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 معرفي

یرهتاری ضاع ت شده او كوس  قي مع چار تر شاهان د تر و  خ پاد

یره مي ت ندارد  تر  جود  ماني و ید در گر ام كه دی جا  تا آن شود 

مي سارت  به ا سرائیل  له ا ست ده قبی عدًا  ...... نخ ند. و ب رو

 دو قبیلة دیگر.

 1ساموئل ریداوت 

 گزارش

I  ـ پادشاهي تجزيه شده )ادامـ  كتـاب اول پادشـاهان ـ

 (11-1فصل 

 اخزيا پادشاها اسرائيل و رسالت ايليا )فصل اول( الف(

 الف( 11ـ1:1ب( عروج ايليا )

 (12ب تا  11:1ج( آغاز رسالت اليشع )

 (12:1تا  1:1د( يهورام )يورام( پادشاه اسرائيل )

 (12:1تا  1:1هـ( معجزات اليشع )

 (1ـ1:1( تهيه معجزه آساي روغن )1

 (11ـ1:1( تولد معجزه آسا )1

 (11ـ11:1دن پسر شونيمي )( زنده كر1

 (11ـ11:1( رفع مسموميت از جوشانده سمي )1

 (11ـ11:1نان ) ( تهيه معجزه آساي2

 (11ـ1:2( شفا دادن معجزه آساي نعمان جذامي )6

 (11ـ2::1) زيحيج( طمع 1

 (1ـ1:6( پيدان شدن معجزه آساي سرتبر )1

 (11ـ1:6( مانور نظامي اعجازآميز )1

 (1::1تا  11:6( قحطي در سامره ):1

 (6ـ1:1يابي دوبارة زن شونيمي به دارائيش ) ( دست11

 (12ـ1:1يل )يزاح( نبّوت اليشع در مورد 11

                                                      
1
- Samuel   Ridout 
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 (11ـ16:1و( يهورام )يورام( پادشاه يهودا )

 (11ـ12:1ز( اخزيا پادشاه يهودا )

 (:1و  1ح( ييهو پادشاه اسرائيل و رسالت اليشع )فصول 

 (:1ـ1:1( مسح ييهو )1

 (:11:1تا  11:1ييهو ) یپادشاه( 1

 (16ـ:11:1( براندازي َبَعل پرستي توسط ييهو )1

 (11ط( غصب تاج و تخت توسط ملكه عتليا در يهودا )فصل 

 (11ي( يهوآش )يوشا( پادشاه يهودا )فصل 

 (1ـ1:11ك( يهو اخاز پادشاه اسرائيل )

 (11ـ11::1ل( يهوآش )يوشا( پادشاه اسرائيل )

 (12ـ11:11)م( پايان رسالت اليشع 

 (:1ـ1:11ن( امصيا پادشاه يهودا )

 (11و  11:11س( عزريا پادشاه يهودا )

 (11ـ11:11ع( يربعام دوم پادشاه يهودا )

 (1ـ1:12ف( عزريا پادشاه يهودا )

 (11ـ1:12ص( زكريا پادشاه اسرائيل )

 (12ـ11:12ق( شلوم پادشاه اسرائيل )

 (11ـ16:12ر( منحيم پادشاه اسرائيل )

 (16ـ11:12يا پادشاه اسرائيل )ش( فقح

 (11ـ11:12ت( فقح پادشاه اسرائيل )

 (11ـ11:12ث( يوتام پادشاه يهودا )

 (16خ( آحاز پادشاه يهودا )فصل 

 (6ـ1:11ذ( هوشع پادشاه اسرائيل )

 (11ـ1:11ض( سقوط حكومت شمالي )

II  (12تا  11ـ پادشاهي يهودا تا اسارت )فصول 

 (:1ـ11فصول الف( حزقيا پادشاه يهودا )

 (1ـ1:11( حكومت عادالنه حزقيا )1

 (11ـ1:11( تسخير سامره )1

 (16ـ11:11( اولين هجوم سنحاريب به يهودا )1

 (11:11تا  11:11( دومين هجوم سنحاريب به يهودا )1

 (11ـ12:11( شكست و مرگ سنحاريب )2

 (11ـ:1:1( بيمار شدن حزقيا و شفا يافتن او )6
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 (11ـ:11:1ا )( غرور احمقانه حزقي1

 (11ـ1:11ب( َمَنسي پادشاه يهودا )

 (16ـ11:11ج( َامون پادشاه يهودا )

 (11::1تا  1:11د( يوشيا پادشاه يهودا )

 (1ـ1:11( بازسازي معبد توسط يوشيا )1

 (:1ـ1:11بازسازي معبد )در ( پيدا شدن كتاب تورات 1

 (1ـ1:11( تجديد عهد يوشيا )1

 (:1ـ1:11( اصالحات يوشيا )1

 (11ـ11:11هـ( يهو آحاز پادشاه يهودا )

 (1:11تا  11:11و( يهو يا قيم پادشاه يهودا )

 (16ـ1:11ز( يهو ياكين پادشاه يهودا )

 (1:12تا  11:11ح( صدقيا پادشاه يهودا )

 (11ـ1:12ط( سقوط اورشليم )

 (16ـ11:12ي( فرمانداري َجَدََليا )

 (:1ـ11:12يهودا ))مجدد(  ك( يهو ياكين پادشاه

 تفسیر

I  ـ پادشاهي تجزیه شده )ادامـة كتـاب اوپ پادشـاهان ـ

 (11ـ1فصوپ 

 الف( اخزیا پادشاه اسرائیل و رسالت ایلیا )فصل اوپ(

( داود موآبيـان را مطيــع نمـوده بــود )دوم ســموئيل 1:1

هنگامي كه پادشاهي سـليمان بـه دو بخـش اسـرائيل و  .(1:1

بعد ائيل شد. يهودا، تجزيه شد، موآب بخشي از حكومت اسر

شورش كردند و استقالل خود را به دست اخاب موآبیان از مرگ 

 آوردند.

سقوط سامره كاخ خود در پنجرة ( اخزياي پادشاه كه از 1:1

كرده بود، به شدت مجروح شده بود و بجاي اينكه براي شفا 

خداي  بوب  ل َز نزد َبَع خود را  صدان  شود قا سل  خدا متو به 

 بپرسند آيا شفا خواهد يافت.عقرون فرستاد تا از او 

ويد كامب
1
 خداي كافران را چنين توصيف كرده است: 

                                                      
1
 - Whit Comb 
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)خداي زندگي( بود،  پنام واقعي این خداي آرامي َبعَل َزبو

( گریزاناما یهودیان او را به مسخره َبعَل زبوب )خداي 

 د.بوختگي سمبل شیطان انامیدند. در زمان مسیح این خداي س مي

ش كه پاد ست  نام تأثرآور ا با  يا»اهي  كه از ) «اخز سي  ك

 براي شفا به سوي بعل برود! (كند يهو، حمايت مي

بـه نـام دار با كمربندي چرمي بر كمـرش  مردي ریش( 1ـ1:1

یا نان ایل سط آ کرد و تو قات  شاه را مال ستادگان پاد ، فر

شورت  خاطر م به  ند  سرزنش ت حاوی  يامی  بوببا او پ عل ز ، ب

ع به او ا ستاد و  شاه فر ماري او براي پاد كه بي مود  الم ن

 درمان نخواهد شد و در اثر آن بيماري خواهد مرد.

( اخزيا سـرداري را بـا پنجـاه نفـر نـزد ايليـا 11ـ1:1

ند.  نزد او ببر يا را  صله ايل مان داد بالفا ستاد و فر فر

مود، خدا با  نده اين تقاضاي گستاخانه را ن وقتي كه فرما

ستادن  سمان فر تش از آ سرداآ كردن  نابود  جاه و  ر و پن

ديگري با سردار سربازش، ايليا را حمايت نمود. ديگر بار 

جاه  فر پن كه ن شدند  نه  مان روا ين فر با ا يا  سوي اخز از 

ولي آنها هم دچار « فرماید به زودي به زیر آي! پادشاه مي»

همان آتشي ـ آتشي از آسمان سرنوشت پنجاه نفر اول شدند و 

( آنها 11پادشاهان فصل  كه َبَعل و كاهنانش را سوزانيد )اول

كه  عل را  سربازان ب سماني  شعل  آ يت  بدين ترت يد.  را بلع

ند،  مي ستگير كن يا را د خود ايل پاك  ستان نا با د ستند  خوا

نابود نمود. نبي فرامين خود را مستقيمًا از پادشاه واقعي 

دانيم كه  پرست غاصب. ما نمي گرفت، نه از يك بت اسرائيل مي

سردار و مردا يز در چرا دو  ها ن شايد آن شدند،  شته  شان ك ن

 اند. نابودي ايليا با اخزيا، همدست بوده

فروتنانـه بـه قـدرت سردار سوم ( تنها زماني كه 16ـ11:1

سط  بي تو مود، ن ماس ن مت او را الت كرد و رح تراف  يا اع ايل

ند.  صحبت ك يا  با اخز برود و  كه  شد  هدايت  ند  شته خداو فر

كه او شفا نخواهد يافت گفت شاه ايليا با شهامت تمام به 

عل زبوب، خدا را استهزا كرده  چونكه با مشورت كردن با َب

 است.

)كه بعـدًا یهورام برادرش اخزیا مرد ( هنگامي كه 11و11:1

تا او را پسري نبود م ناميده شد( بجايش نشست، چونكه ايور

به جايش بنشيند. در اين زمان در يهودا دو پادشاه با هم 
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( و پسـرش كـه نـام او هـم 1:1يهوشـافاط )كردند:  سلطنت مي

 يهورام بود.

 الف( 11ـ1:1ب( عروج ایلیا )

 1ايليا به آسمان شروع )آيـات « ربوده شدن»اين فصل به 

بـه  هـا توسـط خـرس ئيل اوباش بيت« دريده شدن»( و با 11تا 

 (.12ـ11رسد )آيات  پايان مي

تمـام ایلیـا ( اينك زمان آن رسيده بود كه رسـالت 6ـ1:1

ما ش ند. ا شروع ك خود را  سالت  جای او ر به  شع  ده و الي

حا، ئیل بیتايليا قبل از پايان رسالتش از  ديدن كرد  اری

به اليشع  پسران انبیاءاليشع نيز همراه او رفت. در آنجا 

 «از فرق سر»خواهد ايليا را از زمين و  گفتند كه خدا مي

ير پاي اي است به شاگردان كه در ز او بردارد. و اين اشاره

نشستند، در اين حالت استاد مسلط بر همه شاگردان  استاد مي

دانست چه خواهد شد به آن انبياء  بود. اليشع كه از پيش مي

فت:  شید»گ غم.« خاموش با بيش از آن  سئله  يز و  چون م انگ

 مقدس بود كه بر زبان آيد.

رفتند رود اردن ( ايليا و اليشع از اريحا به كنار 1ـ1:1

آنها را دنبال كردند. وقتي كه ايليا  دوراز ي پنجاه نبو 

بر خشكي و هر دو  شكافته شد ، آب زدخويش بر آب رداي با 

ايليا در زمان سلطنت اخاب از جيالد واقع در عبور نمودند. 

ند )اول  غاز ك خود را آ سالت  تا ر بود  مده  شرق اردن آ

(. اينك در پايان رسالتش از اردن گذشـت تـا 1:11پادشاهان 

شع دلبه  شود. الي بوده  سمان ر جرت از  آ ين ه سته از ا شك

كه  كرد  ضا  يا تقا شود.»ايل من ب بر  تو  ضاعف روح  صیب م « ن

ست از  ضاعف عبارت صيب م ست حقن ست در  گیزاد نخ كن ا و مم

مي شع  كه الي شد  ني با ين مع به ا جا  شين  اين ست جان خوا

گويد  اي براي ايليا باشد. ويليامز در اين مورد مي شايسته

شود كه هر چند  ّقق اين درخواست در اين حقيقت ديده ميكه تح

جزه  شانزده مع شع  ما الي جام داد، ا جاز ان شت اع يا ه ايل

 انجام داد.

الف( ايليا گفت كه در قدرت او نيست كه تقاضـاي  11ـ1::1

اليشع را انجام دهد اما شرطي قائل شد مبني بر اينكه اگر 

ستش انجام خواهد اليشع عروج او را به آسمان ببيند، درخوا

قدم ها  كه آن تي  مي شد. وق هم  با  نان  ند و  ز گو رفت گفت
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با  مي يا  هان ايل ند. ناگ شي كرد سبان آت به و ا در  ارا

یاد زد،  شع فر مود. الی صعود ن سمان  به آ باد  پدرم، »گرد

سوارانش! سرائیل و  بة ا شع از « پدرم، ارا ظور الي شايد من

اسلحۀ خدا و  ترين اين عبارت اين بوده است كه ايليا قوي

 بهترين مدافع اسرائيل بود.

 (12ب تا  11:1ج( آغاز رسالت الیشع )

اش را چـاك داد  ( اليشع بعد از اينكه جامـه11ب تا  11:1

نار اردن به  عروجش ك پس از  كه  يا ) با رداي ايل شت و  بازگ

یهّوه »گرفت و برآب زد و گفت به آسمان از او افتاده بود( 

ست؟ یا كجا ين « خداي ایل باوري ا شك و نا شان   ست ن درخوا

تی از سوي خداست تا نشان دهد صنيست، بلكه نشان دهندة فر

كه او آنچنان كه با ايليا بود، با اليشع نيز خواهد بود. 

و نبي به ساحل غربي اردن رفت، جائي كه شكافته شد سپس آب 

 پنجاه پسران انبياء منتظر بازگشت او بودند.

اين اعجاز، اعالم نمودند كـه ( آنها بعد از ديدن 11ـ12:1

شع در  يل الي يرغم م ست و عل يا ا عي ايل شين واق شع جان الي

ايليــا، اصــرار ورزيدنــد و جســتجوي فرســتادن كســاني بــه 

شته  جا را گ مه  ند، ه ها رفت ضايت داد، آن شع ر سرانجام الي

همانطوريكه اليشع گفته بود، دست خالي بازگشتند. به هر 

بودند، آنها  دند، خواه نميحال خواه شاهد عروج ايليا بو

 غيبت او را موقتي پنداشتند.

شامل يك سري  11::1( رسالت اليشع از اين نقطه تا 11ـ11:1

مي جزات  سرائيل از  مع ني ا شت ب ظور بازگ به من كه  شود 

شده بت حي  نده، طرا خداي ز سوي  به  ستي  قايع  پر ين و ند. ا ا

مده تاريخي نيا ظم  مًا در ن مورد از ا الزا لين  ند. او ين ا

را در آب شور سرچشمه اريحا نمک اعجازها اينست كه اليشع 

جب  گر مو عد آب آن رود دي به ب ظه  خت و از آن لح یري  امرگ 

 د.ينگردي لاصح بي

ئيل يكي از مراكز  ( سپس اليشع از اريحا به بيت11و  11:1

اطفاپ كوچك پرستي وارد شد و در آنجا با انبوهي از  گوساله

كه شد  جه  شهر موا سركش  بال  و  ياد او را دن با داد و فر

ناميدند و به  مي «كچل»كردند و به او توهين كرده او را  مي

يا گورت را از  برآي، برآيگفتند  او مي )تو هم مانند ايل

بيند، آنها را  اين شهر گم كن(. اليشع چون اين وضع را مي
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خرس از جنگل كندو بالفاصله دو ماده  به نام يهّوه نفرين مي

مده، چ شان را  برآ سر از ای به  ميهل و دو پ توهين  ند.  در

 فرستادة خدا، مانند توهين به خود خداست.

( اليشع جاي گامهاي ايليا را پي گرفت و قبل از سفر 12:1

مل به  حا سامرهو كوه كر ياء در اري مدارس انب به  و ، 

ئيل رفت. مردم اريحا با او محترمانه برخورد كردند و  بيت

ما جوا ند ا كت يافت يتبر به  نان ب كه  توهيني  خاطر  به  يل  ئ

شرم شع  با الي شان  ند و برخورد هّوه كرد نت را  ي بود، لع آور 

 يافتند.

 د( یهورام )یورام( پادشاه اسرائیل )فصل سوم(

پ ـ م،  111تا  121) دوازده ساپ مدت  اخاب پسر  یهورام 

 ( بر اسرائيل سلطنت كرد.11:1تا  1:1دوم پادشاهان 

به عنـوان پادشـاه اسـرائيل در اخاب  پسریهورام ( 1ـ1:1

 ]پادشــاهي[و ســال دوم یهوشــافا   ]پادشــاهي[ســال هيجــدهم 

يهورام بر يهودا، پادشاه اسرائيل گرديد. )دوم پادشاهان 

11:1.) 

هورام  بود. او ی شرير ن لدينش  ندازة وا به ا يورام(  (

را كه اخاب ساخته بود، سرنگون كرد و اما به  َبَعل تمثال 

ساله ست گو سط پر كه تو بني  عام  با ،  یرب بود، ن شده  بداع  ا

 ادامه داد.

در زمان سلطنت اخـاب هـر سـاله بـه پادشاه موآب ( 1ـ1:1

مي باج  سرائيل  شاه ا كرد،  پاد فات  خاب و تي ا ما وق داد. ا

موآب وقت را براي سركشي مناسب دانست. سنگ میشع  پادشاه 

 توسط هئيت مبلغين آسـمان كشـف 1161معروف موآب که در سال 

شد به تابعيت موآب به اسرائيل و شورش شكست خوردة ميشع، 

 اشاره كرده است.

ما  بود، ا نداد  جام  موآب ان شورش  بل  کاري در مقا خاز  ا

وقتي جانشين او يهورام به قدرت رسيد بالفاصله تالش كرد تا 

خراج خود در آورد و آن  ترل  حت كن بل  گزار موآب را ت قا

درخواست كرد یهوشافا   زایهورام مالحظه را از دست ندهد. 

تا در نبرد با موآب به او بپوندد و يهوشافاط بار ديگر 

احمقانه با اين درخواسيت موافقت كرد )ر.ك اول پادشاهان 

يهوشافاط نزديك بود جان خود را بر سر اتحـاد بـا ـ  11فصل

اسرائيل بر باد دهد(. آنها تصميم گرفتند از غرب درياي 
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. حمله کنندموآب به ه و از جنوب مرده وارد صحراي ادوم شد

خراجگزار يهوشافاط نيز بود پادشاه ادوم چونكه در آن وقت 

 و كمك او در جنگ مورد انتظار بود.

( رســيدن ســپاهيان بــه مــوآب هفــت روز بــه طــول 1-11::1

ها بسيار تشنه بودند. وقتي كه  انجاميد و سربازان و اسب

سبت خدا دروغ ن به  هورام  سيدند، ي موآب ر داد و او را  به 

شتن  به ك تا  ست  شانيده ا جا ك به آن ها را  كه آن كرد  متهم 

در اين نبي خداوند دهد، اما يهوشافاط از او خواست تا با 

مان ند. يكي از خاد  ایلیااليشع نبي خادم  ،مورد مشورت ك

كي مان نزدي كه در ه مود  في ن هورام و  را معر بود و ي ها 

 رفتند. يهوشافاط به اتفاق پادشاه ادوم نزد او

پرسـت  ( نخست اليشع گفت كه او كاري با پادشاه بت11ـ11:1

نزد  ست او  تر ا ندارد و به سرائيل  یاي ا مادرش انب پدر و 

ها بلكه  رسانيد كه نه بت برود. پاسخ يهورام اين فرض را مي

خداوند است كه اين مشكل را به وجود آورده است. اليشع به 

يز حر مان او را ن شافاط، ميه مت يهو قت حر هاد و مواف مت ن

مطربي جويا شود. سپس   كرد كه نظر خداوند را در مورد جنگ

ند  قدرت خداو خت  كه نوا حض اين به م يد و  مدطلب و  بر وي آ

بدون اينكه باران ببارد پر های وادي  خندقبيني كرد كه  پيش

 شكست خواهند خورد.موآبیان شود و  ميآب از 

اري شد. آب جاري جادوم ( صبح روز بعد آب از سمت 12ـ1::1

شده بود خون در زير نور آفتاب مانند موآبیان شده از نظر 

و تصور كردند كه پادشاهان اسرائيل و يهودا و ادوم با هم 

كرده نگ  سوي  ج به  ته و  يك گرف فال ن به  ين را  ند و ا ا

را جمع كنند، ولي  ها  غنیمتشتافتند تا لشگرگاه اسرائیل 

مينمورد هجوم شديد قرار گرفتند. اس هاي قابل  رائيليان ز

شت سنگموآب  ك با  ند و  را  پر كرد شمهها  سدود   چ ها را م

 تمامي درختان خوب را قطع كردند. ساختند و 

كوشيد از جبهـه ادوميـان، متحـد پادشاه موآب ( 11و 16:1

کر چون ف ند،  له ك خودش حم بل  ند  يم ق ها مان كه آن كرد 

جدّ  موآب  با  نگ  هودا در ج سرائيل و ي شاهان ا ستند. پاد ي ني

موآب  شاه  شد و پاد قع ن موثر وا هم  لي  يك خي ين تاكت ما ا ا

قرباني دیوار شهر پسر بزرگ خود را كه وليعهد نيز بود بر 

كرد، بدان اميد كه خدايانش مردان او را به جنگي شديد با 

ي دهند. لشگر اسرائيل ردشمن تهييج نمايند و دشمن را فرا
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طبيعتًا عملي مكروه  مبهوت از ديدن قرباني كردن انسان كه

خود در  ترل  حت كن باره ت موآب را دو كه  بدون اين بود، 

شد خدا  يا داوري  خود و  جدان  هور و ند، مق نده  هآور و پراك

 شدند.

گرسيهارولداست
1

 ، چنين تفسير كرده است:

مي ظر  مي به ن سنده  كه نوی سد  گر  ر ند: ا سؤاپ ك هد  خوا

د، چرا در ي شضعاسرائیل با دیدن قرباني انسان دچار چنان و

پرستي در  پرستي خود دچار چنان شوكي نشد؟ بلكه بت مورد بت

 اسرائیل و یهودا ادامه یافت.

 (12:1تا  1:1هـ( معجزات الیشع )

 (1ـ1:1( تهیه معجزه آساي روغن )1

فقيري كه همسر يكي از پسران انبياء نيکو بود و بیوه 

شت، از  قرار دا گي  طر برد عرض خ بدهي در م خاطر  به  سرش  پ

هاي فراواني  ظرفاليشع كمك طلبيد. اليشع از او خواست كه 

روغني كه داشت آنها ظرف ها جمع كند و با تنها  از همسايه

را پر كند و تمام ظروف به طور معجزه آسائي پر شدند تا 

يوه كه ب فروش  اين پردازد و از  خود را ب بدهي  ست  زن توان

يه خدا به كند. و اين فيضي بود از ناحگذران ها  بقيه روغن

اش را  زن بدهكار، فيضي به آن اندازه كه توانست بدهي بيوه

اش نيز چيزي بيندوزد. فيض خدا براي  بپردازد و براي آينده

رهاند و  گناهكاران نيازمند، آنها را از بدهي و بردگي مي

آنچه را كه الزم  زندگي تازه آنان است، بر ايشان تدارك 

 بيند. مي

 (11ـ::1( تولد معجزه آسا )1

بزرگيك  شع شونیم در  زن  بًا از الي كه مرت بود  ساكن 

در باالي خانه خانه كوچك كرد و حتي برايش يك  پذيرائي مي

مه  ين ه بال ا فت در ق ين زن گ به ا شع  بود. الي ساخته  خود 

مي به او  كه  في  كرده از  لط ساطت  تا و ئي دارد  چه آزو ند  ك

ضايت خود بخواهد برايش انجام دهد. او فروتنانه رپادشاه 

را از بودن در ميان قوم خود اعالم نمود. جيحزي خادم نبي 

حدس زد كه ممكن است آن زن طالب فرزندي باشد. اين آرزوي 

                                                      
1
 - Harold Stigers 
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يري داراي  يام پ فت و آن زن در ا ق يا بي تحّق كالم ن زن در 

آفريند و  ثمر( حيات مي فرزندي شد. خداوند از مرگ )رحم بي

فرزنــدان خداســت ايــن تصــويري از تولــد روحــاني تمــامي 

 (.:1ـ1:1)افسسيان 

 (31ـ11:1( زنده كردن پسر شونیمي )3

سال بعد آن پسر جوان در هنگام كار در چند الف(  12ـ11:1

بردند و نزد مادرش مزرعه دچار نوعي سر درد شد. او را به 

ظهر همان روز در آغوش مادرش جان داد. او جسد پسر خود را 

به  سپس  شت،  بي گذا نه ن ميرش شوهدر خا كه  فت  به  گ هد  خوا

كرد كه  برود. همسرش تصور ميكوه كرمل در مرد خدا مالقات 

مالقات نبي جز روزهای خاص مذهبي امري عجيب است ولي به هر 

حال ترتيب سفر را داد. زن داغ ديده با سرعت از شونيم در 

 صحراي استرالئون به سوي كوه كرمل رفت.

خـادم خـود را یحزي ج( اليشع وقتي او را ديد 11ب ـ 12:1

حوال تا از او ا ستاد  ستقبالش فر سبب  به ا ند. او  سي ك پر

حزي  به جي شع را  با الي خود  قات  با نمال قع او  فت. در وا گ

به يز رو مه چ كه ه فتن اين خوب  گ سرش  سر و پ ست و هم راه ا

ــود را  ــب خ ــرجيح داد مطل ــب داد. او ت ــتند، او را فري هس

حالي با  باالخره  يد.  بي بگو به ن ستقيمًا  شع را  م نزار الي

به كمك او آمد. اليشع به خادمش گفت جیحزي مالقات كرد كه 

آن زن را به حال خود بگذارد تا صحبت كند. خداوند هدف از 

اش مكشوف نكرده بود، اما  ا اليشع را بر نبيبديدار آن زن 

فت  موده و گ ستي ن ست »زن پيشد قایم درخوا سري از آ یا پ آ

ند یب  مرا فر فتم  گر نگ مودم، م گر « ه؟.ن مي دي من »به کال

شايد « خواستم پسري به من بدهي که بعدًا از دستش بدهم. نمي

سر آن زن در  كه پ مد  شع بفه كه الي شد  جب  سخن زن مو ين  ا

 وضعيت وخيمي قرار دارد.

( اليشع بالفاصله جيحزي را فرستاد تا عصاي او را 11ـ11:1

نه  بگذارد و به او گفت نه با كسي سالم كند وطفل بر روي 

جواب سالم كسي را بدهد. آن زن اين را کافی ندانست و مصّر 

با ا مراه  كه ه شعلبود  به  ي ها  تي آن ند. وق شونيم برو به 

از آنها رفت كه: وبه پيشخبر شونيم رسيدند جيحزي با اين 

 « طفل بیدار نشد.»

( سپس اليشع به داخل اطاقي كه جسد آن پسر قـرار 11ـ11:1
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و دعا كرد و خود را بر روي جسد  داشت وارد شد، در را بست

پسر انداخت ـ دهان بر دهان او و چشم بر چشم و دست بر 

دست او نهاد. سپس برخاست و دوباره خود را به همان ترتيب 

كرد و  سه  بار عط فت  سرك ه بار پ ين  نداخت. ا سد ا بر روي ج

سرش  شت پ شاهد بازگ نك  يده اي ما در داغد شود.  شمانش را گ چ

خود به زندگي بود. الي شع براي زنده كردن آن پسر، كامالً 

را با او يكي كرد؛ دهان به دهان، چشم بر چشم و دست بر 

دست. عصاي اليشع كاري نكرده بود، اما وقتي او خود را بر 

مرده  سر  يد، پ خود را در او دم ندگي  نداخت و ز سد ا روي ج

 زنده شد. 

 (11ـ31:1( رفع مسمومیت از جوشانده سمي )1

گر ا جزه دي طي مع يام قح شد. در ا قع  جال وا شع در جل لي

خادمش )شايد هفت سال قحطي مذكور در فصل هشتم( اليشع به 

كسي اشتباهًا آش به جهت پسران انبیاء بپزد. گفت مقداري 

قداري  یاربريم یگ در  خ ين د جه ا كه متو تي  خت. وق آش ري

اشتباه شدند، اليشع مقداري آرد در ديگ ريخت و سم آش رفع 

 ن شد.و قابل خورد

 (11ـ11:1( تهیه معجزه آساي نان )2

قرص كوچك با يک صد نفر را اليشع در طي يك اعجاز ديگر 

جو   عده نان  ند و كه خداو غذا داد و آنچنان نوبر،  غالت  و 

كرده بود مقداري از آن هم باقي ماند. اليشع فروتني نمود 

و آنچه را كه متعلق به او بود، به ديگران داد. وقتي ما 

ان مشاركت كنيم و نتيجه را در دست خدا بگذاريم، با ديگر

خدا قادر است كه حوائج ما و ديگران را حتي زياده از حد، 

 .(12و  11:11رفع نمايد )امثال 

 (11ـ1:2( شفا دادن معجزه آساي نعمان جذامي )6

كارهـاي اعجـازانگيز اليشـع حتـي بـه ارتـش  خبر( 1ـ1:2

مي ک آرا هودي  سير ي تر ا يك دخ سيد.  نه ها ر مان ه در خا نع

مي خدمت  مي  تش آرا نده ار بابش  فرما كه ار يد  برص كرد فهم ا

اي در سامره هست كه  )جذامي( است و به خاتونش گفت كه نبي

كه  مي شان داد  تر ن ين دخ هد. ا شفا د شوهر او را  ند  توا

اش  چگونه يك شخص گمنام از ديدگاه انساني در جايگاه كليدي
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م خدا  به  فاداريش  شان دادن و جات  يو ن تاريخ ن بر  ند  توا

 كند: تأثير بگذارد. د.ال مودي چنين تفسير مي

وبي را بین دو شكنیرك كوچكی كلماتي بر زبان آورد كه آ

پرست  حكومت موجب شد. خدا ایمان او را با شفا دادن نعمان بت

ارج نهاد، كاري كه براي هیچ كس در اسرائیل انجام نداده 

نید. چه بسیار انگشتان توجه ك 11:1بود. به انجیل لوقا 

اند.  اي كه به سوي رشد یافتگان دراز شده و موفق بوده كودكانه

آن كنیز به خدائي كه نعمان را شفا داده بود، به خدائي كه 

آنچه را در حق نعمان كرده بود، در حق هیچ كس در اسرائیل 

انجام نداده بود، افتخار نمود، و خدا ایمان او را ارج 

 نهاد.

پادشـاه آرام اي از سوي بنهدد  پس نعمان با نامه( س1ـ2:2

يورام  به  طاب  سرائیلخ شاه ا هدايا  پاد يادي  قادير ز با م

ظاهرًا  مه  ين نا شد. در ا سرائيل  باس وارد ا پول و ل شامل 

شاه آرام از  كه پاد بود، بل شده  برده ن شع  سمي از الي ا

كه نعمان حامل نامه را شفا  پادشاه اسرائيل خواسته بود 

هد. پا شاه د ست پاد سرائيل از درخوا شاه ا سرائيلد سيار  ا ب

نه بال بها شاه آرام دن كه پاد كرد  كر  شد و ف صباني  اي  ع

 گردد تا به كشور او حمله كند. مي

( اما وقتي اليشع مـاجرا را شـنيد و از پريشـاني 11ـ1:2

به آرامش دعوت و پيغامي به  شد، پادشاه را  پادشاه آگاه 

گاه پاد ستاد. در بار مان فر جود نع جازي و قدرت اع شاه 

پرست بودند، ولي يك نفر نبي خدا در  نداشت، چون همگي بت

اسرائيل بود كه قدرت داشت مردی جذامي را كامالً شفا دهد. 

حاكي از  كه  كالم او  كرد،  صحبت ن مان  با نع صًا  شع شخ الي

ايمان او بود كافي بود كه نعمان را شفا بخشد. اليشع به 

خ كه  ستاد  غام فر مان پي بار ود را نع فت  رود اردن در ه

 شويد.ب

ستقبال او  به ا صًا  شع شخ كه الي بود  ين  مان ا ظار نع انت

شفا  برق او را  پر زرق و  شي و  سمي نماي طي مرا يد و  بيا

كه  فت  شده و گ ضبناك  نابراين غ شد، ب طور ن لي اين هد، و د

بر آب آب شق  سرزمينش دم ند، و  هاي  يت دار هاي اردن ارجح

 آمده است.بيهوده اين همه راه را 

 دي.ال مودي به تجزيه و تحليل اين مشكل پرداخته است:
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ام. مرض اولي هم ذنعمان گرفتار دو مرض بود ـ غرور و ج

مانند مرض دوم احتیاج به شفا داشت. نعمان باید از كالسكه 

شد و سپس به طریقي كه نبي به او گفته  غرور خود پیاده مي

 شست. بود، خود را مي

او را ترغيـب كردنـد كـه بنـدگانش ام ( سرانج11و  ::11

مود  بق رهن بر ط يز  ند و او ن عت ك بي را اطا سادة ن ستور  د

شفا يافت. چه نيکو در مورد او  كرد و كامالً  اليشع رفتار 

او غرور خود را از دست داد و سالمتي خود را »اند كه  گفته

 «بازيافت.

بازگشت و خواست كه  خداي اسرائیل( نعمان به سوي 11ـ12:2

اي از او  ليشــع را پاداشــي بدهــد، ولــي نبــي هــي  هديــها

كه  ست  جازه خوا شع ا سپس از الي مي  سردار آرا پذيرفت.  ن

خاك  قاطر  بار  ند در دو تا بتوا برد  خود ب با  سرائيل  از ا

 كشور خود خداي حقيقي را بر خاك اسرائيل پرستش نمايد.

جاب  قانوني او اي فه  ست وظي كن ا كه مم ضيح داد  او تو

نمايد، سجده رفته و حتي ِرمون به معبد آقایش  نمايد كه با

ولي اميدوار است كه خداوند اين خطا را بر او ببخشايد. 

اليشع كار او را نه تأئيد كرد و نه رد كرد، بلكه فقط او 

 را مرخص كرد كه برود.

در داستان نعمان ما شاهد تصويري قديمي از انجيل فيض 

، او فرمانده ارتش باشيم. نعمان يك نفر دشمن خدا بود مي

آرامي بود. از ديدگاه انساني او درمانده و نااميد بود، 

(. او يـك شـخص غيـر :1ــ6:2چونكه جذامي بود )ر.ك روميان 

كت او را  شت و بر خدا ندا هدهاي  مي از ع بود و اطال هودي  ي

(. اما فيض خـدا وارد كـار 11و11:1نيز مّدعي نبود )افسسيان 

كه نعمان الزم  شد تا نياز انسان را برآورده سازد. آنچه 

بود. او  خدا  كالم  عت از  ني و اطا هد فروت جام د بود ان

سانيت  با ان ست و  خود را ش خدا  كالم  عت از  سرانجام در اطا

 تازه و پوستي تازه و دلي تازه از آب بيرون آمد.

 فیض عجیب خداي زندة ما،

 هاي ماست، فیضي كه فراتر از گناهان و جرم

 ز شد،آنجا، در جلجتا سرری

 جائي كه خون برّه جاري شد.
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 1. جانسونچجولیا.ا

 (11ـ2::1( طمع جیحزي )1

خواست به  خادم اليشع به هدايائي كه نعمان مي جیحزياما 

بود ته  هد و او نپذيرف شع بد سردار  ،الي به  يد و  مع ورز ط

 دو جوانآرامي گفت كه اليشع او را فرستاده است تا براي 

سراناز  یاء  پ نكانب هم اي فرایم  از كه  ستان ا نزد او كوه

اند، هدايائي را كه پيشنهاد كرده بود، به او بدهد.  آمده

 اش رفت. ها را از نعمان گرفت و به خانه سپس پول و لباس

اليشع به عنوان نبي غالبًا مكاشفاتي از خداوند دريافت 

بود،  ،كرد مي جام داده  خادمش ان كه  كاري  بار از  ين  و ا

زي بازگشت اليشع آنچه را كه بر او آگاه گرديد. وقتي جيح

واقع شده بود به او گفت و به خادم طماع خود گفت كه وقت 

مناسبي براي هديه گرفتن انتخاب نكرده است. آنگاه جيحزي 

كرد و  فرين  مانرا ن مرد  برص نع ين  ناه ا به او داد. گ را 

مرد  صور را در  ين ت جام داد ا كه ان لي  چون عم بود،  ظيم  ع

جود  به و مي  كر آرا كه ف طوري  خدا، آن جاني  فيض م كه  آورد 

 كرد، مجاني نبوده است. مي

 (1ـ1:6آساي سر تبر )  ( پیدا شدن معجزه1

ضي از  یاء بع سران انب شع پ با الي كه  كاني  گي م از تن

كردند ـ احتماالً در اريحا يا در جلجال ـ نزد  زندگي مي

به  تا  جازه داد  ها ا به آن شع  ند و الي شكايت كرد شع  الي

رود اردن رفته و مكاني براي خود در آنجا بسازند.  نزديك

كه  بود  نه  ين خا ساختن ا حين  بردر  كي از  سر ت مانتی ي ا

به كمك  زده اليشع را فریادآنان به داخل آب افتاد و او 

طلبيد. اليشع قطعه چوبي به آب انداخت و سرتبر باال آمده 

 و روي آب شناور شد و توانستند آن را از آب بگيرند.

 (13ـ1:6مانور نظامي اعجازآمیز ) (1

نشان  ديگر قدرت اعجازآميز اليشع آگاهي او از اطالعات 

هاي  دشمن بود. پادشاه آرام كه تمام طرحاردوي فوق سّري در 

نه به محرما بر  اش مو سرائیلمو  شاه ا بود  پاد شده  شكار  آ

سوس  مردانش جا كي از  كه ي كرد  كر  بود و ف شمگين  سيار خ ب

                                                      
1
 - Julia H.Jahnson 
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هاي  ي وقتي مطمئن شد كه اليشع نبي نقشهاسرائيل است. ول

هر  به  فت  صميم گر ست ت ته ا سرائيل گف شاه ا به پاد او را 

ستجو  به ج نابراين  يد. ب ستگير نما شع را د شده الي هائي  ب

شع در  كه الي يد  خت و فهم تان پردا شمال دو يك  شهري در نزد

ستاد و  خود را فر سپاهيان  هي از  ست. او گرو ساكن ا سامره 

شبشهر را  قت  شع  و خادم الي عد  صبح روز ب ند.  صره كرد محا

وقتي كه ديد لشگر دشمن شهر را محاصره كرده است به وحشت 

افتاد. ولي اليشع او را به آرامش دعوت كرد و نزد خدا به 

دعا پرداخت و چشمان روحاني خادم خود را گشود و او متوجه 

كوه پر از كه  طراف  شین هاي ا به آت كه  سواران و ارا ست  ا

 فرستاده تا مردم خود را حفاظت نمايد. خداوند

مي  سپاهيان آرا كه  مود  ست ن ند درخوا شع از خداو الي

نابينا شوند. خداوند دعاي او را اجابت كرد و نبي توانست 

ما  ستد. ا سامره بفر به  تان  ها را از دو يري آن بدون درگ

پادشاه اسرائيل چون متوجه لشگر فريب خورده آرامي شد به 

كر شنهاد  شع پي به او الي شع  ما الي شد، ا ها را بك كه آن د 

يادآوري نمود كه چه لزومي دارد كساني را كه بدون مقاومت 

اسير كرده است بكشد؟ و در عوض به شمشیر و کمان خود با 

هايشان  پادشاه فرمان داد كه آنها را غذا بدهد و به خانه

بفرستد. او با چنين رحمتي نشان داد كه نيکوئي بر شرارت 

ست لب ا مي  غا سپاهيان آرا عد  به ب سرائیل و از آن  به ا

 نیامدند. 

 1:1آيــه شــانزدهم مــا را بــه يــاد رســال  اول يوحنــا 

او كه در شماست، بزرگتر »اندازد، آنجاكه فرموده است:  مي

هاي  ما در نبرد روحاني با فوج« است از آنكه در جهان است.

حد قدر قدرت خود محافظت و تقويت مي م. شوي شرارت توسط مّت

ند از طريق دعاي ايمان چشمان دل ما را بر  خداوند مي توا

كند و  اين حقيقت دلگرم كننده بگشايد كه او از ما دفاع مي

 سازد. نّيات شوم شيطان را خنثي مي

 (:::1تا  11:6( قحطي در سامره ):1

انـد الزامـًا  ( وقايعي كه در اينجا اتفاق افتاده11ـ11:6

 ند.باش یمداراي ترتيب تاريخي ن

چنان سامره را محاصره كرد كه شهر بنهدد پادشاه آرام، 

دچار قحطي شديد شد )اگر اين محاصره آنچنانكه برخي حدس 
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واقـع شـده باشـد،  1ـ1:1زنند بعد از قحطي هفت ساله در  مي

بور  مي مردم مج نيم(.  عي آن را درك ك مت واق توانيم وخا

يه قارچ )گياهي شبچلغوزه  و اندكيسر االغ بودند براي يك 

في بپرداز بالغ گزا خوردن( م بل  ياه نو قا ين گ نام ا د. 

باشد. پادشاه اسرائيل در پاسخ  مي« لحم ستاره بيت»امروز 

در اين  خداوندبه دادخواهی قوم اعالم كرد كه هي  كس جز 

خواري  تواند كمك كند. وقتي پادشاه از رواج آدم شرايط نمي

يد و خود را در بان  شد گري گاه  سامره آ جب  در  شع را مو الي

اين شرايط دردناك دانست و او را متهم كرد كه براي بهبود 

اوضاع هي  اقدامي نكرده است و سپس سوگند ياد كرد همان 

 روز او را بكشد.

( خداوند اليشع را از نّيت پادشاه آگاه سـاخت و 11و 11:6

به  شایخي او  كه م فت  ند گ طرافش بود شاه و كه ا صد پاد قا

اهند تا به خانه او بيايند و به آنها اينك در رپادشاه 

شاه  خود پاد تا  ند  لوگيري كن صد ج ستور داد از ورود قا د

صله  سخنان بالفا عد از آن  سد. ب صد بر شاه و پقا خوِد ساد پس 

شاه شدند.  پاد شاهوارد  كه  پاد بود  سيده  جه ر ين نتي به ا

تواند انجام دهد جز اينكه تسليم آرام شود  كاري ديگر نمي

این بال از جانب خداوند است، چرا دیگر براي  اینك»و گفت 

شم؟ ظار بك ند انت ثال « خداو ياد ام به  ما را  عه  ين واق ا

دپ پادشـاه ملـل »فرمايـد:  انـدازد كـه مـي مي 1:11سليمان 

نهرهاي آب در دست خداوند است، آن را به هر سو كه بخواهد 

 « گرداند. بر مي

شده است. در اينجا نامي از اين پادشاه اسرائيل برده ن

ذكـر  1تا  1در واقع نام پادشاه در هي  يك از وقايع فصول 

طول  هورام در  كه ي ند  سرين معتقد سياري از مف ست. ب شده ا ن

 دوران محاصره، پادشاه اسرائيل بوده است.

که اليشع  رسالت ممكن است اين تفسير درست نباشد، چونكه

بر لف  شاه مخت هار پاد سلطنت چ طول  قرن در  نيم  شتر از   بي

 باشد. داراي ترتيب تاريخي نمي ،اسرائيل ادامه يافت

( آنگاه اليشع پيشگويي عجيبي كـرد و قـول داد كـه 1و1:1

عد  نرم روز ب به جو و آرد  كه  شد  هد  فراوان خوا نان  آنچ

خواهد  هتنزد دروازة سامره فروخفراواني و به قيمت ارزان 

م شد. وقتي همراه شّكاك پادشاه راجع به چنين فراواني آنه

شك آورد،  رد عد  لی روز ب شع و فتالي شم »كه  به او گ به چ
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 « .خودخواهي دید، اما از آن نخواهي خورد

 نويسد: مودي مي

ستهفامي  بارت ا ید، ع مان دار گر ای نه؟»ا صلوب « چگو را م

 !كنید

يدكجوع )ر کس ن خوراك دادن  به ع بل از  شاگردان ق مل  الع

 (.1:1مسيح به چهار هزار نفر در مرقس 

دهنـة عصر آن روز چهار نفر مرد جـذامي كـه نـزد ( 1ـ1:1

گرفتن  دروازه  براي  ند  صميم گرفت ند، ت سته بود سامره نش

به آنجا رسيدند خبري بروند. وقتي  یانآرامغذا به اردوي 

يان امراز اردوي آ گوش آرام به  صدائي  ند  بود. خداو يان ن

بود، و  بزرگ  سپاهي  قوع  يب الو جوم قر شان  ه كه ن سانيد  ر

به  ها  سرائيل آن شاه ا که پاد صور اين یانت صریانو  حت را  م

نشيني كردند. ماتيوهنري  براي جنگ با آنها اجير كرده، عقب

 چنين تفسير كرده است:

كور  عه  ند، واق كرده بود صره  تان را محا كه دو یاني  آرام

جا ن ند و در این کرده بود موش ن خود را فرا خواه آن  یزشدن 

باشد و خواه صدائي در  صدا واقعي و از ناحیه فرشتگان بوده

یه  صدا از ناح كه آن  كرده بودند  باور  شد،  بوده با شان  گوش

 خداست.

( جذاميان به ميان چادرهاي بجـا مانـده رفتنـد و 16ـ1:1

ها را برداشتند ولي ناگهان به  ها و لباس ند و پولدغذا خور

مي شگر آرا فتن ل به زودي از ر مردم  ند  مده و گفت ها  خود آ

اند  را بخاطر اينكه مردم را آگا نکردهآگاه شده و آنها 

ضوع را به ومجازات خواهند كرد، بنابراين تصميم گرفتند م

پادشاه اطالع دهند. پادشاه بالفاصله به شك افتاد كه ممكن 

اند تا آنها را از  نشيني كرده ها تظاهر به عقب است آرامي

شنهاد  مان پي كي از خاد لي ي شند. و شيده و بك يرون ك شهر ب

ك به اردوكرد  لب  نوان داوط به ع فر را  ند ن شمن  یه چ د

ند ديگران از  بفرستند، چون به هر حال يا در محاصره مان

 شوند. ها كشته مي مردند و يا به دست آرامي گرسنگي مي

كه  سيدند  جه ر ين نتي به ا ته و  به اردو رف بان  داوطل

اند.  اند و غنائم زيادي به جا نهاده ها واقعَا گريخته آرامي

اردوي آرامیان را غارت كردند  بيرون رفته قوماين  بنابر
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 و قحطي تمام شد. 

در آن روز به  جوو آرد نرم ( براساس نبّوت اليشع :1ـ11:1

بيني  پادشاه كه بر پيشسردار ه شد. تبهاي بسيار كمي فروخ

ق آن را ديد ولي از آن برخوردار  اليشع شك آورده بود تحّق

ت در دروازه شهر پايمال و نشد، چونكه در زير گامهاي جمعي

بر مرگ آن مرد براساس كالم خـدا و  :1تا  11كشته شد. آيات 

ايماني بركت را از  ايماني او تأكيد دارند. بي به خاطر بي

 دهد. ستاند و با مرگ پاداشش مي ايمان مي شخص بی

ما »سخنان بياد ماندني آن جذاميان را به خاطر آوريد: 

« مانیم بشارت است و ما خاموش ميكنیم، امروز روز  خوب نمي

فيض  يل  به انج كل  كه متو ما  سخنان را،  ين  هم( و ا يه ن )آ

 باشيم بايد هميشه به خاطر داشته باشيم. آمرزش مي

 (6ـ1:1اش ) یابي دوبارة زن شونیمي به دارائي ( دست11

قبل از اينكه قحطي هفت ساله بر زمين عارض شود )شايد 

زن شـونیمي  است(، اليشع بـه 11:1اشاره به قحطي مذكور در 

خانواده خود، از با )مذكور در فصل چهارم( اخطار داد كه 

كه مرده بود و اليشع او را زنده كرده بود ـ  پسرش ـجمله 

سرزمين  به  ند. او  ترك ك سطینشهر را  پس از  انیفل فت و  ر

پايان قحطي بازگشت. در آن موقع جيحزي در بارگاه پادشاه 

جذاميان معموالً اجازه ورود بدانجا را  که اسرائيل ـ مكاني

بود. وقتي كه جيحزي چگونگي زنده شدن پسر ساکن نداشتند ـ 

مي شاه  به پاد شونيمي را  به  زن  شد و  فت، آن زن وارد  گ

ند.  باز گردا به او  ئيش را  كه دارا مود  ماس ن شاه الت پاد

صل  مامی حا لك او را و ت مام مايم ستور داد ت هم د شاه  پاد

در مدت هفت سال غيبت او به بار آمده بود،  ملک او را كه

 به او بازگردانند.

 (12ـ1:1( نبّوت الیشع در مورد حزائیل )11

پادشاه بيمـار آرامـي شـنيد كـه بنهدد ( وقتي كه 11ـ1:1

نده ست، نماي مده ا شق آ به دم شع  با  الي يل  نام حزائ به  اي 

هداياي فراوان نزد او فرستاد تا از او بپرسد كه آيا از 

م شگر بي سردار ل مان  كه نع فت. چون هد يا شفا خوا خود  اري 

قدرت  شاه از  نابراين پاد بود، ب هدد  مر بن حت ا مي و ت آرا

شفا دادن اليشع آگاه بود )فصل پنجم(. پاسخ مبهم نبي به 



 20 کتاب دوم پادشاهان

یافـت لـیكن  ]دتوانـ[البتـه شـفا »حزائيل مبني بر اينكه 

 ،«ه او خواهد مردنخداوند مرا اعالم نموده است كه هر آی

ي ميا مال را  شد.  ن احت شفا داده با شع او را  كه الي سازد 

چونكه مفهوم سخنان فوق چنين است كه خود بيماري الزامًا 

نظر به ولي بنهدد از آن شفا نخواهد يافت،  هكشنده نبود

كه حزائيل درصدد كشتن پادشاه برآمده بود و اليشع اين اين

يست كه دانست، بنابراين آنچنان خيره به حزائيل نگر را می

او شرمنده شد ـ سپس اليشع گريست و حزائيل علت گريه او 

را پرســيد و اليشــع چنــين پيشــگويي كــرد كــه او خســارات 

ناپذيري بر اسرائيل وارد خواهد آورد ـ آنچنان  جبران

 وحشتناك كه از انديشيدن بدان گريسته است.

( حزائيل از سر فروتني گفت، من سگ كي باشـم كـه 12ـ11:1

توانست انتظار انجام  چگونه او مي .لي انجام دهمچنين اعما

سخ  يامز پا شد؟ ويل شته با خود دا شن را از  نين خ مالي چ اع

 اين سؤال را داده است:

، آنگاه كه به تخت پادشاهي «مقدار سگ بي»شود كه این  مي

شتناكي  ماپ وح نین اع ظار چ ست، انت سته ا خود آرام نش از 

 باشد.

آگاه شده بود كه حزائيل از سوئي اليشع از سوي خداوند 

پادشاه آرام خواهد شد. پيرو همين خبر بود كه حزائيل پيش 

كه نگران نباشد، شفا خواهد  پادشاه بازگشت و به او گفت 

لحافي يافت و سپس به او خيانت كرد و وقتي در خواب بود 

خود  مرد و  ند، و او  بر روي او افك سانده و  را در آب خي

 جانشين پادشاه شد. 

 باشند. اي از تحّقق نبّوت اليشع مي زير چكيده موارد

شدن  شته  پس از ک صله  نددبالفا بح، به يل  با  هزائ نگ  ج

خت  عاد پردا موت جل يا در را يورام و اخز شترک  های م نيرو

او بارها ييهـو را در جنـگ شکسـت داد و  .(12و  11:1؛ 11:1)

نوب نون در ج تا ار شرق اردن  مروش را از  شان در  و قل با

 (.11و  :11:1ن کرد )شمال ويرا

او بارها در دورۀ حکومت يهوآخاز جانشين ييهو به قلمرو 

اسرائيل که به لطف خدا تا آن زمان از ويرانی کلی محفوظ 

 (.11و  11، 1:11مانده بود، دست اندازی کرد )
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جّت را  ته و  سطين رف بی فل نوب غر به ج نين  يل همچ حزائ

که کرد  هودا را وادار  شاه ي کرد و پاد سخير  شم  ت برای چ

؛ 1و  1:11)رشوۀ بزرگـی بـه او بپـردازد  اورشليم از پوشی

 (11و  11:11دوم تواريخ 

عيت گذشته وقاسرائيل نتوانست تا قبل از مرگ حزائيل، م

 (12و 11:11خود را بازيابد )دوم پادشاهان 

 (11ـ16:1و( یهورام )یورام( پادشاه یهودا )

بر يهودا  ساپهشت به مدت  یهوشافا )يورام( پسر یهورام 

 (:1ـ1:11ق.م ـ رجوع كند به دوم تواريخ  111ـ121سلطنت كرد )

بايست منطبق باشد با  مي 16( تاريخ مندرج در آيه 11و16:1

ــاهان  ــاهان  21و 11:11اول پادش ــك 12:1و  1:1و دوم پادش . ي

تفسيرش اينست كه يهورام همراه با پدرش يهوشافاط مشتركًا 

كرد. سلطنت  سال  پنج  مدت  كه  به  ست  گرش اين سير دي تف

يهوشافاط در بخشي از سلطنت خود با آسا مشترك بود و ديگر 

مت كه حكو بدون  اين شاهي  شروع پاد هورام از  يا و ي هاي اخز

تلیـا عيـورام بـا  .( آغاز شده بود11و11:1شريك يهوشافاط )

و ايزابل ازدواج كرده بود. اين ازدواج بدون  دختر اخاب 

اسي با اسرائيل صورت گرفته بود. شك به عنوان يك آشتي سي

پرستيِ  به بتیهودا نتيجه اين ازدواج گرايش هر چه بيشتر 

توانست  مي خداوندپرستي،  حكومت شمالي بود. به خاطر اين بت

به خاطر وعده یهودا  داوداي كه به  را از بين ببرد، ولي 

 (.16ـ11:1داده بود، منصرف شد )ر.ك دوم سموئيل 

بــر عليــه او  ادومســلطنت يهــورام، ( در زمــان 11ـــ1::1

شوريد. او براي فرونشانيدن شورش ادوميان با ارتش خود به 

)ادوم( در جنوب بحرالميت، لشگر كشيد. ادوميان  صعیرسوي 

نشيني كردند و  و او را وادار به عقب او را محاصره كردند 

تش او  طور فرار ار به  عد ادوم  به ب مان  ند. از آن ز كرد

هودا نبود. شايد كه در طول سلطنت يورام مطلق تحت امر ي

بود كه عوبدياي نبي الهام خود را بر عليه ادوم بر زبان 

هآورد. گفته شده كه  در نزديكي فلسطين نيز بر عليه  ِلبَن

اي است از ماهّيت شرير  اند، اين نيز نشانه يهودا عاصي شده

شهر الوي  يك  ه  يورام. ِلبَن سلطنت  مان  هودا در ز مت ي حكو

بيان شده اسـت.  11و11::1.علت شورش لبنه در دوم تواريخ بود
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شهر ر هودا آن  حال ي حتادرهر جددًا ت خود درآورد  م ترل  كن

(1:11.) 

 (11ـ12:1ز( اخزیا پادشاه یهودا )

كرد  سلطنت  هودا  به ي سال  مدت يك به  يورام  سر  يا پ اخز

 .(1ـ1:11ق.م ـ دوم تواريخ  111)

گويـد پسـر َعَتليـا  مـي 16( اخزيا آنچنانكه آيـه 11ـ12:1

ياي مندرج در  نواده عمري بوده است. اين اخزيا همان اخز

باشد. اخزيا خواهرزادة يـورام  مي 6:11و  11دوم تواريخ فصل 

دختر اخاب و خواهر  عتلیاپادشاه اسرائيل بود. ما در او 

يورام پادشاه اسرائيل بود. در اين بخش خاص از تاريخ بني 

سرائيل ج ،ا ندكي مو سامي ا ميا نده  جي خوان خاب  ب گي شود. ا

نام اخزيا و يورام داشت كه  پادشاه اسرائيل، دو پسر به 

شاه  شافاط پاد شدند. يهو شاه  توالي  پاد طور م به  هر دو 

يهودا نيز يك پسر داشت به نام يورام كه به جاي او نشست 

كه اخزيا پسرش جانشين او شد. بدين ترتيب اخزيا و يورام 

يورام  سلطنت  مان  سرائيل در ز هودا، در ا يا در ي و اخز

 كردند. سلطنت مي

 اسرائیل یهودا  

 اخزيا يورام  

 يورام اخزيا  

تي  كه او وق شده  ته  هودا، گف شاه ي يا پاد مورد اخز در 

 1:11بود. در كتاب دوم تـواريخ بیست و دو ساله پادشاه شد 

شانه شتر ن بود. بي ساله  هل و دو  سن او چ كه  شده  ته  ها  گف

ست گر  حاكي از اين قم دي ست و ر ست ا ست و دو در قم بي كه ر

 بردار بوده است. احتماالً ناشي از خطاي نسخه

( اخزيــا بــه اتفــاق يــورام پســر اخــاب پادشــاه 11و11:1

به  سرائيل  عاد ا موت جل شاه آرام  را يل پاد نگ حزائ به ج

به  مان  براي در شد و  جروح  يورام م نگ  ين ج ند. در ا رفت

یل عد  یزرع يا او را ب فت. و اخز جا ر شدن در آن مداوا  از 

كرد  فات  عاد و موت جل يورام در را پدر  خاب  كرد. ا قات  مال

(. پدربزرگ اخزيا ـ يهوشافاط ـ كـه قـبالً 11)اول پادشاهان 

حاد بنا ين ات جه ا بود و در نتي سته  خاب پيو به ا نه  خردا

پدربزرگش درس  شت  كه از سرنو يا  ما اخز بود، ا شده  شته  ك

ح جه ات بود، در نتي ته  برت نگرف شد ع شته  سرائيل ك با ا اد 
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 )فصل نهم(.

هم و  صل ن شع )ف سالت الی سرائیل و ر شاه ا هو پاد ح( یی

 دهم(

 (:1ـ1:1( مسح ییهو )1

شع  كي از الی یاء ي سران انب به پ تا  ستاد  موت را فر را

رفته و محرمانه ييهو را براي جانشيني يورام، مسح  جلعاد 

و نـه  ( بـود11نمايد. ييهو پسر يهوشافاط پسر ِنمشي )آيـه 

يورام  تش  ندة ار هو فرما هودا. يي شاه ي شافاط پاد سر يهو پ

بود كه در راموت جلعاد ساكن بود تا مانع ورود ارتش آرام 

كه  ساخت  مأمور  بي او را  شد، ن سح  هو م كه يي تي  شود. وق

خاب ندان ا ند )اول  خا نابود ك يا  بّوت ايل ساس ن را برا

 (.11ـ11 :11پادشاهان 

كه ييهو را به عنوان پادشاه خداوند به ايليا گفته بود 

رسد كه او  (، ولي به نظر مي16:11مسح نمايد )اول پادشاهان 

كه او  بود  سپرده  شع  خود الي شين  به جان سئوليت را  ين م ا

اي گمنام را به راموت جلعاد فرستاد تا مسح شدن  نيز نبي

اي شد كه  يهو در خفا انجام گيرد. اين پنهان كاري وسيلهي

اي در گــرفتن تــاج و تخــت  رز ماهرانــهييهــو از آن بــه طــ

 استفاده نمود.

 (:11:1تا  11:1ییهو ) پادشاهی( 1

هانش به  ( وقتي كه ييهو از اطاق بيرون آمد، همرا11ـ11:1

براي چه )اشاره به آن نبي گمنام(  این دیوانه»او گفتند: 

نخست خواست از پاسخ طفره برود، چون ییهو « نزد تو آمد؟

ها ا كه آن كرد  كر  شده ف شكوك  شايد او م ند.  ضوع آگاه ز مو

اند تا بتوانند  بود كه آنها نبي را براي مسح او فرستاده

يورام را سرنگون كنند. ولي چون اصرار كردند به آنها فاش 

نوان  به ع كه  شاهساخت  هان او  پاد ست. همرا شده ا سح  م

ند و  پاي او افكند ير  به ز نده  خود را ك خت  شتاب ر با

 رائيل اعالم نمودند.پادشاهي او را بر اس

ق.م  111ـ111به مدت بيست و هشت سال ) ییهو پسر یهوشافا 

 ( بر اسرائيل سلطنت كرد.:16:1تا  11:1ـ دوم پادشاهان 

( پادشاهي ييهو همزمان با سلسله پـنجم پادشـاهي 16ـ11:1

سح  بر م كه خ بل از اين هو ق شد. يي شروع  شمالي  مت  در حكو
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را بكشد. يك  یورامت تا برسد، بدانجا رف یزرعیلشدنش به 

يده شد،  د يل  به يزرع هان  هو و همرا مدن يي جه آ كه متو بان 

خبر را به يورام رسانيد. يورام دو بار فرستادگاني براي 

فهميدن هوّيت آن گروه فرستاد، اما ييهو مانع بازگشت آنان 

يده ستادگان را  شد. د سواران فر كرد آن  عالم  برج ا بان 

تازند كه آدم  ان وحشيانه پيش مياند و آنچن بازداشت كرده

اندازند. آنگاه يورام  را به ياد ييهو پسر )نوه( تمشي مي

نشست و همراه با اخزيا پادشاه يهودا،  كالسكه سلطنتيبه 

موت  براي را مي  بار مه مل اخ گروه حا كه آن  صور اين به ت

اي ییهو »باشند، به سوي آنان شتافت و با عبارت  جلعاد مي

به او خوشامد گفت، ولي پاسخي كه شنيد   «آیا سالمتي است؟

در واقع اعالم جنگ بود. يورام كه خيانت را حس كرده بود 

کوشيد فرار كند ولي ييهو با كمان خود او را زد و كشت و 

( و 11:11اين تحّقق نبّوت ايلياي نبـي بـود )اول پادشـاهان 

 جسد او را در تاكستان ناداب رها كردند.

سعي كرد فرار كند ولي او نيز مـورد نيز  اخزیا( 11ـ11:1

فت و در  قرار گر يري  صابت ت جدوا با  م يا  شد. اخز شته  ك

دوستي با  اخاب مورد لعنت خدا قرار گرفت و ييهو مأمور 

شليم  به اور عدًا  سد او را ب ند. ج نابود ك كه او را  شد 

ــواريخ  ــد. در دوم ت ــن كردن ــا دف ــد و در آنج  1:11آوردن

سام مي يا در  كه اخز تل خوانيم  به ق سپس  شد و  ستگير  ره د

شاهان  با اول پاد تاريخي  ظر  هم از ن ست و ن يه بي سيد. آ ر

، مطابقت ندارد. تفاوت بين ايـن دو تـاريخ ذكـر شـده 12:1

هاي متفاوت  )يازدهم و دوازدهم( احتماالً مرتبط است با روش

 شمارش.

او  ایزابـلوارد شـد،  یزرعیل( وقتي كه ييهو به 11ـ1::1

قاتل آقاي خودت، آيا  ،اي زمري»فرياد زد  را مسخره كرد و

با كشتن آقايش که بود  زمريمنظور او اشاره به « سالمتي؟

يد.  شوم گرد شت  چار آن سرنو بود و د شده  سرائيل  شاه ا پاد

بي تاه و فت )اول  سلطنت كو مه يا فت روز ادا قط ه جه او ف نتي

اين موضـوع را  هوییخواست به  (. ايزابل مي11ـ1:16پادشاهان 

اند كه در شورش خود موفق نخواهد شد. اما دو نفر از برس

گان ته و  خواج يرون انداخ جره ب بل را از پن گاه، ايزا بار

قدري از خون وفاداري خود را نسبت به ييهو اعالم نمودند. 
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و جسدش بر طبق نبّوت  ان پاشیده شدسببر دیوار و ا ]ایزابل[

شـد و از  هاي يزرعيل م  سگعط 11:11مندرج درا ول پادشاهان 

جز  كفاو  ها و  سرد وپای سه  شد كا فت ن یزي یا ست، چ  های د

كامپبل مورگان
1
 نويسد: مي 

كرده  سگ صرفنظر  ست او  كف د هاو  سر و پای سه  ها از كا

یعي بودند و نه نبودند، چونكه طراح و مجري آنچنان اعماپ ش

 اش نام او را جاودانه كرد. نامي دبلكه ب گورش

تن هفتـاد نفـر از اعقـاب ( گام بعـدي ييهـو كشـ11ـ:1:1

كردند. او نخست  زندگي مي سامره( اخاب بود كه در پسران)

ــان  ــه مربي ــه آب ــاتوم داد ك ــران اولتيم ــرین و ن پس بهت

اخاب را به پادشاهي انتخاب كرده و با من  نیكوترین پسران

دانستند  كه آقاي شما هستم وارد جنگ شويد. ولي آنها كه مي

يا(  يورام و اخز شاه ) ستهدو پاد هو  نتوان بل يي ند در مقا ا

ما  بندگان تو در يزرعيل مقاومت كنند، پيغام دادند كه، 

خواهند  سپس ييهو به آنها پيغام فرستاد كه اگر مي هستیم.

سرهاي  عد  صبح روز ب يد  ند، با شان ده خود را ن فاداري  و

ستند.  نزد او بفر يل  به يزرع خاب را  سر ا فر از پ تاد ن هف

هو را ا مان يي هم فر ها  عد آن فرداي روز ب ند و  عت كرد طا

 دو توده نزد دهنه دروازةييهو به ديدن سرها رفت كه در 

ظار  ند انت شده بود مع  كه ج مي  شايد مرد ند.  هاده بود ن

رحمانه، عصباني شده باشد،  داشتند كه او از اين كشتار بي

مي كه ن حالي  ها را  در  تل آن مان ق خودش فر كه او  ستند  دان

ا اين بيانات آنها به آرامش دعوت صادر است. او بالفاصله ب

 كرد:

شوریده   ]یورام[خود من بر آقاي  عادپ هستید. اینكشما »

اين « ؟كیست كه جمیع اینها را كشته استاما  او را كشتم.

ق يابد آنچه كه خادم او  كشتار از ناحيه خدا بود تا تحّق

 ايليا، نبّوت نمود.

رگــان، در تحّقــق بيشــتر نبــّوت ايليــا، ييهــو تمــامي بز

 كشت. یزرعیلآشنايان و كاهنان اخاب را در 

 ،( ييهو در راه برگشت به سـامره مركـز حكـومتي11ـ:11:1

 «برادران»از بستگان اخزيا را ديد. عبارت  چهل و دو نفر

                                                      
1
 -Campbell Morgan 
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باشد ـ مثل پسر عمـو، پسـر  به معنی وابستگان مي 11در آيه 

 خاله و غيره ...... چونكه برادران واقعي اخزيا كشته شده

(. ايـن اشـخاص از يهـودا آمـده 11:11بودند )دوم تـواريخ 

بودند تا خانواده سلطنتي اسرائيل را مالقات كنند. نظر به 

هو  ند، يي خاب بود ندان ا به خا سته  يز واب ها ن كه آن اين

 كشتند. دقِ نزد چاه بیت عَ فرمان داد آنها را 

را  ركـابي)يونـاداب(  یهـو نـاداب( سپس ييهو، 11ـ:12:1

د. ييهو به دليل باور به وفاداري يهوناداب او مالقات كر

سوار شود و به سامره بروند  اش ارابهرا دعوت كرد تا به 

 12را به او نشان دهـد. در فصـل  خود برای خداوندتا غيرت 

توانيم اطالعات بيشتري از يهوناداب به  صحيفه ارميا نبي مي

قديمي  سبك  به  مان داد  خود فر قاب  به اع يم. او  ست آور د

شتند،  شع دا سي و يو ظارت مو حت ن سرائيل ت قوم ا كه  ندگي  ز

بت ند و  مت نكن يروي حكو تا پ ند  شت نماي شوند.  بازگ ست ن پر

شاه  تاد و پاد به راه اف يد  شاه جد مراه پاد ناداب ه يهو

بالفاصله به عنوان يك متحد بزرگ در جنگ با َبَعل پرستي به 

 او خوشامد گفت.

خاب را در  ستگان ا مامي واب هو ت هّوه سايي شت و مره و ی ك

 احدي را باقي نگذاشت.

 نويسد: مورگان در اين مورد مي

سیار  برایش ب ین  بود و ا شده  غرور  خود م یرت  هو از غ یی

غرور  كه  جا  هر  ست.  ناك ا یز خطر ما ن براي  بود و  ناك  خطر

شود. این  دیگري مي  رخنه كند منجر به بروز اعماپ شریرانه

بر اسرائیل بود، ولي مرد در عین حاپ كه مجري داوري خدا 

 خود نیز در زندگي آدم فاسدي بود.

 (36ـ:11:1پرستي توسط ییهو ) ( براندازي َبَعل3

 سـتایش بعـل ( نقشه بعد پادشاه جديد كمـك بـه 11ـ:11:1

مود و  !بود پا ن بر  عل  ترام ب به اح گي  شن بزر هت ج بدين ج

پرستان از تمامي اسرائيل در معبد َبَعل جمع شده  تمامي بعل

باس رسمي پوشيدند. دقت الزم به عمل آمد كه هي  يك از و ل

پرستندگان يهّوه در ميان آنان نباشد. به محض اينكه مراسم 

و  شاطران تمام شد، ييهو به هاي سوختني  قربانيگذرانيدن 

بت سرداران مام  ند و ت له كن كه حم مت داد  ستان را  عال پر

ه بودند بكشند. هشتاد قراول در بيرون از معبد گمارده شد



 27 کتاب دوم پادشاهان

بیت كه كسي خارج نشود. مردان ييهو پس از اين كشتار به 

ند و  بعل را كه در آنجا بودند به آتش  تماثیليحمله كرد

به  بديل  ند و آن را ت يران كرد عل را و بد ب شيدند و مع ك

 داني نمودند.  زباله

( ييهو در بسياري جهات يكي از بهترين پادشاهان :1ـ:11:1

خانداب  بود. او داوري خدا را بر يهودا و شايد اسرائيل 

پرستي را بر انداخت و خدا نيز  اجرا نمود و آئين َبَعل آخاب

سلطنت او  كه  عده  ين و با ا هارمشاو را  سل چ مه  تا ن ادا

عام دوم و  يوآش، يرب خاز،  هو ا پاداش داد )ي فت،  هد يا خوا

 زكريا(.

( به هر حال ييهو به ترويج آئين گوسـاله طالئـي 16ـ:11:1

كه يربعام ابداع كرده بود، ادامه داد. همچنين در  پرستي

خـوانيم كـه او بـه خـاطر مقـاومتش در  مـي 1:1كتاب هوشـع 

برانــدازي خانــدان آخــاب، محكــوم شــده اســت. در نتيجــه 

تاهي به  كو ند  هو خداو شروع هاي يي سرائیل  ساختن ا طع  منق

كه  شرق اردنپادشاه آرام تمامي زمين را از  نمود. حزائیل

و نيمي از قبيله منسي  روبین و جادر تصرف قبيله در اصل د

پيش قبالً  يل را  هاي حزائ شع كار كرد. الي سخير  ني  بود، ت بي

(. پادشاه آرام مامور اجراي داوري خدا بـر 11:1كرده بود )

به  خدا را  هو داوري  كه يي شد، آنچنا سرائيل  ندان ا خا

خاندان اخاب اجرا نمود. در ماوراي كارهاي اين پادشاهان 

ميظ هّوه را  الم،  ند ي ست قدرتم حاني د شمان رو با چ توان 

جراي ن براي ا سان را  شم ان كه خ كرد  شاهده  به  اتّ يم خود، 

 گيرد. كار مي

 (11ـ غصب تاج و تخت توسط ملكه عتلیا در یهودا )فصل 1

بود  هودا  كه ي سال مل شش  مدت  به  خاب  تر ا يا دخ عتل

 (.11:11تا  11::1ق.م ـ دوم تواريخ  112ـ111)

گـردد.  ( اينك صحنه از يهودا بـه اسـرائيل بـر مـي1:11

وقتي كه پسرش اخزيا توسط ييهو به قتل رسيد كنترل  عتلیا

اوضاع را به دست گرفت. او براي اينكه هي  كسي سلطنتش را 

دستور قتل پسران اخاز  ،كرد( تهديد نكند )آنچنانكه فكر مي

تور را صادر كرد. بدين ترتيب عتليا با خونسردي تمام دس

قتل نوادگان خود را صادر كرد تا شباهت خود را با مادرش 

ايزابل نشان داده باشد. او ناخواسته مجري نفريني شد كه 



 28 کتاب دوم پادشاهان

 (.11و11:11اخاب پدرش قرار داشت )اول پادشاهان  نسلبر 

( عمــه 11:11)دوم تــواريخ  داعاهويــزن ي یهوشــبع( 1و1:11

شده، با جسارت تمام وارد بارگاه ش د و يكي پسران نفرين 

از میان پسران پادشاه )يهوشع(  یوآشاز پسران را به نام 

دزديد. تقدير خداوند اين بود كه عتليا از كه كشته شدند، 

به خاطر عهد با داود  یوآش راسلطنت خلع شود، و خداوند 

حفاظت نمود. تالش مستمر ملكه در يافتن يوآش بيهوده ماند، 

را منقرض  نت سليمانتالش شيطان بر اين بود كه سلطكه نچو

طاق خوابگاه هیبا دانمايد. يوآش  يك معبد متروك  اش در ا

يعني در طول سلطنت عتليا در آن  شش ساپپنهان شدند. يوآش 

 گاه پنهان بود. مخفي

هـاي  داع كـاهن، يوزباشـييـا( در سـال هفـتم يهو11ـ1:11

)سردسته صد نفر( محافظ را دعوت كرد و وارث تاج و تخت را 

نشان داد و با آنها عهد بست كه عتليا را سرنگون به آنها 

سير  شاند. تف خت بن بر ت شاه  نوان پاد به ع يوآش را  و 

 ويليامز از اين آيات چنين است:

قدامات یهو طه یاا كاهن در راب کهداع  یه مل بر عل  شورش 

( را شاید بشـود بـدین ترتیـب تفسـیر نمـود. او 11ـ1)آیات 

كرد. ضار  سلطنتي را اح گارد  مامور  سرداران  نگ را  یك ه

نه  صرة خا کمحا باني در مل به نگه نگ دوم را  مود، و ه ه ن

بد را  به مع صد ورود  كه ق سي  هر ك تا  شت  بد گذا ورودي مع

هاي محافظ آنچنان كه بدانها  داشته باشد،  كشته شود. هنگ

ای که شبانه کشیک  دستهامر شده بود، عمل كردند )آیه نهم( 

گشته و همگي به هسته اصلي ن هاي خود باز به پادگان داشتند

 حفاظت از پادشاه پیوستند.

را از معبد بيرون آوردند و تاج بر سرش  یوشاپس س( 11:11

)شريعت( را به او دادند و مردم  شهادتاي از  نهاده و نسخه

 «پادشاه زنده بماند.»هورا كشيدند و گفتند: 

را در معبد  شاطرانفرياد شادي  عتلیا( وقتي كه 16ـ11:11

مد دشني بد آ به مع يد  و  بود، د شده  قع  كه وا چه را  و آن

خواست كه  و چون يهو ياداع نمي «خیانت! خیانت!»فرياد زد: 

يرون  كه او را ب ستور داد  شود، د شته  بد ك خل مع او در دا

 بردند و در خارج از معبد كشتند.

و پادشـاه جديـد و قـوم  خداوندبين  عهدي( سپس 11ـ11:11

ني يد، مب قد گرد يد منع خدمت  جد هّوه را  ها ي كه آن بر اين
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 معبد بعلكنند. قوم به عنوان نشان دادن عهد خود با خدا 

كاهن بعل  َمتانرا كه عتليا رواج داده بود، غارت كردند و 

مي  مع عظي يان ج شاه در م شتند. پاد به  ازرا ك هان  همرا

تمامي قوم زمین شادي بارگاه وارد شد. بعد از مرگ عتليا 

 یافت. كردند و شهر آرامي

 (11ي( یهوآش )یوشا( پادشاه یهودا )فصل 

ق.م ـ  116ــ112يهوآش يا يوشا پسر اخزيا مدت چهل سـال )

 ( بر يهودا سلطنت كرد.11:11تا  1:11دوم تواريخ ايام 

( تفسير جان. سي. ويت كمـب2ـ1:11
1

از ايـن آيـات چنـين  

 است:

چهل ساپ سلطنت یوآش را ممكن است به دو بخش تقسیم كرد ـ 

بارت پی حانیش. ع حامي رو یاداع  هو  مرگ ی پس از  هوآش »ش و  ی

آنچه را كه در نظر خداوند پسند بود، در تمام روزهائي كه 

خوشایند « آورد داد، به جا مي یهویاداع كاهن او را تعلیم مي

هاي این  رساند كه یوآش بدون تشویق نیست و این مفهوم را مي

ه است. بنابراین كاهن اعظم، همانند لو  بدون ابراهیم بود

سرائیل  ني ا به ب خود را  مت  به بخدا رح مر  طوپ ع ا دادن 

( نشـان 12:11سـاپ ـ دوم تـواریخ  :13یهودیاداع )به روایتي 

طي  گري در  کس دی هر  شتر از  یاداع بی یب یهو بدین ترت داد. 

این هزار ساپ گذشته عمر كرد، چونكه عمرام یكي از اجداد 

 (.6::1خروج سالگي وفات كرد ) 131موسي در سن 

قابل ستودن بود.، به هر حال  یهوآشبه طور كلي سلطنت 

باز دارد.  هاي بلند مكاناو نتوانست مردم را از ستايش در 

براي اين كار  كار عمده او عبارت بود از بازسازي معبد. 

آوري هدايا و اختصاص آن  از رهنمودهاي كاهنان در مورد جمع

سازي  ندبه باز نه خداو ستفاده خا سير ، ا ساس تف مود. برا ن

( پولي كه هر كسـي 1ويليامز اين هدايا عبارت بودند از: )

( نـذورات الوي 1داد.) مـي :11:1بابت سرشماري مندرج در خروج 

ــل  ــفرالويان فص ــدرج در س ــردم 1و ) 11من ــه م ــائي ك ( پوله

 آوردند.  داوطلبانه مي

حكومـت يهـوآش هنـوز  بیسـت و سـوم( چون در سال 16ـ6:11

يري در  شاهتعم بود، پاد ته  جام نگرف بد ان ياداع  ،مع يهو

                                                      
1
 - John C.Whitcomb 
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براي  يد را  شه جد ند و نق فرا خوا نان را  ساير كاه كاهن و 

آوري پول و تعمير معبد، اعالم نمود. به موجب طرح جديد  جمع

بر  ظارت  پول و ن گرفتن  به  جاز  ستقيمًا م نان م گر كاه دي

بـا  صـندوق( و بجـاي آن يـك 1تعمير معبد نبودنـد )آيـه 

تا  سرپوش آنسوراخي در  ند  قرار داد مذبح  ست  سمت را در 

هاي خود را براي تعمير معبد در آن بريزند. كاتب  مردم پول

مي مع  هات را ج ين وجو ظم ا كاهن اع شاه و  با  پاد ند و  كرد

ن وجوهات يدادند و نظارت بر ا آنها دستمزد كارگردان را مي

پول از بصادقانه  ضاي  به تقا يازي  گر ن نابراين دي ود، ب

رسد كه تضادي وجود داشته باشد بين  نبود. به نظر ميمردم 

. به هر حـال آيـه سـيزدهم 11:11آيه سيزدهم و دوم تواريخ 

بدين معني است كه از اين وجوهات مادام كه معبد در دست 

د، در حالي كه ش تعمير بود، براي خريد ظروف استفاده نمي

ر تعمير معبد تمـام شـده و مبـالغ كا 11:11در دوم تواريخ 

شده ظروف  يد  صرف خر نده  كالم  باقي ما عت از  ند. در اطا ا

ند  بانيخداو قره قر باني ن قره قر جرم و ن ناه هاي  ، هاي گ

 .(1و 1:2واعداد16:2)ر.ك الويان بود  از آن كاهنان ميهمچنان 

را  ّجــت حزائیــل پادشــاه آرام( در ايــن هنگــام 11و11:11

آمد. يهوآش به جهت منصرف كردن  رشلیماوتسخير و به سوي 

مامي  شليم ت به اور له  فاتاو از حم نهو خود  موقو هاي  خزا

 به حزائيل داد. خانه خداوند را

، سروران يهـودا پادشـاه يهوياداع ( بعد از مرگ11ـ11:11

ا يپرستي سوق دادند. هنگامي كه زكريا پسر ) خود را به بت

را دوباره به پرستش  نوادة( كاهن اعظم، تالش كرد كه مردم

ند و  سار كرد مان داد او را سنگ هوآش فر ند، ي عوت ك هّوه د ي

 (.11كشته شد )دوم تواريخ فصل 

خانه خادمان يهوآش بر عليه او توطئه كرده و او را در 

به قتل رسانيدند و اين داوري خدا بر يهوآش به خاطر  ِملو

شريعت كه  گامي  سيح هن سي م بود. عي يا  شتن زكر را مداران  ك

( به مرگ زكريا اشاره نمود و گفت 21:11كرد )لوقا  سرزنش مي

كه خون تمام انبياء از هابيل تا زكريا از آن نسل مطالبه 

يق را تخواهد شد. بدين ترتيب او خون تمامي شهيدان عهد ع

يام،  تواريخ ا يا در دوم  تا زكر يدايش  سفر پ از آدم در 

تواري تاب  بري )ك قدس ع تاب م تاب از ك خرين ك يام، در آ خ ا
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ته،  قرار نگرف قدس  تاب م نوني ك ظم ك بري در ن قدس ع تاب م ك

 شود( در آن خطابه محسوب نمود.  بلكه آخرين كتاب محسوب مي

يهوياداع مردي با خدا بود كه خود را اختصاص به خدمت 

ندگي  كت در ز عوض دو بر بود و در  بد داده  شور و مع در ك

ود و ديگر اينكه هاي او را پيم يافت: نخست پسرش زكريا راه

شد  با پادشاه يهودا دفن شد و اين افتخار بزرگي محسوب مي

براي كسي كه خارج از خاندان سلطنتي متولد شده باشد. از 

سوي ديگر اوضاع يهوآش )يوآش( بعد از مرگ يهوياداع بدو 

يران  بود و كرده  ير  ماني تعم كه ز بدي را  شد. او مع بدتر 

به آرا سلطنتي را  جواهرات  ها را  ميكرد و  تا آن ها داد 

شتن  خاطر ك كه ب شد چون فن ن شاهان د بره پاد خرد. او در مق ب

اي روشن  زكريا خداوند او را مجازات نمود. يهوياداع نمونه

ها، كه مبادا  و يهوآش اخطاري جدي است براي تمامي انسان

با پشت كردن به خدا، استقرار ملكوت خداوند را به تأخير 

 بيندازند.

 (1ـ1:13پادشاه اسرائیل )ك( یهو اخاز 

 111تـا  111،111يهو اخاز پسر ييهو به مـدت هفـده سـال )

 ق.م( بر اسرائيل سلطنت كرد.

در آميختن پرستش يهّوه  یربعامبه پيروي از  یهو اخاز،

شیرهبا  با ا خدا او را  فتم(. و  يه ه شت )آ گام بردا  ،

مي ستادن آرا يان  فر كرد. آرام جازات  سرائيل م به ا ها 

ده هزار و  ده ارابه، پنجاه سواريهو اخاز را به نيروهاي 

نزد خداوند تضرع ند. وقتي كه يهو اخاز دتقليل دا پیاده

دست برانگيخت تا اسرائيل را از  اي  نمود، خدا نجات دهنده

« آداد نيراري»بيرون آورد. شايد اين نجات دهنده  آرامیان

عدًا در كه ب ست  بوده ا شور  شاه آ ه طول سوم پاد مت ي و حكو

يده شكالت عد جب م خاز مو تر  ا يد و آرام كم براي آرام گرد اي 

 فرصت آزار اسرائيل را يافت.

زنند كه اين نجات دهنده، اليشع  بعضي از مفسرين حدس مي

عده ست.  مي بوده ا گر  به  اي دي شاره  پنجم ا يه  كه آ ند  گوي

باشد. آيـه  ( مي11و 16:11( و يا يربعام دوم )12يهوآش )آيه 

باشد  نگي پاسخ دادن خدا به دعاي يهو آخاز ميبيانگر چگو 11

 و علت آنهم عهد او با ابراهيم، اسحاق و يعقوب، بود.

، جمــالت معترضــه 6و  2توجــه داشــته باشــيد كــه آيــات 
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خاطر  مي به  عدي  سال ب صد  ضاي  بل از انق سرائيل ق شند، ا با

پافشاري در گناهان يربعام از ارض موعود رانده خواهد شد. 

اي براي قوم، بر آن شد كه  دهنده ستادن نجاتخداوند با فر

قبل از داوري فرجامين، لعنت را از آن قوم بردارد. به هر 

ها  كب حال آن سرائیل را مرت كه ا عام  نة یرب هان خا از گنا

 گناه ساخته بود، اجتناب ننموده  در آن سلوك كردند .

 (13ـ13::1پ( یهوآش )یوآش( پادشاه اسرائیل )

، 111ــ111يهو آخاز مدت شـازده سـال )يهوآش )يوآش( پسر 

 (.16:11تا  11::1ق.م كتاب دوم پادشاهان  111

( همزمان در يهودا و اسرائيل دو پادشاه به نام 11ـ11::1

كردند. يوآش پادشاه اسرائيل شرير و دنباله  يوآش سلطنت مي

هان  با رو گنا بن ن عام  يز  یرب خود بود. او ن پدران  با 

رد او با امصيا پادشاه يهودا در )فوت كرد(. برخو خوابید

 فصل چهاردهم، نقل شده است. 12ـ11آيات 

 (12ـ11:13( پایان رسالت الیشع )1

بيـانگر نبـّوت و مـرگ اليشـع  12تـا  11( آيـات 11ـ11:11

هوآش  مي تاد. ي فاق اف هوآش ات سلطنت ي يام  كه در ا شند  با

بر او  كرد و  قات  مرگ مال گام  بي را در هن شع ن شا( الي )يو

اي پدر من، اي پدر من، اي ارابه اسرائیل » :و گفت تگریس

سوارنش! كه « و  بود  ين  سخنان ا ين  ظور او از ا يمن ن اروپ

ترين و بهترين مدافعان مردم اسرائيل بودند.  اليشع واقعي

برايش  سخناني  نين  با چ يا،  مرگ ايل گام  يز در هن شع ن الي

يشع يهوآش فهميده بود كه مرگ ال .(11:1نوحه سر داده بود )

ستر  شع در ب بود. الي هد  مت خوا براي حكو گي  قدان بزر ف

بردارد و يك  تیرو چند  كمانبيماريش به يهوآش گفت كه يك 

و بقيه تيرها را به زمين پرتاب كند. تيري كه  شرقتير به 

كه  بود  بر آرام  يروزي  شان  پ به ن شد  تاب  شرق پر به 

تير هاي مشرق اردن را تسخير كرده بود. اما فقط سه  زمين

شانه ين ن كرد و ا تاب  مين پر به ز گر  بر  دي ني  بود مب اي 

قط  كه ف باراين صورتيكه سآرام را شك سه  هد داد، در  ت خوا

توانست آراميان  زد مي مرتبه تيري زمين مي پنج یا ششاگر 

جه  سوي آرام متو يدي از  گر تهد هد و دي ست د شتر شك را بي
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مي سرائيل ن به ا شت. غل مل ندا بات و تح ما او ث بر  شد. ا

مي يوآش  ست.  عت از خدا يزان اطا به م نوط  شمنان م ست  د باي

ير اين صورت  اهميت آنچه را كه انجام مي داد بفهمد، در غ

مت  براي حكو صيبتي  غاز م شع آ مرگ الي بود.  سئول ن شع م الي

 شمالي بود.

غارتگران مـوآبي بـه غـارت تحویل هر ساپ ( در 11و 11::1

مي سرزمين خود  طراف  يك هاي ا ند.  هي از  پرداخت كه گرو روز 

بردند متوجه يكي  اي را به جهت دفن مي اهالي اسرائيل مرده

گروه ين  شدند از ا غارتگر  بر  .هاي  له ق با عج نابراين  ب

حض  به م ند.  سد را در آن انداخت شودند و آن ج شع را گ الي

ستخوان سد روي ا كه ج شد و روي  اين نده  تاد ز شع اف هاي الي

 پاهايش ايستاد.

قدس چيزي در مـورد رسـالت چهـل و پـنج ( كتاب م12ـ11:11

پيش از ميالد )فصل نهم( تا  111ساله اليشع از مسح ييهو در 

ق.م، چيزي به ما نگفتـه اسـت.  112زمان مرگش در حدود سال 

يه  بود )آ يروزي  حاكي از پ مرگ،  ستر  بّوت او در ب خرين ن آ

ها پس از مرگش واقع شـد )آيـه  (. آخرين معجزه او كه مدت11

سـالت او بـه اسـرائيل و پادشـاهش اعتبـار ريـام ( به پ11

اي بخشيد. در تحّقق نبّوت اليشع، يهوآش شهرهائي را كه  تازه

حزائيل از اسرائيل گرفته بود، بازپس گرفت و اين فتوحات 

آميز صورت گرفت، آنچنانكه اليشع در  طي سه مرحله موفقيت

 (.11بستر مرگ پيشگوئي كرده بود )آيه 

 (:1ـ1:11یهودا )ن( امصیا پادشاه 

ق.م  161ــ116امصيا پسر يهوآش به مدت بيست و نـه سـال )

 ( بر يهودا سلطنت نمود.12دوم تواريخ فصل 

( حكومت امصيا هر چند خوب بود ولي به خوبي حكومت 1ـ1:11

هاي بلند،  ن مكاداود نبود، بلكه در كوتاهي از ويران كردن 

لين اقدامات بيشتر شبيه حكومت پدرش يواش بود. يكي از او

ئه شتن توط صيا ك ند.  ام شته بود پدرش را ك كه  بود  ني  گرا

از  16:11ولي در اطاعـت از كـالم خـدا در تثيـه  ،(11ـ11::1)

شم ها چ ندان آن شتن فرز حاد  ك نين او ات كرد. همچ شي  پو

از  ده هــزار نفــردرخشــاني در مقابــل ادوم تشــكيل داد و 

االً پترا( را )احتم سالعاي  ساكنين ادوم را كشت و شهر صخره
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تسخير كرد. اما متاسفانه خدايان ادومي را به يهودا آورد 

 (.11:12و شروع به پرستش آنها نمود )دوم تواريخ ايام 

اش پرباد از غـرور شـده بـود در  ( امصياء كه كله11ـ1:11

كمال حماقت يوآش پادشاه اسرائيل را به جنگ دعوت كرد تا 

يوآش هد و  شان د به او ن خود را  يك  قدرت  با  سخ او را  پا

 ســرو آزاد)يهــودا( نــزد  خــارتمثيــل داد. در آن تمثيــل 

يواني  ما ح كرد، ا ستگاري  ترش را خوا ته و دخ نان( رف )لب

صيا  كرد. ام مال  خار را پاي بود،  نان  كه در لب شی  وح

مي مي عت  سخير ادوم قنا به ت ست  با  باي كه  نه اين كرد 

يا اخطار تراشي اسرائيل را دچار مصيبت كند. ولي امص دشمن

يوآش را گوش نداد و با او وارد جنگ شد و يوآش به يهودا 

هودا  ويران شد و  حصار اورشلیمشد و  منهزمحمله كرد و ي

 خزاين آنجا غارت گرديد.

( دشمني بين يهودا و اسرائيل كه در ايـن زمـان :1ـ12:11

ق.م ادامـه يافـت.  111آغاز شد تا سقوط اسـرائيل در سـال 

گران او را تعقيب كرده و  يخت اما توطئهگر الكیشامصيا به 

 در آنجا او را به قتل رسانيدند.

 (11و 11:11س( َعَزریا )عزیا( پادشاه یهودا )

 111،111و دو سـال ) پنجـاهمدت  امصیا)عزيا( پسر  عزریا

( بـر 16و دوم تواريخ ايـام فصـل  1ـ1:12ق.م ـ  111، :11تا 

 يهودا سلطنت كرد.

ق در دورة حكومت تيوشع در عهد عرسالت اشعيا، عاموس و ه

(. 1:1، عـاموس 1:1؛ هوشـع 1:1اين پادشاه شروع شـد )اشـعيا 

نی در  ماعي و دي ضعيت اجت ياي و شع گو عاموس و هو ساالت  ر

ين انبياء به  اسرائيل مي بًا از طريق ا شند. خداوند مرت با

ها خواهند شد و در عين  قوم خود اخطار داد كه دچار مصيب

خود را  بت  شت از حال مح صت بازگ كرد و فر يغ ن مردمش در از 

 را به آنها داد. اطسراشيبي خ

سلطنت  سال اول  هار  ست و چ پدرش در بي با  مراه  يا ه عزر

بنا كرد. شـرح  (Aqaba)را در شمال خليج آكوبا  ایلتكرد. او 

و در دوم تـواريخ  12كاملي از حكومت اين پادشـاه در فصـل 

 ، آمده است.16ايام فصل 
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 (11ـ13:11م پادشاه یهودا )ي( یربعام دو

 121تا  111،111يربعام دوم پسر يهوآش مدت چهل و يك سال )

 ق.م( بر يهودا حكومت كرد.

او مدت دوازده سال اول سلطنت خود را مشتركا همراه با 

يز  مذهبي او ن ظر  كرد. از ن سلطنت  هوآش(  يوآش )ي پدرش 

نامش  بت هم  ستي  با پر سر ن عام پ مود. ازیرب يروي ن  ، را پ

سرائيل را از  حدود ا سي او  ظر سيا مات ن یل(مدخل ح تا  )جل

نبي نبّوت كرده  یونسدرياي َعَربه )ماوراء اردن(، آنچنانكه 

ست  مده ا قدس نيا تاب م خاص در ك بّوت  ين ن فت. ا پس گر بود، 

به دقت اشاره به زمان رسالت يونس دارد. بدين جهت  12)آيه 

ست هم ا تابش م نام ك كر  تاب ،ذ ين ك به حا  چون ا گزارش  وي 

اسارت رفتن اسرائيل در آشور تنها به مدت چهل تا هفتاد 

بي،  يونس ن ظه  سط موع نوا تو مودن ني به ن عد از تو سال ب

دهندة مذكور در  باشد(. يربعام دوم ممكن است همان نجات مي

بيانگر محبت عميق و  11و 16( باشد. آيات 11و16:11)ر.ك  2:11

اي كه به پدران يهودا  هتحمل خداوند است. خداوند طبق وعد

هودا را از  جه ي سرائيل و در نتي كه ا ست  بود، نخوا داده 

روي صحنه زمين محو نمايد، چونكه بني اسرائيل دوباره جمع 

 شده و در زمين مستقر خواهند شد.

 (1ـ1:12ف( عزریا )عزیا( پادشاه یهودا )

عزريــا بــه طــور كلــي پادشــاه نيكــوئي بــود. يكــي از 

در يهودا بود. وقتي  هاي بلند مكاننداشتن هاي او بر كوتاهي

كه او عليرغم شكايت كاهنان، با گذرانيدن بخور بر مذبح، 

به  ند او را  مود، خداو نت ن صب كها له در من صرار در مداخ ا

ام مبتال ساخت، و تا زمان مرگش در بيمارستان بستري بود ذج

( رسالت عاموس نبـي در دوره 11ـ16:16)ر.ك دوم تواريخ ايام 

 ين پادشاه به پايان رسيد.ا

 (11ـ1:12ص( زكریا پادشاه اسرائیل )

ق.م( بـر  121ـ  121زكريا پسر يربعام دوم مدت شش مـاه )

 اسرائيل سلطنت كرد. 

ند  يز مان يا ن مود و  پدرانشزكر عام اول را پي يق يرب طر

يت ئي را در دان و ب سال  طال ماه  گو شش  كرد. او  ستش  يل پر ئ

نيـز  RSVترور شد. ترجمـه  شالومط بعد از اغاز سلطنتش توس
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ي دگويد كـه او در ايبلـيم شـهري در وا مي XLLمانند ترجم  

سيد  تل ر به ق هو  سط يي يا تو كه اخز كاني  يك م يل نزد حزرئ

( كشته شد. مرگ او به منزله پايان سلسله ييهو بـود، 11:1)

بود كه خداوند به ييهو وعده « چهارمي»چون او همان نسل 

وهمچنـين  11خت سلطنت خواهند نشست )آيـه بر ت که داده بود

1::1:.) 

 (12ـ13:12ق( شالوم پادشاه اسرائیل )

ق.م( بر اسرائيل  121شالوم پسر يا بيش به مدت يك ماه )

 سلطنت كرد.

د، جز اينكه ركتاب مقدس گزارش اندكي از اين پادشاه دا

تاج و تخت  شالوماو در سلسله ششم ده قبيله سلطنت نمود. 

ست آورد و يك ماه بعد توسط را از طري ق ترور زكريا به د

حیم ست  َمَن خود را از د سلطنت  يب  مان ترت به ه شد و  ترور 

 داد.

 (16ـ16:12ر( َمَنحیم پادشاه اسرائیل )

ق.م(  111، 111ـ  121منحيم پسر جادي بـه مـدت ده سـال )

 براسرائيل سلطنت كرد.

افراته  را غارت كرد ـ و اين شهر همان تفصح ِتفَصحَمَنحيم 

بود ـ وقتي كه شهر در  ترصهنيست، بلكه شهري نزديك به 

مقابل محاصره مقاومت كرد، او بيرحمانه مردم را قتل عام 

 كرد و تمام زنان حامله را در آنجا شكم دريد.

در اين زمان تهديد حكومت آرام كاهش يافته بود و آشور 

مي سوب  سرائيل مح صلي ا شمن ا حيم د سلطنت من مان  ، شد. در ز

شور فوپ، شاه آ حيم  پاد جوم آورد. من سرائيل ه هزار بر ا

قره نه ن شود و  وز صرف  سرائيل من سخير ا تا از ت به او داد 

در ضمن پشتيباني باشد بر تحكيم قدرت ناپايدارش. پادشاه 

قره ين ن سرائيل ا مامي  ا بر ت ستن  يات ب يق مال ها را از طر

تهيه ، پنجاه ملقاپ نقرهثروتمندان شهر به قرار هر نفر 

(. بهاي يـك بـرده در آن زمـان تنهـا پنجـاه :1نمود )آيه 

خود  بر  شور را  يوغ آ نه  حيم داوطلبا بود. من قره  قال ن مث

مي ساس  كه اح هاد، چون كيم  ن جب تح تابعيتي مو نين  كرد چ

همان  فوپشود كه  موقعيت شخصي او خواهد شد. معموالً گفته مي

 باشد. مي 11مذكور در آيه « تغَلت َفالسَرِ»
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 (16ـ13:12فقحیا پادشاه اسرائیل ) ش(

ق.م(  :11،  111ــ111، 111فقحيا پسر منحيم مدت دو سـال )

 بر اسرائيل پادشاهي نمود.

دانيم اينست كه سلطنت  آنچه كه در مورد اين پادشاه مي

او كوتاه و خود نيز پادشاهي شرير بود و ديگر اينكه توسط 

ح و  شته شد. حكومت پنجاه نفر جلعاديَفَق او پايان بخش ، ك

سلسله هفتم اسرائيل بود. او تنها پادشاه اسرائيل بود كه 

تاه  لي كو بود، و شده  صاحب ن با زور  خود را  خت  تاج و ت

به  صبانش  صاحب من كي از  سط ي خت او تو تاج و ت عد  ماني ب ز

 زور گرفته شد.

 (31ـ11: 12ت( فقح پادشاه اسرائیل )

( بر اسـرائيل ق.م 111ـ121فقح پسر َرَمليا مدت بيست سال )

 سلطنت نمود.

فقح يكي از سرداران فقحيا بود كه او را ترور كرد. از 

ها بر يهودا  آموزيم كه او با كمك آرامي ساير كتب مقدسه مي

مك  به ك شورا  يز آ هودا ن شاه ي خاز پاد ما ا جوم آورد. ا ه

پادشاه آرام را كشت و سپس  رصینطلبيد. پادشاه آشور نخست 

كرد. له  سرائيل حم شرق  به ا قع در  له وا نيم قبي او دو و 

اردن و ناحيه جليل را تسخير و ساكنين آنجا را به اسارت 

 گرفت. 

فقح به عنوان يك سردار سپاه مدت ده سال با منحيم و دو 

با پشتيباني آشور  هوشعسال با فقحيا در جنگ قدرت بود. 

خت  تاج و ت شت و  كرده و او را ك ئه  قح توط يه ف بر عل

ب شد. و اين مرحله پايان بخش سلسله هشتم اسرائيل را صاح

 پادشاهان اسرائيل شد.

 (31ـ31:12و( یوتام پادشاه یهودا )

تام  هار  یو هائي و چ به تن سال  ست  مدت بي به  يا  سر ُعِز پ

ق.م ـ دوم تـواريخ ايـام  111، 111ـ:12سال همراه با ُعِزيا )

 ( بر يهودا سلطنت كرد.11فصل 

بو شترك  تام م سلطنت يو خش اول  خش ب يا و ب پدرش عز با  د 

شانزده آخر سلطنت او مشترك بود با احاز. سلطنت رسمي او 

را از بين هاي بلند  مكانبه طول انجاميد. و حتي گرچه ساپ 

بود. او  هودا  شاهان ي ترين پاد كي از به لي ي برد، و باب ن
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هاي ساختماني  و به پروژه عالي خانه خداوند را بنا نمود 

ظارت د كت ن گري در ممل با دي قح  صين و ف مان او ر شت. در ز ا

هم متحد شده به يهودا حمله كردند. ميكا نبي رسالت خود 

 ام آغاز نمود.ترا در زمان سلطنت يو

وده اسـت: ست، يوتام را چنين 6:11كتاب دوم تواريخ ايام 

خود را » تار  یرا رف ید، ز تام زورآور گرد ضور به پس یو ح

يفي است كه هي  و اين تعر« یهّوه خداي خویش، راست ساخت.

لهيک  كه دنبا سرائيل  شاهان ا ند، در  از پاد عام بود رو يرب

 گنجند. آن نمي

 ام داشته است.تاي به صداقت يو ژوزفوس مورخ نيز اشاره

 (16خ( آحاز پادشاه یهودا )فصل 

ــ ق.م ـ 112،116ــ112به مدت بيست سـال ) یوتامآحاز پسر 

 .( بر يهودا سلطنت كرد11دوم تواريخ ايام فصل 

سـال همـراه بـا پـدرش بـر  11مدت     ( آحاز احتماال1ـ1:16

مود.  سلطنت ن هودا  حاز»ي فف « ا حاز»مخ هو آ تاب « ي ست. ك ا

« يهو»مقدس آشوري او را با نام دوم ناميده است. پيشوند 

القدس عمدًا آن را از  ترديد روح بي که است« يّهوه»به معني 

تد  صي مر حاز شخ كه آ ست، چون موده ا حذف ن  ربود و دنامش 

بود و  بت سرائيل  شاهان ا يرو پاد ستي پ خود را پر سر  تي پ ح

ید تش گذران یز از آ ئين ن كرد(. در آ باني  تش قر بر روي آ ( 

لک  چهمو كه ب بود  ين  بر ا يده  ستي عق يان  پر كه از م هائي 

شوند به طور نمادين  بازوان گداخت  بت برنجين گذرانيده مي

مي صاص  خدا اخت به  شده و  ير  شرارت تطه ضي  از  ند. بع ياب

اوقات در اين مراسم كودكان در اثر سوختن، جان خود را از 

 .(11:16؛ حزقيال 11:1دادند )ارميا  دست مي

( آرام و اسرائيل براي واداشتن يهودا به پيوسـتن 1ـ2:16

به آنان عليه آشور و استقرار حكومتي خراج گزار در يهودا 

ن زمـان آرام (، به اورشليم حمله كردند. در هما6:1)اشعيا 

لت جا  ای مي را در آن شين آرا يك مهاجرن كرد و  سخير  را ت

مستقر نمود. آحاز كه دچار وحشت شده بود از آشور تقاضاي 

به  خزانه پادشاهيو خانه خداوند  نقره و طاليكمك كرد و 

را  دمشقِتغَلت َفالسر پادشاه آشور داد و او را راضي كرد كه 

شد. و شاه آرام را بك يرد و پاد شعيا  بگ بّوت ا ق ن ين تحّق ا

براي  بزاري  نوان ا به ع شور را  ند آ لي خداو بود، و بي  ن
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 (.12ـ11:1يا عمجازات يهودا به كار گرفت )اش

در سفر به دمشق بـراي مالقـات بـا تغلـت آحاز ( 16ـ16::1

فالسر به ديدار يك مذبح كافران رفت و تصميم گرفت مشابه 

آن مذبح براي  آن را در اوشليم بسازد. بنابراين مدلي از

كاهنیاور بل از  اي  بد را ق شابه آن مع يا م ستاد و اور فر

هاي مختلف بر  برگشت آحاز به اورشليم ساخت. آحاز قرباني

مذبح تازه گذرانيد )تمام اين مراحل گناه آلود و تجاوز 

از سنت قرباني بود( و سپس به اوريا دستور داد از آن به 

جاي  مذبح ب عد از آن  جيب س مذبح برن ظر ا به ن ند.  تفاده ك

كه  مي ست  حاكي از اين پانزدهم  يه  بارت آ خرين ع كه آ سد  ر

آحاز مذبح برنجي را به خود اختصاص داده است. به هر حال 

برنجين  مذبح  كه  ست  بوده ا ظور  بدين من قدام او  شايد ا

خواست انجام  مخصوص خودش باشد تا در مورد كارهائي كه مي

ي اينكه پادشاه را با بدهد، با آن مشورت كند. اوريا بجا

پذيرفت و  سات را  به مقد توهين  ين  ند، ا سرزنش ك شهامت 

به نيكي  1:1اطاعت كرد. در صحيفه اشعياء  را دستور پادشاه

از اوريا نام برده شده، ولي بعد از اينكه اورشليم خراج 

ضاي  با تقا قت او  مود. مواف طا را پي شد، راه خ شور  گزار آ

ع مذبح ب ساختن  بر  ني  حاز مب شعيا از او، آ سين ا د از تح

 صورت گرفته بود.

( آحاز پادشاه از ترس اينكه ممكن اسـت پادشـاه :1ـ11:16

آشور اورشليم را تسخير نمايد، تغييراتي در ساختمان معبد 

به وجود آورد. بعضي را عقيده بر اينست كه او از محل اين 

شور  به آ باج  خت  براي پردا ضافه  لوازم ا فروش  يرات و  تغي

خـوانيم كـه  مـي 11:11ه كرده است. در دوم پادشاهان استفاد

حاز  كرد. آ يل  لي تعط كومتش بك يان ح تا پا بد را  حاز مع آ

 مقبره پادشاهان مانند ساير پادشاهان مرتد پيش از خود در 

با پدران خویش در شـهر (، بلكه 11:11دفن نشد )دوم تواريخ 

 ، دفن گرديد.داود

 (6ـ1:11د( هوشع پادشاه اسرائیل )

ق.م( بـر  111، 111ـ111،111وشع پسر ايال به مدت نه سال )ه

 اسرائيل سلطنت كرد.

( اينك ما بـه آخـرين پادشـاه و نهمـين و آخـرين 1و1:11

، فقح را شايد به هوشعرسيم.  سلسله پادشاهي در اسرائيل مي
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اش در مقابل هجوم آشور به اسرائيل، كشت  دليل عدم توانائي

ا به دسـت گرفـت. او بـه بـدي ( و زمام حكومت ر12::1)ر.ك 

پادشاهان قبل از خود نبود، ولي ديگر كار از كار گذشته 

 بود و او خيلي دير به خود آمد.

به سوي سامره لشگر كشـيد  پادشاه آشور  شََلمناسر( 6ـ1:11

پادشاه و هوشع را خراجگزار خود نمود. اما بعدًا هوشع با 

ليات به آشور بر عليه آشور تباني كرد و از پرداخت ما مصر

)شلمناسر يا سارگون  پادشاه آشورخودداري كرد. بنابراين 

سه ساپ سامره جانشين او( هوشع را به زندان افكند و مدت 

اي را  باالخره آنجا را تسخير كرد و عده را محاصره نمود و 

دانيم هوشع به چه سرنوشتي  به اسارت به آشور برد. ما نمي

زندان در آشور محبوس شد،  دچار شد چون از هنگامي كه در

خبري از او نداريم، بدين ترتيب سامره در آخرين روزهايش 

 111يـا  111پادشاهي نداشت. سقوط نهائي اورشـليم در سـال 

 قبل از ميالد، صورت گرفت. 

 (11ـ1:11ض( سقو  حكومت شمالي )

( اين آيـات اشـاره بـه مـواردي اسـت كـه موجـب 11ـ1:11

سرائيل  خدا از ا شنودي  سارت و ناخ بر ا ني  خدا مب و ارادة 

مي سرائيل  قوم ا يد  سرائيل(  تبع ني ا ها )ب شند. آن از با

سیدند گر تر مت فرایضو در  خدایان دی تد   ا سلوك هاي مر

ند. كان... و كرد شیریم  م یل و ا ند و تماث بتهاي بل هاي  )

بت ساختند و  جا  مه  ندين  چوبين( را در ه خود را چ ستي  پر

سخنا به  ها  ند. آن بر كرد خودن برا یاي  ند،  انب گوش نداد

شقي كردند( و  هاي خود را سخت گردانیده گردنبلكه  )گردن 

 به كالم خداوند، خداي خود را ايمان نياوردند.

آنها پشت به فرامين خدا نموده و به مذهب ساخته شده به 

خود  شرارت  ها در  ند. آن خود رو نمود سايگان  سانِ هم ست ان د

ند و و  يور بود سرانغ تران و پ خدايان  خود را دخ براي 

 كردند. دروغين، قرباني مي

ــور( 12و11:11 ــاه آش ــه  پادش ــرائيل را ب ــه اس ده قبيل

النهرين و ماد فرستاد و اقوام ديگر را از پنج كشوري  بين

سرائيل  ها را در ا بود آورده و آن كرده  سخير  سكونت كه ت

در ابتدا وقتي كه اسرائيل مطيع خدا بود، خدا اقوام  داد.

شع در  كافر را سط يو خود را تو مردم  ند و  جا را از آن
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گوش  هّوه  كالم ي به  گر  كه دي گامي  سكان داد. و هن عان، ا كن

كافر  قوام  ند و ا يرون را سرائيل ب ها را از ا سپردند، آن ن

قوام  ين ا مود. ا ستقر ن جا م شور در آن شاه آ سط پاد را تو

مي ستايش  خود را  غين  خدايان درو جه  كافر  ند و در نتي كرد

ي خدا را از خود موجب شدند، مخصوصًا از آن زمان ناخوشنود

كردند. خشم خداوند آنگاه  كه در سرزمين عمانوئيل زندگي مي

بعضي از آشكار شد كه شيران را به ميان آنها فرستاد كه 

 .آنها را كشتند

خبـر رسـيد كـه شـيران بـه  پادشـاه آشـور( به 11ـ16:11

نه شده بيگا سكان داده  سامره ا كه در  ند هائي  يل ا به دل  ،

خداي اسرائیل را نمياينكه  اند.  حمله كردهدانند،  قاعدة 

فرمان داد كه يك كاهن اسرائيلي از ميان  پادشاه آشورسپس 

كساني كه به اسارت رفته بودند برگردد تا مهاجران كافر 

تعليم دهد. كاهني كه بازگشت موافق قاعدة خداي سرزمین  را

پرست اسرائيل بود، نه يك  داده شد ظاهرًا يكي از كاهنان بت

ئيل جايگاه پرستش گوساله رفت  كاهن واقعي يهّوه. او به بيت

)هر چند كه گوساله ديگر در آنجا نبود( و به ساكنين تازه 

يزه كه آم موزش داد  عام را آ سد يرب مذهب فا جا  اي از  آن

با  بت هاجر  نه م قوم بيگا ين  بود. ا ستي  هّوه پر ستي و ي پر

ها نسلی بود  دند و حاصل اين ازدواجاسرائيليان ازدواج كر

خاص   كه آنها را سامريان ـ نژادي مخلوط با مذهب و فرهنگ

 خود ـ ناميدند. 

الف( اين آيات بيانگر مراسـم سـاكنان بيگانـه  11ـ11:11

خاص خود را داشت و براي خداي خود خداي باشد. هر مليتي  مي

هوّ  نين ي ها همچ بود. آن مارده  خود گ يان  ناني از م ه را كاه

كردند و نتيجه چنين كارهائي يك مذهب  به سبك خود پرستش مي

 مختلط بود كه بسيار بدتر از شرك مطلق بود.

«( ترسـند.... نه از يهّوه مي)»ب  11( از آيه :1ب ـ 11:11

خود  مين  كه در ز ست  سرائيلياني ا يانگر ا لم ب يه چه تا آ

ند باقي مانده بودند. آنها توجهي به اخطارهاي مكرر خداو

طال، ادامه   پرستي ننمودند، بلكه به پرستش گوساله عليه بت

 دادند. 

( اين آيه اشاره به سـاكنان بيگانـه اسـت. ظـاهرًا 11:11

بي ها  صيرتر   آن ميتق سرائيليان  يرغم  از ا ها عل شند. آن با

آگاهي اندكشان، يهّوه را ـ هر چند به سبك خود ـ 
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مام آگاهي كه پرستيدند، اما ده قبيله اسرائيلي، با ت مي

 ب(. 11ترسيدند ) داشتند از يهّوه نمي

دانيم ده قبيله اسرائيل هرگز به موطن  تا آنجا كه ما مي

شده نده  هان پراك سر ج ها در سرا شتند. آن ند و  خود برنگ ا

ست و يهودي اتيوپی، يهوديان « هاي فاالش»شايد هم  سياه پو

مل  آنان و يهوديان كوچين در هندوستان، از ج Kaifeng-Fu یچين

باشند. هويت آنها از خدا پنهان نيست، خداوند آنها را در 

 آينده به اسرائيل باز خواهد آورد.

سيده  يان ر به پا يام  ين ا بي در ا شع ن سالت هو ماالً ر احت

 ـ يعني در ايام سقوط سامرا و اسارت اسرائيل. است

II  (12ـ11ـ پادشاهي یهودا تا اسارت )فصوپ 

 (:1ـ11دا )فصوپ الف( حزقیا پادشاه یهو

 616، 611تـا  116، 112سـال ) 11حزقيا پسر آحاز به مـدت 

( بر 11ـ16و اشعيا فصول  11ـ11ق.م ـ دوم تواريخ ايام فصول 

 يهودا پادشاهي كرد.

 (11ـ1:11( حكومت عادالنه حزقیا )1

( كتاب مقدس فضاي بيشتري را به حزقيـا نسـبت بـه 6ـ1:11

س مان  سرائيل از ز شاهان ا صاص ساير پاد عد، اخت به ب ليمان 

يروزی براي درك پ ست.  صل  داده ا كه حا سي  حاني و سيا های رو

مي بود،  خدا  به  مانش  يام  اي تواريخ ا تاب دوم  به ك يد  با

   مراجعه نمود. 11تا  16و صحيفه اشعيا فصول  11تا  11فصول 

وقتي كه حزقيا به قدرت رسيد، يهودا يك ايالت خراجگزار 

بود.  در دوران پا شور  صورت آ گي  صالحات بزر يا ا شاهي حزق د

بت نوع  هر  يه  فت. او عل تي  گر مود و ح نگ ن عالم ج ستي ا پر

موسي مندرج در سفر  مار برنجینرا ويران و  هاي بلند مكان

، را بدين جهت كه بني اسـرائيل بخـور بـرايش 11اعداد فصل 

يز  مي يد، ن كرد. گذران ُرد  برنجين را  خ مار  شتاناو   نح

ـ حاشـيه(. NKJVشود شيئ برنجين )ترجمه  مياش  ناميد كه معنی

يا   ست، حزق مدنظر ا خدا  به  کل  مان و تو كه اي جائي  تا 

شد. و تا  بزرگترين پادشاه يهودا، از اين ديدگاه محسوب مي

عود،  سرزمين مو شريران از  سري  ندن سرا يرون را كه ب جا  آن

 (.12ـ11:11مدنظر است، يوشع بزرگترين پادشاه بود )
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و  عاصـي شـدفته حزقيا بر عليه يوغ آشور ( رفته ر1و1:11

گشت به موقعيت نظامي او در راندن  انش برمييشايد علت عص

سطينيان  برجفل یده از  نان هاي د كان با تا  )م شهري(  هاي 

 )اما كني كم جمعيت و كامالً محصور(. شهرهاي حصاردار

 ( 11ـ1:11( تسخیر سامره )1

آشوريان و  اين بخش مروري است بر اسارت سامره به دست

احتماالً تاكيدي است بر وخيم بودن تهديدی كه متوجه حزقيا 

 :1و1هـا در آيـات  در آن زمان بود. اختالف ظاهري بين تاريخ

با اين حقيقت قابل توجيه است كه در شمارش يهودي بخشي از 

مي سوب  سال مح يك  خش  سال،  خرين ب سامره در آ صره  شود. محا

ادامه يافت تا سال پنجم و سلطنت حزقيا شروع و  ساپ چهارم

سه »شود  پايان يافت ـ بنابراين مي ساپ ششم،در اولين بخش 

 ق.م. 111ـ112و بايد واقع شده باشد بين  «ساپ

 (16ـ13:11( اولین هجوم سنحاریب به یهودا )3

شتند.  خود را دا خاص  شكالت  مان م يز در آن ز شوريان ن آ

اشت. در سال سارگون دوم مرده بود و در بابل شورش جريان د

هـا، سـنحاريب جانشـين  ق.م و پس از فـروكش شـدن شـورش 1:1

سارگون دوم توانست به فلسطين و فنيقيه حمله كند. او در 

صاردار و  شهر ح شش  صد و  كه  ست  كرده ا عا  خود اد چه  تاريخ

اسير از يهودا گرفته است. حزقيا پيامي چاپلوسانه  ::1/:::

ده كه بر عليه او كر خطابرايش فرستاد و اعتراف كرد كه 

سیصد وزنه نقره و سي وزنه شوريده است و با كمال حقارت 

پوشي  به سنحاريب باج داد تا از حمله به اورشليم چشم طال 

سنحاريب در  مان  ند. در آن ز كیشك بي  ال نوب غر قع در ج وا

 اورشليم و در راه مصر بود.

 (31:11تا  11:11( دومین هجوم سنحاریب به یهودا )1

( حزقيا شروع به تعمير استحكامات اورشليم نمود 11ـ11:11

(. شايد شنيدن اين اقدام حزقيا بـود كـه 2:11)دوم تواريخ 

پادشاه آشور را بر آن داشت تا فرماندهان ارتش خود را به 

ند. از  طار الزم را بده يا اخ به حزق تا  ستد  شليم بفر اور

ز مالقات فرسـتادگان رفتـه تـا ا سو سه فرمانده يهودي به آن

از فرستادگان آشـور بـا  NTVتصميم آنان آگاه شوند. ترجم  
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«Field Commander»و « Suprem Commander« »Chief officer»عنوان 
1
ياد كـرده  

شـان يـاد كـرده  از آنها با عنوان نظـامي NKJVاست. ترجمه 

نه نام بلكه عنوان نظامي َترنان، َرشباریس و َربشاقي، است: 

 باشند. مي

ــ:1::1 ــا ( ب12ـ ــتادگان حزقي ــا فرس ــاقي ب ــورد َربش رخ

ست    توهين بود. نخ يز  مادآم ستحكامات  اعت به ا يا را  حزق

ت حزقيا  اورشليم ريشخند كرد، آنگاه اعالم نمود كه از نّي

بر عليه  آشور، آگاه است و مصر  مصرمبني بر طلب كمك از 

( و ديگـر اينكـه گفـت 11ناميد )آيـه عصاي ني خرد شده را 

ند متكي به خداوند باشد، چونكه حزقيا تمام توا نمي یهودا

كان مذبح م ند و  شاقي ها  هاي بل بود. َرب كرده  يران  را و

معابد كافران، جاهائي نيستند هاي بلند  مكاندانست كه  نمي

كه بشود خداوند را در آنجا پرستش نمود! و سپس َربشاقي به 

شرطي  شور  شاه آ با پاد كه  كرد  شنهاد  يا پي ستادگان حزق فر

دهد، و  به حزقيا مي دو هزار اسبد مبني بر اينكه او ندببن

سوار در  هزار  سب، دو  هزار ا ين دو  براي ا ست  چه توان چنان

يهودا پيدا كند، شرط را برده است. او با اين سخنان به 

مي نه  هودا طع ندارد  ي گي  مرد جن هزار  كه دو  شوري  كه ك زد 

باشد. به مصر متكي  ها و سواران ارابهطبيعي است كه براي 

و در آخر َربشاقي مدعي شد كه خداوند آشور را براي ويران 

 نمودن يهودا فرستاده است.

زبـان ( سران يهودي به ربشـاقي گفتنـد كـه بـه 11و16:11

 عبريكه زبان ديپلماسي است صحبت كند، نه به زبان  آرامي

، آشنا بود، مبادا حصار بودندكه به گوش مردماني كه بر 

خواهد  د. ولي ربشاقي گفت كه مخصوصًا ميروحيه آنها خراب شو

ظار  كه در انت ناكي  شت درد شنوند و از سرنو سخنانش را ب

 آنها است آگاه شوند.

( آنگاه ربشاقي با صداي بلند و خطاب بـه مـردم 11ـ11:11

با زبان عبري اخطار داد كه فريب حزقيا را نخورند و براي 

تسليم كنند اگر خود را  و گفت رهائي به يهّوه توكل نكنند

تي  مي ند و وق باقي بمان شليم  تًا در اور نان موق ند همچ توان

به  ها را  شت آن صر بازگ با م نگ  شور از ج شاه آ ني پاد زمی

                                                      

 ـ سه درجه نظامي1
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مین  ند ز بردمان هد  شور خوا ني آ شان يع فزود خود هي   و ا

تا كنون نتوانسته است قوم خود را  ها امت نخدایاكدام از 

ست  شوراز د شاه آ ها چ ،دنبرهان پاد ظار پس آن نه انت گو

ين  شنيدن ا با  مردم  ند؟  ها را برها شان آن كه خداي ند  دار

و با ترس و لرز به نزد حزقيا رفتند و  سكوت نمودهسخنان 

 آن سه فرستاده نيز برگشتند.

( حزقيا وقتي از تهديدهاي ربشاقي آگاه شد، بسيار 1ـ1:11

نزد  خود را  ستادگان  شد و فر سان  بيهرا شعیا ن ستاد و  ا فر

هود فت ي ياز گ قدرت ن به  ماني  هر ز پيش از  كه  گامي  ا هن

براي  كه  كرد  ست  شعيا درخوا ست و از ا شده ا ناتوان  دارد، 

و اورشليم دعا كند. اشعيا به پيام حزقيا پاسخ  بقیه قوم

داد كه نيازي نيست از پادشاه آشور بترسد، چونكه خداوند 

والیت خواهد شنيد و به  خبريروح ترس بر او خواهد نهاد و 

 و در آنجا كشته خواهد شد. خواهد برگشت. خود

بازگشت، متوجه شد كـه  یشکالبه  ربشاقي( وقتي كه 11ـ1:11

سايه در  قالع هم جه  خود را متو له  هسنحاريب حم موده  ِلبَن ن

در  حبشپادشاه  ِترهاَقهاست. سنحاريب نيز از سويي شنيد كه 

جنوب مصر در شرف حمله به اوست. او بالفاصله سعي كرد كه 

اي كفرآميز، اورشليم را به  ا ارسال يك پيام سريع و نامهب

اند كه  تسليم وادار نمايد. بعضي از اساتيد بر اين عقيده

در آيـه نهـم توضـيح داده  ،1خبر يا شايعه مذكور در آيه 

 .شده است ـ يعني همان شايعه نزديك شدن مصريان، بوده است

مي گر  ضي دي ش بع بر گزار يا خ شايعه  كه آن  ند  بارة گوي ي در

 شورش اهالي بابل بوده است.

( حزقيا پيام ايلچيان را گرفته آن خواند و بـه :1ـ11:11

رفت و آن را در حضور خداوند گسترد. دعاي او نشانه  عبدم

توكل او به يهّوه است. خداوند در پاسخ دعاي حزقيا، اشعيا 

 نبي را با پيامي دو جانبه، به سوي او فرستاد.

خطاب  11ـ11خطاب به سنحاريب و آيات  11ـ11( آيات 11ـ11:11

مي يا  ش به حزق بر نبا ستهزاءآميزي  سرود ا شعيا  بّوت ا د. ن

باكره دختر عليه آشور است. در اين نبّوت اورشليم در قالب 

سنحاريب را  صهیون يد  یرتهد بّوت  حق ين ن ست. ا شمرده ا

گو خاطر كفر به  خر ئسنحاريب را  خدا و ف قدس  نام م به  ي 

( و نابود نمودن پادشاهان لبنانبر يهودا ) نمودن به هجوم

( و داخل شدن سرورهاي آزاد و صنوبرهاو مردان بزرگ آنجا )
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ها( تقبيح نموده است.  ها و قلعه )مأمن هاي اقصا بلنديبه 

پاره به  سنحاريب  بر آن  خارجي عالوه  حات  اش از  اي از فتو

يروزي له پ مي جم صر،  بر م سنحاريب  اش  كه  چه  يد. آن بال

سته بود درك كند اين بود كه آنچه انجام داده بود، توان

ها  جام آن به ان پيش اراده  خدا از  كه  ند  موري بود مان ا ه

نموده بود. خدا از ظاهر و باطن سنحاريب آگاه بود و بر 

آن بود كه كه غرور او را شكسته و ارتش شكست خوردة او را 

 به آشور باز گرداند. 

حزقيـا داد مبنـي بـر  بـه عالمتـي( سپس خداوند 11ـ11:11

اينكه آشوريان نخواهند توانست اورشليم را تسخير كنند، و 

شوريان  ضور آ خاطر ح به  هودا  مردم ي كه  بود  ين  مت ا آن عال

نخواهند توانست به مدت دو سال غالت معمولي بكارند، بلكه 

به  در ساپ سومتغذيه خواهند كرد و سپس  خودرواز گياهان 

خواهند بود تا بتوانند به كشت  اندازه كافي از حمل  مصون

ند مه ده خود ادا مولي  كار مع گاه و  مردم  و آن ها  نه تن

تي  كه ح ند بل ند ما من خواه شليم اي هم اور شور  شاه آ  پاد

به  شت  هد دا جازه نخوا شودا خل  يا  شهر دا یري در آنو   ت

 بياندازد.

 (31ـ32:11( شكست و مرگ سنحاریب )2

یكصد و  یرون آمده ببر اردوي آشور  فرشته خداوند در شب

از سربازان را كشت ـ وقتي  نفر هزار و هشتاد و پنج

ساد  جه اج ستند، متو خواب برخا عد از  صبح روز ب سربازان 

 كشته شدگان گرديدند.

عد در  سال ب ست  شت و بي خت برگ نوا پايت به ني سنحاريب 

ق.م( و نبّوت اشعيا نبـي در آيـه هفـتم  611آنجا كشته شد )

ك گاه  فت، آن ق يا سنحاريب او را تحّق سران  فر از پ ه دو ن

 به جای او پادشاه شد. َاسَرحَدونكشتند و پسر سوم به نام 

 (11ـ:1:1( بیمار شدن حزقیا و شفا یافتش او )6

( عقيده بر اينست كه وقايع مندرج در فصـل بيسـتم 1ـ:1:1

ماالً در بخش يه فصل هيجدهم در طي اولين  قبالً و احت هاي اول

اند. وقتي كه حزقيا  ششم( صورت گرفته هجوم سنحاريب )آيه

گويد  اشعيا به او گفت خداوند مي بیمار و مشرف به موت شد،

اما پادشا به  میري. تدارك خانة خود را ببین زیرا كه مي
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مود و  شفا ن ضاي  ند تقا مي از خداو به گر تاده و  نو اف زا

ديگر بر سن او، دعايش را  پانزده ساپخداوند با افزودن 

 ود.مستجاب فرم

تفسير ويت كامب
1
 از اين آيات چنين است: 

مي من  به  خدا  گر  مرم  ا بر ع گر  ساپ دی پانزده  فت،  گ

كردم؟ و حزقیا با این پانزده ساپ چه كرد؟  افزاید چه مي مي

كتاب مقدس پاسخ این سؤاپ را نداده است چونكه آخرین واقعه 

ق.م بـود )كـه  1:1حكومت حزقیا، شكست ارتش سنحاریب در ساپ 

فت(. احت صورت گر یا  ماري حزق عد از بی ساپ ب تر از یك ماالً كم

گمان براینست كه كه یكي از دالیلي كه خدا عمر او را طوالني 

شت  كور ندا ند ذ شاهش فرز مان پاد كه او در ز بود  ین  كرد ا

گوید وقتي كه َمنَسـي كـه پادشـاه شـد  مي 1:11)دوم پادشاهان 

م ین احت حاپ ا هر  به  شت(.  ساپ دا ها دوازده  جود تن هم و اپ 

دارد كه َمَنسي همراه با پدرش نزدیك به ده ساپ سلطنت مشترك 

 22اند، چون در غیر این صورت غیر ممكن بود كه سـلطنت  داشته

سارت  یق ا تاریخ دق تا  هودا  تاریخي ی ساله او را در دورة 

 بابل گنجانید. 

( خداوند به نشـان  تحّقـق شـفا يـافتن حزقيـا و 11ـ:1:1

اي را كه بر ساعت آفتابي قرار  د، سايهبازگشت او به معب

 داشت، ده درجه به عقب برگردانيد.

ج است كه در مركز )ساعت آفتابي يك صفحه نيم دايره مدرّ 

يعني در نيمه قطر اين نيم دايره يك ميله نصب شده و مردم 

يين  مان را تع له ز ين مي سايه ا يرات  به تغي جه  با تو

صحبت حزقيا با اشعيا  كردند. حال فرض كنيم كه در هنگام مي

قرار داشته است، ولي به محض اينكه اشعيا  :1سايه روي عدد 

رود  مي :1دارد، سايه، ناگهان به روي عدد  نشانه را اعالم مي

 ـ م(

قـرار  11تـا  1)از نظر زماني آيه هفتم بعـد از آيـات 

 دارد(.

حاكي از اينست كـه  11:11مندرجات كتاب دوم تواريخ ايام 

ين اع بر ا سام خ يان اج سيد. بابل هم ر بل  به با تا  جاز 

مي ستش  سمانی را پر سماني  آ مور آ شاش در ا عًا اغت كرد و قط

كرد. خبر اين اعجاز به سرعت  توجه آنها را به خود جلب مي

                                                      
1
 - Wit Comb 
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كه اين معجزه را خدا  ندفتگ دهان به دهان پيچيد. و همه مي

 به خاطر رفتار حزقيا انجام داده است.

 (11ـ:11:1ا )( غرور احمقانه حزقی1

شفاي حزقيا را بـه َمرَدوك َبَلدان پادشاه بابل، ( 11ـ:11:1

او تبريك گفت. بدون شك هدف واقعي او از اين اقدام تقّويت 

 رابطه خود با يهودا در مقابل آشور بود.

به  خود را  نه  خزائن خا م   مام ه غرور ت با  يا  حزق

يام تواريخ ا شان داد )از دوم  بل ن شاه با ستادگان پاد   فر

شود كه خـدا بـا ايـن ترتيـب او را  چنين استنباط مي 11:11

به او داده  كه  شفائي  به  سبت  كنش او را ن تا وا مود،  آز

ند،  يه خداو به هد كنش او  ما وا ند. ا ظه ك بر بود، مالح تك

 د.(بو

بيني كرد  اشعيا او را به خاطر رفتارش سرزنش كرد و پيش

بعضي اه كه يهودا به اسارت بابليان در خواهد آمد و آنگ

یا  سران حزق جهدر از پ شاه خوا صر پاد مه  ق شد )ترج ند  خواه

NASB گويد،  ميOfficials شوند ـ به هر حال با  يا جزء مقامات مي

توجه به اينكه عنوان خواجه بار معنائي بيشتري از آنچه 

خدمت  شدن و  سل  طوع الن ني مق ست، يع عوام ا ظر  مورد ن كه 

گاه، دا ندروني بار مودن در ا مرن سياري از د، ك كه ب ا اين

يده جه نام نوان خوا با ع سي را  مات سيا يك  مقا ين  ند و ا ا

 م( عنوان محترمانه بوده است ـ

قبل از اينكه اين خزائن به بابل برسند، حزقيا بسياري 

از آنها را زماني كه فلسطين توسط آشور اشغال شده بود، و 

 (.16ـ11:11اندكي پس از شفا يافتنش، به سنحاريب داده بود )

چرا که نه؟ »به حکم خدا گردن نهاد و گفت:  حزقیا( :11:1

 «زيرا در زمان من صلح و امنيت برقرار خواهد بود.

و بدان وسيله توانست  حوض و قناتي ساختحزقيا ( 11ـ:11:1

از قنات خارج شهر، آب را به اورشليم برساند. چنان منابع 

در حال  ايام محاصره بسيار كار آمده بودند.در زير زميني 

ون به حاز سرچشمه جي« تونل حزقيا»توان از طريق  حاضر مي

 رسيد. « چاه سليمان»

يك تومار از كارگران حزقيا پيدا شـد و آن  :111در سال 

حت  سطين ت مان فل ند. در آن ز قرار داد يه  موزة ترك را در 

 حاكميت امپراتوري عثماني بود.
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 زمان به پايان رسيد. ينرسالت ميكا نبي در ا

 (11ـ1:11َمَنسيِ پادشاه یهودا ) ب(

تـا  16،611َمَنسي پسر حزقيا به مدت پنجـاه و پـنج سـال )

( بر يهـودا سـلطنت :1ـ1:11ق.م ـ دوم تواريخ ايام  11، 611

 نمود.

هـا در  ترين و شريرترين حكومـت ( حكومت َمَنسي طوالني1ـ1:11

هاي سياه حكومت او عبارتند از:  اي از لكه يهودا بود. پاره

ستارگانا شيره و  عل و ا ستايش ب جدد  ساختن  سجن ؛شاعه م

قرباني كردن  ؛معبد با ساختن مذابحي براي پرستش ستارگان

سرش در تش پ جادوگران ؛آ ماالن و  ستفاده از ر با  ؛ا شورت  م

هاي ارواح و قرار دادن تمثال تراشيده اشيره )ظاهرًا  واسطه

اعمالي  چنين .اي به عنوان سمبل جنسي( در معبد صور قبيحه

در تضاد كامل با سفارش خدا به مردمش در رابطه با معبد 

 .(1:1و  11:1بود )ر.ك اول پادشاهان 

از آنچـه  نجاساتي بـدتر ( َمَنسي ملت خود را به 12ـ11::1

شدند، كشانيد. در نتيجه خداوند گفت  مرتكب مي اموریانكه 

مجازات نمود،  خاندان اخابو  سامرهكه يهودا را آنچنانكه 

كرد.  هد  جازات خوا سامرهم سمان  يه  ترازوو  ری مذكور در آ

باشند. همچنـين خداونـد بـر آن شـد كـه  ، نماد داوري مي11

كه  سي  چون ك شليم را،  شقابشاور مي ب خالي  ند و آن را  را  ك

گون بدان  مي پاكو  واژ مردمش را  كرد و  هد  خالي خوا ند،  ك

سارت اند، به ا جهت كه خشم خدا را تا بدين حد برانگيخته

 خواهد فرستاد.

خـون پرسـت بـود،  ( َمَنسي عـالوه بـر اينكـه بـت11ـ16:21

خت بي یاده ری حد ز هان را از  قديمي  .گنا تاب  يك ك ساس  برا

منسـي  ،(Assumption of Isaiah)« پنـدار اشـعيا»غير كانوني به نام 

 (.11:11اشعيا نبي را با اره دو پاره كرد )ر.ك عبراينان 

شـود  چنين استنباط مـي 11ام فصل از كتاب دوم تواريخ اي

كه َمَنسي توسط پادشاه آشور )آشور بانيپال( اسير شده و به 

بابل رفت. او در زندان بابل توبه كرد و به سوي خداوند 

گردد و  شليم بر به اور ست  عد از آن توان مود. ب شت ن بازگ

سلطنت خود را از سر بگيرد و اين دليل محكمي است بر فيض، 

اوند. او كوشيد خساراتي را كه وارد كرده رحمت و محبت خد
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بود جبران كند، ولي بسيار دير شده بود و مردم و از جمله 

ند  خدا برو به راه  شته و  ستند از راه او برگ سرش نتوان پ

 (.11ـ11:11)دوم تواريخ ايام 

 (16ـ11:11ج( آمون پادشاه یهودا )

ق.م ـ دوم تـواريخ  611ــ611آمون پسر منسي مدت دو سال )

( بــر يهــودا ســلطنت نمــود. از آمــون بــه خــاطر 12ـــ11:11

اش و ترك خداوند، به بد نامي ياد شده است. بعضي  پرستي بت

ــوریدند از  ــر او ش ــون ب ــان آم ــال دوم خادم و او را در س

بر عليه آنان شوريده نيز سلطنتش به قتل رسانيدند. مردم 

شيا  كه يو مون را  سر آ گاه پ ند و آن عدام كرد ها را ا و آن

آمون و  مشاندند. هنداشت به جاي پدر بر تخت سلطنت  نام

 شدند.نپدرش در آرامگاه پادشاهان يهودا دفن  هم

 (13::3تا  1:11د( یوشیا پادشاه یهودا )

ق.م ـ دوم  6:1ـ611يوشيا پسر آمون به مدت سي و يك سال )

 ( بر يهودا سلطنت نمود.11ـ12تواريخ ايام فصول 

 (1ـ1:11) ـ بازسازي معبد توسط یوشیا1

سالت بي ر يا ن َفنيا و ارم بّوتي  َص مان ن ين ز خود را در ا

( احتماالً اواخر سلطنت 1:12و ارميا  1:1آغاز نمودند )صفنيا 

 يوشيا، حبقون نبي نيز رسالت خود را آغاز كرد. 

حكومت يوشيا آخرين دورة اصالحات در پادشاهي يهودا بود. 

رداخت و مردم را پرستي پ او با عزم راسخ به مبارزه با بت

 ساپ هیجدهم ردتشويق به برگشت به سوي يهّوه نمود. يوشيا 

اي بـراي بازسـازي معبـد  سـالگي، برنامـه 16سلطنتش و درس 

كه د پولي  شكيل داد.  ستمزد  رت خرج د بود  شده  مع  بد ج مع

نظر به اينكه همه كس در  و کارگران و خريد مصالح گرديد

هزينه اين وجوهات به يف و ميلي در حكار خود امين بودند 

 وجود نيامد.

 (:1ـ1:11بازسازي معبد ) حین( پیدا شدن كتاب تورات 1

اي  حلقيا رئيس كاهنان، در حين تعمير معبد نسخه( :1ـ1:11

ت )شايد اين نسخه تمامي سفر تثينه بوده فايرا  توراتاز 

 به حضور پادشاه خواند.است( و آن را نزد پادشاه برد و 
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كه پادشاه كالم خدا را شنيد و فهميد كـه ( وقتي 11ـ11:11

خدا دورند،  ه كرد. بتوو  دریدرا لباس خود قوم چقدر از 

بان خود را فرستاد تا بروند در نصسپس پنج نفر از صاحب م

سوي مور بود از  قرار  كه  شمي  هّوهد خ بر  ي ناه  خاطر گ به 

 يهودا فرود آيد، سؤال نمايند.

ه دوم حلـمه بـه ّيـبنحلـدَه بان نـزد نص( صاحب م:1ـ11:11

ا مراجعه يصفنرفتند. آنها مستقيمَا به ارميا يا  اورشلیم

ماالً عمه يا خال  ارمي بوده است )ر.ك  انكردند. حلده احت

ئيد كـرد و گفـت أ(. او ترس يوشيا را ت1:11و ارميا  11آيه 

مردمش  ساد  خاطر ف به  هودا را  بزودي ي كه  ست  بر آن ا خدا 

ند جازات ك فز ،م ضمن ا لي در  مان و عه در ز ين واق كه ا ود 

حيات يوشيا اتفاق نخواهد افتاد، چونكه او متواضع شده و 

 توبه كرده بود. 

( بـا 11:11اين واقعيت كه بعدًا يوشيا در جنگ كشته شـد )

من تو را »فرمايد  آيه بيستم كه خداوند خطاب به يوشيا مي

نزد پدرانت جمع خواهم كرد و در قبر خود به سالمتي گذارده 

منافاتي ندارد. اين آيه شايد بدين معني باشد  ،«اهي شدخو

سارت كه ا عود  جازات مو بل از م شيا ق بود،  در كه يو بل  با

مرد  هد  خدا خوا با  صلح  شيا در  كه يو يا اين مرد و  هد  خوا

 )او قطعًا در صلح با مردم نمرد(.

 (3ـ1:13( تجدید عهد یوشیا )3

 ه اورشلیمسكنو  مردان یهودااينك پادشاه در حضور تمام 

در معبد، كالم خدا را به  تمامي قومو  انبیاء و كاهنان و 

فرامین خدا را نگه  ايشان خواند و عهد بست كه او و قومش 

 دارند.

 (:3ـ1: 13( اصالحات یوشیا )1

( اصالحاتي كـه يوشـيا انجـام داد بـه قـرار زيـر 1ـ1:11

ي پرست كه در مراسم بت ظروفيتمام  ازباشند: او معبد را  مي

سوزانید و َبَعل شد، پاك كرد و آنها را  آنها استفاده مي از

شیره سوزانيد و َا يز  مامي  ؛را ن شتن ت ماالً ک يا احت عزل و 

بيرون آوردن تمثال چوبي )اشيره( از معبد  ؛پرست كاهنان بت

بر  ستر آن  شاندن خاك سوزانيدن آن و اف عوام و  هاي  قبر
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ان نزجائي كه  در صحن معبد، هاي لوا  خانهتخريب  ؛الناس

ويران و  دبافن ه ميخیمبراي اشيره )تمثال چوبي(  هار آند

اين اصالحات بدين منظور بود كه اين  . دلنبهاي  مكانكردن 

د استفاده قرار مورحرمت شوندكه ديگر بار  امور آنچنان بي

هاي  جمع كردن تمامي كاهناني كه در مكان و همچنين گيرند.ن

نب ن دل باني  دبراي خداو مام  ميقر ند، از ت  شهرهایگذرانيد

سمي  نين مرا جراي چ براي ا شليم را  ند اور چون خداو هودا،  ي

يوشع خدمت نمودن  .را دلنبهاي  تعيين كرده بود، نه مكان

نوع بد مم نان را در مع سته از كاه ين د مود ا عوض  ن لي در  و

 داد. نان فطیرهم آنها را از س

عبد كـافران در م ،توفَ تُ هاي  ( رفع تقدس از خرابه11ـ11::1

ــمُ جــائي كــه كودكــان را بــه حضــور  وادي بنــي هــوم،  كوَل

مي باني  شان( قر ند )خداي كردن  ؛كرد ها  سبر قف  هائي ا كه و

كــه  هــاي آفتــاب ارابــهخورشــيد شــده بودنــد و ســوزانيدن 

ستفاده  تاب ا ستش آف براي پر ها  هودا از آن شاهان ي پاد

 سينَ مَ و  آحازپرستي كه  هاي بت ويران كردن مذبح و كردند مي

ها  اش اين مذبح سي نيز بعد از توبهنبر پا كرده بودند. م

(، ولي قطعًا دوبـاره 12:11را ويران كرد )دوم تواريخ ايام 

پرستان آمون داير شده بودند. يوشيا كاري كرد كه  توسط بت

 د.واز آنها دوباره استفاده نش

عليـه  یدر منتهـ دلنـبهـاي  مكان ز( رفع تقدس ا11و 11:11

نوب تون )ج كوه زي ساد(ي  مان  كوه ف به ز ها  قدمت آن كه 

مي بر  شت سليمان  شیتماكردن  خرد  ؛گ طع ا بت  ریمیل و ق (

كان قدس از آن م فع ت سپس ر با پر چوبي( و  شان از دنرکها 

 استخوان مردگان.

هـاي  مكـانو سوزاندن  مذبح در بیت ئیل( انهدام 11ـ12:11

نزديك و دفن  هاي انتقال استخوان مردگان از گورستان د؛لنب

ستخوان  كافران ا هم  سرائيل و  هم ا مذبح ) حل  ها در م آن

تمام اين  .انگاشتند( مردگان را عامل هميشگي نجس نمودن مي
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سال پيش توسـط مـرد خـدا بـه  ::1بود كه نبّوتي  امور تحّقق

 اعالم شد. یربعام

يوآش يكي از معدود مرداني در كتاب مقدس است كه قبل از 

( او ظـرف برگزيـده 1:11)اول پادشـاهان تولد نامگذاري شد 

در  مذبحخدا بود، براي اجراي الهام نبي گمنام بر عليه 

 .بیت ئیل

كه بر  مرد خداوقتي كه يوشياي پادشاه متوجه سنگ قبر 

بود شهادت داده  يل  يت ئ مذبح ب يه  كه ش ،عل ستور داد  د، د

هايش منتقل نشود.  كسي كاري با آن نداشته باشد و استخوان

نابر ستخوانب ستخوان اين ا نام  هاي او و ا بي گم هاي آن ن

 ( بجايشان باقي ماندند.11و11::1سامره )اول پادشاهان 

( دامنه اصالحات پادشاه حتي به سامره هم رسـيد. :1و11:11

ظاهرًا او بر آن قسمت هم كنترل داشت، عمدتًا بدين جهت كه 

جا را در آن دلنبهاي  قدرت آشور كاهش يافته بود. او مكان

بت نان  يران و كاه ست را  و باني  مذبحبر پر كه قر هائي 

ع مي ند ا كاندگذرانيد كرد و از آن م شاندن  ام  با اف ها 

 مردگان رفع تقدس نمود. خاكستر استخوان

را  حعیـد فصـ( يوشـيا در برگشـت بـه اورشـليم 11ـ11:11

يام  تواريخ ا بود )ر.ك دوم  نده  كه خوا خدا  كالم  ساس  برا

اين اولين بار زهاي داوران ور. بعد از ( احياء نمود11ـ1:12

 حهاي فص شد. ساير عيد با چنين قدرتي مراعات مي حبود كه فص

تر بودند، اما اين مورد خاص مخصوصًا  نيز بزرگتر و پرشكوه

در  حرضايت خدا گرديد. كتاب مقدس تنها به سه عيد فص جبمو

سليمان )دوم تواريخ  حدوران پادشاهان اشاره كرده است: فص

 يوشيا. ح( و فص:1حزقيا )دوم تواريخ فصل  ح(، فص1فصل 

ــين را از 11:11 ــيا زم ــين يوش ــم چن ــه و ( ه ــحاب اجن اص

 پاك نمود. جادوگران

 او بزرگترين پادشـاه ،( با توجه به اين اصالحات11ـ12:11

شد. حزقيا نيز به همين ترتيب به  يهودا محسوب مي گر اصالح

حكومـت  عليـرغم وجـود (، با اين6و2:11خداوند متوكل بود )

شيا كوي يو خود را در  ،ني شه  ند نق هودا در مورخداو د ي

شليم،  هدام اور سارت و ان به ا مردم  ستادن  با فر طه  راب
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 تغيير نداد.

براي كمك بـه  نكوه فرعون مصرق.م،  6:1( در سال :1ـ11:11

يل  به دال شد.  سطين  بل وارد فل با با بارزه  شوريان در م آ

فت  صميم گر شيا ت سي يو مت سيا كوه مقاو شرفت ن بل پي در مقا

به شدت مجروح شد، در نبرد با او  مجدوكند و در نتيجه در 

بردند و در آنجا فوت  اورشلیمخادمانش او را از مجدو به 

نكـوه تـا رود  .(11ــ12::1كرد و دفن شد )دوم تواريخ ايام 

فرات )افراته( مكاني كه چهار سال بعد، بابليان او را در 

 ( شكست دادند، پيشروي كرد.1: 16رميا نبرد كركميش )ا

 (33ـ31:13حاز پادشاه یهودا )آهـ( یهو 

هو  گر اوآي نام دي ها ، حاز ) شيا تن سر يو بود( پ شالوم 

ق.م ـ دوم تـواريخ  6:1براي سه ماه بر يهودا سلطنت كـرد )

 (.1ـ1:16ايام 

بي حاز  هو آ به  ي جاز  مردم را م پدرش،  صالحات  به ا جه  تو

 پرستي نمود. بت

متعلق به  ماتحدر زمین  هربلَ او را به  وه فرعون مصر،نك

او را  و آرام جائيكه مصريان اردو زنده بودند، فرا خواند

راجگزار خود نمود. سپس او را به مصر برد و در آنجا مرد خ

 (.11و11:11)ارميا 

 (1:11تا  31:13و( یهو یا قیم پادشاه یهودا )

ق.م ـ  211ـ6:1) پیازده سايهو يا قيم پسر يوشيا به مدت 

ــام  ــواريخ اي ــ2:16دوم ت ــا 1ـ ــ11:16 ؛11 و 11:11؛ ارمي ؛ 11ـ

 به يهودا سلطنت نمود. (11ـ1:16

حاز را بجاي آبرادر يهو  یاقیمال، فرعون نكوه( 11ـ11:11

مود و او را  شاه ن شيا پاد يا  مقییایهويو هو  هاد. ي نام ن

(. 16و11قيم بزرگترين پسر باز ماندة يوشيا بود )ر.ك آيات 

مردم  لي  هو قبو سلطنت را حاز آالً ي خت  بر ت پدرش  جاي  ب

شانده بودند. اما نكوه يهو آحاز را از سلطنت خلع و يهو ن

يا قيم را به عنوان پادشاهي خراجگزار مصر، بر تخت سلطنت 

فادارين شتر از و عون بي به فر فاداري او  سبت  شانيد. و اش ن

 به يهّوه بود.

م در كـركميش از بابليـان ق. 6:2( مصريان در سال 1ـ1:11
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ترل بابليان درآمد. يهو يا  شكست خوردند و يهودا تحت كن

( و كـالم خـدا را 11:16قيم، اورياي نبـي را كشـت )ارميـا 

طه  يا در راب كه ارم قدس(  تاب م سرائيل با )ك هودا و ا ي

كه ارميـا و  د(. او كوشي11:16نوشته بود، سوزانيد )ارميا 

مخفي ، اما خداوند آنها را كاتب او را دستگير كند کبارو

 ،(. در سـال سـوم پادشـاهي يهـو يـاقيم16:16)ارميا  داشت

( و 1پادشاه بابل به جنگ با اورشليم آمد )آيه  نصر دنبوك

ضي  نين بع يال( و همچ له دان شليم )از جم سكن  اور ضي از  بع

 ؛1:16از ظروف معبد را به بابـل بـرد )دوم تـواريخ ايـام 

م را زنجير نهاد تا بـه ييهوياقر نبوكد نص(. 1ـ1:1دانيال 

بابل ببرد. خواه او فکرش را عوض کرده باشد و خواه بعد 

حال  هر  به  شد،  ستاده با شليم فر به اور سارت او را  از ا

 .(1:11)در مقابل بابليان سر به شـورش برداشـت  م قييهويا

 نويسد:  ويت كامب در تفسير اين آيات مي

به زنجیرها »یاقیم را  یهونبوكد نصر  گویند كه مورخین مي

(، امـا قبـل از 6:36واریخ تـ)دوم  «دربـبابـل ببست تا به 

اینكه نقشه خود را عملي كند، اتفاقاتي افتاد كه موجب شد 

د. به او خبر رسید كه پدرش نخود را عوض ك د نصر فکرنبوك

نبوپوالسار در پانزدهم ماه اوت در بابل فوت كرده است و با 

تاج و  كه  به این جه  یاقیم را تو هو  بود، ی طر  ختش در خ ت

فادار عالم و به او ا گزار  نوان خراج به ع كه  كرد  بور   یمج

سپس از  ید و  سیرنما بل  م به با ستان  صحراي عرب تاهي در  كو

 رفت.

هاي مهاجم شامل چهار قوم  دا به خاطر گناهان منسي ارتشخ

 بر عليه يهودا برانگيخت.را 

حرمـت  آنچنان بي( خداوند مقرر فرمود كه يهوياقيم 1ـ2:11

چون جسد االغي در بيرون دروازه هاي اورشليم  شود كه جسدش 

 .(11:11افكنده شود )ارمياء 

 (16ـ1:11ز( یهو یاكین پادشاه یهودا )

يا يهون ياكين  هو  ماه يي سه  مدت  به  ياقيم  هو  سر ي ا پ

ــ211) ــام  211ـ ــواريخ اي ــين دوم  :1و1:16ق.م دوم ت و همچن

 ا سلطنت كرد.( بر يهود:1ـ11:12پادشاهان 

شرير، شاه  ين پاد تاه ا سلطنت كو طي  صر  در  كد ن شهر نبو
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شلیم  كرد و دو اور سخير  سارت ميرا ت به ا مردم را  گروه  ن 

زمره اين گروه بود كه به اسارت  رد زيال نبي نيقحزبرد. 

به بابل رفتند، همچنين خانواده سلطنتي، هفت هزار سرباز 

ودند. در واقع فقط و صنعتگران ماهر نيز در زمره اسيران ب

 خزائن  نصر  دنبوكرترين افراد در يهودا باقي ماندند. فقي

حاكي از  11را به غنيمت برد. آيه  خانه پادشاهو خانه خدا 

بود. ارمياء  هزار نفراينست كه مجموع اسرا بالغ بر ده 

نفـر بـود )ارميـاء  ::16اسـراء  تعـدادگويـد كـه  نبي مـي

پادشاهان شايد شـامل كسـاني  (. رقم مندرج در كتاب:1ـ11:21

ك دَ وراند. َاويل مَ  هاي ديگر به اسارت رفته در فرصت که باشد

سال از زنـدان آزاد  11پادشاه بابل، يهو ياكين را بعد از 

و او را بر ساير پادشاهان اسير سرور ساخت و جايگاه خاصي 

قيال نبي، رسالت حز(. :1ـ11:12در بارگاه خود به او بخشيد )

 ر اين دوران آغاز نمود.خود را د

 (11:12تا  11:11ح( صدقیا پادشاه یهودا )

ق.م ـ  216ـ211صدقيا عموي يهو ياكين به مدت يازده سال )

( بـر يهـودا :1ــ1:21و ارميـاء  11ــ11:16دوم تواريخ ايام 

 سلطنت نمود.

يهو يـاكين را بـه  عموي نيا تَ ، مَ پادشاه بابل( :1ـ11:11

نام صونجاي او م مود و  به ب ن ير داد.  صدقیا او را  تغي

با قراردادي  ست صدقيا  صر ب كد ن ست  نبو كه د بر اين ني  مب

شانده او باقي بماند. ولي بعدًا قرارداد را نقض نمود و ن

شتافت.  صر  مك م به ك كرد و  شورش  بل  شاه با يه پاد بر عل

ند،  سوي خداو جازات آن از  سوگند و م قض  صدقيا در ن نت  خيا

 .بيان گرديده است 11ـ11:11قيال نبي حزدر كتاب 

( تباني صدقيا با مصر ضربه نهائي را به اورشـليم 1ـ1:12

ساخت.  كوارد  صر  دنبو جدهن مدت هي به  شليم را   ماه اور

اصره كرد و قحطي شديدي در آنجا به وجود آمد. صدقيا و حم

گي به  مردان جن ند و  شهر بگريز شبانه از  كه  شيدند  اش كو

پادشاه  انیا ندلکاما  اي مرده بروند،ريبيابان نزديك د

 ات آرام( نزدحمرا اسير كرده و او را به ربله )واقع در 

آوردند. پادشاه بابل پس از كشتن پسران پادشاه نبوكد نصر 
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در پــيش چشــمانش، چشــمان او را در آورد، ســپس او را بــه 

سته یر ب ند،به  زنج بل آورد هم  با بّوت م ق دو ن ين تحّق و ا

د كه صدقيا پادشاه بابل را بود: ارميا پيشگويي كرده بو

ايـن نبـّوت در  .(1:11و  1:11رو در رو خواهد ديـد )ارميـا 

فت. ق يا له تحّق يال  رب كه حزق بود  كرده  شگوئي  يز پي بي ن ن

لي آنجا را نخواهد ديد و در  رفتصدقيا به بابل خواهد  و

(. چشمان صدقيا قبل از رفتن 11:11حزقيال آنجا خواهد مرد )

 د، و در بابل نيز وفات يافت.به بابل كور شده بو

 (11ـ1:12ح( سقو  اورشلیم )

ق.م و توسـط  216( ويراني نهائي اورشليم در سال 11ـ1:12

نه  بوزراداننَ  پذيرفت. او خا صورت  بل  گارد با نده  فرما

تش  به آ بزرگ را  هاي  مامي بنا شاه و ت نه پاد ند و خا خداو

شهر ساكنين  ۀرا در هم شكست و هم حصارهاي اورشلیمكشيد. 

 قيران به اسارت برد.فرا به جز 

( اين آيات بيانگر غارت كلي خزائن خانه خداوند 11ـ11:12

ست. هاجمين ا شكل  م ها م مل آن بوده و ح بزرگ  كه  مي را  اقال

مي خرد  كوچكتر  عات  به قط ند و  بود  ميبا كرد ند.  خود  برد

شمارش نبود. عالوه  شد، قابلين كه به غارت رفته جم برنالاق

غارت  انیاندلکبر آن  به  يز  قره را ن طال و ن ظروف  مام  ت

 بردند.

د هفتـاد نفـر از بزرگـان ودحـ در نبـوزرادان( 11ـ11:12

ك نزد نبو له،  به رب شليم را  جا  داور ستاد و در آن صر فر ن

 بالفاصله اعدام شدند.

 (16ـ11:12ي( فرمانداري جدلیا )

پادشاه بابل َجَدليا را به فرماندهي بقيه مردم در يهودا 

كه چهار سرگما نيدند نزد او لشگر اين را ش دارشت. وقتي 

صفه يع  به م كه مط كرد  سفارش  ها  به آن جدليا  ند و  رفت

كي از  عدًا ي ما ب ند. ا نده بمان تا ز شند،  بل با شاه با پاد

سرداران به نام اسماعيل كه عضو خاندان سلطنتي نيز بود، 

به  شت. از آن  هانش را ك عدجدليا و همرا حاكمي  ب كه  مردم 

 به مصر گريختند. ندخود نداشت بر
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 (:3ـ11:12پادشاه یهودا ) )بار دوم( ك( یهو یاكین

آميز به پايان  ه تشويقيانيكتاب دوم پادشاهان با يك ب

يا  می صحيفه ارم شاهان و  تاب دوم پاد ياني ك مالت پا سد. ج ر

 .(11ــ11:21و ارميـا  :1ــ11:12باشند )ر.ك  نبي مانند هم مي

ت قاسارت، توسط پادشاه و هفت ساپسي و يهو ياكين پس از 

بابل از زندان آزاد و مورد تفقد قرار گرفت و بدين ترتيب 

هاي دوران اسارت كاسته شد و رفته رفته به  از فشار و سختي

 كلي پايان يافت.

ا مــرگ داود شــروع و كتــاب دوم بــكتــاب اول پادشــاهان 

با و شاهان  نپاد مييرا يان  هودا پا حت  ي ي كه ت قومي  بد.  يا

ظ سين ند ر مو تاهی کرد ما کو ند، ا ظر  ؛بود حت ن كه ت قومي 

ند، ند داوران بود صور ورزيد ما ق حت در اي و ا يز ت جا ن ن

شاهان ق يت پاد گوش صوحاكم خدا  كالم  به  مردم  ند.  ر ورزيد

هاي  هاي انبيا توجهي نكردند. مردم دل ندادند. مردم به اشك

گردنسخود را  خدا خت و  كه  تا اين ند،  شق كرد خود را   هاي 

شان دهآشوريان و بابليان را برگزيد تا به آنها  كه  دنن

ت دمخ پاداش گناه مرگ است. به اسارت رفتن قوم به خوبي در

هاي  ها بود كه دل اهداف خدا قرار گرفت. و همين اسارت رفتن

 پرستي رهائي داد. خدا را از بت همردم برگزيد

 


