسم ات هزندی  خداوند، خدا به«:   گفت  زن اما بيوه12
  فقط! شود ی پيدا نم  هم  نان تكهک يی  حت ام  در خانه آه
   در ته روغنی  و مقدار آم  آرد در ظرف مشتک ي

  آردم ی م  جمع هيزمی  آم  هم االن.   است  مانده آوزه
ی  غذا  آخرين اين.   بخورم  و با پسرم  بپزم  نان تا ببرم

  خواهيم ی از گرسنگ ما خواهد بود و بعد از آن
 ».مرد

                                                 
 .26: 6نگاه کنيد به يوشع    *
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.  را بپز برو وآن!   نباش نگران«:   او گفت ايليا به13
   بپز و پيش منی برای  آوچك  آرد نان ، از آن اما اول

   نان  و پسرت خودتی  برا  آنء  بياور، بعد با بقيه من
تا : فرمايد ی م اسرائيلی زيرا خداوند، خدا14 .بپز
 تو  آرد و روغن،   نبارانم  بر زمين  باران آهی وقت
 ». نخواهد شد تمام

از .  آرد  ايليا عملء  گفته  و مطابق  رفت  زن بيوه16و15
   آرد و روغن  بعد، آنها هر چقدر از آن  به آن

 خداوند  شد، همانطور آه ی نم آردند تمام ی م مصرف
 . بود  ايليا فرموده توسط

.  بيمار شد  زن  بيوه روز پسر آنک ي.  گذشتی مدت17
 ايليا   به زن18.  مرد  او بدتر و بدتر شد و عاقبت الح

 بر سر   آه استی  بالي  چه مرد خدا، اينی ا«:  گفت
   گناهانم  سبب تا بهی ا  اينجا آمده  آيا بهی؟ آورد من

 »ی؟ را بكش پسرم
 ايليا  آنگاه» .  بده  من  را به پسرت«:   او گفت ايليا به19

   خودش آهی ، جاي الخانه با  و به  را برداشت جنازه
. بستر خود خواباندی آرد برد و او را رو یمی زندگ

خداوند، ی ا«:  دعا آرد بلند چنينی  با صدا سپس20
   زن  بيوه  بال را بر سر اين ، چرا اين منی خدا
   داده  پناه اش  مرا در خانه  چرا پسر او را آهی؟آورد
 »ی؟، آشت است

 پسر دراز آشيد و  ءجنازهی  بار رو  ايليا سه سپس21
  آنم ی، از تو تمنا م منی خداوند، خدای ا«: دعا آرد

 »!ی آن  پسر را زنده  اين آه
.  آرد ايليا را شنيد و پسر را زندهی خداوند دعا22
   آورد و به  پايين  ايليا پسر را از باالخانه آنگاه23

 »!  است  زنده ، پسرت  آن نگاه«:   داد و گفت مادرش
مرد ی  تو براست  آه  فهميدم االن«:   گفت  زن يوهب24

 خداوند  از جانبی گوي ی م و هرچهی خدا هست
 »! است

 
  بعلی ايليا و انبيا

 روزک  يی، خشكسال  سال در سومين
   پادشاه نزد اخاب«:  ايليا فرمود خداوند به

» ! فرستم ی م بارانی  بزود  من  او بگو آه برو و به
  ، در شهر سامره  وقت در اين.  شد وانه ايليا ر پس2

 . بود  رسيده  اوج بهی  قحط شدت
   نام ، شخصی بود به  امور دربار اخاب سرپرست4و3

  يكبار وقتی ملكه.  بود عوبديا مردی خدا ترس. (عوبديا
 آند،  عام   انبيای خداوند را قتل  تمام خواست  می ايزابل

 دو غار   درون پنجاه  عوبديا صد نفر از آنها را پنجاه
 .)داد  می  و آب  نان  ايشان  آرد و به پنهان

  ما بايد تمام«:   عوبديا گفت  به  پادشاه اخاب5
ی  تا شايد آم ها و نهرها را بگرديم چشمهی ها آناره
از اسبها و ی  اقًال بعض  و بتوانيم  پيدا آنيم علف

ی اح آنها نو پس6» .  داريم  نگه  را زنده قاطرهايمان
 از   آردند و هر آدام  خود تقسيم مورد نظر را بين

 . رفتند راه  کي
!  او برخورد  ايليا به  بود ناگهان عوبديا در راهی وقت7

ک  خا او بهی  پا  و پيش عوبديا ايليا را فورًا شناخت
 خود   ايليا، آيا واقعًا اين سرور منی ا«:  افتاد و گفت

 »ی؟تو هست
   من  بگو آه  اخاب  برو به.یبل«:  داد ايليا جواب8

 ». اينجا هستم
ی  گناه  چه ، مگر من سرورمی ا«:  عوبديا گفت9

   آشتن  به  اخاب مرا بدستی خواه ی م  آه ام آرده
   پادشاه ، اخاب  قسم ات زندهی  خداوند، خدا به10ی؟ بده
ک  ممال  تمام  خود را به تو مأمورانی جستجوی برا

   او گفته  به آهی در هر مملكت.   است  فرستاده جهان
   مملكت  آن ، او از پادشاه شد ايليا در آنجا نيست یم
  حال11. گويد ی را م  حقيقت  بخورد آه  قسم خواست یم

 ايليا   آه  او بگويم  و به  بروم  اخاب پيشی گوي یتو م
 تو   از پيش  اينكه  بمحض ترسم یم12!  در اينجاست

ی  تو را از اينجا بردارد و بجا خداوند ، روح بروم
ی  جستجو  به  پادشاه اخابی  وقت آنگاه. ببردی ديگر
.   اينجا بيايد و تو را پيدا نكند، مرا خواهد آشت تو به
ی  خدمتگزار وفادار  عمرم  در تمام  من آهی دان یتو م
   سرورم  به  را هيچكس آيا اين13.  ام خداوند بودهی برا

ی  انبيا ء همه خواست ی م  ايزابل كهملی  وقت  آه نگفته
 صد نفر از آنها را در   چگونه خداوند را بكشد، من

   و به  آردم در دو غار پنهانی  نفر  پنجاهء دو دسته
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 و   بروم آهی گوي ی تو م حال14؟   دادم  و آب  نان ايشان
 آار خود را  ؟ با اين  ايليا اينجاست  آه  بگويم  پادشاه به
 ». داد  خواهم  آشتن به
   آه قادر متعالی ، خدا  خداوند زنده به«:  ايليا گفت15

   اخاب  امروز خود را به  آه ، قسم آنم ی م خدمتش
 ». داد  خواهم نشان

 ايليا پيدا   خبر داد آه  اخاب  و به  عوبديا برگشت پس16
 ايليا   مالقات  خبر به  اين  با شنيدن اخاب.   است شده
  آهی  تو هست پس«:  او ايليا را ديد گفت یوقت17.  رفت
 »!یا  آورده  بال را بر سر اسرائيل اين

   بال را بر سر اسرائيل  اين من«:  داد ايليا جواب18
از ی  با سرپيچ  تو و خاندانت ، بلكه ام نياورده

ايد   شده  باعث  بعل  بت  خداوند و پرستش دستورات
   قوم  برو و تمام حال19.  بيايد  بال بر سر اسرائيل اين

 چهار  همچنين.   آن  جمع  آرمل آوهی  را رو اسرائيل
   اشيره بتی  و چهار صد نب  بعل بتی  نب صد و پنجاه

   آوه آند به ی م  آنها را تأمين  معاش  ايزابل را آه
 ».  احضار آن آرمل

   آوه  به بعلی  را با انبيا اسرائيل ی بن  تمام  اخاب پس20
 .احضار آرد  آرمل

:   گفت  ايشان  به  شدند، ايليا خطاب  جمع همهی وقت21
 بتها را؟   خدا را بپرستيد و هم خواهيد هم یمی تا آ«

   نماييد و اگر بعل ، او را اطاعت اگر خداوند خداست
ی  جواب  هيچ اما قوم» .آنيدی ، او را پيرو خداست
 .ندادند

خداوند ی از انبيا«:   خود گفت  سخنانء ايليا در ادامه22
 چهار صد و  بعلی ، اما انبيا ام ماندهی  باق تنها من
  بعلی انبيا.  دو گاو اينجا بياوريد حال23.  نفرند پنجاه
  تكه  را تكه  آنند و آن را انتخابی  دو گاو يك از آن
 را  هيزمی  بگذارند، ول  بعل  قربانگاه  بر هيزم نموده
ی  رو  ترتيب  همان  را به گاو ديگر  هم من.  نزنند آتش
   را آتش هيزمی ، ول گذارم ی خداوند م  قربانگاه هيزم
خود دعا آنند ی  نزد خدا بعلی  انبيا آنگاه24.  زنم ینم

   هيزم آهی  خداي آن.  آنم ی نيز نزد خداوند دعا م و من
ی حقيقی ور سازد، او خدا  خود را شعله قربانگاه
 . پيشنهاد را پذيرفتند اين   اسرائيل  قوم تمام» ! است

   شروع شما اول«:   گفت بعلی  انبيا بعد ايليا به25
از گاوها را ی يك.   بيشتر است  تعدادتان آنيد، چون

 را  هيزمی  بگذاريد ول قربانگاهی  آنيد و رو آماده
 ».خود دعا آنيدی  نزد خدا فقط.  نزنيد آتش

 آردند و  از گاوها را گرفتند و آمادهی  آنها يك پس26
 تا ظهر   گذاشتند و از صبح  بعل قربانگاهی  را رو آن

ما را ی ، دعا بعلی ا«: زدند ی فرياد م نزد بعل
  اما هيچ. رقصيدند ی م و دور قربانگاه» ! آن  اجابت

 .نيامدی صدا و جواب
 و   گرفت  باد مسخره نزديک ظهر ايليا آنها را به27

  شايد او به!  بشنود يتانبلندتر فرياد بزنيد تا خدا«:  گفت
شايد اصًال !   است  و يا شايد مشغول فكر فرو رفته
 و بايد   خوابيده شايد هم!   و در سفر است اينجا نيست

  آنها چنانكه.  بلندتر فرياد زدند پس28» ! آنيد بيدارش
   خود را مجروح  بود با شمشير و نيزه عادتشان

 جاری  شان از بدنهاي  خون آردند، بطوری آه می
 تا عصر آنها ورد  ، از صبح  ترتيب  اين به29. شد می

 . جوابی  برآمد و نه  صدايی از بعل خواندند ولی نه
 خداوند   آرد و قربانگاه  را جمع  قوم  ايليا تمام آنگاه30

 او  سپس31.  برپا نمود  بود، دوباره  شده  ويران را آه
   دوازدهء نشانه   سنگها به اين.   برداشت  سنگ دوازده
   خوانده  يعقوب  پسران  نام  به  بود آه  اسرائيلء قبيله
 را   خداوند اسمش  آه  است  همان يعقوب. (شدند یم

   سنگها قربانگاه ايليا با آن32) .  گذاشت اسرائيل
 را   دور قربانگاه بعد زمين.  خداوند را از نو ساخت

  قربانگاه یو هيزمها را رو33 متر آندک  ي  عمق به
هيزمها ی  را رو  آرد و آن تكه ، گاو را تكه گذاشت

ی  بياوريد و رو  آب چهار سطل«:  نهاد و گفت
.  آردند آنها چنين» . بريزيد گاو و هيزمی ها تكه

   آب آنها باز هم» . بريزيد  آب باز هم«:  ايليا گفت34
» . بريزيد يكبار ديگر هم«:  ايليا باز گفت. ريختند
،   آب بطوريكه35  ريختند  آب بار سومی راآنها ب

   سرازير شد و گودال ، از آن  را پر ساخته قربانگاه
 . پر آرد  را نيز تمام اطراف

 بود، ايليا آنار  آردنی  قربان  وقت  عصر آه هنگام36
خداوند، ی ا«:  ايستاد و اينطور دعا آرد قربانگاه

  شكار آن، امروز آ  و يعقوب  و اسحاق ابراهيمی خدا
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 خدمتگزار تو  و منی  هست اسرائيلی  تو خدا آه
   فرمان  به  آارها را من اين  ء همه  آه  آن ثابت.  باشم یم

دعای مرا .   بده ای خداوند، جواب37.  ام  داده تو انجام
   تو خدا هستی و ايشان  بدانند آه  قوم  فرما تا اين اجابت

 ».گردانی را بسوی خود باز می
و ی  فرستاد و قربان از آسمانی  خداوند آتش اهآنگ38

  را سوزانيد و  قربانگاه و سنگک خای  و حت هيزم
 .آردک  را نيز خش  گودال آب
ک خای روی  را ديدند، همگ  اين اسرائيل یبنی وقت39

خداوند، !  خداوند، خداست«: افتادند و فرياد زدند
 »! خداست

 را  بعلی  انبيا اين«:   آنها گفت بهی نبی  ايليا آنوقت40
 ». نيز فرار آند از ايشانی بگيريد و نگذاريد يك

 آنار رود   آنها را گرفتند و ايليا آنها را به ء همه پس
 .  برد و آنها را در آنجا آشت قيشون

 
 شود ی م تمامی خشكسال

 برو بخور  حال«:   گفت  پادشاه  اخاب  ايليا به سپس41
ی شود زيرا صدا ی م وع شر بارانی بزود!  و بياشام
 ».رسد ی م  گوشم رعد به

  ايليا بهی  آند ول  و نوش  عيش  آه  رفت  اخاب پس42
 شد و   خم  زمين  برآمد و در آنجا رو به  آرمل  آوهء قله

 خدمتكار   به سپس43.   گرفت  زانوانش  را ميان سرش
ی  ابر ؛ ببين  آن  دريا برو و نگاه بطرف«:  خود گفت

ی چيز«:   و گفت  و برگشت او رفت» !یبين یم
 ». بينم ینم

 بار   هفت  ترتيب  اين و به» . برو باز هم«:  ايليا گفت
 او   خدمتكار به  بار هفتم سرانجام44. او را فرستاد

 از   دست  آفء  اندازه بهک  ابر آوچ تكهک ي«:  گفت
 ».آيد ی دريا باال م طرف
   و بگو هر چه برو نزد اخاب«:   او گفت ايليا به

 برود و   پايين  شود و از آوه اش زودتر سوار عرابه
 ». خواهد شد  رفتنش  مانع  باران گر نه

 آمدند، هوا   هم  به غليظی  ابرها نكشيد آهی طول45
.  شد  شروع وزيد و بارانی گرديد، باد تندک تاري
  يزرعيلی  شد و بسو  سوار عرابه  با شتاب اخاب
  بهی مخصوصی اما خداوند نيرو46.   گشت روانه

 و   آمر بست  را به  لباسش ايليا بخشيد و او برخاست
   به  اخابء  جلوتر از عرابه  تند دويد آه آنچنان
 . رسيد يزرعيل

 
 آند ی فرار م  حوريب ايليا به

   ايزابل همسرشی  برا  پادشاه اخابی وقت
 و چطور   آرده  ايليا چه  آرد آه تعريف

  ی ايليا اين برا ايزابل2؛   است  را آشته بعل یانبيا
   خدايانم  به!یمرا آشتی تو انبيا«: فرستاد  را پيغام
 »!  آشت  تو را خواهم  موقع  تا فردا همين  آه قسم

   و از ترس  را شنيد برخاست  پيغام ايليا اينی وقت3
يهودا، فرار ی از شهرهای ، يك  بئرشبع  خود به جان
  و خود، سر به4   را در آنجا گذاشت رشاو نوآ. آرد
ی  درخت  به در راه.   رفت  روز راه  نهاد و تمام بيابان

:   آرد و گفت مرگی  و آرزو  نشست رسيد و زير آن
 را بگير و بگذار  جانم!   است خداوند، ديگر بسی ا«

 ». بميرم
  خوابيدهی اما وقت. او همانجا دراز آشيد و خوابيد5

برخيز و «:  او را بيدار آرد و گفتی ا بود، فرشته
 خود   اطراف ايليا بلند شد و به6» !بخوری  نان لقمه
 و  داغی سنگهای  رو نانک  ي  آرد و در آنارش نگاه
 را نوشيد و   را خورد و آب  نان پس.  ديد آبی ا آوزه
 . خوابيد دوباره

، او را بيدار آرد و   خداوند بار ديگر آمدهء فرشته7
  در پيشی  طوالن  راه بلند شو و بخور، چون«:  گفت
 ».یدار

   را نوشيد و به  را خورد، آب ايليا بلند شد، نان8
 و   رفت  روز راه  شبانه چهلک  خورا همانی نيرو
.  رسيد  خدا مشهور است  آوه  به  آه  حوريب  آوه به
 . را بسر برد شبی در آنجا او در غار9

 »آنی؟  می ايليا، اينجا چه«:  او فرمود ولی خداوند به
،  قادر متعالی خداوند، خدای ا«:  داد ايليا جواب10
 عهد   اسرائيل اما قوم.  ام  آرده  تو را خدمت  هميشه من

   را خراب هايت اند، قربانگاه خود را با تو شكسته
ی  باق اند و تنها من تو را آشتهی  انبيا  و تمام آرده
 ». بكشند مرا همخواهند  ی م حال.  ام مانده
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 بيا و   غار بيرون از اين«:  او فرمود خداوند به11
ايليا در ی وقت» .  بايست ، در حضور من آوهی رو

حضور خدا ايستاد، خدا از آنجا عبور آرد و باد 
   شديد بود آه  باد چنان وزش.  پيچيد در آوهی شديد

 باد  اما خداوند در آن.   فرو ريخت ها از آوه صخره
ی  جا را لرزاند، ول همهی ا  از باد، زلزله پس. نبود

،  بعد از زلزله12.  نيز نبود  زلزله  آن خداوند در ميان
   هم  شد، اما خداوند درآن  افروخته آتشی ها شعله
.  رسيد  گوش  به ماليمی ، صداي بعد از آتش. نبود

  خود صورتشی  صدا را شنيد، با ردا آنی ايليا وقت13
 . غار آمد و در آنجا ايستاد  دهنه بهرا پوشاند و 

 »آنی؟  می ايليا، اينجا چه«:   او گفت  صدايی به آنگاه
   من قادر متعالی خداوند، خدای ا«:  داد ايليا جواب14

 عهد   اسرائيل اما قوم.  ام  آرده  تو را خدمت هميشه
   آرده  را خراب هايت ، قربانگاه خود را با تو شكسته

.  ام ماندهی  باق اند و تنها من تو را آشتهی  انبيا و تمام
 ». بكشند خواهند مرا هم ی م حال

   در اين آهی  از راه اآنون«:  او فرمود خداوند به15
 ی، آنجا رسيد بهی وقت.  برو  دمشق  به  است بيابان
ييهو پسر 16.   آن  تدهين سوريهی  پادشاه  را به حزائيل
 و نيز   آن  تدهين ئيلاسرای  پادشاه  به را همی نمش
 نما   را تدهين  محوله آبلی  از اهال  پسر شافاط اليشع
   از چنگ  هر آه بعد از اين17. باشدی تو نبی تا بجا
  آشد و هرآس یيابد ييهواورامی  رهاي حزائيل
در 18. آشد ی او را م  ييهو فرار آند، اليشع ازدست
  ئيل هزار نفر در اسرا  هنوز هفت  آه  بدان ضمن

اند و او   زانو نزده  بعل  هرگز در برابر بت هستند آه
 ».اند را نبوسيده

 
   ايليا از اليشع دعوت

 در  اليشع.  را پيدا آرد  شد و اليشع  ايليا روانه پس19
   گاو مشغول  جفت ، با دوازده  چند نفره گروهک ي

 جلوتر از او بودند   جفت يازده.  بود  زمين  زدن شخم
ايليا وقتی .  بود  سر همه  گاو پشت جفتک  يو او با

.  او انداخت  * رسيد ردای خود را روی دوش  اليشع به
:   ايليا دويد و گفت ، بدنبال  گاوها را گذاشت اليشع20
 و با   را ببوسم  پدر و مادرم  بروم  اول  بده اجازه«

 ». ، بعد با تو بيايم آنمی  خداحافظ ايشان
 ».اشكالی ندارد، برو و زود برگرد «:  او گفت ايليا به

 گاو خود را سر بريد و با  جفتک  ي  اليشع آنگاه21
 آرد  درستی  آتش  گاوان  و خيش يوغی  چوبها همان

   همراهش آهی  آسان  و به  گاوها را پخت و گوشت
 ايليا   همراه  اليشع سپس. بودند داد و آنها خوردند

 . شد  او مشغول  خدمت  و به رفت
 

 آند ی م  حمله  سامره بنهدد به
 ، لشكر  سوريه  بنهدد، پادشاه  هنگام در اين

  و دو پادشاهی  آرد و با س خود را بسيج
  و سوارهی جنگی ها عرابهک  آم  به ديگر متحد شده

.  آرد  را محاصره  اسرائيل ، پايتخت  آنها سامره نظام
   به  اسرائيل ، پادشاه اخابی  را برا  پيغام  اين سپس3و2

 هر  خواهد آه ی از تو م بنهدد پادشاه«: شهر فرستاد
   و فرزندانت  زنان با بهترينی  دار  طال و نقره چه
 ».یاو بفرستی برا

 با هر  ، من  قربان بسيار خوب«:  داد  جواب اخاب4
 ». ، در اختيار شما هستم  دارم چه

ديگر ی  بنهدد با پيغام  قاصدان نكشيد آهی طول5
 دستور  بنهدد پادشاه«:  گفتند  اخاب برگشتند و به

 و   و زنان  طال و نقره  بايد تمام  فقط  نه دهد آه یم
   وقت  فردا در همين بلكه6ی،  بده  من  را به فرزندانت
تو و ی  سلطنت  تا آاخ فرستم ی خود را م مأموران

 بخواهند  افراد تو را جستجو آنند و هر چهی ها خانه
 ».بردارند

:   را احضار آرد و گفت  اسرائيل  بزرگان اخاب7
  ام  او گفته  قبًال به با اينكه! خواهد ی م ببينيد بنهدد چه«
طال و ی  موجود  و تمام  و فرزندان  زنان  حاضرم آه
او باز ما را در تنگنا ی ، ول  او بدهم  خود را به ءنقره

 ».  است گذاشته

                                                 
انداختن ردا روی دوش کسی نشانه انتخاب او به جانشينی   *

 .صاحب ردا بود
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  درخواستش«: گفتند   اخاب بهی ، همگ  قوم بزرگان8
 ».  نكن را قبول

   پادشاه  آقايم به«:   بنهدد گفت  فرستادگان  به  اخاب پس9
،   است  خواسته  را بار اول  هر چه  بگوييد آه سوريه
   را قبول  دومش درخواستی ، ول  او بدهم  به حاضرم

   را به  اخاب  برگشتند و جواب قاصدان» . آنم ینم
 .بنهدد دادند

   پيغام  چنين اخابی  برا  سوريه  بنهدد، پادشاه نگاهآ10
،   نكنم يكسانک  را با خا اگر شهر سامره«: فرستاد
   من  بياورند آه  بال را بسر من  همان خدايان

 ».  بسر تو بياورم خواهم یم
 ديد در  خواهيم«:  داد  او جواب  به  اسرائيل پادشاه11

 »!شود یپيروز می  آس  چه جنگ
 او با   بنهدد رسيد آه بهی  وقت  اخاب وابج12

ی خود ميگساری ها  ديگر در خيمه پادشاهان
   خود دستور داد آه  فرماندهان بنهدد به. آردند یم

ی آراي  دربرابر شهر صف پس.  شوند  حملهء آماده
 .نمودند

 
 دهد ی م  بنهدد را شكست اخاب

 و   رفت  پادشاه نزد اخابی نبک  ي  وقت در همين13
  آيا اين«:  او رسانيد  خداوند به  را از جانب  پيغام اين
 امروز   همين  منی؟بين ی را م  دشمن بزرگی قوا
   من آهی  تا بدان آنم ی م  تو تسليم  را به  آنانء همه

 »! خداوند هستم
   انجام  آار را چگونه خداوند اين«:  پرسيد اخاب14
 »دهد؟ یم
 ء  بوسيله فرمايد آه یخداوند م«:  داد جوابی نب

   هستند اين  اسرائيل  حاآمان  زير دست آهی فرماندهان
 ». خواهد داد آار را انجام

   را شروع  بايد جنگ اولی  آس چه«:  پرسيد اخاب
 »آند؟
 ». خودت«:  داد جوابی نب
و دو ی  و س  دويست  را آه  فرماندهان  اخاب پس15

خود ی زار نفر ه  هفت نفر بودند احضار آرد و سپاه
 بنهدد و  ظهر، در حاليكهک نزدي17و16.  ديد را سان

  ها سرگرم  او هنوز در خيمه  همراه و دو پادشاهی س

   خارج  از پايتخت  اسرائيل بودند فرماندهانی نوش باده
 .شدند
ی ا عده«:  او خبر دادند و گفتند  بنهدد به  بانان ديده

 ».اند  آمده  بيرون سرباز از سامره
 باشند   آمده صلحی  برا خواه«: بنهدد دستور داد18

 ». دستگير آنيد ، آنها را زنده جنگی  برا خواه
  بدنبالی  اسرائيل  سربازان  هنگام در اين20و19

   حمله  دشمن ، به  شده  از شهر خارج فرماندهانشان
 پا   سوريه سربازان.  آنها پرداختند  آشتن آردند و به

 آردند،   و اسرائيليها آنها را تعقيب فرار گذاشتند به
 چند سوار  ، همراه  شده بنهدد سوار بر اسبی ول

   جنگ در اين21.  اسرائيليها فرار آرد دست ديگر از
   وارد آمد و تمام  لشكر سوريه بهی  سنگين تلفات
 . افتاد  اخاب  بدست  ايشان ها و اسبان عرابه

:   آمد و گفت زد اخاب نبی باز ن  پيروزی، آن  از اين پس22
   زيرا سال  آن  آماده  برای جنگ  خود را دوباره سپاه«

 ». خواهد آرد  تو حمله  باز به  سوريه ديگر پادشاه
ی  اسرائيل خدايان«:  بنهدد گفتند بهی  سور مقامات23

 اسرائيليها   علت  همين ها هستند و به  آوه خدايان
هموار، ی شتها در د توانيم یما می ول. پيروز شدند
ی  بار فرمانده اين24.   بدهيم شكستی  آسان آنها را به

   سرداران ، به و دو پادشاهی  س آنی  را بجا جنگ
   رفته  از دست سپاهی بجای  ديگر سپاه25. بسپار
 تا   آن  آماده  و عرابه اسبی  تعداد قبل آور و به فراهم

 را  نانآک  ش بدون.  هموار با آنها بجنگيمی در دشتها
   طبق  سوريه بنهدد، پادشاه» . داد  خواهيم شكست

 جديد،  او در آغاز سال26.  آرد  عمل پيشنهاد آنان
   اسرائيل  جنگ  آرد و باز به  را بسيج لشكر سوريه

   انتخاب جنگی  را برا  افيق  بار دشت اينی ول.  رفت
  ، به  آرده  خود را بسيج  سپاه  هم اسرائيل27. آرد
  ها در برابر سپاه یاسرائيل.  فرستاد  جنگ انميد

 بود،   را پر آرده  دشت  سراسر آن  آه  سوريه بزرگ
 .رسيدند ی بنظر م بزغالهک  آوچ  دو گله مثل

  ، پادشاه  خداوند نزد اخاب با پيامی  نب باز همان28
: گويند ی سوريها م چون«:   گفت  آمد و چنين اسرائيل

دشتها، ی  خدا  نه هاست آوهی خداوند شما، خدا
   سپاه  اين آنم یمی  بار ديگر تو را يار ، من بنابراين
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 خداوند   من تا بدانيد آهی  ده  را شكست  دشمن بزرگ
 »! هستم

 اردو   روز در برابر هم  هفت دو طرفی نيروها29
  قوم.  آردند  را شروع  جنگ زدند و در روز هفتم

 تعداد صد هزار   جنگ  روز اول  در همان اسرائيل
   سوريه سربازان ء بقيه30.  را آشتند  دشمنء سرباز پياده

  ولی در آنجا حصار شهر به.  گريختند  شهر افيق به
 هزار سرباز ديگر نيز   و هفت روی آنها افتاد و بيست

 شهر فرار   داخل  به ولی بنهدد توانست. هالک شدند
 . شود ای پنهان  خانه آند و در اتاق

   پادشاهان  آه ايم ما شنيده«:  او گفتند راد بنهدد بهاف31
   اجازه پس.  هستند  و مهربان  بسيار باگذشت اسرائيل

 و   ببنديم  دور گردن  بر آمر و ريسمانها به  پالس بده
 تو   تا شايد از آشتن  برويم  اسرائيل ، پادشاه نزد اخاب

 ».آندی پوش چشم
 بستند و   دور گردن به   بر آمر و ريسمان  پالس پس32

 ء بنده«:  او گفتند  رفتند و به  اسرائيل ، پادشاه نزد اخاب
 ». او را نكشيد آند آه یتو بنهدد تقاضا م

مگراو هنوز «:  داد  جواب  اسرائيل ، پادشاه اخاب
 »!  است ؟ او برادر من  است زنده

: گرفتند و گفتندک  ني  فال  را به افراد بنهدد اين33
 »! بنهدد برادر شماست ی،بل«

برويد او را «:   گفت  ايشان  به  اسرائيل پادشاه
 او را   آمد، اخاب  اخاب بنهدد پيشی وقت» .بياوريد

 . خود آرد  مخصوصء سوار عرابه
 از   پدر من را آهی شهرهاي«:   او گفت بنهدد به34

در ی توان ی م تو هم.  دهم ی م  تو پس  به  گرفته پدرت
 ی، ايجاد آن خود مراآز تجارت ی برا دمشق

» . آرد  آار را در سامره  اين  پدرم همانطور آه
 و   بست  و با بنهدد پيمان  پيشنهاد را پذيرفت  اين اخاب

 .او را رها آرد
 

   اخاب مرگی پيشگوي
   دوستش  خداوند به  فرمان از انبيا بهی يكی روز35

  آن یول» !  بزن  من بهی ا با شمشير ضربه«:  گفت
:   او گفت بهی  نب  آن پس36.  آار را نكرد مرد اين

از ی  وقتی، نكرد  دستور خداوند را اطاعت چون«

  و همين» .تو را خواهد دريدی  شيری،اينجا برو
 . شد طور هم

  بهی ا ضربه«:  نفر ديگر گفتک  ي بهی  نب بعد آن37
   او زد و مجروحش بهی ا  مرد ضربه آن» !  بزن من
 را پوشاند  صورتشی با دستمالی  نب  آن سپس38. آرد

.  منتظر ايستاد  پادشاه  نشود و سر راه تا شناخته
او را صدا زد و ی  نب  رسيد، آن  پادشاه اخابی وقت39

   آه  بودم  جنگ  در ميدان ، من پادشاهی ا«:  گفت
  مواظب:   آورد و گفت  من را پيشی  اسيری،سرباز
ر آرد يا بايد هفتاد و چهار اگر فرا.   مرد باش اين

  سرگرمی وقت40. شدی  خواه يا آشتهی  بده آيلو نقره
 ». اسير فرار آرد ، آن  بودم آارهايم
 خود را   مجازات و خودتی تو مقصر«:   گفت پادشاه
 ».ی آرد تعيين

 و   برداشت  را از صورتش دستمالی  نب  آن آنگاه41
  او به42.  ياستاز انبی  يك  آه  او را شناخت پادشاه
   بنهدد را آه چون: فرمايد یخداوند م«:   گفت پادشاه
   بايد خودتی،شود آزاد آردک  هال خواستم ی م من
افراد او نابود ی و افراد تو بجای  شو او آشتهی بجا
 ».شوند

خود ی  سلطنت  آاخ  به  و ناراحت  غمگين  اخاب پس43
 .  بود، بازگشت  در شهر سامره آه

   نابوت و تاآستان  اخاب
 يزرعيلی تاآستانی   نابوت  نام شخصی به

   پادشاه  اخاب ، نزديک آاخ يزرعيل در
 او   و به  رفت  نابوت  بديدن روزی اخاب2.  داشت
   را به آن.   است من ء  تو نزديک خانه تاآستان«:  گفت
.   دارم  احتياج  آن آاری به  برای سبزی ، چون  بفروش من

 بجای  ، يا اينكه پردازم  می  نقره  را به خواهی قيمتشاگر ب
 ». دهم  تو می  بهتری به ، تاآستان آن

   آن  حاضر نيستم  وجه بهيچ«:  داد  جواب نابوتی ول3
   رسيده  ارث  به  من  به  زيرا از اجدادم را بفروشم

 ». است
 و   پريشان  رد چنان  جواب  از اين  پادشاه اخاب4

 و در   برگشت اش ی سلطنت  آاخ  به د آه ش ناراحت
 برگردانيد   را از همه بستر خود دراز آشيد و رويش

 . غذا نزد  به و لب
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؟ چرا   شده چه«:  او آمد و پرسيد  پيش  ايزابل زنش5
 تو را   همه  اين  آه افتادهی  اتفاق  چهی؟خور یغذا نم
 »؟  است  آرده ناراحت

   خواستم  نابوتامروز از«:  داد  جواب اخاب6
 را با   بفروشد، و يا آن  نقره  به  من  را به تاآستانش
 ». نكرد او قبولی  آند، ول عوضی  ديگر تاآستان

   پادشاه مگر تو در اسرائيل«:   او گفت  به ايزابل7
؛   نباش  ناراحت  بلند شو و غذا بخور و هيچی؟نيست

 »! گيرم ی م  برايت  خودم  را من  نابوت تاآستان
 و با مهر   نوشت  پادشاه  اخاب  اسم  به  چند نامه ايزابل8

  و بزرگانی آنها را مهر آرد و برای سلطنت
 خود ء  در نامه ايزابل9.  فرستاد  يزرعيل سفيدان ريش
فرا خوانيد و   * روزه شهر را بهی اهال«:   نوشت چنين
 دو ولگرد  سپس10.  بنشانيد  را در صدر مجلس نابوت
 خدا   به  نابوت  بدهند آه آنيد تا بيايند و شهادتاجير 

   او را از شهر بيرون آنگاه.   است  ناسزا گفته و پادشاه
 ». آنيد ، سنگسارش آشيده

   دستور ملكه  شهر مطابق سفيدان  و ريش بزرگان11
 آردند و   شهر را جمع آنها مردم12.  آردند عمل
،  دو ولگرد آمدهبعد 13.  آشيدند  محاآمه  را به نابوت
 ناسزا   خدا و پادشاه  به  نابوت  دادند آه  دروغ شهادت
،   آشيده  او را از شهر بيرون آنگاه.   است گفته

   خبر دادند آه  ايزابل  به سپس14.  آردند سنگسارش
 . شد  آشته نابوت

بلند «:   گفت  اخاب  خبر را شنيد به اينی  وقت ايزابل15
 تو   به خواست ی نم  نابوت را آهی شو و تاآستان

» .  نيست  او ديگر زنده چون.   آن بفروشد، تصرف
 . آند  را تصرف  تا تاآستان  رفت اخاب16
: فرمودی نبی  ايليا  خداوند به  هنگام در اين17
.  برو  پادشاه ، نزد اخاب  شهر سامره برخيز و به«18

.  آند  را تصرف  تا آن  است  رفته  نابوت  تاآستان او به
  آيا آشتن:   او برسان  به  من  را از جانب  پيغام اين19

 او را نيز  اموالی خواه ی حاال م نبود آهی  آاف نابوت
 سگها در  همانطور آه:  او بگو  به  سپسی؟ آن غارت

                                                 
گرفت که  فراخواندن مردم به روزه زمانی صورت می   *

 .گناه بزرگی در ميان قوم اتفاق افتاده باشد

 خواهند   تو را هم  را ليسيدند، خون  نابوت  خون بيابان
 »!ليسيد

ی ا«: اد فرياد زد ايليا افت  به  چشمش اخابی وقت20
 »!ی آمد  تو بسراغم ، باز هم  من دشمن

، زيرا تو  ام  آمده  بسراغت  منی،بل«:  داد ايليا جواب
 خداوند   ميل و برخالفی ا  فروخته  گناه خود را به

  خداوند، تو را بهی  بزود  آه بدان21. یآن ی م عمل
 تو را از   و نسل گرفتار خواهد ساختی بزرگی بال
مرد ک يی  حت  بطوريكه  برخواهد داشت مينزی رو
 تو  افراد خاندان22! نخواهد ماندی  تو باق  از نسل هم

  برد، چون ی م  و بعشا از بين  يربعام  خاندان را مثل
 را  اسرائيل ی بن و تمامی ا  نموده خداوند را خشمگين

  در مورد ايزابل  خداوند همچنين23. یا  آشانده  گناه به
  پاره  پاره  او را در يزرعيل  سگها بدن د آهفرماي یم

 در شهر بميرد،   تو هر آهء از خانواده24. خواهند آرد
 بميرد   در بيابان خورند و هرآه یسگها او را م

 ».خورند یالشخورها او را م
 حد خود   تا اين  پادشاه  اخاب  مثل  نبود آه هيچكس(25

 او را اغوا  يزابل ا  باشد زيرا زنش  فروخته  گناه را به
   اموريها آهء  شيوه  بتها به او با پرستش26. آرد یم

 بود،   رانده  موعود بيرون خداوند آنها را از سرزمين
 .) زد دستی آور  شرم  گناهان به
 آرد و   خود را پاره  ايليا را شنيد، لباس  سخنان وقتی اخاب27

  ابيد و ماتمخو  می او در پالس.   گرفت ، روزه  پوشيده پالس
 .زد  نمی  و با آسی حرف رفت  می  راه زده

:  ايليا رسيد  خداوند به از جانبی  ديگر پيغام28
   شده  متواضع  در حضور من  چگونه  اخاب ببين«29

   شده  فروتن  در حضور من  اينچنين  آه حال.  است
   بال را بر سرش  اين  است  زنده آهی ، مادام است
 او   بر خاندان  پسرش  سلطنت  در زمان ه بلك آورم ینم
 ». فرستم ی بال را م اين

 
 آند یمی  پيشگوي  اخاب عليهی نبی ميكايا

 )27-2 :18  تواريخ2(

  سال   سه  و اسرائيل  سوريه ، ميان  زمان در آن
،   سوم اما در سال2.  برقرار بود  صلح تمام

   اسرائيل  پادشاه،  ديدار اخاب  يهودا به ، پادشاه يهوشافاط
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   حال ما تا به«:   خود گفت  درباريان  به اخاب3.  رفت
 سوری ها   جلعاد از دست  شهر راموت  گرفتن برای پس

 ». دارد  ما تعلق  شهر به اين.  ايم  مانده غافل
   به  در حمله  آه  خواست  از يهوشافاط  اخاب آنگاه4

 .آندک  او آم  جلعاد به راموت
   من قوم.   توست  مال  دارم هر چه«:  گفت  يهوشافاط

. باشند ی تو م  در خدمت  سوارانمء همه.   توست قوم
 ».  آنيم مشورت  با خداوند بگذار اولی ول5
، چهار صد نفر از انبيا را احضار   پادشاه  اخاب پس6

  تسخير راموتی آيا برا«:  پرسيد آرد و از ايشان
 »؟  يا نه  بروم  جنگ جلعاد به

 تو   خداوند به برو، چون«:  آنها يكصدا گفتند ءهمه
 ».خواهد بخشيدی پيروز

آيا غير از اينها نبی ديگری «:  پرسيد  يهوشافاط آنگاه7
 » ما بگويد؟  تا نظر خداوند را به در اينجا نيست

 ميكايا پسر   اسم چرا، يكنفر به«:  داد  جواب اخاب8
   هميشه ، چون رم دا  از او نفرت  من ، آه  هست يمله
 ».آند یمی بد پيشگويی  چيزها منی برا

 »! نگوييد اينطور سخن«:   گفت يهوشافاط
از افراد دربار خود را صدا ی  يك  پادشاه  اخاب پس9

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

 ،  خرمنگاه  در ميدان  هر دو پادشاه  هنگام در اين10
 بر  شاهانهی  با لباسها  شهر سامرهء دروازهک نزدي
 انبيا در   بودند و تمام خود نشستهی سلطنتی تختها

 انبيا  از اينی يك11. آردند یمی  پيشگوي حضور ايشان
ی  برا آهنينی  شاخها ، آه  صدقيا، پسر آنعنه  نام به

  فرمايد آه یخداوند م«:   بود گفت  آرده خود درست
 شاخها، سوريها را تارومار خواهيد  شما با اين

  به«: ، گفتند  با او همصدا شده ساير انبيا هم12» !آرد
ی  تو پيروز  خداوند به ، چون  آن  جلعاد حمله راموت

 ».خواهد بخشيد
:   او گفت  بود، به  ميكايا رفته  بدنبال آهی قاصد13
 پيروز خواهد   پادشاه آنند آه یمی  انبيا پيشگوي تمام«
 ». آنی  پيشگوي  تو نيز چنين د؛ پسش
، هر   قسم  خداوند زنده به«:   او گفت ميكايا بهی ول14
 »!  گفت  را خواهم  خداوند بفرمايد، همان چه

 از او   رسيد، اخاب  حضور پادشاه ميكايا بهی وقت15
   آنيم  جلعاد حمله  راموت ميكايا، آيا ما بهی ا«: پرسيد
 »؟ يا نه

 خداوند تو !ی نكن چرا حمله!  البته«: داد  ميكايا جواب
 »!را پيروز خواهد آرد

   هر چه  تو بگويم چند بار به«:   او گفت  به پادشاه16
 » بگو؟  من  را به گويد، همان یخداوند م

   را ديدم  اسرائيل  قوم تمام«:   او گفت  ميكايا به آنگاه17
. دانندها سرگر تپهی ، رو شبان ی ب  گوسفندان  مثل آه

   بگو آه  ايشان به.  ندارند اينها صاحب: خداوند فرمود
 ».خود برگردندی ها  خانه به
 هرگز  ؟ من  تو نگفتم به«:   گفت  يهوشافاط  به اخاب18

 »! ام  مرد نشنيده  اين  از زبان  خوب حرف
   خداوند نيز گوش  پيغام  اين به«:  بعد ميكايا گفت19
 بود و   خود نشسته  بر تخت ه آ خداوند را ديدم!  بده

  آنگاه20.  بودند  در حضور او ايستاده فرشتگان
 دهد   را فريب تواند اخاب یمی  آس چه: خداوند فرمود

 شود؟   آند و همانجا آشته  جلعاد حمله  راموت تا به
ی  روح سرانجام21. دادندی  نظر از فرشتگانک هر ي

!  آنم یار را م آ  اين من:   خداوند گفت جلو آمد و به
ی  حرفها من:   گفت ؟ روح چگونه: خداوند پرسيد22

   را گمراه  و اخاب گذارم ی انبيا م  در دهان دروغ
  او را فريبی توان یتو م: خداوند فرمود.  آنم یم
 ».  آن  برو و چنين  پسی،ده
   گمراه خداوند روح«:  گفتی نبی  ميكايا سپس23

   تو دروغ  تا به  است ذاشتهتو گی  انبيا  در دهان آننده
 خداوند   آه  است  امر اين حقيقتی بگويند ول

 ». گرفتار سازد  مصيبت خواهد تو را به یم
 و  ، جلو رفت  صدقيا پسر آنعنه  موقع در همين24
  روح«:   ميكايا زد و گفت  صورت بهی محكمی سيل

تو آيد و با تو ی آرد تا بسوک مرا تری خداوند آ
 ». گويد سخن

ی  مخف  در اتاقت  روز آه آن«:   او گفت ميكايا به25
 »! يافتی  را خواه  سؤال  اين  جوابی،شو

  ميكايا را بگيريد و پيش«:   گفت  پادشاه  اخاب آنگاه26
  از قول27.  ببريد  پسرم ، فرماندار شهر و يوآش آمون
 بيندازند و   زندان  ميكايا را به  بگوييد آه  ايشان  به من
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 پيروز   او ندهند تا من بهی  چيز  و نان ز آبج
 ». بازگردم

   معلومی، بازگشت اگر تو زنده«:   او گفت ميكايا به28
 خداوند  ، از جانب  تو گفتم  به  هر چه شود من یم

:   آرد و گفت  حاضران بعد رو به» .  است نبوده
 ».  گفتم  چه  پادشاه  به  من  شما شاهد باشيد آهء همه«
 
   اخاب رگم
 )34-28 :18  تواريخ2(

 و   اسرائيل ، پادشاه  هشدارها، اخاب با وجود اين29
ی  جلعاد لشكرآش  راموت  يهودا به ، پادشاه يهوشافاط
 ء  شاهانه تو لباس«:   گفت  يهوشافاط  به اخاب30. آردند

 تا  پوشم یمی  ديگر  لباس منی ، ول خود را بپوش
   بميدان  مبدل  بالباس  اخاب پس» .مرا نشناسدی آس

 .  رفت جنگ
 خود ء و دو عرابهی  س  فرماندهان  به  سوريه پادشاه31

   نكنند بلكه  زياد توجه  ديگران  به  بود آه دستور داده
آنها ی  وقت پس33و32.  بجنگند  با خود اخاب فقط

   آردند آه  ديدند گمان  شاهانه  را در لباس يهوشافاط
   و برگشتند تا به  است  اسرائيل ادشاه، پ  اخاب او همان
 فرياد زد، آنها  يهوشافاطی اما وقت.  آنند او حمله

.  از او دور شدند  بنابراين  نيست  او اخاب فهميدند آه
  از ميانی  بطور تصادف از سربازانی اما تير يك34

   عرابه  به اخاب.  آرد  او اصابت ، به اخاب ء  زره شكاف
 و   رابرگردان عرابه.  ام  شده مجروح «:  خود گفت ران

 ». ببر  بيرون مرا از ميدان
   نيمه  بود و اخاب  خود رسيده  شدت  اوج  به جنگ35

 ء  سوريها در عرابه  خود رو به ران  آمک عرابه  به جان
   عرابه  آف  او به  از زخم  بود و خون خود ايستاده

.  سپرد  جان  غروب  هنگام  تا سرانجام ريخت می
 اسرائيلی  ای سربازان«: ، گفتند  ندا در داده آنگاه37و36
 ء  جنازه پس» !  است  مرده پادشاه.  خود برگرديد  وطن به

 خاک   بردند و در آنجا به  شهر سامره  را به اخاب
   سامرهء  او را در برآهء  و اسلحه وقتی عرابه38. سپردند

  سيدند، درست او را لي شستند، سگها آمدند و خون می
 . بود  خداوند فرموده همانطور آه

قصر ی  و بنا  اخاب سلطنتی  رويدادهاء  بقيه شرح39
  تاريخ «  در آتاب  ساخت آهی  و شهرهاي عاج

   ترتيب  اين به40.   است  شده نوشته»   اسرائيل پادشاهان
   به او در اسرائيلی  اخزيا بجا  مرد و پسرش اخاب

 . رسيد سلطنت
 

  يهودا ، پادشاه شافاطيهو
 )1 :21 -31 :20  تواريخ2(

،   اخاب  سلطنت  چهارم  پسر آسا در سال يهوشافاط41
  و پنجی  س در سن  يهوشافاط42.  يهودا شد پادشاه
 در   سال  و پنج  و بيست  نشست بر تختی سالگ

 و   داشت  نام  عزوبه مادرش.  آرد  سلطنت اورشليم
   پدر خود آسا مطابق  مثل او هم43. بودی دختر شلح

  مورد و آنک آرد، بجز در ي ی م  خداوند عمل ميل
  پس.  نبرد ها را از بين تپهی روی ها  بتخانه اينكه
آردند و  یمی  در آنجا قربان  همچنان اسرائيل یبن

 با   يهوشافاط  گذشته از اين44. سوزاندند یبخور م
 ء  بقيه شرح45.  آرد  صلح  اسرائيل ، پادشاه اخاب

 او   و جنگها و فتوحات  يهوشافاط سلطنتی رويدادها
 .  است  شده نوشته»  يهودا  پادشاهان تاريخ « در آتاب

   از زمان ها را آه  بتخانه آاران  لواط او همچنين46
 . برد  از بين  بودند، تمام ماندهی  آسا هنوز باق پدرش

  نبود، بلكهی  پادشاه  در ادوم  زمان در آن47
شد در  ی م  معين  يهوشافاط  از طرف آهی فرماندار

 .آرد یمی آنجا حكمران
  آوردنی  تا برا  ساخت بزرگی ها ی آشت يهوشافاط48

 مقصد   آشتيها هرگز به اينی ول.  اوفير بروند طال به
   جابر شكسته  آنها در عصيونء  همه نرسيدند، چون

  به  ، پسر اخاب پادشاهی  اخزيا آنگاه49. شدند
 او در آشتيها با   پيشنهاد آرد تا مالحان يهوشافاط
  يهوشافاطی آنند، ولی  همكار  يهوشافاط آارآنان
 . نكرد قبول

 ی  سلطنت  مرد، او را در آرامگاه يهوشافاطی وقت50
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 آردند و پسر او   داود، دفن ، شهر جدش در اورشليم
 . رسيد ت سلطن او بهی  بجا يهورام

 
   اسرائيل اخزيا، پادشاه

 يهودا،   پادشاه  يهوشافاط  سلطنت  هفدهم در سال51
 شد و دو   اسرائيل  پادشاه  در سامره اخزيا پسر اخاب

و   و پدر  يربعام او نيز مثلی ول52.  آرد  سلطنت سال
  اسرائيل ی ورزيد و بن  خداوند گناه  به مادر خود نسبت

   بعل  بت عبادت   به او مانند پدرش53.  آشاند  گناه را به
 را  اسرائيلی  خداوند، خدا  وسيله  اين  و به پرداخت
 . نمود خشمگين


