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    ایام  تواریخ  دوم کتاب
  
  

بود و او   می  با وی  خدایش  شد و یهوه  خود قوی  پسر داود در سلطنت و سلیمان1    

  . بسیار بخشید را عظمت
 در تمامی   را که سی و هر رئی  و داوران  و صده  هزاره  و سرداران  تمامی اسرائیل و سلیمان2   
 در   که  بلندی  مکان  به  با تمامی جماعت و سلیمان3  آبا خواند،  خاندانهای از رؤسای بود،  اسرائیل
 بود، در   ساخته یابان را در ب  آنخداوند   بنده  موسی  خدا که  اجتماع  بود رفتند، زیرا خیمه جبعون

 بود، باال   مهیا کرده  داود برایش  که  جایی  به  یعاریم ه خدا را از قری  داود تابوت لیکن4 .آنجا بود
 حور   ابن اوری  بن  بصلئیل  که  برنجینی و مذبح5 . برپا نمود  در اورشلیم  برایش ای آورد و خیمه

  پس6 . نمودند  مسألت  نزد آن و جماعت   ماند و سلیمانخداوند   مسکن  بود، در آنجا پیش ساخته
، هزار   برآمدهخداوند حضور   بود، به  اجتماع  در خیمه  که  برنجینی جا نزد مذبح آن  به سلیمان

  . گذرانید  بر آن قربانی سوختنی
» . نما  طلب  تو بدهم  به  را که آنچه«:   ظاهر شد و او را گفت  سلیمان  خدا به  شب در همان7   

.   ساختی  او پادشاه  جای  و مرا به نمودی   عظیم  داود احسان  پدرم تو به«:   خدا گفت  به سلیمان8
   مثل  که  تو مرا بر قومی  وفا نما زیرا که  داود دادی  پدرم  به  خود که  وعده  خدا به  یهوه  ای حال9

   قوم  حضور این  عطا فرما تا به  من  را به  و معرفت  حکمت ناآل10 .  ساختی یرند پادشاه کث غبار زمین
  » تواند نمود؟  تو را داوری عظیم   قوم  این  که  زیرا کیست مایم ن  و دخول خروج

   و جان  و حشمت  و توانگری  در خاطر تو بود و دولت  این چونکه«:   گفت  سلیمان خدا به11   
 را   و معرفت  خود حکمت  جهت  به ، بلکه  را نخواستی  ایام  و نیز طول  را نطلبیدی دشمنانت
لهذا 12 ،  نمایی  داوری ام  نموده  نصب  ایشان  تو را بر سلطنت  که  من ا بر قوم ت  کردی درخواست

   داد که  تو خواهم  را نیز به  و حشمت  و توانگری  شد و دولت  تو بخشیده  به  و معرفت حکمت
 ». اشت را نخواهند د  آن نیز مثل را نداشتند و بعد از تو   آن  از تو بودند مثل  قبل  که پادشاهانی
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 کرد   مراجعت  اورشلیم  به  اجتماع  بود، از حضور خیمه  در جبعون  که  بلندی  از مکان  سلیمان پس13
  . نمود  سلطنت و بر اسرائیل

،   هزار سوار داشت  و دوازده ، هزار و چهارصد ارابه  کرده  جمع ها و سواران  ارابه و سلیمان14   
 و طال را در   نقره و پادشاه15 .  گذاشت  در اورشلیم زد پادشاهنها و   ارابه و آنها را در شهرهای

و 16.   ساخت  فراوان  است  در همواری  که  افراغ  چوب  سرو آزاد را مثل  سنگها و چوب  مثل اورشلیم
 را  ند هر دستهخرید  آنها را می های  دسته  پادشاه تاجران شد، و  می  از مصر آورده  سلیمان اسبهای

آوردند و   می  از مصر بیرون  نقره  ششصد مثقال  قیمت  را به  ارابه و یک17 .  معین یمت ق به
 و   حتیان  پادشاهان  جمیع  برای ؛ و همچنین  صد و پنجاه  قیمت  را به  اسب رسانیدند و یک می

  .آوردند  می  آنها بیرون  توسط  به  ارام پادشاهان
  
  

   سلطنت  جهت ه ب ای  و خانه  یهوه  اسم  برای ای  خانه  قصد نمود که و سلیمان2    

   چوب  بریدن  بارها، و هشتاد هزار نفر برای  حمل  هفتاد هزار نفر برای و سلیمان2 . بنا نماید خودش
  . آنها شمرد  نظارت  هزار و ششصد نفر برای در کوهها، و سه

 و   داود رفتار نمودی  با پدرم نانکهچ«:  ، گفت  صور فرستاده ، پادشاه  نزد حورام و سلیمان3   
   با من همچنین ( بنا نماید،  خویش  سکونت  جهت  به ای  تا خانه  فرستادی  سرو آزاد برایش چوب

   کنم  او تقدیس  را برای  تا آن نمایم  خود بنا می  خدای  یهوه  اسم  برای ای  خانه  من اینک4 ).رفتار نما
 و   سوختنی صبح های  و قربانی  دائمی  نان تقدمه  جهت ، و به سوزانم ب و بخور معطر در حضور وی

  ای  فریضه ئیل اسرا  برای  این  ما زیرا که  خدای  یهوه ها و عیدهای ها و غره  سبت  جهت ، و به شام
تر  یم عظ  خدایان  جمیع ما از  خدای ، زیرا که  است  عظیم کنم  بنا می  من  که ای و خانه5 .  است ابدی
 او را   گنجایش االفالک  و فلک ؟ زیرا فلک  او تواند ساخت  برای ای  خانه  که و کیست6 .باشد می

 .  بخور در حضور وی  سوزانیدن ای بر  بلکه ؟ نی  بنا نمایم  وی  برای ای  خانه  که  کیستم ندارد؛ و من
 و قرمز و   و ارغوان  و آهن رنج و ب  در کار طال و نقره  که  بفرست  من  را برای  کسی و حال7

   در یهودا و اورشلیم  نزد من  که  دانا باشد، تا با صنعتگرانی  نقاشی  ماهر و در صنعت آسمانجونی
   صندل  سرو آزاد و صنوبر و چوب و چوب8 .، باشد  را حاضر ساخت ود ایشان دا  پدر من هستند که
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   ماهرند و اینک  لبنان  چوب  در بریدن  که دانم و را می ت ، زیرا بندگان  بفرست  از لبنان  من برای
 بنا   من  که ای  مهیا سازند زیرا خانه  من  برای  فراوان تا چوب9 . تو خواهند بود  با بندگان  من بندگان

   بیست برند، من  را می  چوب  این  که بران  چوب  به و اینک10 . خواهد بود  و عجیب  عظیم کنم یم
 هزار بت   و بیست هزار بت  شراب   هزار کر جو و بیست ، و بیست  شده  کوبیده ر گندمهزار ک
  ». داد  خواهم  بندگانت  برای روغن

 خداوند  چون «  فرستاد که  را نزد سلیمان ، آن  داده  صور مکتوبا جواب  پادشاه و حورام11   
  ».  است  نموده  نصب اهی ایشاندش پا  تو را به  جهت دارد، از این  می  خود را دوست قوم

باشد،   می  و زمین  آسمان  آفریننده  که  اسرائیل  خدای  باد یهوه متبارک«:   گفت و حورام12   
   برای ای  تا خانه  است  بخشیده  و فهم  معرفت  و صاحب  حکیم  پسری  داود پادشاه  به زیرا که
   و صاحب  حکیم  مردی  را که  حورام نو اآل13 .ید بنا نما  خودش  سلطنت  برای ای  و خانهخداوند

   مرد صوری ، و پدرش  است  دان  از دختران و او پسر زنی14 .  فرستادم  است  پدر من از کسان  فهم
 و   نازک  و کتان  و آسمانجونی  و ارغوان  و چوب  و سنگ  و آهن  و برنج  کار طال و نقره بود و به

 تو و   او با صنعتگران ، تا برای  ماهر است اختراعات   همه  و اختراع  نقاشی قرمز و هر صنعت
 را   و شراب  و جو و روغن  گندم  آقایم  حال پس15.  بشود  معین  داود کاری  پدرت  آقایم صنعتگران

   تو خواهیم  قدر احتیاج  به  از لبنان و ما چوب16 . خود بفرستد  بندگان  بود، برای  ذکر نموده که
  ». برد  خواهی  اورشلیم  را به  آورد و تو آن  یافا خواهیم  دریا به ، بروی  ساخته برید، و آنها را بستنه

   که  ای  بودند، بعد از شماره  اسرائیل  در زمین  را که  غریب  تمامی مردان  سلیمان پس17   
 . شدند یافتشصد نفر از آنها  هزار و ش  و سه  بود شمرد، و صد و پنجاه  داود آنها را شمرده پدرش

   در کوهها و سه  چوب  بریدن  بارها و هشتاد هزار نفر برای  حمل  هفتاد هزار نفر برای و از ایشان18
  . نمود  کار بگیرند، تعیین  تا از مردم  نظارت  صد نفر برای هزار و شش

  
  

   موریا، جایی  بر کوه  در اورشلیمخداوند   خانه  بنا نمودن  کرد به  شروع و سلیمان3    

   کرده  تعیین  یبوسی ارنون   داود در خرمنگاه  که  بود، جایی  داود ظاهر شده بر پدرش) خداوند ( که
   است و این3 . نمود  شروع  بنا کردن  خود به  سلطنت  چهارم  از سال  دوم  ماه و در روز دوم2 .بود
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   اول  پیمایش  ذراعها برحسب  به طولش:  خدا نهاد نه خا  بنا نمودن  برای  سلیمان  که هایی اساس
   بیست  خانه  عرض  بود مطابق  خانه  پیش  که  رواقی و طول4 ،  ذراع  بیست  و عرضش  ذراع شصت
   را به  بزرگ و خانه5 . پوشانید  خالص  طالی  را به ونش و اندر  ذراع  صد و بیست ، و بلندیش ذراع
 . نمود ها نقش  خرما و رشته ختان در  پوشانید، و بر آن  زر خالص  را به  آن صنوبر پوشانید و چوب

و تیرها 7 . بود  فروایم  طالی  آن  طالی، و  ساخت  مرصع  زیبایی  گرانبها برای  سنگهای  را به و خانه6
  .مود ن  نقش  طال پوشانید و بر دیوارها کروبیان  را به  خانه ها و دیوارها و درهای و آستانه
  ، و عرضش  ذراع  بیست  خانه  عرض  موافق  طولش  که  را ساخت االقداس  قدس و خانه8   
   مثقال  میخها پنجاه و وزن9 . پوشانید دار ششصد وزنه مق  به  زر خالص  را به  بود، و آن  ذراع بیست

  . طال پوشانید ها را به طال بود، و باالخانه
و 11.  طال پوشانید  و آنها را به  ساخت کاری  مجسمه و کروبی د االقداس  قدس و در خانه10   
  رسید و بال  می  دیوار خانه ، به  بوده  ذراع  پنج  یکی  بال  بود که  ذراع  بیست  کروبیان  بالهای طول

  ، به  بوده  ذراع  کروبی دیگر پنج و بال12 .خورد  کروبی دیگر برمی  بال  به،  بوده  ذراع  پنج دیگرش
  و بالهای13 .شد  می  کروبی دیگر ملصق  بال ه، ب  بوده  ذراع  پنج  دیگرش رسید وبال  می دیوار خانه

  آنها  بودند، و رویهای  خود ایستاده بود و آنها بر پایهای  می  پهن  ذراع  قدر بیست  به  کروبیان این
،   ساخت  نازک  و قرمز و کتان ارغوان و   را از آسمانجونی و حجاب14 .بود  می  خانه  اندرون  سوی به

  . نمود  نقش  بر آن و کروبیان
 بر سر هر   که  بود و تاجی  ذراع  و پنج  آنها سی ول  ط  که  ساخت  دو ستون  خانه و پیش15   

، آنها را بر سر   بود ساخته  در محراب  که  آنهایی ها مثل و رشته16 . بود  ذراع  از آنها بود پنج کیی
،   راست  دست  به  یکی  هیکل و ستونها را پیش17 . ها گذاشت ، بر رشته انار ساختهها نهاد و صد ستون

   طرف  به  را که  و آن  بود یاکین  راست  طرف  به  را که  برپا نمود، و آن  چپ  طرف  به و دیگری
  . نهاد  بود بوعز نام چپ

  
  

، و  ذراع   بیست ، و عرضش اع ذر  بیست  طولش  که  ساخت  برنجینی و مذبح4    

 بود، و از هر   ذراع  ده  تا لبش  از لب  که  را ساخت  شده  ریخته و دریاچه2 . بود  ذراع  ده بلندیش
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و 3 . داشت  می  را گرداگرد احاطه آن   ذراعی  سی ، و ریسمانی  ذراع  پنج  مدور بود، و بلندیش طرف
   هر ذراع  برای داشتند، یعنی  می  را گرداگرد احاطه  آن ه بود ک  گاوان  صورت  از هر طرف زیر آن

  ن بودند و در حی  در دو صف  گاوان داشتند؛ و آن  می  احاطه  را از هرجانب  از آنها دریاچه ده
 و   شمال  سوی  از آنها به  سه  روی  بود که  گاو قایم  بر دوازده و آن4 . شدند  ریخته  آن  شدن ریخته
 بر   بود، و دریاچه  مشرق  سوی  به  سه  و روی  جنوب  سوی  به  سه  و روی  مغرب  سوی به   سه روی
   لب  مثل  بود و لبش  وجب  یک  آن و حجم5 . بود  اندرون  طرف  آنها به  مؤخرهای  آنها و همه فوق
   حوض و ده6 . ت داش  پیمایش  هزار بت به  سه  گنجایش  بود که  شده  ساخته  سوسن  مانند گل کاسه

 و شو   تا در آنها شست  گذاشت  چپ  طرف  را به  و پنج  راست  طرف  را به  و از آنها پنج ساخت
   برای شستند، اما دریاچه  در آنها می  داشت  تعلق  سوختنی های  قربانی  به  را که نمایند، و آنچه

  . بود  کاهنان  و شوی شست
   طرف ا به ر  و پنج  راست  طرف  را به ، پنج  آنها ساخته نون قا  طال موافق  شمعدان و ده7   

   در هیکل  چپ  طرف  را به  و پنج  راست  طرف  را به ، پنج  میز ساخته و ده8 .  گذاشت  در هیکل چپ
)  را بزرگ (  صحن های  و دروازه  بزرگ  و صحن  کاهنان و صحن9 .  طال ساخت ، و صد کاسه گذاشت
 از   مشرق  سوی  به  خانه  راست  جانب  را به و دریاچه10 . پوشانید  برنج  آنها را به ایه، و در ساخت
  .  گذاشت  جنوب طرف

   سلیمان  برای  که  کاری  تمام  حورام  پس ها را ساخت  دیگها و خاکندازها و کاسه و حورام11   
 بر سر دو   که  تاجهایی های  و پیاله وندو ست12.  رسانید  انجام کرد به  خدا می  خانه  جهت  به پادشاه
و چهارصد انار 13 بر ستونها بود   که  تاجهایی له دو پیا  پوشانیدن  جهت  به  بود و دو شبکه ستون
 ستونها بود   باالی  را که  تاجهایی  بود تا دو پیاله  هر شبکه  انار برای  و دو صف  دو شبکه برای

 گاو را زیر  ده و دواز  دریاچه و یک15 . ها ساخت  و حوضها را بر پایه تها را ساخ و پایه14. بپوشاند
   برای  حورام  آنها را پدرش  اسباب و دیگها و خاکندازها و چنگالها و تمامی16 ). ساخت ( دریاچه
  در  اردن  در صحرای ادشاهآنها را پ17 .  ساخت  صیقلی از برنجخداوند    خانه  جهت  به  پادشاه سلیمان
   را از حد زیاده  آالت  این  تمام و سلیمان18 .  بود ریخت  و صرده  سکوت  میان در  که تگل رس
  .شد  نمی  دریافت  برنج  وزن ، چونکه ساخت
 بر  دمه نان تق  طال و میزها را که  خدا بود و مذبح  در خانه  را که  آالت  تمامی و سلیمان19   

   در مقابل  معمول  تا برحسب  خالص  آنها را از طالی  چراغهایو شمعدانها و20 . آنها بود ساخت
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گلگیرها  و22.   ساخت  از زر خالص ز طال یعنیو گلها و چراغها و انبرها را ا21 . شود  افروخته محراب
   به  اندرونی آن  و درهای  خانه ، و دروازه) ساخت (  خالص ها و قاشقها و مجمرها را از طالی و کاسه
  . از طال بود  هیکل  خانه  و درهای االقداس قدس  جهت

  
  

   شد، و سلیمان  کرد تمامخداوند ه  خان  جهت  به  سلیمان  که  کاری  تمامی پس5    

 خدا   خانه  آنها را در خزاین  و طال و سایر آالت ، و نقره  ساخت  داود را داخل  پدرش موقوفات
  . گذاشت
 را در  اسرائیل  بنی  آبای  و سروران  اسباط  رؤسای  و جمیع ل اسرائی  مشایخ  سلیمان آنگاه2   
  و جمیع3 . باشد، برآورند  صهیون  داود که را از شهرخداوند عهد   کرد تا تابوت  جمع اورشلیم
د و  آمدن  اسرائیل  مشایخ  جمیع پس4 . شدند  جمع  نزد پادشاه  هفتم ه در عید ما  اسرائیل مردان
 بود   در خیمه  را که  مقدس  آالت  و همه  اجتماع  و خیمه و تابوت5 .را برداشتند   تابوت الویان

   نزد وی  که  اسرائیل  جماعت  و تمامی  پادشاه و سلیمان6 .ها را برداشتند آن برآوردند، و الویان کهنه
   و حساب ماره ش  به که کردند   ایستادند، و آنقدر گوسفند و گاو ذبح  تابوت  بودند پیش  شده جمع
 زیر  االقداس  در قدس ، یعنی  خانه  در محراب  مکانش را به خداوند عهد   تابوت و کاهنان7 .آمد نمی

  کردند و کروبیان  می  پهن  تابوت  خود را بر مکان  بالهای و کروبیان8 . درآوردند  کروبیان بالهای
   عصاها از تابوت  سرهای اینقدر دراز بود کهو عصاها 9 .پوشانیدند  را از باال می اهایش و عص تابوت
  و در تابوت10 . امروز در آنجا استشد، و تا   نمی  دیده شد، اما از بیرون  می  دیده  محراب پیش
 خداوند با   که  وقتی  گذاشت  در آن  در حوریب  موسی  که  دو لوح  آن  نبود سوای چیزی
  .  از مصر عهد بست ن ایشا  آمدن  بیرون  در حین اسرائیل بنی

 حاضر بودند   که  کاهنانی زیرا همه( آمدند   بیرون  از قدس  کاهنان  چون  شد که و واقع11   
   بودند یعنی  مغنی  که  الویانی و جمیع12.  کردند  را تقدیس  خود خویشتن  نوبتهای  مالحظه بدون
، با سنجها و بربطها   شده  ملبس  نازک  کتان  به  ایشان  و برادران  و پسران  و یدوتون  و هیمان آساف

 کرنا   بودند که هن کا  صد و بیست  بودند، و با ایشان  ایستاده  مذبح  مشرق  طرف و عودها به
 آواز در حمد و   یک  نفر به  یک  مثل  و مغنیان  کرنانوازان  چون  شد که  واقع پس13 ).نواختند می
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 آواز بلند   به  موسیقی  با کرناها و سنجها و سایر آالت و چون صدا آمدند،   بهخداوند  تسبیح
   خانه ، آنگاه باد است او تا ابداآل  رحمت  زیرا که ست او نیکو ا  را حمد گفتند کهخداوندخواندند و 

   بایستند زیرا که  خدمت  ابر نتوانستند برای  سبب  به و کاهنان14.  از ابر پر شدخداوند خانه  یعنی
  . بود  خدا را پر کرده  خانه  یهوه لجال

  
  

 .شوم  می  ساکن  غلیظ تاریکی در  که   است  فرمودهخداوند«:   گفت  سلیمان آنگاه6    
  ». ام  بنا نموده  شوی  ابد ساکن  تا به  را که  تو و مکانی  سکونت  برای ای  خانه اما من2

   جماعت  داد، و تمامی  را برکت  اسرائیل  جماعت ، تمامی  خود را برگردانیده  روی و پادشاه3   
 داود   پدرم  خود به  دهان  به  باد که  متبارک  اسرائیل  خدای یهوه«:   گفت پس4 .ند بایستاد اسرائیل
 مصر   خود را از زمین  قوم  که از روزی5 : ، گفت  جا آورده  را به خود آن   دست ، و به  داده وعده
   در آن  من  اسم  که  بنا نمایم ای  تا خانه  برنگزیدم  اسرائیل  اسباط  جمیع از  شهری  آوردم بیرون

   من  تا اسم  را برگزیدم اما اورشلیم6 . بشود  اسرائیل  من  قوم پیشوای تا   را برنگزیدم باشد، و کسی
 داود بود   پدرم و در دل7 . بشود رائیل اس  من  قوم  تا پیشوای  نمودم در آنجا باشد و داود را انتخاب

   در دل چون:   داود گفت  پدرم  بهخداونداما 8.  بنا نماید  اسرائیل  خدای هوه ی  اسم  برای ای  خانه که
   تو خانه لیکن9.   خود نهادی  را در دل  این  که  نیکو کردی  بنا نمایی  من  اسم  برای ای  خانه تو بود که

 بنا خواهد   من  اسم  را برای  آید او خانه  تو بیرون  از صلب که پسر تو   نمود، بلکه را بنا نخواهی
، و بر   داود برخاسته  پدرم  جای  به  گردانید و من  بود ثابت  گفته  را که  کالمیخداوند  پس10 .کرد
 بنا   اسرائیل  خدای هوه ی  اسم  را به  و خانه ام  نشسته  اسرائیل  بود بر کرسی  گفتهخداوند   آنچه وفق

باشد در آنجا   می  بود در آن  بسته اسرائیل  را با بنی  آن  کهخداوند عهد   را که و تابوت11 . نمودم
  ». ام گذاشته
 خود را  ، دستهای اده ایست  اسرائیل  جماعت  حضور تمامی  بهخداوند   مذبح و او پیش12   

، و   ذراع  پنج ، و عرضش  ذراع  پنج  طولش  را که  منبر برنجینی  سلیمان زیرا که13 . برافراشت
   حضور تمامی ، به  ایستاده  و بر آن  گذاشت  صحن  را در میان ، آن  بود ساخته  ذراع  سه اش بلندی

   خدای  یهوه ای«:  گفت14 ،  برافراشته  آسمان  سوی  را به خود  زانو زد و دستهای  اسرائیل جماعت
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   حضور تو به  به  خود که  با بندگان باشد که  می  در زمین  و نه  آسمان در  تو نه  مثل خدایی!  اسرائیل
   بنده  به  را که ای  وعده و آن15 . داری  می  را نگاه  عهد و رحمتنمایند،  می  سلوک  خویش  دل تمامی

 را وفا  آن خود   دست  و به  دادی  خود وعده  دهان  زیرا به ای  داشته ، نگاه ای  داود داده خود پدرم
   داود آن  خود پدرم  با بنده  اسرائیل  خدای  یهوه  ای ن اآل پس16 .  است  امروز شده  چنانکه نمودی
 بنشیند   اسرائیل  بر کرسی  که  کسی  حضور من  به  که ای  و گفته  او داده  به  دار که  را نگاه وعده
   من  شریعت ، به  داشته  خود را نگاه ریقهای ط  پسرانت  که  شرطی  نخواهد شد، به  تو منقطع برای

   به  که  کالمی  اسرائیل  خدای  یهوه  ای ناآلو 17 .  رفتار نمودی  حضور من  تو به  نمایند چنانکه سلوک
  . بشود  ثابت ای  خود داود گفته بنده

 و   فلک  خواهد شد؟ اینک  ساکن  بر زمین  آدمیان  در میان الحقیقه اما آیا خدا فی«18   
   خدای  یهوه  ای لیکن19 .  بنا کردم  که ای  خانه  این ه رسد ب  ندارد تا چه  تو را گنجایش االفالک فلک
کند   حضور تو می به  ات  بنده  را که  و دعایی  نما و استغاثه  خود توجه  بنده  دعا و تضرع  به من

   وعده اش  درباره  که  باز شود و بر مکانی  خانه  تو بر این  و روز چشمان  شب تا آنکه20  فرما، اجابت
 بنماید   مکان  این  سوی  به ات  بنده  را که  داد تا دعایی  خود را در آنجا قرار خواهی  اسم  که ای داده

  نمایند، استماع  دعا می  مکان  این  سوی  به  را که  خود اسرائیل  و قوم ات  بنده و تضرع21 ،  کنی اجابت
  . عفو فرما  شنیدی  خود بشنو؛ و چون  سکونت  مکان و از آسماننما 

،   بخورد و او آمده  شود که  بر او عرضه  ورزد و قسم  خود گناه  با همسایه اگر کسی«22   
   بندگانت  جهت ، به  نموده  بشنو و عمل  از آسمان آنگاه23  خورد،  قسم  خانه  تو در این بح مذ پیش

،   شمرده  را عادل ، و عادالن  برسان ن را بسر ایشا  ایشان ، طریق  را جزا داده ران و شری  کن داوری
  .  جزا بده  ایشان  عدالت  حسب  را به ایشان

 حضور   باشند، به  تو ورزیده  به  که  گناهانی  سبب  به  تو اسرائیل  قوم  که و هنگامی«24   
در  نمایند و نزد تو   تو اعتراف  اسم ، به  نموده زگشت تو با  سوی  شوند، اگر به  خود مغلوب دشمنان

 را   را بیامرز و ایشان  خود اسرائیل  قوم  بشنو و گناه  از آسمان آنگاه25  کنند،  دعا و تضرع  خانه این
  . بازآور ای  داده  ایشان  پدران  و به  ایشان  به  که  زمینی به

 نبارد،   باشند باران  تو ورزیده  به  که  گناهانی  سبب  شود و به  بسته  آسمان  که هنگامی«26   
   ایشان  به  که  مصیبتی  سبب  نمایند و به  تو اعتراف  اسم  دعا کنند و به  مکان  این  سوی اگر به
 خود   و قوم  بندگانت  بشنو و گناه  از آسمان آنگاه27  کنند،  بازگشت  خویش  از گناه ی باش رسانیده
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 را   آن  خود که  زمین ، و به  بده  تعلیم  ایشان  به  باید رفت  در آن  نیکو را که را بیامرز و راه  اسرائیل
  .  بفرست  باران ای  بخشیده  میراث  برای  خویش  قوم به

 باشد   یا کرم  باشد یا اگر ملخ  یا یرقان  باشد و اگر وبا یا باد سموم  قحطی اگر در زمین«28   
   که  یا هر مرضی یی نمایند هر بال  محاصره  ایشان  زمین  را در شهرهای ، ایشان  ایشان و اگر دشمنان

 شود   کرده  تو اسرائیل  قوم  از هر مرد یا از تمامی  که ای  هر دعا و هر استغاثه آنگاه29  باشد، بوده
 دراز   خانه  این سوی  به خود را  ، و دستهای  خود را خواهد دانست  دل  بال و غم  از ایشان  هر یک که

 او را   دل  که  هر کس  تو باشد بشنو و بیامرز و به  سکونت  مکان  که  از آسمان آنگاه30 خواهد کرد،
تا 31 .  هستی آدم  بنی  جمیع  قلوب رف عا  تنهایی  تو به ، زیرا که  جزا بده  راههایش  حسب  به دانی می
  . باشند از تو بترسند  زنده ای  ما داده  پدران  به  که  زمینی  بروی ه ک  روزهایی  در تمامی  ایشان  که آن

 و   قوی  تو و دست  عظیم  خاطر اسم  نباشد و به  تو اسرائیل  از قوم  که و نیز غریبی«32   
 دعا نماید،  نه خا  این  سوی  بیاید و به  چون  باشد، پس  بعید آمده  تو از زمین  برافراشته بازوی

   نماید به  نزد تو استغاثه  غریب  آن  هر آنچه  خود، بشنو و موافق  سکونت ، مکان  از آسمان اهآنگ33
 از تو بترسند و بدانند   تو اسرائیل  قوم  تو را بشناسند و مثل  اسم  جهان  قومهای  آور تا جمیع عمل
  .  است  شده  نهاده ام  بنا کرده  که ای  خانه  تو بر این  اسم که

  ، بیرون  باشی  را فرستاده  ایشان  که  راهی  خود به  با دشمنان  مقاتله  تو برای اگر قوم«34   
، نزد تو دعا  ام نا کرده تو ب  اسم  جهت  به  که ای  و خانه ای  برگزیده  که  شهری  سوی روند و به

  . جا آور ه را ب  ایشان  بشنو و حق  را از آسمان  ایشان  دعا و تضرع آنگاه35 نمایند،
   غضبناک  نکند، و بر ایشان  گناه  که  نیست  باشند زیرا انسانی  ورزیده  تو گناه و اگر به«36   

 دور   زمین  را به ، ایشان  ایشان  و اسیرکنندگان  باشی  کرده  تسلیم  دشمنان  دست  را به ، ایشان شده
 نمایند و در  ، بازگشت  خود آمده ر باشند به اسی  در آن  که  اگر در زمینی پس37 د، ببرن یا نزدیک

 رفتار  ، و شریرانه  ورزیده  و عصیان  کرده  گناه ، گویند که  نموده  خود نزد تو تضرع  اسیری زمین
 و   دل  تمامی  باشند، به  برده  اسیری  به  آن  را به  ایشان  که  خویش  اسیری و در زمین38 ، ایم نموده
   که  و شهری ای  داده  ایشان  پدران  به  که  زمینی  سوی  نمایند، و به  تو بازگشت ه خود ب  جان تمامی

   سکونت ، مکان  از آسمان آنگاه39  دعا نمایند، ام  تو بنا کرده سم ا  برای  که ای  و خانه ای برگزیده
   ورزیده  تو گناه  به  خود را که  را بجا آور، و قوم  ایشان  را بشنو و حق  ایشان خود، دعا و تضرع

  این در   که  دعاهایی  تو به  تو باز شود و گوشهای  چشمان  من  خدای  ای ن اآل پس40 .باشند بیامرز
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   خویش  آرامگاه  سوی  خود به  قوت  خدا، با تابوت  یهوه  تو ای و حال41 . شود شنوا باشد  کرده مکان
  ای42.  بشوند  شادمان  نیکویی  به  گردند و مقدسانت  ملبس  نجات  تو به  خدا کاهنان  یهوه ای. برخیز
  ». خود داود را بیاد آور  بنده  و رحمتهای  خود را برنگردان  مسیح  خدا روی یهوه

 
  

  های ، قربانی  فرود آمده  از آسمان  شد، آتش  فارغ  از دعا کردن  سلیمان و چون7    

 خداوند    خانه  به و کاهنان2 .  را مملو ساخت  خانهوندخدا   را سوزانید و جالل  و ذبایح سوختنی
  اسرائیل  تمامی بنی و چون3 . بود  را پر کردهخداوند   خانه  یهوه  شوند، زیرا جالل نتوانستند داخل

 بر   زمین  خود را به بود دیدند، روی  می  بر خانه  را کهخداوند  آمد و جالل  فرود می  را که آتش
 او تا   رحمت ، زیرا که  او نیکو است  را حمد گفتند کهخداوند،   نموده ند و سجده نهاد سنگفرش

  . باد استابداآل
 و   بیست  پادشاه و سلیمان5 . گذرانیدندخداوندحضور  ها در  قربانی  و تمامی قوم و پادشاه4   

 خدا را  ، خانه  قوم امی و تم  گذرانید و پادشاه  قربانی  هزار گوسفند برای دو هزار گاو و صد و بیست
   نغمه ت، آال  بودند و الویان  خود ایستاده  مخصوص  بر سر شغلهای و کاهنان6 . نمودند تبریک
 آنها حمد گویند،   را بهخداوند بود، تا   آنها را ساخته  داود پادشاه که)  گرفتند  دست به( را خداوند
   ایشان  پیش خواند و کاهنان  می  آنها تسبیح  وساطت ه؛ و داود ب باد است او تا ابداآل  رحمت زیرا که
  . بودند  ایستاده  اسرائیل نواختند و تمام کرنا می
 در آنجا   نمـود زیرا کـه  بود، تقدیـسخداوند   خانه  پیش  را که  صحنی  وسط و سلیمان7   
   سلیمـان  کـه  برنجینـی ـح مذب گذرانیـد، چونکـه  سالمتی را می  ذبایح  و پیه  سوختنی های قربانی
  .  نداشـت  را گنجایـش  ذبایـح  و پیـه  آردی  و هدایـای  سوختنی های  بود، قربانی ساخته

   انجمن  داشتند و آن  روز را عید نگاه  هفت  با وی  و تمامی اسرائیل  سلیمان و در آنوقت8   
 برپا داشتند، زیرا   مقدس  محفلی  هشتمو در روز9 . تا نهر مصر بود  حمات  از مدخل بسیار بزرگ

   ماه  و سوم و در روز بیست10 . داشتند  روز نگاه رای عید هفت روز و ب  هفت  مذبح  تبریک  برای که
 داود و   بهخداوند    که  احسانی  سبب  به  فرمود و ایشان  مرخص  ایشان های  خیمه  را به ، قوم هفتم

  . بودند  و خوشدل  بود، شادمان  کرده  خود اسرائیل  و قوم سلیمان
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 بود   قصد نموده  سلیمان  کرد و هرآنچه  را تمام  پادشاه  و خانهخداوند   خانه  سلیمان پس11   
  . رسانید  انجام  را نیکو به  خود بسازد، آن  و در خانهخداوند   در خانه که

   و این  نمودم  تو را اجابت دعای«:  ، او را گفت  ظاهر شده  در شب  بر سلیمانخداوندو 12   
 نبارد و اگر امر   تا باران  را ببندم اگر آسمان13 .ها شود  قربانی  تا خانه  خود برگزیدم  را برای مکان
   اسم  به  که  من و قوم14 ،  خود بفرستم  قوم  را بخورد و اگر وبا در میان  زمین ، حاصل  ملخ  که کنم
   بد خویش  باشند، و از راههای  حضور من ، طالب  شوند، و دعا کرده اضعاند متو  شده  نامیده من

 آمرزید و   را خواهم  ایشان  فرمود، و گناهان  خواهم  اجابت  از آسمان  من  نمایند، آنگاه بازگشت
   که ی دعای  به  من ، و گوشهای  گشاده  من  بعد، چشمان  به و از این15 . داد  را شفا خواهم  ایشان زمین

   که ام  نموده ، و تقدیس  را اختیار کرده  خانه  این و حال16 . شود شنوا خواهد بود رده ک  مکان در این
   حضور من و اگر تو به17 . باشد  بر آن  همیشه  من  و دل  قرار گیرد و چشم  ابد در آن  تا به  من اسم

 و   نمایی  عمل  تو را امر فرمایم  هرآنچه  نمود و برحسب  داود سلوک  پدرت ، چنانکه  نمایی سلوک
   با پدرت  چنانکه  ساخت  تو را استوار خواهم  سلطنت  کرسی آنگاه18،   داری  مرا نگاه  و احکام ایضفر

  . نخواهد شد  نماید از تو منقطع  سلطنت  بر اسرائیل  که  کسی ، گفتم داود عهد بسته
 نمایید و   ترک ام  شما نهاده  روی  پیش  مرا که و احکام   اگر شما برگردید و فرایض لیکن«19   
   ایشان  به  که  را از زمینی  ایشان آنگاه20  نمایید،  کنید، و آنها را سجده  غیر را عبادت ، خدایان رفته
و  افکند  ، از حضور خود خواهم ام  نموده  خود تقدیس  اسم  برای  را که  خانه  کند و این  خواهم ام داده
   اینقدر رفیع  که  خانه و این21 .  ساخت  خواهم  و مسخره المثل بها ضر  قوم  جمیع  را در میان آن

   خانه  این  و به  زمین  این  بهخداوند   چه برای:  ، خواهد گفت  بگذرد متحیر شده  از آن ، هرکه است
 را از   ایشان  خود را که  پدران ای خد  یهوه چونکه:  خواهند داد و جواب22 ؟  است  نموده  عمل نچنی

   و عبادت ، آنها را سجده  شده  غیر متمسک  خدایان  کردند و به  آورد ترک  مصر بیرون زمین
  ».  است  وارد آورده  بال را بر ایشان  تمامی این  جهت نمودند از این
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 خود را بنا   و خانهخداوند   خانه  سلیمان  که  سالی  بیست و بعد از انقضای8    

 را در آنها  اسرائیل  بود تعمیر نمود، و بنی  داده  سلیمان  به  حورام  را که  شهرهایی سلیمان2کرد،  می
  . گردانید ساکن

   و همه و تدمور را در بیابان4 . را تسخیر نمود ، آن  رفته صوبه   حمات  به و سلیمان3   
   حورون  باال و بیت  حورون و بیت5 . رسانید  اتمام  به بود نا کرده ب  در حمات  را که  خزینه شهرهای

   و همه و بعله6 .بندها بود ها و پشت ها و دروازه حصاردار با دیوار  شهرهای  را بنا نمود که پایین
 را   را و هرآنچه  سواران ها و شهرهای  ارابه  شهرهای ، و جمیع  داشت  سلیمان  را که  خزانه شهرهای

و 7 ).بنا نمود( بنا نماید،   خویش ت مملک  زمین  و تمامی  و لبنان  در اورشلیم خواست  می  سلیمان که
  اسرائیل ، و از بنی  مانده  باقی  و یبوسیان  و حویان  و فرزیان  و اموریان  از حتیان  که تمامی کسانی

 را   ایشان اسرائیل  بودند، و بنی  مانده  باقی  بعد از ایشان  در زمین  که  ایشان  از پسران یعنی8 ،نبودند
 را   احدی  سلیمان اسرائیل اما از بنی9 .  گرفت ره تا امروز سخ ز ایشان ا  بودند، سلیمان  نکرده هالک
ها و   ارابه ن و سردارا  ابطال  و سرداران  جنگی  مردان  ایشان ، بلکه  نگرفت  غالمی  کار خود به برای

   و پنجاه دند، دویستکر  می  حکمرانی  برقوم  که  پادشاه  سلیمان  مقدم رانو سرو10 . او بودند سواران
  .نفر بودند

 بود آورد، زیرا   بنا کرده  برایش  که ای  خانه  را از شهر داود به  دختر فرعون و سلیمان11   
   تابوت  که  جایهایی  همه  نخواهد شد، چونکه  ساکن  اسرائیل  داود پادشاه  در خانه  من زن«:  گفت

  ».باشد  می ، مقدس است  آنها شده داخلخداوند 
 بود،   بنا کرده  رواق  را پیش  آن کهخداوند    بر مذبح  سوختنی های  قربانی  سلیمان آنگاه12   
   فرمان  برحسب  هر روز در روزش ، قسمت  سوختنی های  قربانی یعنی13 . گذرانیدخداوند  برای
یر و عید  در عید فط  یعنی  در مواسم  در هر سال  مرتبه ها و سه ، و غره ت سب  در روزهای موسی
   ایشان  امر پدر خود داود بر سر خدمت  را برحسب  کاهنان های و فرقه14 .ها ها و عید خیمه هفته
هر    خدمت  لوازم  حضور کاهنان  بخوانند و به  تا تسبیح  ایشان  را بر سر شغلهای  کرد و الویان معین

، زیرا )قرار داد (  بر هر دروازه  ایشان های  فرقه  را برحسب  بجا آورند و دربانان روز را در روزش
   و درباره  هر امری  درباره  پادشاه  که  از حکمی و ایشان15.  بود  امر فرموده  داود مرد خدا چنین که

  . بود تجاوز ننمودند  داده  و الویان  کاهنان ها به خزانه
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   تمام  که  شد تا روزی  نهادهخداوند   بنیاد خانه  که  از روزی  تمامی کار سلیمان پس16   
  . رسید  اتمام  بهخداوند   شد، و خانه ، نیکو آراسته گشت

 . ، رفت  است  ادوم دریا در زمین بر کنار   که  ایلوت  جابر و به  عصیون  به  سلیمان آنگاه17   
   وی  خود برای  خادمان  دست  داشتند، به  در دریا مهارت  را که نی کشتیها و نوکرا و حورام18

،   طال از آنجا گرفته  وزنه  اوفیر رفتند، و چهارصد و پنجاه  به  سلیمان  با بندگان فرستاد و ایشان
  . آوردند  پادشاه  سلیمان برای

  
  

   به  که  و شترانی  بسیار عظیم  را شنید با موکب  سلیمان  سبا آوازه  ملکه و چون9    

   مسائل  را به  آمد، تا سلیمان  اورشلیم  بود به  گرانبها بار شده  بسیار و سنگهای  و طالی عطریات
 تمامی  و سلیمان2 .تگو کرد بود گف  در دلش  از هرچه  رسید، با وی  نزد سلیمان و چون.  کند امتحان

  و چون3 . نکرد  بیان  برایش  نماند که ی مخف ان از سلیم  نمود و چیزی  بیان  وی  را برای مسائلش
   و نظم  بندگانش  او و مجلس  سفره و طعام4  بود،  بنا کرده  را که ای  خانه و  سلیمان  سبا حکمت ملکه

آمد  برمیخداوند     خانه  به  آن  به  را که ای  و زینه  ایشان  و لباس  را و ساقیانش  خادمانش و لباس
  .یگر در او نماند د دید، روح

   تو شنیدم ها و حکمت کار  خود درباره  در والیت  را که ای آوازه«:   گفت  پادشاه  به پس5   
   عظمت نصف ؛ و همانا ردم، اخبار آنها را باور نک  خود ندیدم  چشمان  و به اما تا نیامدم6 . بود راست
 تو و   مردان حال خوشابه7.  ای  افزوده  بودم نیده ش  که  بود، و از خبری  نشده  اعالم  من  تو به حکمت
  متبارک8 .شنوند  تو را می حکمتایستند و   می  حضور تو همیشه  به  که  خادمانت  این حال خوشابه
   پادشاه  خدایت  یهوه  خود نشانید تا برای ، تو را بر کرسی  داشته  بر تو رغبت  تو که  خدای باد یهوه
   جهت  ابد استوار نماید؛ از این  را تا به دارد تا ایشان  می  را دوست  تو اسرائیل ای خد چونکه.  بشوی

 صد و   پادشاه و به9 ».  را بجا آوری  و عدالت  داوری تا  است  نموده  نصب تو را بر پادشاهی ایشان
 سبا   ملکه  که یات عطر  این  گرانبها داد و مثل ، و سنگهای  از حد زیاده  طال و عطریات  وزنه بیست

  . نشد  داد هرگز دیده  پادشاه  سلیمان به
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 و  صندل  آوردند، چوب  طال از اوفیر می  که  سلیمان  و بندگان  حورام و نیز بندگان10   
   و خانهخداوند   خانه  جهت ها به  زینه  صندل  چوب  از این و پادشاه11 . گرانبها آوردند سنگهای
   نشده  یهودا دیده  در زمین  از آن  آنها قبل ، و مثل  ساخت  مغنیان بطها برای و عودها و بر پادشاه
  .بود

 او   که  آنچه  بود داد، سوای  خواسته  او را که  سبا تمامی آرزوی  ملکه  به  پادشاه و سلیمان12   
  . ، برفت  نموده ه خود توج  والیت  به  با بندگانش  بود؛ پس  آورده  پادشاه برای

 طال بود،   وزنه  و شش  رسید ششصد و شصت  سلیمان  به  سال  در یک  که  طالیی و وزن13   
  ره کشورها طال و نق  و حاکمان  عرب  پادشاهان  آوردند و جمیع  و بازرگانان  تاجران  آنچه سوای14

 هر سپر  رای ب  که  ساخت  چکشی  سپر طالی  دویست  پادشاه و سلیمان15 .آوردند  می  سلیمان برای
 هر سپر   برای  که  ساخت  چکشی  طالی و سیصد سپر کوچک16.  شد  طال بکار برده ششصد مثقال
   تخت و پادشاه17 . ت گذاش  لبنان  جنگل  آنها را در خانه  شد، و پادشاه  طال بکار برده سیصد مثقال

 بود   زرین  و پایندازی  پله  شش را و تخت18 . پوشانید  زر خالص  را به  و آن  ساخت  از عاج بزرگی
  ه دستها بود، و دو شیر ب  کرسیش  نزد جای  طرف  و آن  طرف  این  بود و به  پیوسته  تخت  به که

   ایستاده  پله  شش ، بر آن  طرف  و آن  طرف  شیر از این و دوازده19 . بودند  دستها ایستاده پهلوی
 از   پادشاه  نوشیدنی سلیمان و تمامی ظروف20 . بود  نشده خته سا  این مثل   مملکت  در هیچ بودند که

   حساب  به  هیچ سلیمان   در ایام  بود، و نقره  از زر خالص  لبنان  جنگل  خانه طال و تمامی ظروف
  ، و کشتیهای رفت  می  ترشیش  به  حورام  با بندگان  را کشتیها بود که  پادشاه زیرا که21 آمد، نمی

  .آورد  و میمونها و طاوسها می  و عاج آمد، و طال و نقره  می  مرتبه  یک  سال هر سه  ترشیشی
و 23.  کشورها بزرگتر شد  پادشاهان ع از جمی  و حکمت  در دولت  پادشاه  سلیمان پس22   
 بود   نهاده  خدا در دلش  را که طلبیدند تا حکمتی  را می  کشورها حضور سلیمان  پادشاهان تمامی

   و عطریات  و اسلحه  طال و رخوت  و آالت  نقره  خود را از آالت  هدیه  از ایشان و هریکی24. نوندبش
   چهار هزار آخور به و سلیمان25 .آوردند  می  را در سالش  هر سال  قسمت و اسبها و قاطرها یعنی

 در  نزد پادشاهها و  ارابه  و آنها را در شهرهای.   هزار سوار داشت ها و دوازده  و ارابه  اسبان جهت
 و سرحد مصر  ان فلسطینی تا زمین)  فرات( از نهر   پادشاهان و بر جمیع26 .  گذاشت اورشلیم
   افراغ  چوب  سرو آزاد را مثل  سنگها و چوب  مثل  را در اورشلیم  نقره و پادشاه27 .کرد  می حکمرانی

  .آوردند  می  ممالک  از مصر و از جمیع لیمان س و اسبها برای28 .  ساخت  فراوان  در صحراست که
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   اخیای  و در نبوت  نبی  ناتان  تا آخر آیا آنها در تواریخ  از اول  سلیمان  وقایع و اما بقیه29   
   سال  چهل  سلیمان پس30 ؟  نیست  مکتوب  نباط  بن عام یرب  درباره  رایی  یعدوی  و در رؤیای شیلونی

 خود خوابید و او را در شهر   با پدران و سلیمان31.  کرد  سلطنت  اسرائیل  بر تمامی در اورشلیم
  . شد  او پادشاه  در جای عام رحب  کردند و پسرش  داود دفن رشپد
  
  

 آمدند تا او را   شکیم  به اسرائیل   تمامی ، زیرا که  رفت  شکیم  به و رحبعام10    

   از حضور سلیمان و او هنوز در مصر بود که( را شنید،  ین ا  نباط  بن  یربعام و چون2 . سازند پادشاه
، او را خواندند؛   فرستاده و ایشان3 . نمود  از مصر مراجعت عام، یرب) بود  آنجا فرار کرده  به پادشاه
   ما را سخت پدر تو یوغ«4 :، گفتند  کرده  عرض عام رحب  آمدند و به  اسرائیل  و تمامی  یربعام آنگاه

از و تو را  س  بر ما نهاد سبک  او را که  سنگین  پدر خود را و یوغ  سخت  بندگی ن اما تو اآل؛ ساخت
  . رفتند و ایشان» . بیایید  روز باز نزد من بعد از سه«:   گفت  ایشان او به5 ». نمود  خواهیم خدمت
ایستادند   می ی حضور و  به  سلیمان  پدرش  حیات  در حین که  با مشایخی  پادشاهو رحبعام6   
   او عرض  به ایشان7» ؟  دهم  جواب  قوم  این  به کهبینید   می  صالح شما چه«:  ، گفت  کرده مشورت

،   دالویز گویی  سخنان  و با ایشان  کنی  را راضی  و ایشان  نمایی  مهربانی  قوم اگر با این«: ، گفتند کرده
 کرد و   دادند ترک  وی  به  را که  مشایخ اما او مشورت8» . تو خواهند بود  بنده  اوقات همانا همیشه

:   گفت  ایشان و به9 . کرد ایستادند مشورت  می  حضورش  بودند و به  یافته  با او تربیت  که با جوانانی
   را که یوغی: اند ، گفته  کرده  عرض  من  به  که  دهیم  جواب  قوم  این  به بینید که  می  صالح شما چه«
،   کرده  بودند، او را خطاب  یافته  با او تربیت  که و جوانانی10 ». ساز  سبک  است  بر ما نهاده ترپد

 را   و تو آن  است  ساخته  ما را سنگین  یوغ اند پدرت ، گفته  کرده  تو عرض  به  که  قوم  این به«: گفتند
   یوغ  پدرم و حال11 .  تر است  کلفت  از کمر پدرم من   کوچک انگشت:  بگو  ساز چنین  ما سبک برای

ها   شما را با تازیانه  گردانید، پدرم  خواهم  شما را زیاده  یوغ ، اما من  است  بر شما نهاده سنگینی
  ». شما را با عقربها نمود، اما من  می تنبیه

 و   گفته  پادشاه  که  نحوی  بازآمدند، به  نزد رحبعام  به  قوم  و تمامی ، یربعام و در روز سوم12 
   داد؛ و رحبعام  جواب  سختی  را به  قوم و پادشاه13 . بازآیید  نزد من  در روز سوم ه بود ک فرموده
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:  ، گفت  کرده  را خطاب  جوانان ایشان  مشورت و موافق14  کرد،  را ترک  مشایخ  مشورت شاهپاد
ها   شما را با تازیانه  گردانید؛ پدرم  خواهم  را زیاده  آن ، اما من  ساخت  شما را سنگین  یوغ پدرم«

 خدا   امر از جانب  این  نکرد زیرا که  را اجابت  قوم  پادشاه پس15 ». با عقربها نمود، اما من  می هتنبی
   بود ثابت  گفته  نباط  بن  یربعام  به  شیلونی  اخیای  واسطه  به  را که کالمیخداوند بود تا  شده

  .گرداند
 را   قوم پادشاه  نکرد، آنگاه  را اجابت  ایشان  پادشاه  دیدند که  اسرائیل  تمامی چونو 16   
  ، به  اسرائیل ای.   نداریم  نصیبی' ؟ در پسر یسی  است  حصه ما را در داود چه«: ، گفتند  داده جواب
  های  خیمه  به ئیلسرا ا  تمامی پس» !  باش  خود متوجه  خانه  داود به  ای حال!  خود بروید های خیمه

   سلطنت  بر ایشان عام بودند، رحب  یهودا ساکن  در شهرهای  که اسرائیلی اما بنی17 . رفتند خویش
و را  ا اسرائیل  بود فرستاد، و بنی  باجگیران  رئیس  را که  هدرام  پادشاه  رحبعام پس18 .نمود می

 فرار   اورشلیم وار شد و به خود س ، بر ارابه وده نم  تعجیل  پادشاه عام مرد و رحب سنگسار کردند که
  .اند  شده  داود عاصی  امروز بر خاندان  تا به  اسرائیل پس19 .کرد

  
  

   جنگ  شد، صد و هشتاد هزار نفر برگزیده  وارد اورشلیم  رحبعام و چون11    

   رحبعام  را به سلطنت،  نموده   مقاتله  کرد تا با اسرائیل  جمع  یهودا و بنیامین  را از خاندان آزموده
   پادشاه  سلیمان  بن  رحبعام به«3:  ، گفت  شده  بر شمعیا مرد خدا نازلخداوند  اما کالم2 .برگرداند

   چنینخداوند4 :، بگو  کرده باشند خطاب  می مین در یهودا و بنیا  که  اسرائیلیان  تمامی یهودا و به
 امر   این  خود برگردد زیرا که  خانه  به هرکس.  منمایید ود جنگ خ برمیایید و با برادران: گوید می

  . برگشتند  ضد یربعام  به را شنیدند و از رفتنخداوند    کالم و ایشان» .  است  شده  من از جانب
 و  لحم  بیت پس6 .  ساخت حصاردار در یهودا  شد و شهرهای  ساکن  در اورشلیم و رحبعام5   
 و   و الکیش و ادورایم9 ،  و زیف و جت و مریشه8 ،  صور و سوکو و عدالم  بیتو7   و تقوع عیتام
. باشند  می  حصاردار در یهودا و بنیامین  شهرهای  را بنا کرد که  و حبرون  و ایلون و صرعه10 ، عزیقه

.  ت گذاش  و شراب  و روغن  مأکوالت  و انبارهای  و در آنها سرداران  ساخت و حصارها را محکم11
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 با او   یهودا و بنیامین  گردانید؛ پس ، آنها را بسیار محکم ها گذاشته  سپرها و نیزه و در هر شهری12
  .ماندند

.  شدند  حدود خود نزد او جمع  بودند، از همه  در تمامی اسرائیل  که  و الویانی و کاهنان13   
   آمدند چونکه  یهودا و اورشلیم  به،  کرده  خود را ترک  شهرها و امالک  اراضی  الویان زیراکه14

  های  مکان  جهت  خود به و او برای15 . بودند  کرده  اخراج  یهوه هانت را از ک  ایشان  و پسرانش یربعام
   دلهای  که  آنانی و بعد از ایشان16 . کرد  معین  بود کاهنان  ساخته  که هایی بلند و دیوها و گوساله

   اورشلیم  به  اسرائیل  اسباط  بودند از تمامی  ساخته  مشغول  اسرائیل دای خ  یهوه  طلب خود را به
 ساختند   یهودا را مستحکم  سلطنت پس17.  بگذرانند  خود قربانی  پدران  خدای  یهوه آمدند تا برای

  سلوک   داود و سلیمان  طریق  به  سال  سه  کردند، زیراکه  تقویت  سال  را سه  سلیمان  بن و رحبعام
  .نمودند
   زنی  را به'  یسی  بن ب دختر الیĤ  داود و ابیحایل  بن  دختر یریموت  محله و رحبعام18   
 دختر  و بعد از او معکه20.  را زایید  و شمریا و زهم  یعوش  یعنی  پسران  وی و او برای19 . گرفت
 دختر  ، معکه و رحبعام21 . را زایید  و زبزا و شلومیت تای ابیا و ع  وی  و او برای  را گرفت ابشالوم
   و شصت  زن  هجده ، زیرا که داشت  می  دوست  خود زیاده های  و متعه  زنان جمیع  را از ابشالوم
 را در   ابیا پسر معکه و رحبعام22 . دختر تولید نمود  پسر و شصت شت و ه  بود و بیست  گرفته متعه
و 23 . نماید  نصب  پادشاهی  او را به خواست  می زیراکه،   ساخت  سرور و رئیس  برادرانش میان

   شهرهای  در جمیع  بالد یهودا و بنیامین  خود را در تمامی  پسران ، همه  رفتار نموده عاقالنه
  .  بسیار خواست  بسیار قرار داد و زنان  آذوقه  ایشان ، و برای  ساخت حصاردار متفرق

  
  

، او با تمامی   یافت  تقویت ستوار گردید و خودش ا  رحبعام  سلطنت و چون12    

   مصر به  پادشاه ، شیشق  رحبعام  سلطنت  پنجم و در سال2 . نمودند  را ترکخداوند   شریعت اسرائیل
 هزار   و شصت  ارابه با هزار و دویست3 . بودند  شده  عاصیخداوند بر   ایشان  برآمد زیراکه اورشلیم

  پس4.  آمدند، بیشمار بودند  همراهش  و حبشیان  و سکیان  و لوبیان صریان از م  که سوار و خلقی
 یهودا   و سروران  نزد رحبعام  نبی و شمعیای5 . آمد  اورشلیم  و به دا را گرفت حصاردار یهو شهرهای
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 مرا شما: گوید  می  چنینخداوند«:   گفت  ایشان ، به  بودند آمده  جمع  در اورشلیم  شیشق  از ترس که
 و   اسرائیل  سروران آنگاه6» . نمود  خواهم  ترک  شیشق  دست  نیز شما را به  من  کردید پس ترک
اند،   شده  متواضع  ایشان دید که خداوندو چون 7 ».  است عادل خداوند«: ، گفتند  نموده  تواضع پادشاه
   نخواهم  را هالک اند ایشان موده ن  تواضع  ایشان چونکه«:  ، گفت  شده  بر شمعیا نازلخداوند  کالم

   بر اورشلیم  شیشق  دست  به  من  داد و غضب  خواهم  خالصی  زمانی  را اندک  ایشان کرد بلکه
 را   جهان  ممالک  و بندگی  من  او خواهند شد تا بندگی  بنده  ایشان لیکن8.  نخواهد شد ریخته
  ».بدانند

   خانه های  و خزانهخداوند   خانه های ، خزانه  برآمده م اورشلی  مصر به  پادشاه  شیشق پس9   
  و رحبعام10.  بود برد  ساخته  سلیمان را که طال   و سپرهای  چیز را برداشت  و همه  را گرفت پادشاه
   در خانه  که  سرداران شاطرانی  دست  و آنها را به  ساخت  برنجین  آنها سپرهای  عوض  به پادشاه
  شد شاطران  می  داخلخداوند   خانه  به  پادشاه  که و هر وقتی11 .کردند سپرد  می گاهبانی را ن اهپادش
 شد،   او متواضع و چون12 .آوردند  باز می  شاطران  حجره داشتند و آنها را به ، آنها را برمی آمده
  .نیکو پیدا شد   نسازد؛ و در یهودا نیز اعمال  هالک  تا او را بالکل  از او برگشتخداوند  خشم

   چون و رحبعام.  نمود ، سلطنت  ساخته  قوی  را در اورشلیم ، خویشتن  پادشاه و رحبعام13   
   اسرائیل  اسباط  را از تمام آنخداوند    که  بود، و در شهر اورشلیم  ساله  و یک  شد چهل پادشاه

.  بود  عمونیه  نعمه  مادرش و اسم کرد   پادشاهی  سال  بگذارد، هفده  خود را در آن برگزید تا اسم
  . ننمود  طلب  قلب  تصمیم  را بهخداوند   ورزید زیرا که و او شرارت14

   عدوی  انساب  و تواریخ  نبی  شمعیای  آیا آنها در تواریخ  و آخر رحبعام  اول و اما وقایع15   
   با پدران  رحبعام پس16 .بود  می  جنگ  پیوسته عام و یرب  رحبعام ؟ و در میان  نیست  مکتوب رایی

  . و پسرش ابیا بجایش سلطنت کرد ابیا  شد و پسرش خود خوابید و در شهر داود دفن
  
  

 در   سال سه2 . شد ، ابیا بر یهودا پادشاه  یربعام  سلطنت  هجدهم در سال13    

  . بود  از جبعه  میکایا دختر اوریئیل  مادرش  کرد و اسم  پادشاهی اورشلیم
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 چهارصد   یعنی  آزموده  جنگ  از شجاعان و ابیا با فوجی3 . بود  جنگ  ابیا و یربعام  میان در و  
   قوی  شجاعان  که  با هشتصد هزار مرد برگزیده  دید، و یربعام  جنگ  تدارک هزار مرد برگزیده

 برپا   است  افرایم  در کوهستان  که  صمارایم و ابیا بر کوه4 . نمود  آرایی  را صف  جنگ با ویبودند 
   خدای  یهوه دانید که آیا شما نمی5 ! گیرید  مرا گوش  اسرائیل تمامی و   یربعام ای«:  ، گفت شده

   بن و یربعام6 ؟  است  ابد داده  تا به د نمکین با عه  داود و پسرانش  را به  اسرائیل  سلطنت اسرائیل
   پسران  که  بیهوده و مردان7 . ورزید  خود عصیان الی و بر مو  داود برخاست  بن  سلیمان  بنده نباط

   که  دادند، هنگامی  تقویت  سلیمان  بن  ضد رحبعام  را به ، خویشتن  شده  جمع  بودند نزد وی بلیعال
برید   می  گمان نو شما اآل8 . نمود توانست  نمی  مقاومت یشان بود و با ا  القلب  و رقیق  جوان رحبعام

   عظیمی  توانید نمود؟ و شما گروه  مقابله  داود است  پسران  در دست  کهخداوند  طنت با سل که
آیا 9 .باشد  با شما می  است  ساخته ان خدای  جای  شما به  برای  یربعام  طال که های باشید و گوساله می

 خود   کشورها برای های قوم  ننمودید و مثل  را نیز اخراج  و الویان هارون  را از بنیخداوند  شما کهنه
   آنهایی  نماید، برای  تقدیس  قوچ  و هفت ای  را با گوساله  بیاید و خویشتن  نساختید؟ و هرکه کاهنان

 از   و کاهنان ایم  نکرده  و او را ترک  ماست  خدای و اما ما یهوه10 .شود  می  نیستند کاهن  خدایان هک
   و هر شام و هر صبح11 . در کار خود مشغولند  و الویاندکنن  می  را خدمتخداوند   هارون پسران
نهند و   بر میز طاهر می سوزانند و نان تقدمه  میخداوند   و بخور معطر برای  سوختنی های قربانی

   خود را نگاه  خدای  یهوه  ما وصایای کنند زیرا که  می  روشن  را هر شب  طال و چراغهایش شمعدان
 بلند   او با کرناهای  و کاهنان  است  با ما خدا رئیس و اینک12 .اید  کرده او را ترک؛ اما شما  داریم می

 مکنید زیرا   خود جنگ  پدران  خدای  با یهوه اسرائیل  بنی  ای پس.  ضد شما بنوازند آواز هستند تا به
  ». نخواهید شد کامیاب
دند و  یهودا بو  روی و خود پیش بیایند   ایشان  از عقب  که  گذاشت  کمین اما یربعام13   
   ایشان  از عقب  و هم  از پیش  هم  جنگ  یهودا نگریستند، اینک و چون14 . بود  ایشان  در عقب کمین
 بلند   یهودا بانگ و مردان15 . کرناها را نواختند ند و کاهنان نمود  استغاثهخداوند نزد  پس. بود

  ه را ب  اسرائیل  و تمامی  برآوردند، خدا یربعام هودا بانگ ی  مردان  چون  شد که برآوردند، و واقع
   دست را به از حضور یهودا فرار کردند و خدا آنها  اسرائیل و بنی16 . داد حضور ابیا و یهودا شکست

 پانصد هزار   دادند، چنانکه  شکست  عظیمی  صدمه  او آنها را به و ابیا و قوم17 . نمود  تسلیم ایشان
یهودا   شدند و بنی  ذلیل  وقت  در آن اسرائیل  بنی پس18 . افتادند  مقتول  از اسرائیل دهیمرد برگز
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،   نموده  را تعاقب و ابیا یربعام19 . گردیدند  نمودند، قوی خود توکل   پدران  خدای  بر یهوه چونکه
  و یربعام20 .  از او گرفت  را با دهاتش رون و اف  را با دهاتش  و یشانه  را با دهاتش ئیل  بیت شهرهای
   زن شد و چهارده  می و ابیا قوی21 . مرد  او را زد کهخداوند نرسانید و   بهم  ابیا دیگر قوت در ایام
 ابیا از رفتار   وقایع  بقیه پس22 . وجود آورد  دختر به ر و شانزده و دو پس  و بیست  خود گرفت برای

   . است  مکتوب  نبی  او در مدرس عدوی و اعمال
  
  

 آسا در   کردند و پسرش شهر داود دفن  خود خوابید و او را در و ابیا با پدران14    

   در نظر یهوه  را که و آسا آنچه2 .  یافت  آرامی  سال  ده او زمین   شد؛ و در ایام  پادشاه جایش
  و بتها را  را برداشت بلند  و مکانهای  غریب های و مذبح3 آورد،  جا می ه بود ب  نیکو و راست خدایش
 خود را بطلبند و   پدران  خدای  یهوه و یهودا را امر فرمود که4  نمود؛  را قطع  و اشوریم بشکست

 یهودا دور   شهرهای  را از جمیع  شمس  بلند و تماثیل و مکانهای5 . دارند  و اوامر او را نگاه یعتشر
   زمین  حصاردار در یهودا بنا نمود زیرا که هرهایو ش6 .  یافت  او آرامی  سبب  به ملکت م کرد؛ پس

 یهودا  و به7 . بخشید  او را راحتخداوند   نکرد چونکه  با او جنگ  سالها کسی  بود و در آن آرام
.   آنها بسازیم  اطراف بندها به ها و پشت  و دیوارها و برجها با دروازه  شهرها را بنا نماییم این«:  گفت

 و او ما را   نمودیم او را طلب.   ما است  روی  پیش  زمین ایم  خود را طلبیده  خدای وه یه زیرا چونکه8
  . شدند  بنا نمودند و کامیاب پس» .  است  بخشیده  راحت از هر طرف

 و   دویست  و از بنیامین دار داشت  سیصد هزار سپردار و نیزه  از یهودا یعنی و آسا لشکری9   
 با هزار   حبشی  زارح پسی10 . بودند  جنگی  قوی  اینها مردان  جمیع تیرانداز کههشتاد هزار سپردار و 

   ایشان  مقابله و آسا به11 . رسید  مریشه ، به  آمده  بیرون  ضد ایشان  به  و سیصد ارابه هزار سپاه
  آسا یهوهو 12 . نمودنند آرایی  را صف  جنگ یشه نزد مر  صفاته  در وادی  ایشان ؛ پس  رفت بیرون
   نزد تو یکسان  بیچارگان  یا به  زورآوران  به  دادن نصرتخداوند ای «:  ، گفت  خود را خوانده خدای
   مقابله  تو به  اسم  و به داریم  می  بر تو توکل  فرما زیرا که  ما، ما را اعانت  خدای  یهوه  ای ؛ پس است
  ». آید  بر تو غالب  انسان  مگذار که  پس  ما هستی  تو خدای  یهوه ، ای ایم  آمده  عظیم  گروه این
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و 14 . فرار کردند  داد و حبشیان شکست حضور آسا و یهودا   را به  حبشیانخداوند  آنگاه13   
 از   آنقدر افتادند که  نمودند و از حبشیان  او بودند، آنها را تا جرار تعاقب  همراه  که آسا با خلقی

  شان یافتند و ای  حضور لشکر او شکست و بهخداوند  حضور   به د، زیرا که نمان  زنده  کسی ایشان
   جرار بود، تسخیر نمودند زیرا ترس  اطراف  به  شهرها را که و تمام15 . بردند  از حد زیاده غنیمت
 . غنیمت بسیار در آنها بود  نمودند، زیرا که  بود و شهرها را تاراج  شده  مستولی  بر ایشانخداوند

   مراجعت  اورشلیم ، به  را برداشته  و شتران  فراوان  را نیز زدند و گوسفندان  مواشی های و خیمه16
  .کردند

  
  

   آسا بیرون  مالقات و او برای2 . شد  عودید نازل یا ابن عزر  خدا به و روح15    

 با شما خواهد بود هر وندخدا!  بشنوید  از من  یهودا و بنیامین  آسا و تمامی ای«:   را گفت ، وی آمده
  کنید او شما را ترک  ؛ اما اگر او را ترک  شما با او باشید؛ و اگر او را بطلبید او را خواهید یافت گاه

  . بودند شریعت  و بی  معلم کاهن  و بی  حق خدای  بی  مدیدی  مدت و اسرائیل3 .خواهد نمود
، او را طلبیدند او  ه نمود  بازگشت  اسرائیل  خدای  یهوه  سوی  خود به  در تنگیهای اما چون4   
   اضطراب  نبود بلکه  امنیت کرد، هیچ  می  و دخول  خروج  هر که  جهت  به  زمان و در آن5 .را یافتند
شدند،   می  هالک  از شهری  و شهری  از قومی و قومی6 .بود  کشورها می  سکنه  بر جمیع سخت
   شما سست  باشید و دستهای اما شما قوی7 . ساخت  می بال مضطرب   هر قسم ه خدا آنها را ب چونکه

  ».  خود را خواهید یافت  اعمال  اجرت نشود زیرا که
،   نموده  را تقویت  را شنید، خویشتن عودید نبی) پسر (  و نبوت  سخنان  آسا این  چون پس8   
 بود دور   گرفته  افرایم  در کوهستان که   و از شهرهایی  یهودا و بنیامین  زمین  را از تمامی رجاسات

 و   یهودا و بنیامین و تمامی9 . بود تعمیر نمودخداوند   رواق  روی  پیش  را کهخداوند  کرد، و مذبح
   کرد زیرا گروه  بودند، جمع  ساکن  ایشان  در میان  و شمعون  و منسی  از افرایم  را که غریبان
   در ماه پس10 . او پیوستند بود به  با او می ن ایشا  خدای  یهوه که دیدند   چون  از اسرائیل عظیمی
   روز هفتصد گاو و هفت و در آن11 . شدند  جمع  آسا در اورشلیم طنت سل  پانزدهم  از سال سوم

   جان  و تمامی  دل  تمامی و به12 . نمودند  ذبحخداوند   بودند، برای  آورده  که هزار گوسفند از غنیمتی
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   اسرائیل  خدای  یهوه  که و هر کسی13 . نمایند  خود را طلب  پدران دای خ  یهوه د عهد بستند کهخو
 بلند و   صدای و به14 . شود ، کشته  زن  مرد و خواه اه، خو  بزرگ  و خواه  کوچک نماید، خواه نرا طلب

   قسم  این  سبب  یهودا به و تمامی15 . خوردند  قسمخداوند   و کرناها و بوقها برای آواز شادمانی
   تمام  رضامندی  او را به  بودند، و چونکه  خورده  خود قسم  دل  تمامی  به  شدند زیرا که شادمان

  . داد  امنیت  را از هر طرف  ایشانخداوند را یافتند و  طلبیدند وی
   به  او تمثالی  کرد زیرا که  معزول  بودن  را از ملکه و نیز آسا پادشاه مادر خود معکه16   
 . سوزانید  قدرون ، در وادی کرده را خرد   نمود و آن  او را قطع و آسا تمثال.  بود  ساخته  اشیره جهت

 .بود  می  کامل  ایامش  در تمامی آسا  دل لیکن.  نشد  برداشته  اسرائیل  بلند از میان اما مکانهای17
 و طال و   بود از نقره  نموده  وقف  خودش  را که ، و آنچه  کرده  وقف  پدرش  را که و چیزهایی18

  . نبود  آسا جنگ  سلطنت  و پنجم  سی و تا سال19  درآورد،خداوند   خانه  به ظروف
  
  

 بر یهودا برآمد، و   اسرائیل  بعشا پادشاه آسا،  سلطنت  و ششم  سی سالاما در 16    

 و   آسا نقره آنگاه2.  و آمد نماید  یهودا رفت دشاها نزد آسا پ  کسـی  را بنـا کـرد تا نگـذارد که رامه
 در   که  ارام  را نـزد بنهـدد پادشـاه ، آن  گرفتـه  پادشـاه  و خانهخداوند   خانه های طال را از خزانه

   و پدر تو عهد بوده  پدر من  و تو و در میان  من در میان«3 : ، گفت  فرستاده بود  ساکن دمشـق
 تا  ، بشکن  داری  اسرائیل  با بعشا پادشاه  را که  عهدی پس.   و طال نزد تو فرستادم ره نق اینک.  است

   خود را بر شهرهای  افواج ، سرداران  نموده  را اجابت و بنهدد آسا پادشاه4 ». برود او از نزد من
 . را تسخیر نمودند لی نفتا  خزانه  شهرهای  و جمیع مایم  و آبل  و دان  عیون  فرستاد و ایشان اسرائیل

و آسا 6 .کرد باز ایستاد  می  که از کاری،   کرده  را ترک  رامه  را شنید، بنا نمودن  بعشا این و چون5
کرد  شا بنا می بع  را که  آن  و چوبهـای  رامه  سنگهـای ، ایشان  نموده  یهودا را جمع ، تمامی پادشاه

  .بنـا نمـود را با آنها   و مصفه برداشتنـد و او جبع
 تو بر  چونکه«:   را گفت ، وی  یهودا آمده  نـزد آسـا پادشـاه  رایـی  حنانـی  زمـان و در آن7   
   ارام  لشکر پادشاه  جهت ، از این  ننمودی  خـود توکل  خـدای  و بر یهـوه  نمـودی  توکل  ارام پادشاه

 از  ها و سواران  نبودند؟ و ارابه ر بسیار بزرگ لشک  و لوبیان آیا حبشیان8 .  یافت  تو رهایی از دست
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 . نمـود  تـو تسلیم  دسـت  را به آنهـا  نمـودی  توکلخداوند بر   نداشتند؟ اما چونکه حد زیاده
   دل  که  را بر آنانـی  خویش کند تا قوت  تردد می  جهان  در تمـامخداوند   چشمـان زیـرا که9

بعد در  ب ، لهـذا از ایـن  رفتـار نمـودی تو در اینکار احمقانـه.  سازد ن نمایا  است  با او کامل ایشان
 از   زیرا که  انداخت ، او را در زندان  نموده  غضب  رایی اما آسا بر آن10 ». شد جنگها گرفتار خواهی

  . نمود  ظلم  از قوم  آسا بر بعضی  وقت و در همان.  شد  افروخته  او بر وی  امر خشم این
و 12 .  است  مکتـوب یهودا و اسرائیل   پادشاهان  و آخر آسا در تواریخ  اول  وقایع و اینک11   
 گردید؛   او بسیار سخت  شد و مرض  او عارض  در پایهای  آسـا مرضـی  سلطنت  و نهم  سی در سال

 خود خوابید و   آسا با پدران پس13 .  از طبیبان  بلکه  مدد نخواستخداوند خود از  و نیز در بیماری
 خـود در   بـرای  که ای و او را در مقبـره14 .  یافـت  خود وفات  از سلطنت کم و ی  چهل در سال

   به  که  حنوط  و انواع  از عطریات  که ای  کردنـد؛ و او را در دخمـه  بـود دفن شهـر داود کنـده
  . برافروختند  عظیم نهایت  بی  آتشی  وی  بـود گذاشتنـد، و بـرای  شـده  ساختـه  عطــاران صنعت

  
  

   تقویت  ضد اسرائیل  را به شد و خود  او پادشاه  در جای  یهوشافاط و پسرش17    

 یهودا و در   در زمین  و قراوالن  حصاردار یهودا گذاشت  شهرهای  در تمامی و سپاهیان2 .داد
 در  بود زیرا که  می  با یهوشافاطداوندخو 3 . بود، قرار داد  آسا گرفته پدرش   که  افرایم شهرهای
 را   پدر خویش  خدای بلکه4. نمود  نمی  طلب لیمکرد و از بع  می  پدر خود داود سلوک  اول طریقهای
 را در  سلطنتخداوند   پس5 .  اسرائیل  اعمال  موافق د و نهنمو  می  سلوک ، در اوامر وی طلبیده
 پیدا   عظیمی  و حشمت  دولت آوردند و  یهوشافاط  هدایا برای یهودا و تمامی.   استوار ساخت دستش

  .ها را از یهودا دور کرد  بلند و اشیره  شد، و نیز مکانهای  رفیعخداوند   طریقهای  به و دلش6 .کرد
 و عوبدیا و زکریا و   بنحایل  را یعنی  خویش  خود، سروران  از سلطنت  سوم و در سال7   
   یعنی  از الویان  بعضی و با ایشان8 . دهند  یهودا تعلیم ا در شهرهای فرستاد ت و میکایا را نتنئیل

   الویان  ادنیا را که  و ادنیا و طوبیا و توب  و یهوناتان  و شمیراموت شمعیا و نتنیا و زبدیا و عسائیل
 دادند و سفر   در یهودا تعلیم  ایشان پس9 . را  و یهورام کهنه  الیشمع شانبودند، فرستاد و با ای

  .دادند  می  را تعلیم ، قوم  کرده  یهودا گردش  شهرهای را با خود داشتند، و در همهخداوند   تورات
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ید تا با  گرد  یهودا بودند، مستولی  در اطراف  کشورها که  ممالک  بر همهخداوند  و ترس10   
 آوردند، و   یهوشافاط  را برای  جزیه ، هدایا و نقره  از فلسطینیان و بعضی11 . نکردند  جنگ یهوشافاط

  پس12.  او آوردند  هزار و هفتصد بز نر برای  و هفت هزار و هفتصد قوچ  هفت عربها نیز از مواشی
و در 13 . در یهودا بنا نمود  خزانه رهایها و شه  شد و قلعه ، بسیار بزرگ  نموده  ترقی یهوشافاط
و 14 .  داشت  در اورشلیم  قوی شجاعان و   آزموده  جنگ ان بسیار کرد و مرد  یهودا کارهای شهرهای
   رئیس  که  هزاره  از یهودا سرداران یعنی:   است  این  ایشان  آبای  خاندان  برحسب  ایشان شماره
  بود و با او  رئیس و بعد از، او یهوحانان15 . بودند  قوی  او سیصد هزار شجاع بود و با  ادنه ایشان

خداوند    را برای  خویشن  بود که  زکری و بعد از او، عمسیا ابن16 .تاد هزار نفر بودند و هش دویست
 بود و   قوی  شجاع  که ، الیاداع و از بنیامین17 . بودند  قوی  هزار شجاع و دویست بود و با ا نذر کرده

تاد بود و با او صد و هشو بعد از او یهوزاباد 18 .سپر بودند و   کمان  به  هزار نفر مسلح با او دویست
 یهودا   در تمامی  پادشاه  که  آنانی  بودند، سوای  پادشاه  خدام اینان19 . بودند  جنگ هزار مرد مهیای

  . بود  حصاردار قرار داده در شهرهای
  
  

و 2.  نمود  مصاهرت ، و با اخاب اشتد  عظیمی  و حشمت  دولت و یهوشافاط18    

   بودند گوسفندان  همراهش  که  او و قومی  برای  و اخاب  رفت  سامره به   نزد اخاب بعد از چند سال
  پس3 .عاد برآید جل  راموت  به  خودش  همراه  نمود که  نمود و او را تحریض  بسیار ذبح و گاوان
   جلعاد خواهی  راموت  به  من آیا همراه«:   یهودا گفت  پادشاه  یهوشافاط  به  اسرائیل  پادشاه اخاب
   خواهیم  جنگ  تو به  و همراه  تو هستیم  قوم  چون  من  تو و قوم  چون من «  داد که او جواب» آمد؟
  ». رفت

و 5 ».  نمایی  مسألتخداوند   امروز از کالم تمنا آنکه«:   گفت  اسرائیل  پادشاه  به و یهوشافاط4   
   جنگ  جلعاد برای  راموت آیا به«:   گفت ان ایش ، به  کرده  چهارصد نفر از انبیا جمع  اسرائیل پادشاه
  سلیم ت  پادشاه  دست  را به  و خدا آن برآی«:  دادند  جواب ایشان» ؟  باز ایستم  از آن  یا من برویم

 تا از او   نیست  یهوه  از جانب ای آیا در اینجا غیر از اینها، نبی«:   گفت اما یهوشافاط6 ».خواهد نمود
 او از   واسطه  به  که  مرد دیگر هست یک«:   گفت  یهوشافاط  به  اسرائیل و پادشاه7 »؟  نماییم سؤال
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   هرگز نبوت  نیکویی  به  من  درباره  زیرا که  دارم  از او نفرت  من  کرد؛ لیکن  توان مسألتخداوند 
  پادشاه«:   گفت طفاو یهوشا» .باشد  یمال می ؛ و او میکایا ابن  بدی  به  اوقات  همیشه کند، بلکه نمی
  ». نگوید چنین

   یمال را به میکایا ابن«:  ، گفت  خود را خوانده  سرایان  از خواجه  یکی  اسرائیل  پادشاه پس8   
، بر   خود را پوشیده  لباس  یهودا هر یکی  پادشاه  و یهوشافاط  اسرائیل و پادشاه9 ».  حاضر کن زودی
   حضور ایشان به انبیا   بودند و جمیع  شسته  سامره  دروازه نه نزد ده  وسیع  در جای  خویش کرسی
   چنین یهوه«:  ، گفت  خود ساخته  برای  آهنین  شاخهای  کنعنه و صدقیا ابن10 .کردند  می نبوت
  به«: گفتند ، می  کرده  انبیا نبوت و جمیع11 ». شوند  زد تا تلف  اینها خواهی را با ارامیان: گوید می

  ». خواهد نمود  تسلیم  پادشاه  دست  را به  آنخداوند    و فیروز شو زیرا که  جلعاد برآی راموت
   یک  انبیا به اینک«:  ، گفت  کرده  بود او را خطاب  میکایا رفته  طلبیدن  برای  که و قاصدی12   
» . نیکو بگو اشد و سخن ب  از ایشان  یکی  کالم  تو مثل  کالم گویند؛ پس  نیکو می  پادشاه  درباره زبان

   را خواهم  مرا گوید همان  من  خدای  هر آنچه  که  قسـم  یهوه  حیـات به«:  داد میکایا جـواب13
  ». گفت

   جلعاد برای  راموت  میکایا، آیا به ای«:   را گفت  وی  رسید، پادشاه  نزد پادشاه  چون پس14   
   شما تسلیم  دست بهبرآیید و فیروز شوید، و «:  فتاو گ» .  بازایستم  از آن  یا من  برویم جنگ

  چه غیر از آن  یهوه  اسم  به  که  بدهم  تو را قسم  چند مرتبه من«:   را گفت  وی پادشاه15 ».خواهند شد
 ندارند بر   شبان  که  گوسفندانی  را مثل  اسرائیل تمامی«:  او گفت16 »؟  نگویی  من  به  است راست

 خود   خانه  به  سالمتی  به  هر کس پس.  ندارند  اینها صاحب گفتخداوند ؛ و   دیدم هکوهها پراکند
   نبوت  نیکویی  به  من  درباره  که آیا تو را نگفتم«:   گفت  یهوشافاط  به  اسرائیل و پادشاه17 ».برگردد

  ».  بدی  به کند بلکه نمی
  ، و تمامی  دیدم  خود نشسته  را بر کرسی وه یه من:  را بشنوید  یهوه  کالم پس«:  او گفت18   

   اخاب  که کیست:   گفتخداوندو 19 . بودند تاده ایس  وی  و چپ  راست  طرف  به  را که لشکر آسمان
   اینطور سخن  به  داده  جواب  جلعاد بیفتد؟ یکی  را اغوا نماید تا برود و در راموت  اسرائیل پادشاه
بایستاد و خداوند  حضور   ، به  آمده بیرون) پلید (  روح و آن20 . نمود  تکلم آنطور  به  و دیگریراند
   بیرون  من  داد که او جواب21 چیز؟   چه به:   را گفت ویخداوند  و  کنم  او را اغوا می من:  گفت
د و  کر  را اغوا خواهی وی: او فرمود.  بود  خواهم  کاذب  روح  انبیایش  جمیع  و در دهان روم می
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 تو   انبیای  این  در دهان  کاذب  روحی ، یهوه  هان ن اآل پس22.   بکن  برو و چنین ، پس  توانست خواهی
  ».  است  بد گفته  تو سخن  دربارهخداوند و   است گذاشته
   روح  راه  کدام به«:   رخسار میکایا زد و گفت ، به  آمده  نزدیک کنعنه  صدقیا ابن آنگاه23   
   که  در روزی اینک«:  داد میکایا جواب24 » گوید؟  تا با تو سخن  تو رفت ی سو  به ز نزد من اخداوند

:   گفت  اسرائیل و پادشاه25 ». دید  را خواهی  آن  کنی پنهان، خود را   شده  داخل  اندرونی  حجره به
  و بگویید پادشاه26 .ید ببر ، پسر پادشاه شهر و یوآش  ، حاکم میکایا را بگیرید و او را نزد آمون«

  ن بپرورانید تا م  تنگی  و آب  تنگی  نان  بیندازید و او را به  را در زندان  شخص این: فرماید  می چنین
   تکلم  با من ، یهوه  کنی  مراجعت  سالمتی  به الواقع اگر فی«:  میکایا گفت27 ».  برگردم  سالمتی به

  ». شما بشنوید  همگی  قوم  ای ؛ و گفت  است ننموده
  و پادشاه29 . برآمدند جلْعاد  راموت  یهودا به  پادشاه  و یهوشافاط  اسرائیل  پادشاه پس28   
 خود را  اما تو لباس.  روم  می  جنگ ، به  خود را متنکر ساخته من«:   گفت  یهوشافاط  به اسرائیل
   ارام و پادشاه30 . رفتند  جنگ  به ن و ایشا  ساخت را متنکر  خویشتن  اسرائیل  پادشاه پس» . بپوش

   اسرائیل اه با پادش  بلکه  با بزرگ  و نه  با کوچک نه«:  ، گفت  را امر فرموده  خویش های  ارابه سرداران
   پادشاه  این  بردند که  را دیدند، گمان ها یهوشافاط  ارابه  سرداران و چون31 ». نمایید  جنگ فقط

 او را خداوند فریاد برآورد و   نمایند و یهوشافاط  شدند تا با او جنگ یل ما ؛ پس  است اسرائیل
  ل اسرائی  پادشاه ها را دیدند که  ارابه  سرداران و چون32 . را از او برگردانید  خدا ایشان نمود و اعانت
 را  ئیل اسرا ، پادشاه  کشیده  غرض  خود را بدون  کمان اما کسی33 . او برگشتند ، از تعاقب نیست
   و مرا از لشکر بیرون  خود را بگردان دست«:   خود گفت ران  ارابه  زد، و او به  زره های  وصله میان

   به اش  را در ارابه  اسرائیل  شد و پادشاه  سخت  روز جنگ و در آن34 ».  شدم  مجروح هببر زیرا ک
  . مرد آفتاب   غروب  عصر برپا داشتند؛ و در وقت  تا وقت  ارامیان مقابل

  
  

و ییهو 2.   برگشت  سالمتی  به  اورشلیم  خود به  خانه  یهودا به  پادشاه و یهوشافاط19    

 را  آیا شریران«:   گفت  پادشاه  یهوشافاط ، به  آمده  بیرون  وی  مالقات  برای  رایی  حنانی ابن
   از جانب  غضب  جهت ز این ا ؟ پس  داری  را دوستخداوند   و دشمنان  نمایی  اعانت بایست می
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 دور  ها را از زمین  اشیره ، چونکه  است  شده  نیکو یافت  در تو اعمال لیکن3 .  است  بر تو آمدهخداوند
  ». ای  نموده  خدا تصمیم  طلب  خود را به ، و دل کرده

   کوهستان تا  از بئرشبع  قوم  میان  شد، بار دیگر به  ساکن  در اورشلیم  یهوشافاط و چون4   
   در والیت و داوران5 . برگردانید ن ایشا  پدران  خدای  یهوه  سوی  را به ، ایشان  رفته  بیرون افرایم
باحذر باشید «:   گفت  داوران و به6 . شهر قرار داد دار یهودا شهر به حصار  شهرهای  در تمام یعنی
ر ، و او دخداوند   برای نمایید بلکه  نمی داوری   انسان  برای نمایید زیرا که  طور رفتار می  چه  به که

   عمل  به  را با احتیاط بر شما باشد و اینخداوند     خوف و حال7 . با شما خواهد بود  نمودن حکم
  ».  نیست خواری  و رشوه  و طرفداری انصافی  ما بی  خدای  با یهوه آورید زیرا که

   اسرائیل  آبای  از رؤسای  را و بعضی  و کاهنان الویان از   بعضی  نیز یهوشافاط و در اورشلیم8   
،   را امر فرموده و ایشان9 . برگشتند  اورشلیم به  پس. ها قرار داد  و مرافعهخداوند داوری   جهت را به
 از   که ای و در هر دعوی10 . رفتار نماییدخداوند   در ترس  کامل  و دل شما بدینطور با امانت«:  گفت

   و اوامر و فرایض  شرایع  و میان  و خون  خون باشند، میان  خود می  شهرهای  ساکن  شما که برادران
 بر شما و   نشوند، مبادا غضب  مجرمخداوند را انذار نمایید تا نزد   شما آید، ایشان  پیش و احکام

   امریا، رئیس  اینکو11 . نخواهید شد ار نمایید، مجرم طور رفت  این اگر به.  شما بیاید بر برادران
   همه باشد، برای  یهودا می  خاندان  رئیس  که  اسمعئیل  و زبدیا ابنخداوند امور   همه ، برای کهنه

   عمل  دلیری  به پس. د مشغولن  شما در خدمت  همراه  بر سر شما هستند؛ و الویان امور پادشاه
  ». باشد  با نیکانخداوند نمایید و

  
  

   مقاتله ای، بر  از عمونیان  بعضی  و با ایشان عمون  و بنی موآب ، بنی نو بعد از ای20    

   طرف  از آن  عظیمی گروه«:  را خبر دادند و گفتند ، یهوشافاط  آمده و بعضی2 . آمدند با یهوشافاط
» .تند باشد، هس  جدی  عین  همان  تامار که  در حصون  ایشان آیند؛ و اینک  ضد تو می  به دریا از ارام

و 4 . کرد  اعالن  روزه  یهودا به می نمود و در تما  جزمخداوند   بترسید و در طلب  یهوشافاط پس3
   را طلبخداوند یهودا آمدند تا   شهرهای  نمایند و از تمامی  مسألتخداوند شدند تا از  یهودا جمع

  .نمایند
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 جدید   صحن  روی ، پیشخداوند  ، در خانه  یهودا و اورشلیم  جماعت  در میان و یهوشافاط5   
   و آیا تو بر جمیع  خدا نیستی ، ما، آیا تو در آسمان  پدران ، خدای  یهوه ای«:  و گفت6 بایستاد،

 با تو   که  نیست  و کسی  است  و جبروت  تو قوت ؟ و در دست نمایی  نمی ها سلطنت ممالک امت
   خود اسرائیل  را از حضور قوم  زمین  این  سکنه  که  ما نیستی آیا تو خدای7 . تواند نمود مقاومت
   ساکن  در آن و ایشان8 ؟ ای باد داده تا ابداآل  ابراهیم  خویش  دوست  ذریت  را به ، آن  نموده اخراج
 یا وبا یا   بال یا شمشیر یا قصاص  که حینی9 :، گفتند  بنا نموده  تو در آن م اس  برای دسی، مق شده

   خانه  تو در این  اسم زیرا که( تو   روی  و پیش  خانه  این  روی  شود و ما پیش ارض بر ما ع قحطی
.   بده ، نجات  فرموده  اجابت ، آنگاه  نماییم  خود نزد تو استغاثه  تنگی ، و در وقت بایستیم)   است مقیم

 آمدند   از مصر بیرون  که  را وقتی  اسرائیل  سعیر، که  کوه  و اهل  و موآب عمون  بنی  اینک نو اآل10
 نساختند،   را هالک  نمودند و ایشان  اجتناب  از ایشان  شوند، بلکه  آنها داخل  به  که  ندادی اجازت

   را به  آن  تو که آیند تا ما را از ملک  می  اینکه رسانند، به  ما می  را به  آن  مکافات  ایشان اینک11
 ما را   کرد؟ زیرا که  نخواهی  حکم  ما آیا تو بر ایشان  خدای ای12. د نماین ، اخراج ای  ما داده فتصر
  اما چشمان.   بکنیم  چه دانیم  و ما نمی  نیست  قوتی آیند، هیچ  بر ما می  که  عظیمی  گروه  این  مقابل به

  ».  تو است  سوی ما به
  آنگاه14.  بودند  ایستادهوندخدا حضور   خود به  و پسران  و زنان  یهودا با اطفال و تمامی13   

 بود، در  آساف  از بنی  که  الوی  متنیای  بن  یعیئیل  بنایا ابن زکریا ابن  بن  بر یحزئیلخداوند  روح
   پادشاه  یهوشافاط و ای!   اورشلیم  یهودا و ساکنان  تمامی ای«:  و او گفت15 . شد  نازل  جماعت میان
   مباشید زیرا که  و هراسان  ترسان  عظیم  گروه از این: گوید  می ن شما چنی  بهخداوند!  گیرید گوش
 فراز   به  ایشان اینک.  فرود آیید  نزد ایشان فردا به16.   خداست  از آن  بلکه  شما نیست  از آن جنگ
  در این17 .  خواهید یافت بر بیابان یروئیل در برا  وادی  را در انتهای  برخواهند آمد و ایشان صیص
 با شما خواهد بود   را کهخداوند  بایستید و نجات.  نمایید  جنگ  بر شما نخواهد بود که وقت

 روید و   بیرون  ایشان  مقابل  مباشید و فردا به  و هراسان  ترسان  یهودا و اورشلیم ای.  نمایید مشاهده
  ». شما خواهد بود همراهخداوند 
 خداوند حضور   به  اورشلیم  یهودا و ساکنان  و تمامی افتاد  زمین  رو به  یهوشافاط پس18   

   خدای ، یهوه  برخاسته قورحیان  و از بنی قهاتیان  از بنی و الویان19 . نمودند  را سجدهخداوندافتادند و 
  . خواندند  آواز بسیار بلند تسبیح  را به اسرائیل
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  رفتند، یهوشافاط  می  بیرون  و چون رفتند  بیرون  تقوع  بیابان ، به  برخاسته بامدادانو20   
 آورید و استوار   خود ایمان  خدای بر یهوه!   اورشلیم  یهودا و سکنه مرا بشنوید ای«:  بایستاد و گفت

 با   کردن و بعد از مشورت21 ». خواهید شد  کامیاب  آورید که  او ایمان  انبیای خواهید شد، و به
 را   قدوسیت  بسرایند و زینتخداوند ، برای  رفته  مسلحان  روی  پیش کرد تا  را معین ، بعضی قوم

  و چون22 ». باد است او تا ابداآل  رحمت را حمد گویید زیرا کهخداوند «:  خوانند و گویند تسبیح
   جبل  و سکنه  و موآب عمون  ضد بنی  بهخداوند نمودند،   شروع  و حمد گفتن  سراییدن  به ایشان

 و  عمون  بنی زیرا که23 .کسر شدند من  و ایشان  گذاشت  بودند، کمین  آورده ودا هجوم بر یه سعیر که
 سعیر   از ساکنان  ساختند، و چون  را نابود و هالک ایشان ،  سعیر برخاسته  جبل  بر سکنه موآب
  . امداد کردند  کار هالکت  شدند، یکدیگر را به فارغ

   نظر انداختند، اینک  گروه  آن  سوی  رسیدند و به یابان ب بانگاه  دیده  یهودا به و چون24   
   گرفتن  جهت  خود به  با قوم و یهوشافاط25 . بود  نیافته  رهایی ، و احدی ه افتاد ها بر زمین الشه

 خود   گرانبها بسیار یافتند، و برای  و چیزهای  و رخوت  آنها اموال  آمدند و در میان  ایشان غنیمت
 .بودند  می  غارت  روز مشغول  سه  اینقدر زیاد بود که  نتوانستند ببرند، و غنیمت ند کهآنقدر گرفت

 خواندند، و از   را متبارکخداوند در آنجا   شدند زیرا که  جمع  برکه  در وادی و در روز چهارم26
 و   اورشلیم یهودا و  مردان  جمیع پس27 .نامند  می  برکه  را تا امروز وادی  مکان  آن  جهت این

  را بر  ایشانخداوند کردند زیرا   مراجعت  اورشلیم ، به  برگشته  با شادمانی  ایشان  مقدم یهوشافاط
 . آمدندخداوند   خانه  به  اورشلیم و با بربطها و عودها و کرناها به28 . بود  ساخته  شادمان دشمنانشان

   اسرائیل منان با دشخداوند   شنیدند که نکه شد چو  کشورها مستولی  ممالک  خدا بر جمیع و ترس29
  . بخشید  رفاهیت  او را از هر طرف  شد، زیرا خدایش  آرام  یهوشافاط و مملکت30 .  است  کرده جنگ

 و   شد و بیست  پادشاه  بود که  ساله  و پنج  نمود و سی  بر یهودا سلطنت  یهوشافاط پس31   
   رفتار پدرش و موافق32 . بود حی دختر شل  عزوبه  مادرش  اسم کرد و  سلطنت  در اورشلیم  سال پنج

  لیکن33 .آورد  بود بجا می  راستخداوند  در نظر  نورزید و آنچه  انحراف ، از آن  نموده آسا سلوک
   مصمم  خویش  پدران  خدای  سوی  خود را به  هنوز دلهای  نشد و قوم  بلند برداشته های مکان

  . بودند نساخته
   پادشاهان  در تواریخ  که  حنانی  تا آخر در اخبار ییهو ابن  از اول  یهوشافاط  وقایع و بقیه34   
  .  است باشد، مکتوب  می  مندرج اسرائیل
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نمود،  ر می رفتا  شریرانه  که  اسرائیل  یهودا با اخزیا پادشاه  پادشاه ، یهوشافاط و بعد از این35   
 نمود و   مشارکت  با وی  ترشیش  به  رفتن  کشتیها برای ر ساختنو د36 .  انداخت  آمیزش طرح

   نبوت  ضد یهوشافاط  به  مریشاتی  دوداواهوی  العازر بن آنگاه37 . جابر ساختند یونکشتیها را در عص
   آن پس» .  است  ساخته  تو را تباه  کارهایخداوند،  یا متحد شدی تو با اخز ونکهچ«:  ، گفت کرده

  . بروند  ترشیش  شدند و نتوانستند به  شکستهکشتیها
  
  

 شد، و   دفن  خود خوابید و در شهر داود با پدرانش  با پدران و یهوشافاط21    

 و زکریا و عزریاهو و   عزریا و یحیئیل  یهوشافاط و پسران2 . شد  پادشاه  جایش  به  یهورام پسرش
  و پدر ایشان3 . بودند  اسرائیل  پادشاه وشافاط یه پسران   همه این.  او بودند  و شفطیا برادران میکائیل
 را   داد؛ و اما سلطنت  ایشان  حصاردار در یهودا به  با شهرهای  و طال و نفایس  بسیار از نقره عطایای

  . بود زاده  نخست  عطا فرمود زیرا که  یهورام به
 خود   برادران ، همه  نموده قویت را ت  مستقر شد، خویشتن  پدرش  بر سلطنت  یهورام و چون4   
 شد و   پادشاه  بود که  و دو ساله  سی یهورام5.   شمشیر کشت  را نیز به  اسرائیل  از سروران و بعضی

   خاندان  که  طوری  به  اسرائیل  رفتار پادشاهان و موافق6 . کرد  سلطنت  در اورشلیم  سال تهش
 ناپسند خداوند در نظر   او بود و آنچه  زن  دختر اخاب  که نمود زیرا کردند، سلوک  رفتار می اخاب
 بود   داده  وعده  بود و چونکه  با داود بسته  که  عهدی  آن  سبب  بهخداوند  لیکن7 . آورد  عمل بود، به

  . سازد  داود را هالک  خاندان  که  ببخشد، نخواست  اوقات  همیشه  پسرانش  و به  وی  به  چراغی که
و 9.  نمودند  خود نصب  برای ادشاهی، پ  شده  یهودا عاصی  از زیردست  او ادوم ر ایامو د8   
   او را احاطه  را که ، ادومیان  برخاسته ، و شبانگاه  رفت هایش  ارابه  خود و تمامی  با سرداران یهورام
   یهودا عاصی  از زیر دست تا امروز اما ادوم10.  داد  شکست  ایشان های  ارابه  بودند، با سرداران کرده
 خود را   پدران  خدای  او یهوه  شد، زیرا که  او عاصی  نیز از زیر دست  لبنه  وقت اند، و در همان شده
  . کرد ترک

   زنا کردن  را به  اورشلیم  و ساکنان  یهودا ساخت  بلند در کوههای های و او نیز مکان11   
،  یهوه «  که ، گفت  بدو رسیده  نبی  از ایلیای و مکتوبی12 .  ساخت ، یهودا را گمراه  نموده تحریض
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  سا پادشاه آ  طریقهای  و به  یهوشافاط  پدرت  راههای  به چونکه: فرماید  می  داود، چنین  پدرت خدای
  را  اورشلیم ، یهودا و ساکنان  رفتار نموده  اسرائیل  پادشاهان  طریق  به بلکه13 ،  ننمودی یهودا سلوک
   را نیز از خاندان  خویش  زنا بشوند و برادران  مرتکب  اخاب  خاندان  زناکاری  موافق  که اغوا نمودی

   و تمامی  و زنانت  و پسرانت  قومتخداوندهمانا 14 ،  رسانیدی  قتل نیکوتر بودند به از تو   که پدرت
  ، در احشایت  گرفتار شده  سخت  مرض و تو به15 .  مبتال خواهد ساخت  عظیم  بالی  را به اموالت
  پس16 ». خواهد آمد روز بیرون  روزبه ض مر  از آن  احشایت  خواهد شد که  عارض ای  بیماری چنان

و بر 17 . برانگیزانید  ضد یهورام ند، به بود  مجاور حبشیان  را که  و عربانی  فلسطینیان  دلخداوند
 و   شد و پسران  یافت  پادشاه  در خانه  که  اموالی تند و تمامی انداخ  ثلْمه ، در آن  آورده یهودا هجوم

  . نماند  یهواخاز باقی  پسر کهترش  سوای  او پسری و برای.  بردند  اسیری  او را نیز به زنان
   مرور ایام و به19 . ناپذیر مبتال ساخت عالج  مرض  را به  احشایشخداوند  و بعد از اینهمه18   

 مرد، و   سخت  آمد و با دردهای  بیرون  مرض  از شدت ، احشایش  دو سال  مدت بعد از انقضای
   و دو ساله و او سی20 .سوزانیدند  می  پدرش  برای انکهنسوزانیدند، چن)  عطریات (  وی  برای قومش
  ت شود، رحل  بر او رقتی  آنکه  نمود، و بدون  سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و هشت  پادشاه بود که

  . کردند ، دفن  پادشاهان  در مقبره کرد، و او را در شهر داود، اما نه
  
  

 کردند،   نصب  پادشاهی  به  اخزیا را در جایش  پسر کهترش  اورشلیم و ساکنان22    

  پس.  بودند  را کشته  بزرگش  پسران  بودند، همه  آورده  بر اردو هجوم  با عربان  که زیرا گروهی
   شد و یک  پادشاه  بود که  و دو ساله و اخزیا چهل2 . کرد  یهودا سلطنت  پادشاه ورام یه اخزیا ابن

  های  طریق و او نیز به3 . بود ری عتلیا دختر عم  مادرش  کرد و اسم  سلطنت  در اورشلیم سال
  دان خان و مثل4 . بکند  زشت  او بود تا اعمال صح نا  مادرش  نمود زیرا که  سلوک  اخاب خاندان
  ، برای  پدرش  بعد از وفات  ایشان  ناپسند بود، بجا آورد زیرا کهخداوند در نظر    آنچه اخاب

   پادشاه  اخاب  بن ، با یهورام  رفتار نموده  ایشان  مشورت  برحسب پس5 . او بودند  ناصح هالکتش
   را مجروح  یورام  و ارامیان ت جلعاد رف  راموت  به  ارام  پادشاه  با حزائیل  جنگ  نیز برای اسرائیل
 در   ارام  پادشاه  با حزائیل  در محاربه  که  کرد تا از جراحاتی  مراجعت  یزرعیل  به پس6. نمودند
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   یزرعیل  به  اخاب  بن  یهورام  عیادت  یهودا برای  پادشاه  یهورام و عزریا ابن.  بود، شفا یابد  یافته رامه
  .بود بیمار  فرود آمد زیرا که

 آنجا رسید، با   به  خدا بود زیرا چون ، از جانب  رفت  نزد یورام  اخزیا در اینکه و هالکت7   
   کرده  مسح ب اخا  خاندان  ساختن  هالک  او را برایخداوند   که  نمشی  ییهو ابن  مقابله  به یهورام

 یهودا و   از سروران  بعضیرسانید،  می  اخاب  بر خاندان  ییهو قصاص و چون8 .  رفت بود، بیرون
و اخزیا را طلبید و او را 9 .  را کشت ، ایشان ا بودند یافته اخزی  مالزمان  اخزیا را که  برادران پسران

،   رسانیده  قتل ، نزد ییهو آوردند و او را به  بود، دستگیر نموده  شده  پنهان  در سامره  که در حالتی
، از  پس» . خود طلبید  دل  تمامی  را بهخداوند   که  است شافاطپسر یهو«:  کردند زیرا گفتند دفن

  . باشد، نماند  قادر بر سلطنت  که  اخزیا، کسی خاندان
 اوالد   و تمامی ، برخاست  است  شده  کشته  پسرش  عتلیا مادر اخزیا دید که  چون پس10   

 پسر اخزیا را  ، یوآش دختر پادشاه،   یهوشبعه لیکن11 . کرد  یهودا را هالک  از خاندان پادشاهان
   خوابگاه  در اطاق اش ، او را با دایه  شدند دزدیده  مقتول  که  پادشاه  پسران  و او را از میان گرفت

یا  خواهر اخزیا بود، او را از عتل  که  یهویاداع کاهن ، زن  پادشاه ، دختر یهورام  و یهوشبعه گذاشت
و عتلیا بر .  ماند  پنهان  سال  شش  خدا مدت  در خانه و او نزد ایشان12 .  او را نکشت  کرد که پنهان
  .کرد  می  سلطنت زمین

  
  

   صده  از سرداران ، بعضی  داده  تقویت را  خویشتن ، یهویاداع  هفتم الو در س23    

  ایا و الیشافاط عد  عوبید و معسیا ابن  و عزریا ابن  یهوحانان  بن  و اسماعیل  یهورام  عزریا ابن یعنی
   را از جمیع  کردند و الویان  در یهودا گردش و ایشان2 .  ساخت  را با خود همداستان ری زک بن

 با  و تمامی جماعت3 . آمدند  اورشلیم ، به  کرده جمع را   اسرائیل  آبای  یهودا و رؤسای شهرهای
 خواهد کرد،   سلطنت دشاهنا پسر پاهما«:   گفت  ایشان و او به.  خدا عهد بستند  در خانه پادشاه
 از شما   ثلث یک:   است  باید بکنید این  که و کاری4 .  است  داود گفته  پسران دربارهخداوند   چنانکه

   خانه  دیگر به و ثلث5 .ها باشید  آستانه شوید دربانهای  می  داخل  در سبت  و الویان  از کاهنان که
 غیر  و کسی6 .حاضر باشندخداوند    خانه  در صحنهای  قوم  و تمامی اساس   دروازه  به  و ثلثی پادشاه
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   داخل  نشود، اما ایشانخداوند   خانه باشند، داخل  می  مشغول  خدمت  به  که  و الویانی از کاهنان
   سالح  هر کس و الویان7 . نمایند  را حراستخداوند)  خانه (  قوم  مقدسند و تمامی بشوند زیرا که

 شود؛ و   درآید، کشته  خانه  به  نمایند و هر که  احاطه  را از هر طرف ، پادشاه  گرفته  دست خود را به
  ».شما نزد او بمانید  رود،  شود یا بیرون  داخل  پادشاه چون

 نمودند، و هر   امر فرمود عمل  کاهن  یهویاداع  هر چه  و تمامی یهودا موافق  الویان پس8   
 در روز   که  از آنانی شدند و خواه  می  داخل  در روز سبت  که  از آنانی خود را خواه   کسان کدام
  و یهویاداع9 . نفرمود ها را مرخص  فرقه  کاهن  یهویاداع رفتند، برداشتند زیرا که  می  بیرون سبت
و 10 . یوزباشیها داد  خدا بود، به  و در خانه  داود پادشاه  از آن ها و مجنها و سپرها را که  نیزه کاهن
 تا   خانه  راست  بودند، از طرف  گرفته  دست  خود را به  سالح  از ایشان  هر یک  را که  قوم تمامی
   را بیرون و پسر پادشاه11.  قرار داد  پادشاه  اطراف ، به  و خانه  مذبح  پهلوی  به  خانه  چپ طرف
 کردند، و   نصب  پادشاهی ، او را به  او داده  را به  نامه  گذاشتند و شهادت  را بر سرش ، تاج آورده

  ». بماند  زنده پادشاه«: ، گفتند  نموده ، او را مسح  و پسرانش یهویاداع
   به کردند شنید، نزد قوم  می  را مدح دویدند و پادشاه  می  را که  عتلیا آواز قوم اما چون12   

، و   است  ایستاده  خود نزد مدخل  ستون  پهلوی  به دشاه پا  اینک و دید که13 . شد  داخلخداوندخانه 
نوازند  کنند و کرناها را می  می  شادی  زمین  قوم باشند و تمامی  می  نزد پادشاه  و کرنانوازان سروران
،  خیانت « ، صدا زد که  خود را دریده  عتلیا لباس آنگاه.   تسبیح  و پیشوایان  موسیقی  با آالت و مغنیان

او «:   گفت  ایشان ، به  بودند امر فرموده  فوج  سرداران ، یوزباشیها را که  کاهن و یهویاداع14 »! انتخی
   فرموده زیرا کاهن» . شود  شمشیر کشته  او برود، به  از عقب  کنید، و هر که  صفها بیرون را از میان
، نزد   اسبان  دروازه  دهنه  به و چون دادند   او را راه پس15 .مکشیدخداوند    او را در خانه بود که
  . رسید، او را در آنجا کشتند  پادشاه خانه

و 17 .باشندخداوند    تا قوم ، عهد بست  و پادشاه  قوم  خود و تمامی  در میان و یهویاداع16   
   و کاهن را شکستند  و تماثیلش هایش  ساختند و مذبح  را منهدم ، آن  رفته  بعل  خانه  به  قوم تمامی
 امر داود،   برحسب سرایی  و نغمه  با شادمانی و یهویاداع18 . مذبحها کشتند روی  را روبه تان م بعل

 خداوند   را بر خانه  داود ایشان  سپرد، چنانکه  و الویان  کاهنان  دست  را بهخداوند   خانه های وظیفه
 را خداوند سوختنی  های ، قربانی  است ب مکتو  موسی  در تواره  آنچه  بود تا موافق  کرده تقسیم

 باشد،   نجس  هر جهتی  به  که  قرار داد تا کسیخداوند   خانه های  دروازه  را به و دربانان19 .بگذرانند
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   را از خانه  و پادشاه  را برداشت  زمین  قوم  و تمامی  قوم و یوزباشیها و نجبا و حاکمان20 .د نشو داخل
   سلطنت ، او را بر کرسی  درآورده  پادشاه  خانه  به  اعلی رد و او را از دروازه زیر آو  بهخداوند
  . شمشیر کشتند  و عتلیا را به  یافت  کردند و شهر آرامی  شادی  زمین  قوم و تمامی21 .نشانید

  
  

   سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و چهل  پادشاه  بود که  ساله  هفت و یوآش24    

   را که ، آنچه  کاهن  یهویاداع  روزهای  در تمامی و یوآش2 . بود  بئرشبعی  ظبیه درش ما نمود و اسم
 و   و او پسران  گرفت  برایش  دو زن و یهویاداع3 .آورد  می  عمل  بود، به راستخداوند در نظر 
  . تولید نمود دختران
 را   و الویان و کاهنان5 .درا تعمیر نمایخداوند    خانه  کرد که  اراده ، یوآش و بعد از آن4   
 تعمیر   برای  نقره  اسرائیل  روید و از تمامی  یهودا بیرون  شهرهای به«:   گفت  ایشان ، به  کرده جمع
 . ننمودند  تعجیل اما الویان» .د نمایی  کار تعجیل  کنید، و در این  جمع  سال  به  خود، سال  خدای خانه

   که  نکردی  بازخواست چرا از الویان«:   را گفت ، وی را خوانده)  کهنه(   رئیس ، یهویاداع  پادشاه پس6
، از اند  قرار داده  شهادت  خیمه  جهت  به  اسرائیل  و جماعتخداوند   بنده  موسی  را که ای جزیه

  ی، و تمام  کرده  خدا را خراب ، خانه  خبیثه  عتلْیای  پسران زیرا که7 » بیاورند؟ یهودا و اورشلیم
  . بودند  کرده  بعلیم را صرفخداوند    خانه موقوفات
و 9 .د بگذارنخداوند   خانه  دروازه  را بیرون  بسازند و آن  صندوقی  امر فرمود که و پادشاه8   

   قرار داده  بر اسرائیل  خدا در بیابان  بنده  موسی  را که ای  جزیه  ندا دردادند که در یهودا و اورشلیم
  ، در صندوق  آورده  شادمانی  را به  آن  قوم  و تمامی  سروران و جمیع10 . بیاورندخداوند  یبود، برا

  شد و ایشان  می  آورده  پادشاه ، نزد وکالی  الویان  دست  به  صندوق و چون11 .انداختند تا پر شد
   را خالی ، صندوق ه آمد  کهنه  و وکیل رئیس  کاتب پادشاه آنگاه.   بسیار هست  نقره دیدند که می
   بسیار جمع ، نقره  کرده  روز چنین و روز به. گذاشتند  می  جایش ، باز به  را برداشته کردند و آن می

 بودند دادند،   مشغولخداوند   خانه  در کار خدمت  که  آنانی  را به  آن  و یهویاداع و پادشاه12 .کردند
   خانه  مرمت  برای  و مسگران  و آهنگرانخداوند  یر خانه تعم  جهت  به  و نجاران  بنایان و ایشان
   رسید و خانه  انجام  به  ایشان  کار پرداختند و کار از دست ها به  عمله پس13.  اجیر نمودندخداوند
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   بودند، بقیه  کرده  را تمام  آن و چون14 . ساختند  را محکم ، آن پا داشته بر  اولش  حالت خدا را به
 و   خدمت  آالت  یعنی  اسبابخداوند   خانه  برای  آوردند و از آن  و یهویاداع ا نزد پادشاه ر نقره
  های ، قربانی  یهویاداع  روزهای  ساختند، و در تمامی  طال و نقره ها و قاشقها و ظروف  قربانی آالت

  .گذرانیدند میخداوند    دائما در خانه سوختنی
و او را در 16 . بود  ساله  صد و سی  وفاتش حین، بمرد و   شده ورده پیر و سالخ اما یهویاداع15   

   او نیکویی  خانه  برای  خدا و هم  برای  هم  در اسرائیل  کردند، زیرا که  دفن شهر داود با پادشاهان
  . بود کرده

 در  اه نمودند و پادش  را تعظیم  یهودا آمدند و پادشاه ، سروران  یهویاداع و بعد از وفات17   
 و  ، اشیریم  کرده  خود را ترک  پدران  خدای  یهوه  خانه و ایشان18 .  گرفت  گوش  ایشان  به  وقت آن

و او 19 . شد  افروخته ر یهودا و اورشلیم ب ، خشم  ایشان  عصیان  این  سبب  نمودند، و به بتها را عبادت
 دادند، اما   آنها را شهادت برگردانند و ایشان   یهوه  سوی  را به  فرستاد تا ایشان انبیاء نزد ایشان

  . نگرفتند  گوش ایشان
  ، به  ایستاده  قوم  و او باالی  ساخت  را ملبس  کاهن  یهویاداع  خدا زکریا ابن  روح پس20   
 نخواهید   کامیاب نمایید؟ پس  تجاوز می شما چرا از اوامر یهوه: فرماید  می خدا چنین«:   گفت ایشان
،   نموده  بر او توطئه و ایشان21 ».  است  نموده د، او شما را ترکای  نموده  را ترکخداوند  ونکهچ. شد

   را که  احسانی  یوآش پادشاه پس22. سنگسار کردندخداوند    خانه  در صحن  پادشاه  حکم او را به
مرد،   او می و چون.  رسانید ل قت  را به  پسرش  بود، بیاد نیاورد، بلکه  نموده  وی ، به  یهویاداع پدرش
  ». نماید  را ببیند و بازخواست  اینخداوند« :  گفت

   داخل  یهودا و اورشلیم ، به  برآمده  ضد وی  به ، لشکر ارامیان  سال  تحویل و در وقت23   
  اه را نزد پادش  ایشان  غنیمت  ساختند، و تمامی  هالک  قوم  را از میان  قوم  سروران ، جمیع شده

   به  لشکر بسیار عظیمیخداوند آمدند و   کمی  با جمعیت  لشکر ارام زیرا که24 . فرستادند دمشق
   بر یوآش  بودند؛ پس  کرده  خود را ترک  پدران  خدای  یهوه  نمود، چونکه  تسلیم  ایشان دست
  . نمودند قصاص
   سبب  به ، بندگانش) واگذاشتند  سخت  او را در مرضهای زیرا که( از نزد او رفتند  و چون25   
 مرد، او را در شهر  و چون.  کشتند ، او را بر بسترش  انگیخته ، براو فتنه  یهویاداع کاهن  پسران خون

 انگیختند،   بر او فتنه  که و آنانی26 . نکردند  دفن  پادشاهان  کردند، اما او را در مقبره داود دفن
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 و   پسرانش و اما حکایت27 . ریت موآبیه و یهوزاباد، پسر شم ه عمونی زاباد، پسر شمعه: اینانند
   مکتوب  پادشاهان رس تواریخ در مد  خدا، اینک  شد و تعمیر خانه  بر او نازل  که  وحی عظمت
  . شد  پادشاه  امصیا در جایش ، و پسرش است

  
  

   در اورشلیم  سال  و نه  شد و بیست  پادشاه  بود که  ساله  و پنج امصیا بیست25    

   عمل  پسند بود، بهخداوند در نظر  و آنچه2 . بود  یهوعدان اورشلیمی  مادرش  کرد و اسم پادشاهی
   پدرش  خود را که  شد، خادمان  مستحکم  در دستش  سلطنت و چون3 .  کامل  دل به  آورد، اما نه

   تورات  کتاب  نوشته  موجب  به ا نکشت ر  ایشان اما پسران4 . رسانید  قتل  بودند، به ا کشته ر پادشاه
   جهت  به  نشوند و پسران  کشته  پسران  جهت  به پدران«:  بود  و گفته  امر فرمودهخداوند   که موسی
  ». شود  خود کشته  گناه  جهت  به  هر کس  نگردند، بلکه  مقتول پدران

 یهودا و   در تمامی  از ایشان  صده ن و سردارا  هزاره ، سرداران  کرده و امصیا یهودا را جمع5   
 و   نیزه ، سیصد هزار مرد برگزیده  باالتر شمرده  ساله  را از بیست  مقرر فرمود و ایشان بنیامین

   صد وزنه  به  آزموده  جنگ و صد هزار مرد شجاع6 . رفتند، یافت  می  بیرون  جنگ ه ب سپردار را که
 با تو  ، لشکر اسرائیل  پادشاه ای«:  ، گفت  آمده  نزد وی ا مرد خداییام7 .  اجیر ساخت  از اسرائیل نقره

   برو و به  بروی خواهی و اگر می8 .  نیست افرایم  بنی  با تمامی ی یعن  با اسرائیلخداوندنروند زیرا  
   نصرت  زیرا قدرت  خواهد ساخت  مغلوب  دشمنان  خدا تو را پیش  شو؛ لیکن  قوی  جنگ جهت
  ».  با خدا است  ساختن  و مغلوب دادن

» ؟  کنم ، چه ام  داده  لشکر اسرائیل  به  که  نقره  صد وزنه برای«:   مرد خدا گفت امصیا به9   
   را که  امصیا لشکری پس10 ». بدهد  تو را بیشتر از این  که قادر استخداوند «:  داد مرد خدا جواب

 بر   ایشان  خشم  سبب  خود برگردند و از این  جای  به که بودند، جدا کرد   نزد او آمده از افرایم
  . خود رفتند  جای ، به  گردیده  شد و بسیار غضبناک  افروخته  شدت یهودا به
  ، ده  رسیده  الملح  وادی  برد و به  خود را بیرون ، قوم  نموده  را تقویت و امصیا خویشتن11   

   قله  را به  اسیر کرد، و ایشان  هزار نفر دیگر را زنده یهودا ده یو بن12 . سعیر را کشت هزار نفر از بنی
 امصیا باز   که  فوج  آن و اما مردان13 . جمیعا خرد شدند ه زیر انداختند ک  به  سالع ، از قله  برده سالع
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   و سه تاختند  حورون  تا بیت  یهودا از سامره  نروند، بر شهرهای  جنگ  به  بود تا همراهش فرستاده
  . بسیار بردند ، غنیمت هزار نفر را کشته

، آنها را  سعیر را آورده  بنی ، او خدایان  ادومیان  دادن و بعد از مراجعت امصیا از شکست14   
 بر امصیا خداوند   خشم پس15 . آنها سوزانید ، بخور برای موده ن  و آنها را سجده  خود ساخت خدایان
 خود را از   قوم  را که  قوم  آن چرا خدایان«:  او را بگوید  فرستاد که  نزد وی  شد و نبی افروخته
آیا تو «:  داد ، او را جواب  گفت  وی  را به  سخن  این و چون16 »؟  تو نتوانستند رهانید، طلبیدی دست

  دانم می«:  ، گفت  شده  ساکت  نبی پس» چرا تو را بکشند؟!  شو اند؟ ساکت  ساخته را مشیر پادشاه
  ».  مرا نشنیدی  و نصیحت  کار را کردی  این  کند، چونکه  تو را هالک  که  است  خدا قصد نموده که

   اسرائیل  ییهو پادشاه  یهوآحاز بن  بن ، نزد یوآش  کرده  یهودا، مشورت  امصیا، پادشاه پس17   
 یهودا   نزد امصیا پادشاه  اسرائیل  پادشاه و یوآش18» .  نماییم بیا تا با یکدیگر مقابله«:  ، گفت فرستاده
   به  پسر من دختر خود را به:  ، گفت  فرستاده  نزد سرو آزاد لبنان شترخار لبنان«:  ، گفت فرستاده

  ، هان گویی می19 .نمود  ، شترخار را پایمال  بود گذر کرده  در لبنان  که  وحشی اما حیوان.   بده زنی
.  خود برگرد  خانه  به ؟ حال  افتخار نمایی  که  است و را مغرور ساخته ت  و دلت  دادم  را شکست ادوم

  » بیفتید؟  و یهودا همراهت  تا خودت انگیزانی  خود برمی چرا بال را برای
   دشمنان  دست  را به  خدا بود تا ایشان  امر از جانب  این  نداد زیرا که اما امصیا گوش20   
یا  برآمد و او و امص  اسرائیل دشاه پا  یوآش پس21 . را طلبیدند  ادوم  خدایان ونکه نماید، چ تسلیم
و یهودا از حضور 22 . نمودند ، با یکدیگر مقابله است در یهودا   که شمس  یهودا در بیت پادشاه
  یوآش  امصیا ابن  اسرائیل  پادشاه و یوآش23 . خود فرار کرد  خیمه  به ، هر کس  شده  منهزم اسرائیل

 حصار  ، چهارصد ذراع  آورده  اورشلیم  و او را به  گرفت  شمس  یهودا را در بیت هوآحاز پادشاهی بن
   ظروفی  و تمامی  طال و نقره و تمامی24 .  ساخت  منهدم  زاویه  تا دروازه  افرایم  را از دروازه اورشلیم
 را   شد و یرغماالن  یافت  پادشاه  خانه های  و در خزانه عوبید ادوم)  بنی( خدا نزد   در خانه را که
 یهوآحاز   بن  یوآش  یهودا، بعد از وفات  پادشاه یوآش و امصیا ابن25 . کرد  مراجعت  سامره ، به گرفته
   و آخر امصیا، آیا در تواریخ  اول  وقایع و بقیه26 . نمود  زندگانی  سال ، پانزده ل اسرائی پادشاه

  انحرافخداوند    امصیا از پیروی  که و از زمانی27 ؟  نیست توب مک  یهودا و اسرائیل پادشاهان
   الکیش  به  فرار کرد و از عقبش  الکیش  به پس.  انگیختند  بر وی  فتنه  در اورشلیم ورزید، بعضی
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   در شهر یهودا دفن  آوردند و با پدرانش و او را بر اسبان28 .فرستادند و او را در آنجا کشتند
  .کردند

  
  

یا  امص  پدرش ، در جای  بود گرفته  ساله  شانزده  یهودا عزیا را که  قوم و تمامی26    

   را برای ن را بنا کرد و آ  بود، ایلوت  خوابیده  با پدرانش  پادشاه و او بعد از آنکه2 . ساختند پادشاه
   در اورشلیم سال و دو   شد و پنجاه  پادشاه  بود که  ساله و عزیا شانزده3 .یهودا استرداد نمود

 هر  پسند بود، موافقخداوند  در نظر  و آنچه4 . بود  اورشلیمی یای یکل  مادرش  نمود و اسم پادشاهی
 خدا بصیر بود، خدا را   در رؤیاهای  زکریا که و در روزهای5 . بود، بجا آورد یا کرده امص  پدرش چه
  . ساخت  می ا کامیابطلبید، خدا او ر  را میخداوند   که طلبید و مادامی می

 و حصار اشدود را   کرد و حصار جت و حصار یبنه  جنگ ، با فلسطینیان  رفته و او بیرون6   
 و  و خدا او را بر فلسطینیان7 . بنا نمود  اشدود و فلسطینیان ن و شهرها در زمی  ساخت منهدم
 عزیا هدایا دادند و   به عمونیانو 8 . داد  نصرت  بودند و بر معونیان  ساکن لوربعج در   که عربانی
 نزد  و عزیا برجها در اورشلیم9 . ت گش  قوی نهایت  بی  گردید، زیرا که  مصر شایع  او تا مدخل اسم

و برجها 10 . گردانید ، آنها را مستحکم کرده حصار بنا   و نزد گوشه  وادی  و نزد دروازه  زاویه دروازه
 و   داشت  و در هامون  کثیر در همواری  مواشی یار کند زیرا که بس  بنا نمود و چاههای در بیابان
و عزیا 11 . داشت  می دوست را   فالحت ، چونکه  و در بوستانها داشت  در کوهستان  و باغبانان فالحان
   تعداد ایشان رفتند؛ برحسب  می  بیرون  دسته  دسته  محاربه  برای  که  داشت  آزموده  جنگ سپاهیان

   بود، آنها را سان  پادشاه  از سرداران  یکی یا که حنن  زیردست  رئیس  و معسیای تب کا یئیل یع که
 . بودند، دو هزار و ششصد بود وده آزم  جنگ  شجاعان  سرداران آبا که و عدد تمامی12 .دیدند می
 ضد   را به شاه پاد  بودند که  آزموده  جنگ  هزار و پانصد سپاه ، سیصد و هفت  ایشان و زیر دست13

   تمامی  برای  یعنی  ایشان و عزیا برای14 .کردند  می  مقاتله  تمام با قوت،   نموده  مساعدت دشمنانش
   را که و منجنیقهایی15 .  و کمانها و فالخنها مهیا ساختها ها و خودها و زره لشکر سپرها و نیزه

   حصار برای های  را بر برجها و گوشه تا آنها  ساخت  ماهر بود در اورشلیم  صنعتگران مخترع
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   نصرت  شد زیرا که  دور شایع  او تا جایهای  آوازه پس.  بگذارند  بزرگ  تیرها و سنگهای انداختن
  . گردید ، بسیار قوی  یافته عظیمی
   خود خیانت  خدای  یهوه  متکبر گردید و به  هالکتش  او برای  زورآور شد، دل  چون لیکن16   
 او   از عقب  کاهن و عزریای17 . بخور بسوزاند  تا بخور بر مذبح درآمدخداوند   هیکل ، به ورزیده
   با عزیا پادشاه و ایشان18 . درآمدندخداوند   او هشتاد مرد رشید از کاهنان  شد و همراه داخل

   کار کاهنان بلکه   کار تو نیستخداوند   بخور برای  عزیا سوزانیدن ای«: ، او را گفتند  نموده مقاومت
 شو زیرا خطا   بیرون  از مقدس پس. اند  شده  بخور تقدیس  سوزانیدن  برای  که  است  هارون پسران
  ». تو نخواهد بود  عزت  خدا موجب  یهوه  کار از جانب ، و این کردی

 شد و  ، غضبناک  خود داشت  بخور در دست  سوزانیدن  برای  مجمری  عزیا که آنگاه19   
   مذبح  پهلوی  بهخداوند   در خانه  حضور کاهنان  به  گردید، برص  افروخته  بر کاهنان  خشمش نچو

   بر او نگریستند و اینک  و سایر کاهنان  کهنه  رئیس و عزریای20.  پدید آمد اش بخور بر پیشانی
   نیز به  و خودش کردند  بیرون  شتاب  او را از آنجا به پس.  بود  ظاهر شده اش  بر پیشانی برص
   ابرص  تا روز وفاتش و عزیا پادشاه21 . بود او را مبتال ساختهخداوند   ، چونکه  رفت  بیرون تعجیل

  ، ناظر خانه  یوتام  بود؛ و پسرش ممنوعخداوند    ماند، زیرا از خانه  مبروص بود و در مریضخانه
  .بود  می  زمین  قوم  و حاکم پادشاه

 خود   عزیا با پدران پس23 .  و آخر عزیا را نوشت  اول قایع و  بقیه  نبی آموص  و اشعیا ابن22   
 و   است  ابرص  کردند، زیرا گفتند که  دفن  پادشاهان  مقبره  در زمین خوابید و او را با پدرانش

  . شد  پادشاه  در جایش  یوتام پسرش
  
  

   در اورشلیم  سال  شانزده شد و  پادشاه  بود که  ساله  و پنج  بیست و یوتام27    

   پسند بود، موافقخداوند در نظر  و آنچه2 . بود  دختر صادوق شه یرو  مادرش  نمود و اسم سلطنت
 هنوز   قوم  لیکن نشد  داخلخداوند   هیکل  آورد، اما به  عمل  بود، به  عزیا کرده  پدرش هرآنچه
 بسیار   عمارت  حصار عوفلا بنا نمود و بر رخداوند اعالی خانه  و او دروازه3 .کردند فساد می
  و با پادشاه5 . ها و برجها در جنگلها ساخت لعه یهودا بنا نمود و ق و شهرها در کوهستان4 . ساخت
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 هزار   و ده  نقره ، صد وزنه  سال  در آن عمون  بنی پس.  آمد  غالب ، بر ایشان  نموده  جنگ عمون بنی
 او   مقدار به  همان  به  و سوم  دوم  در سال عمون  او دادند؛ و بنی ه هزار کر جو ب  و ده کر گندم

 .  ساخت  راست  خویش  خدای  یهوه حضور  زورآور گردید زیرا رفتار خود را به  یوتام پس6 .دادند
 و یهودا   اسرائیل  پادشاهان  در تواریخ ، اینک  و رفتارش  جنگهایش  و همه  یوتام  وقایع و بقیه7

 . کرد  سلطنت اورشلیم در   سال  شد و شانزده  پادشاه  بود که  ساله  و پنج و او بیست8.   است بمکتو
   آحاز در جایش  کردند، و پسرش  خود خوابید و او را در شهر داود دفن  با پدران  یوتام پس9

  . نمود سلطنت
  
  

   پادشاهی رشلیم در او  سال  شد و شانزده  پادشاه  بود که  ساله و آحاز بیست28    

  های  طریق  به بلکه2 . نیاورد  عمل داود به   پدرش پسند بود، موافقخداوند  در نظر  اما آنچه. کرد
 بخور   هنوم  ابن و در وادی3 .  ریخت لیم بع ، تمثالها نیز برای  نموده  سلوک  اسرائیل پادشاهان

   اخراج یلاسرائ  از حضور بنیخداوند   که هایی  امت  رجاسات  خود را برحسب سوزانید، و پسران
ها گذرانید و بخور   سبز قربانی  بلند و تلها و زیر هر درخت های و بر مکان4 . بود، سوزانید نموده

  .سوزانید
   او را شکست  ایشان  نمود که  تسلیم  ارام  پادشاه  دست  او را به  خدایش ، یهوه بنابراین5   

 او   شد که  نیز تسلیم  اسرائیل  پادشاه  دست و به.  بردند  دمشق ، به او گرفته از   بسیاری ، اسیران داده
   جنگی  مردان  ایشان  جمیع  هزار نفر را که  رملیا صد و بیست  بن و فقح6 . داد  عظیمی را شکست

  ری زکو7 . بودند  نموده  خود را ترک دران پ  خدای  یهوه ، چونکه  روز در یهودا کشت بودند، در یک
 بعد   اول  شخص  را که ، و القانه  ناظر خانه ، عزریقام  بود، معسیا پسر پادشاه  افرایمی  مرد شجاع که

  .  بود، کشت از پادشاه
   اسیری  خود به  از برادران  و دختران  و پسران  هزار نفر زنان  دویست اسرائیل  بنی پس8   

 از  و در آنجا نبی9 . بردند  سامره  را به د و غنیمتفتن گر  از ایشان  بسیاری بردند و نیز غنیمت
   ایشان ، به گشتند آمده  برمی  سامره  به  که  لشکری  استقبال  به  بود که عودید نامخداوند   جانب
   را به باشد، ایشان  می  شما بر یهودا غضبناک  پدران  خدای  یهوه  که  جهت  از این اینک«:  گفت
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 شما  و حال10 .شتید، ک  است  رسیده  آسمان  به  که  را با غضبی  نمود و شما ایشان م شما تسلی دست
و آیا با خود .  خود سازید  و کنیزان  غالمان  عنف  را به  یهودا و اورشلیم  پسران کنید که  می خیال

 از   را که  مرا بشنوید و اسیرانی ن اآل پس11 ؟  شما نیست  خدای  ضد یهوه ا بهشما نیز تقصیره
  ».باشد بر شما میخداوند    خشم  حدت اید، برگردانید زیرا که  خود آورده برادران
 و   مشلیموت  و برکیا ابن  یهوحانان  عزریا ابن  یعنی افرایم  بنی  از رؤسای  بعضی آنگاه12   

  و به13 .نمودند  آمدند، مقاومت  می  جنگ از  که  با آنانی  حدالی  و عماسا ابن  شلوم یحزقیا ابن
؛ و   بر ما هستخداوند ضد   به  تقصیری  اینجا نخواهید آورد زیرا که  را به اسیران «  گفتند که ایشان

   و حدت  است  تقصیر ما عظیم  ما را مزید کنید زیرا که  و تقصیرهای  گناهان خواهید که شما می
  رؤسا و تمامی   را پیش  و غنیمت ران، اسی  لشکریان پس14 ».  است  وارد شده  بر اسرائیل مخش

   را گرفتند و همه ، اسیران  مذکور شد برخاسته  ایشان  اسم  که و آنانی15 . واگذاشتند جماعت
 را  ، ایشان  کرده  ایشان  پای  به  ساختند و کفش ، ملبس  پوشانیده  را از غنیمت  ایشان برهنگان

 اریحا   را به ، ایشان  را بر االغها سوار نموده  ضعیفان تمامی،   کرده خورانیدند و نوشانیدند و تدهین
  . کردند  مراجعت  سامره ، خود به  رسانیده  باشد نزد برادرانشان  شهر نخل که

  زیرا که17.  کنند ر فرستاد تا او را اعانت آشو  نزد پادشاهان ، آحاز پادشاه  زمان و در آن16   
   بر شهرهای و فلسطینیان18 .بردند  می ، اسیران  داده  شکستا راآمدند و یهود  هنوز می ادومیان
   و تمنه  و سوکو را با دهاتش  و جدیروت  و ایلون  شمس  آوردند و بیت  یهودا هجوم  و جنوبی هامون

   سبب  یهودا را بهخداوندزیرا 19 . شدند ، در آنها ساکن  گرفته تش و جمزو را با دها را با دهاتش
  خیانتخداوند    و به  واداشت  سرکشی  او یهودا را به ، چونکه  ساخت  ذلیل  اسرائیل ادشاهآحاز، پ
   را تقویت  آورد و وی تنگ   آشور بر او برآمد و او را به  فلناسر، پادشاه  تلْغت پس20 . ورزید عظیمی
 آشور   پادشاه ، به  کرده اج را تار  و سروران  پادشاه های و خانهخداوند    آحاز خانه زیرا که21 .نداد

  . ننمود داد، اما او را اعانت
 . ورزید  بیشتر خیانتخداوند   به  آحاز پادشاه  بود، همین  آورده  تنگ  او را به و چون22   

  چونکه«:   گذرانید و گفت  بودند، قربانی  داده  او را شکست  که  دمشق  خدایان  برای زیرا که23
 گذرانید تا مرا   خواهم  آنها قربانی  برای  من اند، پس  داده  را نصرت ، ایشان امخدایان پادشاهان ار

 خدا را   خانه و آحاز اسباب24.  شدند  اسرائیل  و تمامی  وی  هالکت اما آنها سبب» . نمایند اعانت
خود در هر   ها برای ، مذبح  را بستهخداوند   خانه  خدا را خرد کرد و درهای  خانه  کرد و آالت جمع
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   خدایان  تا برای  بلند ساخت های  یهودا، مکان  از شهرهای و در هر شهری25 .  ساخت  اورشلیم گوشه
 و   وی  وقایع و بقیه26 . آورد  هیجان  خود را به دران پ  خدای  یهوه  خشم پس.  بخور سوزانند غریب
  پس27 .  است  مکتوب  یهودا و اسرائیل  پادشاهان  در تواریخ  و آخر او، اینک  اول های  طریق همه

   پادشاهان  مقبره  کردند، اما او را به  دفن  خود خوابید و او را در شهر اورشلیم آحاز با پدران
  . شد  پادشاه  جایش  حزقیا به و پسرش.  نیاوردند اسرائیل

  
  

  ر اورشلیم د  سال  و نه  شد و بیست  پادشاه  بود که  ساله  و پنج حزقیا بیست29    

 هر   پسند بود، موافقخداوند در نظر  و او آنچه2.  دختر زکریا بود  ابیه  مادرش  نمود، و اسم سلطنت
  . آورد  عمل  بود، به  داود کرده  پدرش آنچه

، آنها را تعمیر   را گشودهخداوند   خانه  خود، درهای  سلطنت  اول  از سال  اول و در ماه3   
  ای«:   گفت  ایشان و به5 . کرد  جمع  شرقی  را در میدان ، ایشان  را آورده الویان و  و کاهنان4 .نمود

،   کرده  خود را تقدیس  پدران  خدای  یهوه  نمایید و خانه  را تقدیس  خویشتن ناآل!  مرا بشنوید الویان
 ما   خدای نظر یهوه در  ، آنچه  ورزیده  ما خیانت  پدران زیرا که6 . برید  بیرون  را از قدس نجاسات

   به  تافتند و پشتخداوند   خود را از مسکن ، روی  کرده  آوردند و او را ترک  عمل ناپسند بود به
  های  کردند و بخور نسوزانیدند و قربانی ، چراغها را خاموش  را بسته  رواق و درهای7 . دادند آن

 شد   افروخته  بر یهودا و اورشلیمخداوند   خشم پس8 . نگذرانیدند  اسرائیل  خدای قدس در  سوختنی
و 9 .بینید  خود می  چشمان  شما به ه، چنانک  ساخت  و سخریه  و دهشت  تشویش  را محل و ایشان
.  رفتند  اسیری  به  سبب  ما از این  و زنان  و دختران  شمشیر افتادند و پسران  ما به  پدران اینک

  پس11 . او از ما برگردد شم خ  تا حدت  عهد ببندم  اسرائیل  خدای  با یهوه  که  دارم  اراده ناآل10
، او   ایستاده  حضور وی  تا به  است  شما را برگزیدهخداوند مورزید زیرا  ، کاهلی  من  پسران ، ای حال

  ».، بخور سوزانید  او شده  نمایید و خادمان را خدمت
   بن  و یوئیل  عماسای  بن  محت قهاتیان  از بنی  برخاستند، یعنی  از الویان  بعضی آنگاه12   

   و عیدن  زمه  بن  یوآخ  و از جرشونیان  یهللئیل  و عزریا ابن  عبدی  بن  قیس مراری عزریا و از بنی
   هیمان و از بنی14 .یا زکریا و متن آساف  و از بنی  و یعیئیل  شمری  الیصافان و از بنی13 .  یوآخ بن
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 را  ، خویشتن  کرده  خود را جمع و برادران15.   شمعیا و عزیئیل یدوتون  و از بنی  و شمعی یحیئیل
   داخلخداوند   تطهیر خانه  برایخداوند   کالم ، برحسب  پادشاه  فرمان  نمودند و موافق تقدیس
 در  که را   نجاسات  را طاهر ساختند و همه ، آن  رفتهخداوند   خانه  اندرون  به و کاهنان16 .شدند
   شهر به ، خارج  را گرفته  آن  آوردند و الویان  بیرونخداوند   خانه  صحن  یافتند، بهخداوند  هیکل
   کردند، و در روز هشتم  شروع  نمودنش  تقدیس  به  اول  ماه و در غره17.  بردند  بیرون  قدرون وادی
   ماه ، در روز شانزدهم  نموده را تقدیس خداوند   روز خانه رسیدند، و در هشتخداوند    رواق  به ماه
  تمامی«: ، گفتند  شده  قصر داخل  اندرون  به  نزد حزقیا پادشاه پس18 . رسانیدند  اتمام  را به  آن ولا

 طاهر   آالتش  را با همه دمه و میز نان تق  اسبابش  و همه  سوختنی  قربانی  و مذبحخداوند  خانه
   ورزید دور انداخت  خیانت  که  حینی  سلطنتش  در ایام  آحاز پادشاه  که ی اسباب و تمامی19 . ساختیم

  ». حاضر استخداوند     مذبح  پیش  و اینک  نمودیم ، تقدیس ما آنها را مهیا ساخته
 خداوند   خانه ، به  کرده  شهر را جمع  و رؤسای  زود برخاست  صبح  حزقیا پادشاه پس20   
   و قدس  مملکت  بز نر آوردند تا برای  و هفت  بره  و هفت  قوچ  گاو و هفت  هفت و ایشان21 .برآمد

 . بگذرانندخداوند    را فرمود تا آنها را بر مذبح  کهنه  هارون و او پسران.  بشود  گناه و یهودا قربانی
 را بر  ن خو  پاشیدند و قوچها را کشته  بر مذبح  را گرفته ، خون  را کشتند و کاهنان  گاوان پس22

 حضور   را به  گناه  قربانی  بزهای پس23.  پاشیدند  را بر مذبح  خون ها را کشته  پاشیدند و بره مذبح
 را  ، خون  آنها را کشته و کاهنان24 . خود را بر آنها نهادند  دستهای،  آورده  نزدیک  و جماعت پادشاه

   پادشاه  بشود زیرا که  کفاره  اسرائیل مامی ت  جهت  گذرانیدند تا به  گناه  قربانی  برای بر مذبح
  . بشود  اسرائیل  تمامی  جهت  به  گناه  و قربانی  سوختنی  قربانی  بود که فرموده
 و   داود و جاد، رایی پادشاه  فرمان  را با سنجها و بربطها و عودها برحسب و او الویان25   
 . بود  او شده  انبیای  دست به خداوند   از جانب  حکم  این  قرار داد زیرا کهخداوند   در خانه  نبی ناتان

  های  قربانی قیا امر فرمود کهو حز27.  با کرناها ایستادند  داود و کاهنان  با آالت  الویان پس26
   نمودند، سرودهای  شروع  سوختنی  قربانی  گذرانیدن  به  بگذرانند و چون  رابر مذبح سوختنی
   جماعت و تمامی28.  شد ، نواخته  اسرائیل  پادشاه داود،  آالت دند و کرناها در عقب را بنا کرخداوند
   سوختنی تا قربانیشد   کارها می  این  نواختند و همه  سراییدند و کرنانوازان  کردند و مغنیان سجده
،   کرده  رکوع وی  با  حاضرین  و جمیع  شد، پادشاه  تمام  سوختنی های  قربانی و چون29 . گردید تمام
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   رایی  داود و آساف  کلمات  به  را امر فرمودند که  و رؤسا الویان و حزقیا پادشاه30 . نمودند سجده
  . کردند ، سجده  نموده  خواندند و رکوع  تسبیح  با شادمانی پس.  بخوانند  تسبیحخداوند  برای

  پس.  نمودید  تقدیسخداوند   را برای  خویشتن حال«:  ، گفت  داده  حزقیا جواب پس31   
  ها و ذبایح  قربانی  جماعت آنگاه» . بیاوریدخداوند   خانه  تشکر به ها و ذبایح ، قربانی  آمده نزدیک

   سوختنی های و عدد قربانی32 . آورد  سوختنی های  بود قربانی  از دل راغب تشکر آوردند و هر که
   برای  سوختنی های  اینها قربانی همه.  بود  بره و دویست   آوردند، هفتاد گاو و صد قوچ  جماعت که

 بودند و   کم  کاهنان و چون34 .هزار گوسفند بود  ششصد گاو و سه و عدد موقوفات33 . بودخداوند
دند  را مدد کر ، ایشان  الویان  ایشان  قادر نبودند، برادران  سوختنی های  قربانی  همه  کندن  پوست به

  قدیس ت  برای  از کاهنان  الویان  دل  نمودند زیرا که  خود را تقدیس شد و تا کاهنان تا کار تمام
   ریختنی  و هدایای  سالمتی  ذبایح  نیز با پیه  سوختنی های و قربانی35 .تر بود  خود مستقیم نمودن
   قوم یا و تمامیو حزق36 . شد آراستهخداوند    خانه  خدمت پس. ، بسیار بود  سوختنی  هر قربانی برای
  . شد  واقع  امر ناگهان  بود زیرا این  را مستعد ساخته  خدا قوم  کردند چونکه شادی

  
  

   و منسی  افرایم  نیز به  و یهودا فرستاد و مکتوبات  اسرائیل و حزقیا نزد تمامی30    

.  دارند  نگاه  اسرائیل ی خدا  یهوه  را برای  بیایند و عید فصح  اورشلیم  بهخداوند   خانه  تا به نوشت
 را  ح عید فص  بودند که  کرده  مشورت  در اورشلیم  جماعت  و تمامی  و سرورانش  پادشاه زیرا که2

   خود را تقدیس  دارند زیرا کاهنان  را نگاه  نتوانستند آن  در آنوقت چونکه3 . دارند  نگاه  دوم در ماه
 پسند   جماعت  و تمامی دشاه نظر پا  امر به و این4 . بودند شده ن  جمع  در اورشلیم  و قوم  ننموده کافی
   را برای  بیایند و فصح  ندا نمایند که  تا دان  از بئرشبع  اسرائیل  در تمامی  قرار دادند که پس5 .آمد
  توب مک  که  طوری  را به  آن  بود که  مدیدی  برپا نمایند، زیرا مدت  در اورشلیم  اسرائیل  خدای یهوه
  .  بودند  نداشته ، نگاه است

   تمامی  به  پادشاه  فرمان ، برحسب  و سرورانش  پادشاه  از جانب  با مکتوبات  شاطران پس6   
 باز   و اسرائیل  و اسحاق  ابراهیم ، خدای  یهوه  سوی  به اسرائیل  بنی ای«: ، گفتند  و یهودا رفته اسرائیل
 و   پدران و مثل7 . نماید اید، رجوع  آشور رسته ان پادشاه  از دست ما که ش  بقیه  نمایید تا او به گشت

  سی امفصل / دوم تواریخ ایام کتاب



707 

   دهشت  را محل  ایشان  ورزیدند، مباشید که  خیانت  خویش  پدران  خدای  یهوه  به  خود که برادران
 نزد   مسازید بلکه  خود را سخت  خود گردن  پدران  مثل پس8.   است بینید گردانیده  می چنانکه
  ، یهوه  شده  داخل  است  نموده باد تقدیس را تا ابداآل  آن  او که  قدس ه نمایید و ب  تواضعوندخدا

  بازگشتخداوند    سوی زیرا اگر به9 . او از شما برگردد  خشم  تا حدت نمایید  خود را عبادت خدای
 و   خواهند یافت اند، التفات رده ب  اسیری  را به  ایشان  که  نظر آنانی  شما به  و پسران نمایید، برادران

   سوی  و اگر به  است  و رحیم  شما مهربان  خدای  یهوه  خواهند نمود، زیرا که  مراجعت  زمین  این به
  ». خود را از شما بر نخواهد گردانید  نمایید روی او بازگشت

  شان بر ای ، لیکن گذشتند  تا زبولون  و منسی  افرایم  شهر از زمین  شهر به  شاطران پس10   
   اورشلیم ، به  نموده ضع توا  و زبولون  از اشیر و منسی اما بعضی11 .نمودند  می استهزا و سخریه

 را   و سرورانش  پادشاه  بخشد تا فرمان  دل  را یک  ایشان  خدا بر یهودا بود که و دست12 .آمدند
  . بجا آورندخداوند   کالم موافق

 شدند و   جمع  دوم  عید فطیر در ماه  داشتن  نگاه  برای در اورشلیم   عظیمی  گروه پس13   
   کردند و همه  بود خراب  در اورشلیم  را که هایی ، مذبح و برخاسته14 . شد ، بسیار بزرگ جماعت
   را ذبح  فصح  دوم  ماه و در چهاردهم15 .ند انداخت  قدرون  وادی ، به  کرده  بخور را خراب های مذبح
   خانه  به  سوختنی های  نمودند و قربانی ، خود را تقدیس  کشیده  خجالت  و الویان ند و کاهنانکرد

 مرد خدا   موسی  تورات  برحسب  خویش  ترتیب  خود به  در جایهای پس16 . آوردندخداوند
   جماعت از  بسیاری زیرا چونکه17 .، پاشیدند  گرفته ویان ال  را از دست  خون ایستادند و کاهنان

 هر   جهت  را به  فصح های  قربانی  مأمور شدند که  بودند، الویان  ننموده  خود را تقدیس بودند که
   از قوم  عظیم زیرا گروهی18 . کنند  تقدیسخداوند   را برای  نمایند و ایشان  بود، ذبح  طاهر نشده که

   را خوردند لکن  بودند؛ و معهذا فصح شده طاهر ن  و یساکار و زبولون  و منسی  بسیار از افرایم یعنی
، هر  مهربانخداوند « 19 : ، گفت  دعا کرده  ایشان ا برای بود، زیرا حزقی  شده  نوشته  آنچه  موافق نه

 نماید بیامرزد،   را طلب  خویش  پدران  خدای  یهوه  خود را مهیا سازد تا خدا یعنی  دل  را که کس
  پس21.  را شفا داد ، قوم  نموده  حزقیا را اجابتخداوندو 20 ». نباشد  قدس  طهارت  موافق رچهاگ

و .  داشتند  نگاه  عظیم  شادی  روز به  حاضر بودند، عید فطیر را هفت  در اورشلیم  که اسرائیل بنی
  ع جمی و حزقیا به22 .گفتند  حمد میخداوند   تسبیح  آالت  روز به  را روز بهخداوند   و کاهنان الویان
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 عید را   روز مرسوم  هفت پس.   دالویز گفت نیکو ماهر بودند، سخنانخداوند    در خدمت  که الویانی
  . خواندند  خود را تسبیح  پدران  خدای ، یهوه  گذرانیده  سالمتی خوردند و ذبایح

  روز  هفت پس.  دارند  روز دیگر نگاه  عید را هفت  کردند که  مشورت  جماعت و تمامی23   
   هزار گوسفند به  یهودا هزار گاو و هفت زیرا حزقیا، پادشاه24 . داشتند  نگاه گر را با شادمانیدی

   از کاهنان  بخشیدند و بسیاری  جماعت  هزار گوسفند به  هزار گاو و ده  بخشید و سروران جماعت
 از   که  گروهی  تمامی و  و الویان  یهودا و کاهنان  جماعت و تمامی25 . نمودند  را تقدیس خویشتن
   بودند، شادی در یهودا ساکن)  که غریبانی( آمدند و   اسرائیل  از زمین  که  آمدند و غریبانی اسرائیل
   اسرائیل  داود، پادشاه  بن  سلیمان  از ایام  نمود زیرا که  رخ  در اورشلیم  عظیمی و شادی26. کردند
 دادند و آواز   را برکت ، قوم  برخاسته  کهنه  الویان پس27 . بود  نشده  واقع  در اورشلیم ن ای مثل

  . رسید  آسمان  او به  قدس  مسکن  به  ایشان  گردید و دعای  مستجاب ایشان
  
  

 یهودا حاضر   در شهرهای  که  اسرائیلیانی  شد، جمیع  تمام  همه  این و چون31    

 بلند و مذبحها را از   نمودند و مکانهای ا قطع ر ، تمثالها را شکستند و اشیریم  رفته بودند بیرون
   به  هر کس اسرائیل  بنی  تمامی پس.  ساختند  منهدم  بالکل  و منسی  و افرایم  یهودا و بنیامین تمامی
  . خود برگشتند  شهرهای  به  خویش ملک

 از  هر کس   قرار داد که  ایشان  اقسام  را برحسب  و الویان  کاهنان های و حزقیا فرقه2   
 و تشکر و   و خدمت  سالمتی  و ذبایح  سوختنی های  قربانی  خود برای  خدمت  موافق  و الویان کاهنان
   برای  خاصش  را از اموال  پادشاه و حصه3 .حاضر شوندخداوند    اردوی های  دروازه  به تسبیح
   سوختنی های  و قربانی  و شام  صبح  سوختنی های  قربانی  برای  کرد، یعنی  معین  سوختنی های قربانی
 در   که  قومی و به4 . بود  مکتوبخداوند   در تورات  آنچه ها و هاللها و موسمها برحسب سبت

   مواظبخداوند   شریعت  را بدهند تا به  و الویان  کاهنان  حصه  بودند، امر فرمود که  ساکن اورشلیم
  .باشند

   و تمامی  و عسل  و روغن  و شیره  نوبر گندم اسرائیل نی شد، ب  امر شایع  این و چون5   
 و یهودا  اسرائیل و بنی6 . آوردند  کثرت  چیز را به ر همه دادند و عش  فراوانی  را به  زمین محصول
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   یهوه  برای  که  و عشر موقوفاتی  و گوسفندان  بودند نیز عشر گاوان  یهودا ساکن  در شهرهای که
ها   توده  ساختن  به  سوم و در ماه7 . نمودند  توده ، آنها را توده ه بود آورد  شده قف و  ایشان خدای
ها را   آمدند و توده  حزقیا و سروران و چون8 . کردند  آنها را تمام  هفتم ماه نمودند، و در  شروع

ها   توده یا دربارهو حزق9.   خواندند  را مبارک  او اسرائیل  خواندند و قوم  را متبارکخداونددیدند، 
 داد و   بود او را جواب  صادوق  از خاندان  که  کهنه و عزریا رئیس10 . نمود  سؤآل  و الویان ز کاهنانا

 و   و سیر شدیم  کردند، خوردیم شروعخداوند    خانه  هدایا برای  آوردن  به  قوم  که از وقتی«:  گفت
  ، این  است  مانده  باقی  و آنچه  است  داده ود را برکت خ  قومخداوند، زیرا   گذاشتیم  باقی بسیاری

  ».  است مقدار عظیم
و هدایا و 12 . مهیا سازند و مهیا ساختندخداوند   انبارها در خانه  حزقیا امر فرمود که پس11   

 بود و   بر آنها رئیس  الوی  گذاشتند و کوننیای  امانت  را در آنها در مکان عشرها و موقوفات
 و   و یوزاباد و ایللئیل  و یریموت  و عسائیل  و عزریا و نحت و یحیئیل13.   اثنین  ثانی  شمعی ادرشبر

 کوننیا و   خدا زیر دست  خانه  و عزریا رئیس  حزقیا پادشاه  تعیین یسمخیا و محت و بنایا برحسب
 خدا   بود ناظر نوافل  شرقی ه درواز  دربان  که  الوی  یمنه  ابن و قوری14 . وکالء شدند عی شم برادرش

 و   و منیامین  او عیدن و زیردست15 . نماید م را تقسی  مقدس  و موقوفاتخداوند  شد تا هدایای
   برادران  مقرر شدند تا به  امانتی های  وظیفه  به  کاهنان  و شمعیا و امریا و شکنیا در شهرهای یشوع

   یومیه  بر حصه عالوه16 برسانند،   ایشان های رقه ف ، برحسب  کوچک  و خواه  بزرگ خود، خواه
   خانه  به  که  آنانی  همه  و باالتر یعنی  ساله بودند، از سه  شده ها شمرده امهن  در نسب  که ذکوری
 ،  ایشان های  فرقه  برحسب ایشان  های  در وظیفه  ایشان های  خدمت شدند، برای  می داخل خداوند

 و از   ایشان  آبای  خاندان  برحسب  بود، از کاهنان  شده ها شمرده  نامه  در نسب که  آنانی)  و حصه(17
  جمیع)  حصه(و 18 ،  ایشان های  فرقه  برحسب ایشان  های  و باالتر در وظیفه  ساله  از بیست الویان
 بودند،   شده دهها شمر نامه  در نسب  جماعت  در تمامی  که  ایشان  و دختران  و پسران  و زنان اطفال
   که  کهنه  هارون  پسران و نیز برای19 . نمودند  را تقدیس  خود خویشتن  امانتی های  در وظیفه پس

 شدند تا   خود معین  نامهای  شهر به ، شهر به  بودند، کسان  خود ساکن  شهرهای  حوالی در زمینهای
  .ها بدهند  بودند، حصه  شده ها شمرده نامه  در نسب  که  الویانی  همه  و به  کهنه  ذکوران  همه به
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کو و  نی  خدایش  در نظر یهوه  نمود و آنچه  اینطور عمل  یهودا به  حزقیا در تمامی پس20   
   و اوامر برای  خدا و در شرایع  خانه  در خدمت  که و در هر کاری21 . بود بجا آورد پسند و امین

  . گردید  آورد و کامیاب  عمل  خود به  دل  تمامی ا به ر  نمود، آن  خود اقدام  خدای طلبیدن
  
  

 یهودا  ، به  آشور آمده پادشاه ، سنخاریب ،  امانت  امور و این و بعد از این32    

و 2.  نماید  خود مفتوح نها را برای آ  که ، خواست  حصاردار اردو زده  ضد شهرهای  شد، و به داخل
 و   با سرداران آنگاه3 دارد،   با اورشلیم  قصد مقاتله و  است  آمده  سنخاریب  حزقیا دید که چون

   اورا اعانت پس. د نماید شهر را مسدو  بیرون های  چشمه  آب  کرد که  خود مشورت شجاعان
 بود مسدود   جاری  زمین  از میان  را که ها و نهری  چشمه ، همه  شده  جمع  بسیاری و خلق4 .کردند

   را تقویت  خویشتن پس5»  بیابند؟  فراوان  بیایند و آب آشور را باید پادشاهانچ«: کردند، و گفتند
   را تا برجها بلند نمود و حصار دیگری  بود، تعمیر نمود و آن  شکسته  حصار را که ، تمامی داده

و 6 .  ساخت  بسیاری ها و سپرهای لحه نمود و اس  بنا کرد و ملو را در شهر داود مستحکم  آن بیرون
  ، سخنان  کرده  شهر جمع  نزد دروازه  وسیع  را در جای  و ایشان  گماشت  بر قوم  جنگی سرداران

   با وی  که  جمیعتی  آشور و تمامی و از پادشاه!  باشید دلیر و قوی « که7  گفت  ایشان ویز بهدال
با او 8. باشد تر می  قوی ت اس  با وی  از آنکه  با ماست زیرا آنکه!  مشوید  و هراسان هستند، ترسان

» . کند  ما جنگ  دهد و در جنگهای  تا ما را نصرت  ما است  خدای  و با ما یهوه  است  بشری بازوی
  . یهودا اعتماد نمودند  حزقیا پادشاه  بر سخنان  قوم پس

با    فرستاد و خودش  اورشلیم  خود را به  آشور، بندگان ، پادشاه  سنخاریب و بعد از آن9   
   در اورشلیم  که یهودا  یهودا و تمامی  حزقیا پادشاه  به  بودند که  در برابر الکیش  حشمتش تمامی

ر  د  چیز اعتماد دارید که بر چه: فرماید  می  آشور چنین  پادشاه سنخاریب«10 :بودند، بگویند
   به  و تشنگی ا با قحطکند تا شما ر آیا حزقیا شما را اغوا نمی11 مانید؟  می  در اورشلیم محاصره

 خواهد داد؟   آشور رهایی  پادشاه  ما، ما را از دست  خدای یهوه: گوید  می  نماید که  تسلیم موت
   امر نفرموده  یهودا و اورشلیم ، و به  نساخته  او را منهدم  بلند و مذبحهای  حزقیا مکانهای آیا همین12

 و   من دانید که آیا نمی13  بخور بسوزانید؟ مایید و بر آن ن  سجده  مذبح  یک  پیش  که  است و نگفته
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   قدرتی  کشورها هیچ  آن های  امت ؟ مگر خدایان ایم  کرده  کشورها چه  طوایف  همه  به پدرانم
   که هایی  امت  این  خدایان  از همه  یک کدام14 برهانند؟   من  خود را از دست ن زمی داشتند که

 شما قادر   بود تا خدای  من  خود از دست  قوم اند، قادر بر رهانیدن  ساخته  هالک آنها را  من پدران
   ندهد و شما را به ، حزقیا شما را فریب  حال پس15  دهد؟  رهایی  من  شما را از دست باشد که

 قادر  ها و ممالک  امت  جمیع  خدا از خدایان اینطور اغوا ننماید و بر او اعتماد منمایید، زیرا هیچ
   خدای'  اولی  طریق  به  دهد، پس  رهایی  پدرانم  و از دست  من  خود را از دست  قوم  که  است نبوده

  ». نخواهد رهانید  من شما شما را از دست
  و مکتوبی17 . حزقیا گفتند اش  ضد بنده  و به خدا  ضد یهوه  به  زیاده  سخنان و بندگانش16   

   خدایان چنانکه«:  ، گفت  زده  حرف  ضد وی  نمود و به  را اهانت سرائیل ا  خدای ، یهوه نیز نوشته
 را از   خویش  حزقیا قوم  خدای  ندادند، همچنین  رهایی  من  خود را از دست  کشورها قوم های امت
، ندا  بر دیوار بودند  که  اورشلیم  اهل  یهود به  زبان  آواز بلند به و به18 ».خواهد رهانید ن  من دست

   مثل  اورشلیم  خدای و درباره19 .، شهر را بگیرند  ساخته  و مشوش  را ترسان در دادند تا ایشان
  . گفتند باشند، سخن  می  آدمیان  دست  مصنوع  که  جهان های  امت خدایان
   آسمان  سوی  این دعا کردند و به  درباره  نبی  آموص  و اشعیاء ابن  حزقیا پادشاه پس20   

 در   را که  و رؤسا و سرداران  جنگی  شجاعان ، همه  فرستاده ای  فرشتهخداوندو 21. یاد برآوردندفر
و .  نمود  خود مراجعت  زمین  به  شرمنده  و او با روی  ساخت  آشور بودند، هالک  پادشاه اردوی
   او را در آنجا بهد، بودن  آمده  بیرون  از صلبش  که  شد، آنانی  داخل  خویش  خدای  خانه  به چون

 آشور و از   پادشاه  سنحاریب  را از دست  اورشلیم  حزقیا و سکنهخداوند  پس22 .شمشیر کشتند
   برای  اورشلیم  هدایا به و بسیاری23 . نمود  نگاهداری  را از هر طرف ، ایشان  داده  رهایی  همه دست
  ها محترم  امت  نظر همه  به  و او بعد از آن یهودا آوردند  حزْقیا پادشاه  و پیشکشها برایخداوند

  .شد
 دعا نمود، او با خداوند نزد  اما چون.  شد  موت  به  حزقیا بیمار و مشرف  ایام و در آن24   

   بود، عمل  شده  داده  وی  به  که  احسانی  حزْقیا موافق لیکن25 .اد د  را عالمتی  کرد و وی  تکلم وی
اما حزقیا با 26 . گردید  افروخته هودا و اورشلیم بر او و ی ر شد و غضب مغرو ننمود زیرا دلش

  . نشد  نازل  حزقیا بر ایشان در ایام خداوند   نمود، لهذا غضب  تواضع ، از غرور دلش  اورشلیم ساکنان
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 و طال   نقره  خود مخزنها برای  جهت  و به  داشت  بسیار عظیمی  و حشمت و حزقیا دولت27   
  و انبارها برای28 .  ساخت  نفیسه  اسباب و هر گونه و سپرها   گرانبها و عطریات ایو سنگه

  و به29. ها  گله  جهت  و آغلها به  بهایم  انواع  و آخرها برای  و روغن  و شیره  از گندم محصوالت
  های ه نمود زیرا خدا اندوخت  بسیار تحصیل های ها و رمه  گله  و مواشی  خود شهرها ساخت جهت

 را  ، آن  را مسدود ساخته  جیحون  آب  عالی  حزقیا منبع و همین30 . او عطا فرمود  به بسیار فراوان
 . شد  کامیاب  اعمالش تمامی حزقیا در  پس.  شهر داود فرود آورد  غربی  طرف  به  راست  راه به
   در زمین  که  آیتی دند تا درباره بو  شده  فرستاده  نزد وی  که  بابل اما در امر ایلچیان سرداران31

 بود   در دلش اید و هر چه نم  تا او را امتحان  نمایند، خدا او را واگذاشت  بود پرسش ظاهر شده
  .بداند

   و در تواریخ  نبی آموص  اشعیا ابن  در رؤیای  او اینک  حزقیا و حسنات  وقایع و بقیه32   
   مقبره  خود خوابید و او را در بلندی  حزقیا با پدران پس33 .  است  مکتوب  یهودا و اسرائیل پادشاهان
 نمودند؛ و   اکرام  وفاتش  او را در حین  اورشلیم  یهودا و ساکنان  کردند؛ و تمامی  داود دفن پسران
  . نمود  سلطنت  در جایش  منسی پسرش

  
  

   در اورشلیم ل سا  و پنج  شد و پنجاه  پادشاه  بود که  ساله  دوازده منسی33    

آنها را از  خداوند که  هایی  امت  رجاسات  ناپسند بود، موافقخداوند در نظر  و آنچه2 . نمود سلطنت
   حزقیا خراب  پدرش  بلند را که زیرا مکانهای3 . نمود  بود، عمل  کرده  اخراج لاسرائی حضور بنی

 لشکر   تمامی  و به ها بساخت  کرد و اشیره برپا  بعلیم  بود، بار دیگر بنا نمود و مذبحها برای کرده
  اش  درباره نمود که  بناخداوندها در خانه  و مذبح4 . کرد ، آنها را عبادت  نموده ده سج آسمان
   لشکر آسمان  تمامی ها برای و مذبح5 ». ابد خواهد بود  تا به اورشلیم در   من اسم«:  بود  گفتهخداوند

 گذرانید و   از آتش  هنوم  ابن  خود را در وادی و پسران6 . بنا نموددخداون   خانه در هر دو صحن
نمود و در نظر   می  مراوده  و جادوگران  اجنه کرد و با اصحاب  می  و جادوگری  و افسونگری فالگیری
   ساخته  را که  بت  شده  ریخته و تمثال7 . آورد  هیجان  او را به ، خشم ه بسیار ورزید  شرارتخداوند

  در این«:  بود  گفته  سلیمان  پسرش  داود و به  خدا به اش  درباره  که  برپا داشتخداوند  بود، در خانه
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 ابد قرار   را تا به خود ، اسم ام  برگزیده اسرائیل  بنی  اسباط  را از تمامی  آن  که  و در اورشلیم خانه
   نخواهم ، بار دیگر آواره ام  شما ساخته  پدران مقر  که  را از زمینی  اسرائیل و پایهای8 . داد خواهم

   تمامی برحسب  و ام  امر فرموده  ایشان  به  هر آنچه  نمایند تا برحسب  توجه  که  شرطی گردانید، به
  ، یهودا و ساکنان اما منسی9 ». نمایند ، عمل ام  داده  موسی  دست  به  که  و احکامی  و فرایض شریعت
 بود، بدتر رفتار   کرده  هالک اسرائیل  بنی  پیشخداوند   که هایی ا نمود تا از امت را اغو اورشلیم
  .نمودند
خداوند   پس11 .نگرفتند   گوش  نمود، اما ایشان  او تکلم  قوم  و به  منسی بهخداوندو 10   
   بابل بستند و بهنجیرها  ز ، او را به  را با غلها گرفته  آورد و منسی  لشکر آشور را بر ایشان سرداران
   خویش پدران   حضور خدای  نمود و به  خود را طلب  خدای  بود، یهوه  در تنگی و چون12 .بردند

   او را شنید و به ، تضرع  نموده  را اجابت  نمود وی  از او مسألت و چون13 . نمود بسیار تواضع
  .  خدا است ه یهو  که  دانست  منسی  باز آورد؛ آنگاه  اورشلیم  به مملکتش
   دروازه  تا دهنه  در وادی  جیحون  غربی  طرف  شهر داود را به  حصار بیرونی و بعد از این14   
   بر همه  جنگی  و سرداران  را بسیار بلند ساخت ، آن  کشیده  گرداگرد عوفل  بنا نمود و دیواری ماهی

 مذبحها را   و تمامیخداوند   را از خانه  و بت  بیگانه و خدایان15 . حصاردار یهودا قرار داد شهرهای
  و مذبح16 .  ریخت ، آنها را از شهر بیرون  بود برداشته  ساخته  و در اورشلیمخداوند   خانه  در کوه که

   یهوه  گذرانیدند و یهودا را امر فرمود که  و تشکر بر آن  سالمتی ، ذبایح را تعمیر نمودهخداوند 
   فقط گذرانیدند لیکن  می  بلند قربانی  هنوز در مکانهای اما قوم17 . نمایند  را عبادت  اسرائیل دایخ

  . خود  خدای  یهوه برای
   یهوه  اسم  به  که  رائیانی  خود کرد و سخنان  نزد خدای  که  و دعایی  منسی  وقایع و بقیه18   
 او و  و دعای19 .  است مکتوب   اسرائیل پادشاهان   در تواریخ  او گفتند، اینک  به  اسرائیل خدای

ها و   و اشیره  بلند در آنها ساخت  مکانهای  که  و جایهایی  و خیانتش  گناه  و تمامی شدنش مستجاب
 با   منسی پس20 .  است  مکتوب  در اخبار حوزای ک برپا نمود، این شدنش  از متواضع  قبل  که بتهایی
  . شد  پادشاه  در جایش  آمون  کردند و پسرش  دفن  خودش  خود خوابید و او را در خانه پدران

و 22.  کرد  پادشاهی  در اورشلیم سال شد و دو   پادشاه  بود که  و دو ساله  بیست آمون21   
   آورد؛ و آمون  عمل  بود، به  کرده  منسی  پدرش  آنچه  ناپسند بود، موافقخداوند در نظر  آنچه
  و به23 .کرد  ، آنها را پرستش  گذرانیده  بود، قربانی  ساخته نسی م  پدرش  که  بتهایی  جمیع برای
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   و زیاده  زیاده  آمون  این  بود، بلکه  نموده  تواضع  منسی  پدرش  ننمود، چنانکه  تواضعخداوندحضور 
   همه  زمین و اهل25 . کشتند  خودش ، او را در خانه  بر او شوریده  خادمانش پس24 . ورزید عصیان

 یوشیا را در   پسرش  زمین  رسانیدند و اهل  قتل  بودند، به  شوریده  پادشاه  بر آمون  را که انیکس
  . کردند  نصب  پادشاهی  به جایش

  
  

   سلطنت  و یکسال  سی شلیم شد و در اور  پادشاه  بود که  ساله یوشیا هشت34    

   پدر خود داود سلوک های  طریق ه آورد و ب  عمل  پسند بود، بهخداوند در نظر  و آنچه2 .نمود
 هنوز   که  خود، حینی  سلطنت  هشتم و در سال3 . نورزید  انحراف  یا چپ  راست ف طر ، به نموده
 یهودا و   طاهر ساختن  به  دوازدهم  کرد و در سال  پدر خود داود شروع  خدای  طلبیدن  بود، به جوان

   حضور وی  را به  بعلیم های و مذبح4 . تمثالها و بتها آغاز نمودها و  بلند و اشیره های  از مکان اورشلیم
  ها و تمثالها و بتهای  نمود، و اشیره  بر آنها بود قطع  را که  شمس  ساختند، و تماثیل منهدم
  ها قربانی آن  برای  که  آنانی  قبرهای ، بر روی ، و آنها را خرد کرده  را شکست شده ریخته
 یهودا و  پس.  سوزانید  خودشان های  را بر مذبح  کاهنان و استخوانهای5 .اشیدگذرانیدند، پ می

   که هایی  نیز در خرابه  نفتالی'  حتی  و شمعون  و افرایم  منسی و در شهرهای6 . را طاهر نمود اورشلیم
،   را کوبیدهها و تمثالها  و اشیره  ساخت ها را منهدم و مذبح7 ). کرد همچنین( آنها بود  هر طرف  به
  . کرد  مراجعت  اورشلیم ، به  نموده  قطع  اسرائیل  زمین  را در تمامی  شمس  تمثالهای  کرد و همه نرم

   بن  بود، شافان  را طاهر ساخته  و خانه  زمین  خود، بعد از آنکه  سلطنت  هجدهم و در سال8   
 خود   خدای  یهوه  تعمیر خانه  را برای نگار  یوآحاز وقایع  بن  شهر و یوآخ یا و معسیا رئیساصل

  ، و الویان  شده  خدا درآورده  خانه  به  را که ای  آمدند و نقره  کهنه  رئیس و نزد حلقیای9 .فرستاد
 و   یهودا و بنیامین  و تمامی  اسرائیل  بقیه  و تمامی  و افرایم  منسی  را از دست ، آن مستحفظان آستانه

   بر خانه  که  سرکارانی  دست  را به و آن10.  نمودند  او تسلیم  بودند، به  کرده ع جم  اورشلیم ساکنان
  کردند، به  کار میخداوند   در خانه  که هایی  عمله  را به  بودند، سپردند تا آن  شده گماشتهخداوند 

 و   تراشیده نگهای دادند تا س  و بنایان  نجاران  را به  آن پس11 . بدهند  و تعمیر خانه  اصالح هتج
 بودند،   کرده  یهودا آنها را خراب  پادشاهان  که هایی  خانه  اردیها و تیرها برای  جهت  به چوب
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کردند،   می  نظارت  که  ایشان و سرکاران. آوردند  بجا می  امانت ، کار را به  مردان و آن12. بخرند
  که هر   بودند، و نیز از الویان قهاتیان  از بنی الم و زکریا و مش مراری  از بنی  الویان  و عوبدیای یحت

  ای  در هر گونه  که  آنانی  و وکالء بر همه  حماالن  ناظران و ایشان13 . ماهر بود  موسیقی  آالت به
  . بودند  و دربانان  و سرداران  کاتبان  داشتند بودند، و از الویان ، اشتغال خدمت
،   کاهن بردند، حلقیای  می  بود، بیرون  شده آوردهخداوند    خانه ه ب  را که ای  نقره و چون14   
 را   کاتب و حلقیا شافان15 .دا کردبود، پی)   شده نازل (  موسی  واسطه  به  را کهخداوند   تورات کتاب
.  داد ن شافا  را به  کتاب ا آنو حلقی» . ام یافتهخداوند    را در خانه  تورات کتاب«:  ، گفت  کرده خطاب

   دست  به هر آنچه«:  ، گفت  خبر رسانیده  پادشاه  برد و نیز به  را نزد پادشاه  کتاب  آن و شافان16
 شد،   یافتخداوند   در خانه  را که ای و نقره17 ».آورند  را بجا می  آن ست ا  شده  سپرده بندگانت
 را   کاتب پادشاه و شافان18 .ها دادند  عمله  دست  و به اران سرک  دست  را به  آوردند و آن بیرون

   حضور پادشاه  را به  آن  شافان پس» .  است  داده  من  به  کتابی  کاهن حلقیای«:  ، گفت خبر داده
  .خواند

 و   کاهن ، حلقیای و پادشاه20 . خود را درید  را شنید، لباس ات تور  سخنان  پادشاه و چون19   
 : ، گفت  را امر فرموده  پادشاه  و عسایا خادم  کاتب  میکا و شافان  بن  و عبدون  شافان  بن اخیقام

   کتاب  در این  که  سخنانی  و یهودا درباره  اسرائیل  بقیه  و برای  من  برایخداوندبروید و از «21
  هباشد چونک  می ، عظیم  است  شده  بر ما ریخته کهخداوند   نمایید زیرا غضب شود، مسألت  می یافت
 ». ننمودند  عمل  است  مکتوب تاب ک  در این  هر آنچه  نداشتند و به  را نگاهخداوند   ما کالم پدران

   حسره  بن  توقهه  بن  شلوم  زن  نبیه  را امر فرمود، نزد حلده  ایشان  پادشاه  که  حلقیا و آنانی پس22
  و او به23 . گفتند  سخن  مضمون او را بدین  بود و  ساکن  اورشلیم  دوم دار رفتند، و او در محله لباس
   است فرستاده   شما را نزد من  که  کسی به: فرماید  می  چنین  اسرائیل  خدای یهوه«:   گفت ایشان
   رسانید، یعنی  خواهم  و ساکنانش  مکان  بر این  بالیی  من اینک: فرماید  می  چنینخداوند24 :بگویید
  چونکه25.   است  یهودا خواندند، مکتوب  حضور پادشاه  را به  آن  که  کتاب ین در ا  که  لعنتهایی همه

   مرا به  خود خشم  دستهای  اعمال  تمامی  دیگر بخور سوزانیدند تا به  خدایان ، برای  کرده مرا ترک
   به یکنل26.   نخواهد پذیرفت ، خاموشی  شده  افروخته  مکان  بر این  من  غضب  بیاورند؛ پس هیجان
   خدای یهوه: ، بگویید  است  فرستادهخداوند نمودن از   مسألت  جهت  شما را به  یهودا که پادشاه
   کالم  که  بود و هنگامی  تو نرم  دل چونکه27 ، ای  شنیده  که  سخنانی درباره: فرماید  می  چنین اسرائیل
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   حضور من  و به  نمودی  تواضع ور وی، در حض  شنیدی  و ساکنانش  مکان  این را دربارهخداوند 
 نیز تو  من: گوید میخداوند   ، بنابراین  گریستی  حضور من  و به  خود را دریدی ، لباس  شده متواضع

   سالمتی  کرد و در قبر خود به  خواهم  جمع  تو را نزد پدرانت  من اینک28 .  فرمودم را اجابت
 نخواهد  رسانم  می  و ساکنانش  مکان  بر این  من  بال را که ی تو تمام  شد، و چشمان  خواهی گذارده

  . آوردند  جواب  نزد پادشاه  ایشان پس» .دید
   و تمامی و پادشاه30.  کردند  را جمع  یهودا و اورشلیم  مشایخ  تمامی  فرستاد که و پادشاه29   
 خانه  ، به  بزرگ  و چه  کوچک ، چه قوم   و تمامی  و الویان  و کاهنان  اورشلیم  یهودا و ساکنان مردان
   ایشان  گوش شد، در  یافتخداوند   در خانه  را که  عهدی  کتاب  سخنان  برآمدند و او همهخداوند
،   نموده  را پیرویخداوند   که  عهد بستخداوند حضور   بر منبر خود ایستاد و به و پادشاه31 .خواند

 در   عهد را که  این  دارند و سخنان  نگاه  جان  و تمامی  دل  تمامی ه او را ب  و فرایض اوامر و شهادات
 حاضر بودند، بر   و بنیامین  در اورشلیم  را که  آنانی و همه32 .، بجا آورند  است  مکتوب  کتاب این
 . نمودند  خود، عمل  پدران  خدای  عهد خدا یعنی ، برحسب  اورشلیم  و ساکنان  ساخت  متمکن این

 را   کسانی ، و همه برداشت  بود اسرائیل  بنی  از آن  که  زمینهایی  را از تمامی  رجاسات و یوشیا همه33
   در تمامی  نمایند و ایشان  خود را عبادت  خدای  یهوه  نمود که  شدند، تحریض  یافت  در اسرائیل که
  . نورزیدند  خود انحراف  پدران  خدای  یهوه  او از متابعت ایام

  
  

 را در  ، و فصح  داشت نگاه خداوند   برای  در اورشلیم و یوشیا عید فصحی35    

   را برای ، ایشان  قرار داده  ایشان  را بر وظایف و کاهنان2 .مودند ن  ذبح  در اورشلیم  اول  ماه چهاردهم
  دادند و برای  می م را تعلی  اسرائیل  تمامی  که  الویانی و به3 .  ساخت  دل  قویخداوند   خانه خدمت
   داود، پادشاه  بن  سلیمان  که ای  را در خانه  مقدس تابوت«:   بودند، گفت  شده  تقدیسخداوند
  خود و  خدای  یهوه  خدمت  به ناآل.  شما بار نباشد و دیگر بر دوش.  بگذارید  است  بنا کرده اسرائیل

 بر   خویش های  خود و فرقه  آبای  خاندانهای سب را برح و خویشتن4 . بپردازید  او اسرائیل  قوم به
  های  فرقه و برحسب5 .عد سازید مست  سلیمان  پسرش  و نوشته  اسرائیل  داود، پادشاه  نوشته وفق

   در قدس  الویان  آبای  خاندانهای های  فرقه  و موافق قوم  بنی  یعنی  خویش  برادران  آبای خاندانهای
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 بینید تا   خود تدارک  برادران ، برای  نموده  را تقدیس  نمایید و خویشتن ذبح را  و فصح6 .بایستید
  ». نمایند  عمل  است  گفته  موسی  واسطه  بهخداوند   که  کالمی برحسب
 قدر  ها به ها و بزغاله  بره  حاضر بودند، از گله  که  آنانی  همه  به  یعنی قوم  بنی  یوشیا به پس7   

 اینها   همه  که  هزار رأس  سه  داد و از گاوان  فصح های  قربانی  جهت  آنها را به همه،   هزار رأس سی
و .  دادند  تبرعی  هدایای  الویان  و به  کاهنان  و به  قوم  او به و سروران8 . بود  پادشاه  خاص از اموال

   جهت ه و سیصد گاو ب ه خدا بودند، دو هزار و ششصد بر  خانه  رؤسای  که حلقیا و زکریا و یحیئیل
   و یوزاباد که  و حشبا و یعیئیل  برادرانش و کوننیا و شمعیا و نتنیئیل9 . دادند  فصح های قربانی
  . دادند  فصح های  قربانی  جهت  به  الویان  و پانصد گاو به  هزار بره  بودند، پنج  الویان رؤسای
،   خویش های  در فرقه  خود و الویان ی در جایها  مهیا شد و کاهنان  خدمت  آن پس10   
)  گرفته (  ایشان  را از دست  خون  کردند و کاهنان  را ذبح و فصح11 . ایستادند  پادشاه  فرمان برحسب
   را برداشتند تا آنها را برحسب  سوختنی های و قربانی12 . آنها را کندند  پوست  و الویانپاشیدند

   موسی  در کتاب  آنچه  آنها را برحسب  بدهند تا ایشان  قوم پسران   آبا به  خاندانهای های فرقه
   به  رسم  را موافق و فصح13 . نمودند  عمل  نیز چنین  گاوان بگذرانند و باخداوند   بود، برای نوشته
   به  قوم  پسران ی تمام ، آنها را به ها پخته  را در دیگها و پاتیلها و تابه  مقدس  پختند و هدایای آتش
   هارون  پسران  مهیا ساختند زیرا که  کاهنان  و برای  خودشان  برای و بعد از آن14 . دادند زودی
 و   خودشان  برای لهذا الویان.  بودند  مشغول  تا شام  و پیه  سوختنی های  قربانی  در گذرانیدن کهنه
 و   داود و آساف  فرمان  برحسب افآس  از بنی و مغنیان15 . مهیا ساختند  کهنه  هارون سران پ برای
  ؛ و برای  نزد هر دروازه  خود ایستادند و دربانان  جای  بود، به  رایی پادشاه  که  و یدوتون هیمان
 مهیا   ایشان  جهت  به ن الویا  ایشان  برادران  خود دور شوند زیرا که  از خدمت  نبود که  الزم ایشان

  های  دارند و قربانی  را نگاه  شد تا فصح  روز آماده  در هماناوندخد   خدمت  تمامی پس16 .ساختند
 حاضر   که اسرائیل  بنی پس17 . بگذرانند  یوشیا پادشاه  فرمان  برحسبخداوند   را بر مذبح سوختنی

 از   این  مثل  عید فصح و هیچ18 . داشتند  روز نگاه  فطیر را هفت و عید ، فصح  وقت بودند، در همان
 عید   این  مثل  اسرائیل  از پادشاهان  کدام  بود، و هیچ  نشده  داشته  نگاه  در اسرائیل  نبی  سموئیل مایا

   نگاه  اورشلیـم  و سکنه  یهودا و اسرائیل  حاضران  و تمامی  و الویان  یوشیا و کاهنان  که فصحی
  . شد  یوشیا واقع طنت سل  هجدهم  در سال  فصح و این19 . بـود  نداشتـه داشتنـد، نگاه
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 مصر برآمد تا با  ه بود، نکو پادشا  کرده  را آماده  یوشیا هیکل  امور چون  این بعد از همه20   
 نزد او  قاصدان) نکو(و 21 .  رفت  او بیرون  مقابله و یوشیا به.  کند  جنگ  نزد نهر فرات کمیشکر

   به  بلکه ام  ضد تو نیامـده  امروز به ؟ من  کار است  یهودا مـرا با تو چـه  پادشاه ای«:  ، گفت فرستاده
   از آن پس.   بشتابم  که  است و خـدا مرا امر فرموده.  نمایـم  می  محاربه  با آن  که ضد خاندانـی

  ». سازد  بردار مبادا تو را هالک ، دست  است  با من  که خدایی
   جنگ  تا با وی  را متنکر ساخت  خویشتن لکه خود را از او برنگردانید، ب  یوشیا روی لیکن22   

و 23 . مجدو درآمد  میدان  به  مقاتله قصد ، به  نگرفته  خدا بود گوش  از جانب  نکو که  کالم کند؛ و به
   زیرا که برید مرا بیرون«:   خود گفت  خادمان  به  تیر انداختند و پادشاه  بر یوشیا پادشاه تیراندازان

 سوار   داشت  که  دومین  گرفتند و بر ارابه اش  او را از ارابه  خادمانش پس24 ». ام ه شد  مجروح سخت
 یهودا و   شد، و تمامی  خود دفن  پدران ، در مقبره  یافته  وفات پس.  آوردند  اورشلیم ، به کرده
   و مغنیات  مغنیان  خواند و تمامی  یوشیا مرثیه  جهت و ارمیا به25 . گرفتند  یوشیا ماتم  برای شلیماور

  نکه قرار دادند، چنا  در اسرائیل ای  را فریضه کنند و آن  تا امروز ذکر می  خویش یوشیا را در مراثی
   تورات  نوشته  مطابق  که ای  حسنه  یوشیا و اعمال  وقایع و بقیه26 .  است  مکتوب در سفر مراثی

   و یهودا مکتوب  اسرائیل  پادشاهان  در تواریخ ینک و آخر او ا و امور اول27  آورد،  عمل  بهخداوند
  . است

  
  

  شلیم در اور  پدرش ، او را در جای  یوشیا را گرفته ، یهوآحاز بن  زمین و قوم36    

   ماه  سه  اورشلیم شد و در  پادشاه  بود که  ساله  و سه یهوآحاز بیست2 . نمودند  نصب  پادشاهی به
   و یک  نقره  صد وزنه  را به  نمود و زمین  معزول مصر، او را در اورشلیم  و پادشاه3 . نمود سلطنت

  ، و اسم  ساخت  پادشاه  را بر یهودا و اورشلیم  الیاقیم  مصر، برادرش و پادشاه4 . کرد ریمه طال ج وزنه
  . مصر برد ، به  یهوآحاز را گرفته  نمود، و نکو برادرش  تبدیل  یهویاقیم او را به
 نمود، و   سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و یازده  پادشاه  بود که  ساله  و پنج  بیست ویاقیمیه5   
   ضد او برآمد و او را به  به  بابل و نبوکدنصر پادشاه6 . ورزید  خود شرارت  خدای ر یهوهدر نظ
،   آورده  بابل را به خداوند   خانه  از ظروف و نبوکدنصر بعضی7 . ببرد  بابل  تا او را به ا بستزنجیره
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   آورد و آنچه  عمل  به  که  و رجاساتی  یهویاقیم  وقایع و بقیه8 .  گذاشت  را در قصر خود در بابلآنها
 در   یهویاکین و پسرش.   است  و یهودا مکتوب  اسرائیل  پادشاهان  در تواریخ  شد، اینک در او یافت

  . کرد  پادشاهی جایش
 نمود و   سلطنت  روز در اورشلیم  و ده  ماه  شد و سه  پادشاه  بود که  ساله  هشت یهویاکین9   
  ، نبوکدنصر پادشاه  سال  تحویل و در وقت10 . آورد  عمل  ناپسند بود، بهخداوند در نظر  آنچه

 صدقیا را بر یهودا و   آورد، و برادرش  بابل  بهخداوند   خانه  گرانبهای فرستاد و او را با ظروف
  .  ساخت  پادشاه ماورشلی

و 12.  نمود  سلطنت  در اورشلیم  سال  شد و یازده  پادشاه  بود که  و یکساله صدقیا بیست11   
   او سخن به خداوند   از زبان  که  نبی ، در حضور ارمیای  ورزیده  خود شرارت  خدای در نظر یهوه

   شد و گردن  بود عاصی  داده  خدا قسم به او را   که و نیز بر نبوکدنصر پادشاه13 . ننمود ، تواضع گفت
و 14 . ننمود  بازگشت  اسرائیل  خدای  یهوه  سوی ، به  ساخته  را سخت  خویش  و دل خود را قوی

 را خداوند  ها ورزیدند و خانه  امت  رجاسات  همه  موافق ، خیانت بسیاری  و قوم  کهنه  رؤسای تمامی
  . ساختند  بود، نجس وده نم  تقدیس  را در اورشلیم  آن که

 زود   صبح  فرستاد، بلکه  نزد ایشان  خویش  رسوالن  دست  به  پدر ایشان  خدای و یهوه15   
  اما ایشان16.  نمود  شفقت  خویش د و بر مسکن خو  بر قوم  نمود زیرا که  را ارسال ، ایشان برخاسته
   غضب  را استهزا نمودند، چنانکه ، انبیایش ه او را خوار شمرد  نمودند و کالم  خدا را اهانت رسوالن
  . نبود  عالجی  که  حدی  شد، به  او افروخته  بر قومخداوند
 و   شمشیر کشت  به  مقدس ایشان  را در خانه  ایشان  جوانان  را که  کلدانیان  پادشاه پس17   

 او   دست  را به همه آورد و  ان ننمود، بر ایش  ترحم سفیدان  و ریش  و پیران  و دوشیزگان بر جوانان
 و خداوند   خانه های  و خزانه  و کوچک  خدا را از بزرگ  خانه و او سایر ظروف18 . کرد تسلیم

 را   خدا را سوزانیدند و حصار اورشلیم و خانه19 . برد  بابل  را تماما به رورانش و س  پادشاه گنجهای
.  کردند  آنها را ضایع  نفیسه  آالت  سوزانیدند و جمیع  آتش  را به  قصرهایش  ساختند و همه منهدم

او را و    فارس  پادشاهان  سلطنت  تا زمان  ایشان  برد که  اسیری  به  بابل  را به السیف و بقیه20
 خود  های  از سبت  شود و زمین  ارمیا کامل  زبان  بهخداوند    تا کالم21 . بودند  را بنده پسرانش

  . شد  سپری ، تا هفتاد سال  یافت  ماند آرامی  ویران  که  ایامی ا در تمامی برد زیر تمتع
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 خداوند شود،   ارمیا کامل  زبان  بهخداوند  ، تا کالم  فارس ، پادشاه  اول کورش و در سال22   
 را نیز  آن نافذ کرد و   خود فرمانی  ممالک  تا در تمامی  را برانگیخت  فارس ، پادشاه  کورش روح

   آسمانها، تمامی  خدای یهوه: فرماید  می  چنین  فارس ، پادشاه کورش«23 :  و گفت  داشت مرقوم
 در   که  در اورشلیم  وی  برای ای  خانه  و او مرا امر فرمود که  است  داده  من  را به  زمین ممالک

  ». باشد و برود  همراهش  خدایش  او؟ یهوه  قوم  از شما از تمامی  کیست پس.   بنا نمایم یهودا است
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