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اولپادشاهان

آمارحیاتی:
هدف:

تاریـخ در پادشاهــان مقایسـه
کسانی یعنی یهودا؛ و اسرائیل
و کردند زندگی خدا برای که
خدا برای نخواستند که کسانی

زندگیکنند.
نویسنده:

نامعلوم.احتمالداردکهارمیایا
کتاب نویسنده انبیا از گروهی

باشند.
زمینهتاریخی:

قوماسرائیلکهروزیازعظمتی
حکــومتی به بـود، برخــوردار
نه میشود، تبدیل تجزیهشده
فقطازلحاظظاهربلکهازلحاظ

روحانینیز.
آیاتکلیدی:

داود پدرت مانند نیز تو »اگر
باکمالصداقتوراستیرفتار
کنیوهمیشهمطیعمنباشیو
ازاحکامودستوراتمنپیروی
به که طور همان آنگاه نمایی،
همیشه دادم، قول داود پدرت
اسرائیل بر او نسل از نفر یک
سلطنتخواهدکرد«)4:9و5(.

شخصیتهایمهم:
یربعام، رحبعام، سلیمان، داود،

ایلیا،اخاب،ایزابل
جنبهخاص:

پادشاهان دوم و اول کتابهای
دراصلیککتاببودهاند.

اوازبیرونخانهباعصبانیتسرمادرشدادکشید:»من
اهمیتینمیدهمکهمردمچهمیگویند؛منهرچهدلم

بخواهدمیکنم!«
میشود. دیده بسیار امروز جامعه در چنینصحنههایی
کلماتآنممکناستتغییرکند،اماپیاماصلیهمان
پذیرش به حاضر میگویند، چنین که کسانی است...
راهنماییدیگراننیستند،چونفکرشانبستهاست.انسان
که میکند قبول صورتی در فقط را نصایح از بعضی
موافقباتصمیمیباشدکهقباًلگرفتهاست.طبعانسانایناستکهکمکدیگران

راردکندوکارهارامطابِقراهوروشخودشانجامدهد.
راهعاقالنهترایناستکهشخصدرپیدریافتمشورتازمشاورینخوبباشد
وآنرابشنودوموردتوجهقراردهد.سلیمان،داناترینمرددنیا،درکتابامثال،
اینکارراترغیبمیکند)مراجعهکنیدبه14:11؛22:15؛6:24(.جالباستکه
پسروجانشیناو،رحبعام،بهجایاینکار،بهنصایحاحمقانهگوشفراداد،نصایحی
کهنتیجهمخربیداشت.مردمدرشروعپادشاهیرحبعام،ازاودرخواستکردندکه
حاکممهربانوسخاوتمندیباشد.ریشسفیداِنقومبهاونصیحتکرده،گفتند:»به
امارحبعاممشورت راخدمتکن«)7:12(. آنها بدهو میلشانجواب مطابق آنها
تندوتیزهمساالنشراپذیرفتکهاوراتشویقبهسختگیریمیکردند.درنتیجه،
رحبعامباعثتجزیهحکومتوپادشاهیاششد.ازاشتباهرحبعامدرسعبرتبگیرید.

مشورتهایحکیمانهراتعاقبکنیدوبهکارببندید.
وقایعمهمکتاباولپادشاهانعبارتاستازوفاتداود،سلطنتسلیمان،تجزیه
پادشاهی،وخدمتایلیا.وقتیسلیمانبرتختپادشاهینشست،داودبهاونصیحت
کردکهازاحکامخدااطاعتنمایدو»ازفرمانهایخداپیرویکند«)3:2(.سلیمانبه
اینوصیتداودعملکرد؛ووقتیخدابهاوحقانتخابدادکهعطیهایازاوبطلبد،
اوبافروتنیحکمترادرخواستکرد)9:3(.درنتیجه،سلطنتسلیمانباموفقیت
بزرگیشروعشد؛اینموفقیتبنایخانهایعظیمبرایخدارانیزدربرمیگرفت.
بدبختانه،سلیمانزنانوکنیزانبتپرستزیادیاختیارکردکهعاقبتدلاورااز

خداوندبهطرفخدایاندروغینمنحرفکردند)1:11ـ4(.
رحبعامجانشینسلیمانشدوفرصتاینراداشتکهپادشاهیحکیم،مهربان،وعادل
باشد.امااونصیحتبددوستانجوانشراپذیرفتوکوشیدحاکمسختگیریباشد.
امامردمشورشکردندوپادشاهیاشتجزیهشد:دهقبیلهدرشمالبهپادشاهییربعام
پیوستند)کهحکومتاسرائیلنامیدهمیشود(،وفقطقبایلیهوداوبنیامینبهرحبعام
وفادارماندند)کهحکومتیهوداخواندهمیشود(.درهردوحکومت،پادشاهانفاسد
وبتپرستفراواندیدهمیشود؛دراینمیانفقطصدایواضحانبیاشنیدهمیشودکه

دائمقومراآگاهمیسازندوآنهارابهبازگشتبسویخدافرامیخوانند.
ایلیابدونتردیدیکیازبزرگترینانبیاییاستکهوجودداشتهاست،وفصلهای
از اسرائیلنشانمیدهد.دریکی ایزابلشروردر بااخابو اورا نزاع تا22 17



آساپادشاه
یهودامیشود

910

ایلیاخدمت
خودراآغاز

میکند
875

اخاب،
پادشاهاسرائیل

میشود
874

یهوشافاط
پادشاهیهودا

میشود
872

بنهددسامره
راموردحمله
قرارمیدهد

857

اخابدر
جنگکشته

میشود
853

چشمگیرترینبرخوردهادرتاریخ،ایلیاانبیایبعلرادرکوهکرملمغلوبمیسازد.
نفر ثابتمیکندکهیک و میایستد برایخدا مخالفتهایشدید، علیرغم ایلیا،
بهعالوهخدااکثریتراتشکیلمیدهد.اگرخدابامااست،چهکسیمیتواندبرضد

ماباشد)رومیان31:8(؟

تقسیمبندیکلی:

الفـحکومتمتحد)1:1ـ43:11(
1ـسلیمانپادشاهمیشود

2ـحکمتسلیمان
3ـسلیمانخانهخدارابنامیکند

4-عظمتوسقوطسلیمان

او بود. فیلسوف و شاعر معمار، جانورشناس، گیاهشناس، سلیمان
حکیمترینپادشاهدرتاریخاسرائیلبود،امازنانشباعثشدندپرستش
ازحکمت برخورداری اسرائیلشود. وارد بتهاوخدایاندروغین
خوباست،اماکافینیست.باالترینهدفزندگی،اطاعتکردناز

خدااست.اطاعتصبورانهازخدابایدمشخصهزندگیماباشد.

بـحکومتتجزیهشده)1:12ـ53:22(
1ـقیامقبایلشمالی

2ـپادشاهاناسرائیلویهودا
3ـخدمتایلیا

4ـپادشاهاناسرائیلویهودا

وقتیحکومتشمالی،یعنیاسرائیل،بهدستپادشاهانشروراداره
به ایلیا اعالمکند. را پیامش تا میخیزانید بر را نبیای میشد،خدا
تنهاییکاهنانمذهبموردتأییدحکومترابهچالشطلبیدوهمه
و تجزیهحکومت خداطی رساند. بههالکت روز دریک را آنها
از خدا میکرد. نکوهش را قوم گناهان مقتدرانه ایلیا، فرستادن با
رویفیضخود،گناهانمارامیآمرزد.باوجوداین،باگناهشخص
ناتوبهکاربهسختیبرخوردخواهدکرد.برایرهاییازمجازات،باید

ازگناهروبرگردانیموبسویخدابازگردیم.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

حکمتوقدرتوموفقیتهایسلیمان،برایپادشاه
قوماسرائیلوبرایخداعزتوافتخاربهارمغان
آورد.همهپادشاهاناسرائیلویهودامیدانستند
کهبایدازخدااطاعتکنندومطابققوانیناو
فرمانبرانند.اماتمایلآنهابهترککالمخداو
پرستشخدایاندیگر،ایشانرابهآنجاکشاند
کهمذهبوحکومتراوسیلهایبرایبرآوردن
تمایالتشخصیشانساختند.اینبیتوجهیبه

شریعتخدابهسقوطآنانمنتهیشد.

از نهایت در موفقیت و قدرت و حکمت
خدا. از بلکه نمیگیرد، سرچشمه انسان
بردوش که را هرکاری اداره یا رهبری
داشتهباشیم،اگربهرهنمودهایخدابیتوجه
بر ازعهدهکار بهخوبی باشیم،نمیتوانیم
آییم.چهرهبرباشیمچهنباشیم،تأثیرگذار
بودنمابستگیداردبهگوشدادنبهکالم

خداواطاعتازآن.

خانهایکهسلیمانبرایخداساخت،مکانخانهخدا
مکان این دعا. و عبادت برای بود زیبایی
بود.خانهخدا، یهود مقدس،مرکزمذهب
محلحضورخاصخدابودوصندوقعهد
آنجا در داشت، قرار آن در فرمان ده که

قرارگرفت.

محلزیباوپرشکوهبرایعبادت،همیشهدالبر
ایننیستکهکسانیکهدرآنجمعمیشوند،
خداراازصمیمدلپرستشمیکنند.مهیاکردن
موقعیتبرایپرستشوعبادتواقعی،تضمین
نمیکندکهچنینپرستشیحتمًااتفاقبیفتد.
خدامیخواهدکهدرقلبمازندگیکند،نه
اینکهفقطمارادرمکانیمقدسمالقاتکند.

باآنکهاسرائیلیهاشریعتخداراداشتندوخدایاندیگر
حضوراورادربینخودتجربهکردهبودند،
امامجذوبخدایاندیگرمیشدند.دراین
شرایط،قلبآنهانسبتبهشریعتخداسرد
میشد؛اینامرمنجربهنابودیخانوادههاو
حکومتشد،وعاقبتبهنابودیتمامقوم

انجامید.

درطولزمان،پرستندگانخدایاندروغین
میگرفتند. خود بر را آنها خصوصیات
و میگردیدند قدرتطلب و بیرحم آنها
همه میشدند. کشیده جنسی انحرافات به
انسانهاهمانمیشوندکهمیپرستند.اگربه
خدایحقیقیخدمتنکنیم،بردهآنچیزی

خواهیمشدکهجایاورامیگیرد.

وظیفهنبیاینبودکهباهرنوعانحرافازپیغامنبی
شریعتخدامقابله،وآنرااصالحکند.ایلیا
آتشیبودبرایمجازاتاسرائیل.پیغامهاو
معجزاتاواخطاریبودبهپادشاهانومردم

شروروسرکش.

کتابمقدس،حقایقموجوددرموعظهها،و
مشورتحکیمانهایمانداران،اخطارهاییهستند
بهما.اگرکسیبهماهشداردهدکهازاطاعت
باعث بازمیزنیم،درواقع ازکالمخداسر
بهمنظور ما تغییرزندگی مامیشود. برکت
اطاعتازخداوبازگشتبهمسیراصلی،اغلب

بهانضباطسختوتالشزیادنیازدارد.

کالمخداوکاهنونبیودرسهاییازگذشته،گناهوتوبه
همگیدراختیارپادشاهانبودتاایشانرابسوی
خدابازگرداند.تمامقوماسرائیلاینمنابعرا
دراختیارداشتند.هروقتکهتوبهمیکردند
وبسویخدابازمیگشتند،خدابهدعاهایآنها

گوشمیدادوایشانرامیبخشید.

از اعتمادکنیمو بهخدا باشیم اگرحاضر
گناهدستبکشیم،هروقتکهدعاکنیم،او
بهدعایماگوشمیدهدومارامیبخشد.
آنگاهاوفرصتتازهواشتیاقجدیدیبهما

خواهددادتابرایاوزندگیکنیم.
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سلیمان،پسرداود،اسرائیلراوارددورانطالییخودکرد.
قرار اطراف ملل همه تحسین مورد او حکمت و ثروت

داشت.بعدهااوبهخدابیتوجهیکرد)1:1ـ25:11(.
1ـشکیمپسازمرگسلیمان،مردماسرائیلدرشکیمگرد
بهپادشاهیمنصوب تاپسرش،رحبعامرارسمًا آمدند
باتهدید ازرویحماقت این،رحبعام باوجود نمایند.
خواهد مالیات پدرش از بیشتر حتی که این به مردم
گرفت،آنهاراخشمگینساختوموجبشورششد

)26:11ـ19:12(.
2ـاسرائیلیربعام،رهبرشورشیان،پادشاهاسرائیلگردید
نامیدهمیشود.یربعام، اینپسحکومتشمالی از که

شکیمراپایتختخودساخت)25:12(.

3ـیهودافقطقبایلیهوداوبنیامینبه
رحبعاموفادارماندند.ایندوقبیله،
دادند. تشکیل را جنوبی حکومت
رحبعامازشکیمبهیهودابازگشت
وخودراآمادهساختکهشورشیان
رابهزورزیرسلطهخوددرآورد،
اماپیغامیکنبیموقتًااوراازانجام

نقشهاشبازداشت)21:12ـ24(.
یهودا پایتخت اروشلیم  4ـاورشلیم
بود.خانهخدادراینشهرکهبه
دستسلیمانبناشدهبود،کانون
بود. یهودیان عبادت و مذهب
نگرانکرد. را یربعام مسأله این
به عبادت برای دائمًا مردم اگر
پایتخترحبعاممیرفتند،اوچطور
میتوانستمردمرانسبتبهخود

وفادارنگهدارد)26:12و27(؟
5ـدانراهحلیربعاماینبودکهبرای
خودمراکزعبادتیبرپاکند.دو
بتبهشکلگوسالهساختندوآنها
کردند. اعالم اسرائیل خدایان را
یکیازآنهارادردانگذاشتند،و
بهمردمگفتندکهبهجایرفتنبه
اورشلیمبرایعبادت،میتوانندبه

آنجابروند)28:12و29(.
6ـبیتئیلبتدیگررادربیتئیل
شمالی حکومت مردم گذاشتند.
در عبادت برای مناسب جای دو
سرزمینخودداشتند،اماگناهایشان
خداراناخشـنودساخت.درهمـین
موقع،دراورشلیم،رحبعامنیزاجازهدادتابتپرستیدر
کشوررخنهکند.ایندوملتپیوستهباهمدرجنگ

بودند)29:12ـ26:15(.
پادشـاه ناداب، رسانـدن قتل به از بعد بعشـا  ترصـه 7ـ
اسرائیلشد.اوپایتختراازشکیمبهترصهمنتقلکرد

)27:15ـ22:16(.
8ـسامرهباتوطئهها،ترورها،وجنگهاییکهدراسرائیل
صورتمیگرفت،پادشاهانیکیپسازدیگریبرسر
کارمیآمدندوکنارمیرفتند.وقتیعمریپادشاهشد،
تپهایخریدورویآنشهریبناکردوآنراسامره
نامیدوآنراپایتختخودساخت.پسرعمری،یعنی
اخاب،شرورترینپادشاهاسرائیلبود.زناو،ایزابل،بعل

مکانهایمهمدراولپادشاهان
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رامیپرستید.اخاببتخانهایبرایبعلدرسامرهساخت
)23:16ـ34(.

به را قدرتمندی افراد غالبًا زیاد شرارت  9ـکوهکرمل
مخالفتباخودبرمیانگیزد.ایلیاانبیایبعلوعشیرهرا
درکوهکرملبهچالشطلبید،ودرآنجاثابتکردکه
آنهاانبیایدروغینهستند.اواینانبیارادرآنجاتحقیر

کردوبهقتلرسانید)1:17ـ46:18(.
ایزابل اماملکه بازگشت. بهیزرعیل ایلیا  10-یزرعیل
کهازکشتهشدنانبیایشخشمگینبود،قسمخوردکه

ایلیارابکشد.ایلیاازترسجانشفرارکرد،اماخداازاو
مراقبتنمودوویرادلگرمیداد.اودرطیسفرهایش،
پادشاهانآیندهسوریهواسرائیلونیزجانشینخودش،

الیشعراتدهینکرد)1:19ـ21(.
11ـراموتجلعادپادشاهسوریهبهاسرائیلاعالمجنگداد
ودردوجنگشکستخورد.اماسوریهاراموتجلعاد
راتصرفکردند.اخابویهوشافاطبرایپسگرفتن
شهربهسپاهیانملحقشدند.دراینجنگاخابکشته

شد.یهوشافاطبعدًامرد)1:20ـ53:22(.



الفـحکومتمتحد)1:1ـ43:11(
وقتیسلیمانبهپادشاهیمنصوبمیشود،همهجناحهایمخالفباتاجوتختراازمیان
میبرد،خانهخدا)معبد(رامیسازد،سپاهینیرومندتشکیلمیدهد،وثروتمندترینو
حکیمترینپادشاهدرتاریخاسرائیلمیشود.امازنانبتپرستاو،اورابهبتپرستی
در که نمیکند فرقی میکشاند. روحانی زوال به را قوم او نتیجه، در و میکشانند
زندگیخودازچهمقامیبرخوردارباشیم،چوندرهرصورتهمیشهمستعدسقوط

هستیموهرگزنبایدجانباحتیاطرادرمقابلگناهووسوسهنادیدهبگیریم.

1ـسلیمانپادشاهمیشود
ادونیامیکوشدتاجوتختراتصاحبکند

داودپادشاهبسیارپیرشدهبودوهرچنداورابالحافمیپوشاندند،ولی1
گرمنمیشد.2درباریانبهاوگفتند:»عالجتودرایناستكهیک
دخترجوانازتوپرستاریكندودرآغوشتبخوابدتاگرمبشوی.«3و4پس
درسراسركشوراسرائیلگشتندتازیباتریندختررابرایاوپیداكنند.سرانجام
دختریبسیارزیبابهنامابیشگازاهالیشونمانتخابشد.اورانزدپادشاه

آوردندواومشغولپرستاریازپادشاهشد،ولیپادشاهبااونزدیكینكرد.
5و6پسازمرگابشالوم،پسربعدیپادشاهبهنامادونیاكهمادرشحجیتبود،

3:1
1سمو4:28
1پاد17:2

3:1
1سمو4:28
1پاد17:2

5:1
2سمو4:3
1توا2:3

5:1
2سمو4:3
1توا2:3
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1:1اسرائیلبهپایانسالهایطالییسلطنتداودنزدیک 
میشد.کتاباولپادشاهانباحکومتمتحدآغازمیشود،
حکومتیباشکوهوخدا-محور؛وباحکومتیتجزیهشده
بهپایانمیرسد،حکومتیبتپرست.دلیلزوالاسرائیل
از اطاعتکردن از آنها میرسد: نظر به ساده ما برای
اماماهمدرمقابلعواملمشابهی خداقصورورزیدند.
کهموجباتزوالاسرائیلرافراهمآورد،آسیبپذیریم:
طمع،حسادت،عطشقدرت،تضعیفتعهداتازدواج،و
وفاداریظاهریبهخدا.وقتیمااینوقایعغمانگیزدر
تاریخاسرائیلرامیخوانیم،بایدخودرادرآینهتجربیات

آنهاببینیم.
5:1ادونیاپسرچهارمداودبودوحققانونیجانشینیپدر
راداشت.عمون،پسراولداود،بهدستابشالومبهخاطر
تجاوزبهخواهرش،کشتهشدهبود)2سموئیل20:13ـ33(.
در موجـود شجرهنامه در فقط دانیـال، او، دوم پسر از
1تواریخ1:3نامبردهشدهاستواحتمااًلتااینموقعمرده
ابشالوم،دریکشورشکشتهشد داود، پسرسوم بود.
)2سموئیل1:18ـ18(.باآنکهبسیاریازمردمانتظارداشتند
برنامههای خدا( )و داود )13:2ـ25(، شود پادشاه ادونیا

دیگریداشتند)29:1و30(.

5:1ادونیاتصمیمگرفتبدوناطالعداود،تاجوتخت
راتصاحبکند.اومیدانستکهسلیماناولینانتخاب
داودبرایجانشینیاست)17:1(.بههمیندلیل،اوسلیمان
ومشاورینسلطنتیداودرابه»تاجگذاری«خوددعوت
نکرد)9:1و10(.ادونیادرمقامبزرگترینپسرداودکه
درقیدحیاتبود،وارثمسلمتاجوتختبود.بههمین
دلیل،بسیاریازمردماسرائیلانتظارداشتنداوبرتخت
بنشیند)15:2(.امانقشههایفریبندهاوبرایتصاحبتاج
وتختناموفقماند.ادونیایمغرور،خودراباالبردو

خودنیزباعثشکستخویشگردید.
برای سلیمان و داود مثل خداترسی افراد از خدا  6:1
رهبریملتهااستفادهمیکرد،امابااینهمه،آنهادر
پرهیزکار رهبران داشتند. مشکالتی خانوادگی روابط
بدیهی امری را فرزندانشان روحانی سعادت نمیتوانند
که میگیرد کار به آن برای را آنها خدا کنند. تلقی
دیگرانازدستوراتشاناطاعتکنند،امانبایدتوقعداشته
باشندکهفرزندانشانبهدرخواستایشان،درخودایمان
بهوجودآورند.برایایجادشخصیتاخالقیوروحانی
سالهاوقتالزماست،ومستلزمتوجهوداشتننظمو

انضباطدائمیاست.



بهایناندیشهافتادتابرتختسلطنتبنشیند.ازاینروعرابههاوعرابهرانانو
یکگاردپنجاهنفرهبرایخودگرفت.ادونیاجوانیبودخوشاندام،وپدرش
داودپادشاهدرتمامعمرشهرگزبرایهیچكاریاوراسرزنشنكردهبود.
7ادونیانقشةخودرابهاطالعیوآبوابیاتاركاهنرساندوآنهانیزقولدادند
ازاوحمایتكنند.8اماصادوقكاهن،بنایا،ناتاننبی،شمعی،ریعیوگارد

سلطنتینسبتبهداودپادشاهوفادارماندندوازادونیاحمایتنكردند.
9یکروزادونیابهعینروجلرفتودرمحلیبهنام»سنگمار«مهمانی
مفصلیترتیبدادوگاوانوگوسفندانپرواریسربرید.اوپسراندیگر
پادشاهومقاماتدربارراكهازیهودابودنددعوتكردتادرجشنشركت
كنند.10امااوناتاننبی،بنایا،محافظاندرباروبرادرناتنیخودسلیمانرابه

آنمهمانیدعوتنكرد.

7:1
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1پاد28:2
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دوتاجگذاری
همینکهداوددربسترمرگقرارگرفت،پسرش،ادونیا،خودرابهعنوان
پادشاهدرعینروجلکهچشمهایبیرونازاورشلیمبود،تاجگذاریکرد.
وقتیخبربهداودرسید،اواعالمکردکهسلیمانبایدجانشیناوشود.
که نبوده تصادفی احتمااًل کرد. تاجگذاری جیحون چشمه در سلیمان
چشمهجیحوننهتنهاآنقدربهچشمهعینروجلنزدیکبودکهصدای

فریادازآنجاشنیدهشود،بلکهبهکاخسلطنتیهمنزدیکتربود.

اما کرد، خدمت خوب را خدا پادشاه، بهعنوان داود
هم و آمد کوتاه خدا مقابل در هم اغلب پدر بهعنوان
خدا به خدمتتان حتی نگذارید خود. فرزندان مقابل در
بهخود را نیرویشما درسمترهبریآنقدروقتو

به خدا که را مسؤولیتهایی سایر که دهد اختصاص
عهدهتانگذاشتهاست،نادیدهبگیرید.

6:1ازآنجاکهداودپسرشادونیاراسرزنشوتأدیب
نکردهبود،ادونیانمیدانستچطوربااعتدالعملکند.
نتیجهآنشدکهاوهمیشهمیخواستموافقمیلاوعمل
شود،قطعنظرازضرریکهبهدیگرانمیرسید.ادونیا
هرکاریکهمیخواستمیکردوهیچاحترامیبرای
نشده، تأدیب که کودکی نبود. قائل خدا خواستههای
شخصی چنین اما باشد، نمک با والدینش نظر از شاید
دربزرگسالیباعثضررخودشودیگرانخواهدشد.
وقتیمحدودیتهاییبرایفرزندانتانمیگذارید،اینامر
رابرایآنهاممکنمیسازیدکهخویشتنداریراکهبعدًا
برایکنترلنفسخودبهآناحتیاجپیداخواهندکرد،
درخودرشددهند.تاوقتیفرزندانتانکوچکند،تأدیبشان
کنیدتازمانیکهبزرگمیشوند،افرادیفطرتًامنضبط

شوند.
7:1برایدستیابیبهتصویرکاملتریاززندگییوآب،
.19 2سموئیل در او زندگی تاریخچه به کنید مراجعه
برایکسباطالعاتبیشتردربارهابیاتار،مراجعهکنید

به1سموئیل20:22.
تاجگذاری جدیدی پادشاه وقتی سنت، مطابق  9:1
قربانیهای قربانیها، این میشد. تقدیم قربانی میکرد،
بهخاطر قوم شادی نشاندهنده و میشد، نامیده سالمتی
انتصابرهبرجدیدبهاینسمتبود.قربانیهاراکاهن
میبایستتقدیممیکرد،بهنشانهاینکهقدرتپادشاه
ازخدااست.ادونیابرایقانونیبهنظررسیدنتاجگذاری
خود،خواستکهقربانیتقدیمشود.اماادونیابرگزیده
خدابرایجانشینیداودنبود.ُمهرکردنعملیبامراسم
مذهبی،آنرابهعملیمطابقارادهخداتبدیلنمیکند.
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بتشبعبرخالفانتظار،حلقهاتصالیبودبینداودوسلیمان،دوپادشاهمشهوراسرائیل.اوعاشقو
همسریکی،ومادرآندیگربود.زنایاوباداودنزدیکبودبهتشکیلخانوادهایخاتمهبخشدکه
خدادرنظرداشتازطریقآنبهطورجسمانیوارددنیایخودشود.ازخاکسترهایاندوِهاینگناه،
خداخیریتیبهوجودآورد.عیسیمسیح،نجاتدهندهنسلبشری،ازنسلداودوبتشبعبهدنیاآمد.
داستانداودوبتشبعنشانمیدهدکهتصمیماتاشتباهکوچکاغلببهاشتباهاتبزرگمیانجامد.
احتمااًلهیچیکازآندودرجایینبودندکهمیبایستباشند.شایدبتشبعدرحمامگرفتنعجله
کردوجاینادرستیراکهدردیدپادشاهقرارداشت،انتخابنمود؛داودنیزمیبایستباسربازانش
درجنگمیبود.هریکازاینانتخابهاینادرست،بهشروعرشتههاییازوقایعبسیارغمانگیز

کمککرد.
وقایعسریعبعدی،قطعًابتشبعراپریشانحالکردهبود:بیوفاییبهشوهرش،برمالشدنبارداریاش،
کشتهشدِنهمسرش،ومرگفرزند.میخوانیمکهداوداوراتسلیداد)2سموئیل24:12(،واو

زندهماندوشاهدنشستنپسرشسلیمانبرتختسلطنتشد.
این مهماند. بسیار اتخاذمیکنیم، اودرمییابیمکهتصمیماتکوچکیکههرروز اززندگی
تصمیماتکوچکماراآمادهمیسازندتاهنگامگرفتنتصمیماتبزرگ،دستبهانتخابدرستی
بزنیم.خردمندیدراتخاذانتخابهایدرستدرمسائلکوچکوبزرگ،موهبتیاستالهی.درک
اینموضوعبایدمارانسبتبهتصمیماتیکهمیگیریم،هشیارگرداندوبیشترمشتاقسازدکهخدا

رادرتصمیمگیریهایخوددخالتدهیم.آیادرتصمیماتامروزتانازاوکمکخواستهاید؟

نقاطقوتوموفقیتها:
درکنارپسرش،سلیمانپادشاه،فردیبانفوذدردرباربود. *

مادرحکیمترینپادشاهاسرائیلوجّدهعیسیمسیحبود. *
اشتباه:

زناکرد. *
درسهاییاززندگیاو:

اگرچهممکناستاحساسکنیمدرزنجیرهایازوقایعگرفتارشدهایم،امابازبهخاطرنحوه *
شرکتماندراینوقایع،مسؤولیم.

بهوجود ازآن امامحصولیکه بهنظربرسد، ماننددانهکوچکی یکگناهممکناست *
میآید،بسیارزیاداست.

دربدترینموقعیتهایممکن،اگرافرادصادقانهبسویخدابازگردند،اوهنوزقادراست *
آنموقعیترابهخیریتتبدیلکند.

اگرچهمابایدعواقبطبیعیگناهانمانرادراینزندگیتحملکنیم،اماخداخوِدگناهرا *
بهطورکاملمیبخشد.

آمارحیاتی:
اهل:اورشلیم *

شغل:ملکهوملکهمادر *
خویشاوندان:پدر:الیعام.همسران:اوریاوداود.فرزند:سلیمان. *

همعصربا:ناتان،یوآب،ادونیا *
آیاتکلیدی:

»وقتیبتشبعشنیدشوهرشمردهاست،عزادارشد.بعدازتمامشدنایامسوگواری،داودبتشبعرا
بهکاخسلطنتیآوردواونیزیکیاززنانداودشده،ازاوپسریبهدنیاآورد.اماکاریکهداود

کردهبوددرنظرخداوندناپسندآمد«)2سموئیل26:11و27(.
ماجرایاودردومسموئیلفصلهای11و12واولپادشاهانفصلهای1و2نقلشدهاست.مزمور51

بهاینموضوعمربوطاست.
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اوگفت:»آیامیدانی به بتشبعمادرسلیمانرفتو نزد نبی ناتان 11پس
كهادونیاپسرحجیت،خودراپادشاهنامیدهوپادشاهماداودازاینموضوع
بیخبراست؟12اگرمیخواهیجانخودتوپسرتسلیمانرانجاتبدهی،
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زن بتشبع، درباره بیشتر اطالعات کسب برای  11:1
داود،دومسموئیل11و12رابخوانید.بتشبعبهعنوانمادر

پادشاه،درکاخسلطنتیشخصبسیارمتنفذیبود.
فورًا شد، مطلع ادونیا توطئه از ناتان وقتی  11:1ـ14
کوشیدجلوِاورابگیرد.اوهممردایمانبودوهممرد
حال در است. درست اقدامی چه میدانست او عمل.
حاضراقدامیکهبایدصورتمیگرفت،نشاندِنسلیمان

برتختپادشاهیبود.ازاینرووقتیدیدکسیدیگر
اقدامدرستشود،سریعوارد این انجام سعیداردمانع
عملگردید.مااغلبمیدانیمچهکاریدرستاست،
که علت این به شاید نمیکنیم؛ موردش در اقدامی اما
به تنبلی. بهخاطر یاشایدهم نمیخواهیمدخالتکنیم،
دعا،نیتخیر،یااحساساتتنداکتفانکنید.برایاصالح

وضعبایددستبهعملزد.

چهکسانیدر
توطئهادونیا
دستداشتند
وچهکسانی

بهداودوفادار
ماندند؟

سرنوشتکسانی
راکهعلیهداود،

رهبرمنتخبخدا،
شورشکردندبا
سرنوشتکسانی
کهبهاووفادار
ماندند،مقایسه

کنید.ادونیا،رهبر
اینشورش،با
مرگفجیعیبه

قتلرسید)25:2(.
کسانیکهعلیه

رهبرانخداشورش
میکنند،درواقع
علیهخداشورش

میکنند.

کسانیکهبهادونیاملحقشدند

یوآب)7:1(
سپاه فرمانده و نظامی باهوش سردار او
قتل که داشت اعتقاد همیشه او بود. داود
بیرحمانهبهاندازهجنگعادالنهدرمیدان
جنگمجازاست.بعدهاسلیماناورااعدام

کرد.

ابیاتار)7:1(
زمان در اعظم کاهن دو از یکی او
پسران از یکی او بود. داود فرمانروایی
اخیملکبود،یعنیهمانکسیکهبهداود
کمککردهبود،وداودبهاوقولدادکهاز
اومحافظتکند.ابیاتارجوابنیکیداودرا
باخیانتداد.بعدهاسلیماناوراتبعیدکرد
وبااینکاربهآننبوتجامهعملپوشانید
کهگفتهبودکهانتخاندانعیلیبهپایان

خواهدرسید)1سموئیل31:2(.

یوناتان)42:1(
کمک داود به او بود. ابیاتار پسر او
سازد متوقف را ابشالوم شورش تا کرد
یکی با همراه اما 17:17ـ22(؛ )2سموئیل
ادونیا شورش از داود، پسران از دیگر

پشتیبانیکرد.

عرابهرانان)5:1(
ادونیاایشانرااستخدامکرد؛ازقرارمعلوم
ایشانبیشتربهپولوفاداربودندتابهپادشاه

خود.

گاردپنجاهنفره)5:1(
جلوهای ادونیا به که شدند اجیر این برای

»شاهانه«ببخشند.

کسانیکهبهداودوفادارماندند

صادوق)8:1(
اوکاهناعظمدیگریدرزمانفرنانرواییداودبود.
وفاداریاشبهداود،بهاواینامتیازرادادکهسلیمان
رابرایپادشاهیتدهینکند.اودرزمانفرمانروایی

سلیمانتنهاکاهناعظمبود.

بنایا)8:1(
است. ممتازی و بزرگ جنگجوی که داد نشان
فرماندهیتقسیماتسپاهداودراکهبیشاز000ر24
سربازبود،بهعهدهداشت.اوکهیکیازسیسردار
بود،درسمتسرپرستمحافظینداودخدمتمیکرد.

بعدهاسلیماناورافرماندهکلسپاهخودساخت.

ناتان)8:1(
بود. داود سلطنت زمان در خدا برجسته نبی او
کتابمقدسمیگویدکهاوسرگذشتزندگیداودو

سلیمانرابهرشتهتحریردرآورد.

شمعی)8:1(
اینمرداحتمااًلهمانشمعیایاستکهسلیمانبه
اوپاداشدادوبهسمتحاکمقبیلهبنیامینمنصوب
کرد)18:4(.)اوهمانکسینبودکهدربحوریمبه
داودناسزاگفتوموجباتمرگخودرادرزمان

فرمانرواییسلیمانفراهمآورد.(

ریعی)8:1(
فقطدراینجاازاونامبردهشدهاست.احتمااًلاوافسر

ارتشبود.معنایاسماو»درست«است.

رؤسایسپاه)10:1(
سربازان از مختلفی و متعدد تقسیمات از داود سپاه
از بسیاری که بدانیم است کافی بود. شده تشکیل

سرانسپاهشبهاووفادارماندند.



آنچهمیگویم،بكن.13پیشداودپادشاهبرووبهاوبگو:ایپادشاه،مگرشما
قولندادیدكهپسرمنسلیمانبعدازشماپادشاهبشود؟پسچراحاالادونیا
پادشاهشدهاست؟14همانوقتكهتومشغولصحبتكردنباداودهستی،

منهممیآیموحرفتوراتأییدمیكنم.«
15پسبتشبعبهاتاقپادشاهرفت.داودپادشاهخیلیپیرشدهبودوابیشگ
ازاوپرستاریمیكرد.16بتشبعجلورفتوتعظیمكرد.پادشاهپرسید:»چه

میخواهی؟«
اینكنیزتانبهخداوند،خدایخود 17بتشبعجوابداد:»ایپادشاه،برای
قسمخوردیدكهبعدازشماپسرمسلیمانبرتختتانبنشیند؛18ولیحاالادونیا
19ادونیاجشن بیخبرید. موضوع این از شما و است شده پادشاه او بجای
بزرگیگرفتهوگاوانوگوسفندانزیادیسربریدهوتمامپسرانتانرابا
ابیاتاركاهنویوآبفرماندةسپاهتانبهاینجشندعوتكردهاماپسرتان
سلیمانرادعوتنكردهاست.20حالایپادشاه،تمامملتاسرائیلمنتظرندتا
ببینندشماچهكسیرابهجانشینیخودانتخابمیكنید.21اگرزودترتصمیم
نگیرید،بعدازشمابامنوپسرمسلیمانمثلیکخیانتكاررفتارخواهند

كرد.«
نبی ناتان كه دادند خبر پادشاه به بود، صحبت مشغول بتشبع 22و23وقتی
میخواهدبهحضورپادشاهشرفیابشود.ناتانداخلشدوبهپادشاهتعظیم
كردهاید خود جانشین را ادونیا شما آیا من، سرور »ای گفت: 24و كرد
برپاكرده بزرگی ادونیاجشن امروز 25چون بنشیند؟ سلطنت تخت بر تا
و كاهن ابیاتار با را پسرانتان و بریده سر بسیاری وگوسفندان گاوان و
فرماندهانسپاهتانبهاینجشندعوتكردهاست.هماكنونایشانمیخورند
ومینوشندوخوشمیگذرانندوفریادمیزنند:زندهبادادونیایپادشاه!26اما
منوصادوقكاهنوبنایاوسلیمانبهآنجشندعوتنشدهایم!27آیااین
كاربااطالعپادشاهانجامگرفتهاست؟پسچراپادشاهبهمانگفتهاندكهچه

كسیرابهجانشینیخودبرگزیدهاند؟«

داودسلیمانراپادشاهاعالممیکند
28باشنیدناینحرفها،پادشاهدستوردادبتشبعرااحضاركنند.پسبتشبعبه

اتاقبرگشتودرحضورپادشاهایستاد.
29آنگاهپادشاهچنینگفت:»بهخداوندزندهكهمراازتمامخطراتنجات

13:1
1توا9:22

13:1
1توا9:22

20:1
2سمو12:7

20:1
2سمو12:7

25:1
1سمو24:10
2سمو24:24

1پاد9:1

25:1
1سمو24:10
2سمو24:24

1پاد9:1

29:1
2سمو9:4؛20:22

29:1
2سمو9:4؛20:22

اولپادشاهان1 833

13:1کتابمقدساشارهاینمیکندکهداودگفتهباشد 
اماروشن بود، اسرائیلخواهد بعدی پادشاه کهسلیمان

استکهسلیمان،هممنتخبداودبود)17:1و30(وهم
منتخبخدا)1تواریخ9:22(.



داده،قسممیخورمكه30همانطوركهقباًلدرحضورخداوند،خدایاسرائیل
برایتقسمخوردم،امروزكاریمیكنمكهپسرتسلیمانبعدازمنپادشاه

شودوبرتختسلطنتمنبنشیند!«
31آنگاهبتشبعدرحضورپادشاهتعظیمكردوگفت:»پادشاههمیشهزنده

بماند!«
32سپسپادشاهگفت:»صادوقكاهنوناتاننبیوبنایاراپیشمنبیاورید.«
وقتیآنهابهحضورپادشاهشرفیابشدند،33پادشاهبهایشانگفت:»همراه
درباریانمن،سلیمانرابهجیحونببرید.اورابرقاطرمخصوصمنسوار
كنید34وصادوقكاهنوناتاننبیویرادرآنشهربعنوانپادشاهاسرائیل
تدهینكنند.بعدشیپورهارابهصدادرآوریدوباصدایبلندبگویید:زندهباد
سلیمانپادشاه!35سپسسلیمانراهمراهخودبهاینجابرگردانیدواورابهنام
پادشاهجدیدبرتختسلطنتمنبنشانید،چونمنویرارهبرقوماسرائیل

ویهوداتعیینكردهام.«
ما به كار این برای خدایت خداوند، میكنیم. »اطاعت داد: جواب 36بنایا
توفیقدهد.37همانطوركهخداوندباتوبودهاست،باسلیمانپادشاههمباشد

وسلطنتاوراازسلطنتتوشكوهمندتركند.«
38پسصادوقكاهن،ناتاننبیوبنایابامحافظاندربار،سلیمانرابرقاطر
داودپادشاهسواركردندوبهجیحونبردند.39درآنجاصادوقكاهن،ظرف
روغنمقدسراكهازخیمةعبادتآوردهبود،گرفتهوروغنآنرابر
سرسلیمانریخته،اوراتدهیننمود.بعدشیپورهارانواختندوتماممردم
فریادبرآوردند:»زندهبادسلیمانپادشاه!«40سپسهمهباهمشادیكنانبه
اورشلیمبرگشتند.صدایسازوآوازآنهاچنانبلندبودكهزمینزیرپایشان

میلرزید!
به سروصدا این كه میشدند نزدیک جشن آخر به مهمانانش و 41ادونیا
گوششانرسید.وقتییوآبصدایشیپورهاراشنیدپرسید:»چهخبراست؟

اینچهغوغاییاستكهدرشهربرپاشده؟«

32:1
2سمو19:19

32:1
2سمو19:19

34:1
1سمو1:10؛3:16و12

2سمو10:15
2پاد13:9؛13:11و14

34:1
1سمو1:10؛3:16و12

2سمو10:15
2پاد13:9؛13:11و14

37:1
یوش17،5:1
1سمو13:20
1توا20:28

37:1
یوش17،5:1
1سمو13:20
1توا20:28

39:1
1سمو13،3:16

1پاد34:1
1توا39:16؛22:29

39:1
1سمو13،3:16

1پاد34:1
1توا39:16؛22:29

40:1
1سمو15:11

2پاد13:11و14

40:1
1سمو15:11

2پاد13:11و14
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مورد  چندان قاطر نقش ما روزگار در گرچه  33:1
ارزشی با حیوانات داود زمان در آنها اما نیست، توجه
بودندوثروتمندانوقدرتمندانبرآنهاسوارمیشدند.
بهعنواننشانهایمبنیبرانتخابسلیمانبهپادشاهی،قاطر
مخصوصداودرابهاودادندتابرآنسوارشود.سوار
شدنبرقاطِرپادشاه،افتخاریدرستبهاندازهسوارشدن

درلیموزینسلطنتیامروزیداشت.
39:1ازروغنمقدسعالوهبرمواقعتقدیماشیاءخاصی
بهخدا،برایتدهینپادشاهاناسرائیلهماستفادهمیشد.

خیمهعبادتکهروغنمقدسدرآنجانگهداریمیشد،
احتمااًلخیمهایبودکهداودبرایحفاظتازصندوقعهد
برپاکردهبود)2سموئیل17:6(.اینخیمه،آنخیمهای
نبودکهموسیدربیابانساختهبود؛خیمهمزبورهنوزدر
جبعونبود)برایجزئیاتبیشترمراجعهکنیدبهتوضیحات
از استفاده نحوه و تهیه طرز .)1:7 1سموئیل به مربوط
روغنمقدسدرخروج22:30ـ33شرحدادهشدهاست.
برایکسباطالعاتبیشتردربارهتدهین،مراجعهکنیدبه

توضیحاتمربوطبه1سموئیل1:10و13:16.



42حرفاوهنوزتمامنشدهبودكهیوناتانپسرابیاتاركاهنازراهرسید.

ادونیابهاوگفت:»داخلشو!توجوانخوبیهستیوحتمًاخبریخوش
برایمآوردهای!«

43یوناتانگفت:»آقایماداودپادشاه،سلیمانراجانشینخودكردهاست!
44و45اوسلیمانرابرقاطرمخصوصخودسواركرده،همراهصادوقكاهن،
ناتان، بهجیحونفرستادهاست.صادوقو بنایاوگاردسلطنتی نبی، ناتان
بعنوانپادشاهجدیدتدهینكردهاند!اینکآنهابرگشتهاندواز سلیمانرا
از اینهلهلةشادی اینجهتتمامشهرجشنگرفتهاندوشادیمیكنند.
خوشحالیمردماست!46سلیمانبرتختسلطنتنشستهاست47ودرباریان
برایعرضتبریکنزدداودپادشاهمیروندومیگویند:خدایتوسلیمان
رامشهورترازتوبگرداندوسلطنتاورابزرگتروباشكوهترازسلطنتتو
بسازد؛وداودپادشاهنیزدربسترخودسجدهكرده48بهدعاهایخیرایشان
اینطورجوابمیدهد:سپاسبرخداوند،خدایاسرائیلكهبهمنطولعمر
دادهاستتاباچشمانخودببینمكهخداپسرمرابرگزیدهاستتابرتخت

سلطنتمنبنشیندوبجایمنپادشاهشود!«
49ادونیاومهماناناووقتیاینخبرراشنیدند،ترسیدندوپابهفرارگذاشتند.
50ادونیاازترسسلیمانبهخیمةعبادتپناهبردودرپایقربانگاهبستنشست.
51بهسلیمانخبردادندكهادونیاازترساوبهعبادتگاهپناهبردهودرآنجابست

نشستهومیگوید:»سلیمانبرایمنقسمبخوردكهمرانخواهدكشت.«
52سلیمانگفت:»اگرادونیارفتارخودراعوضكند،بااوكاریندارم؛در

غیراینصورتسزایاومرگاست.«

42:1
2سمو27:18

42:1
2سمو27:18

48:1
2سمو12:7

1پاد6:3

48:1
2سمو12:7

1پاد6:3

49:1
1پاد28:2

49:1
1پاد28:2
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49:1و50بعضیاوقاتقبلازآنکهکسیحاضرشود 
دستازنقشههایشبردارد،بهداممیافتد.وقتیادونیا
پیبردکهنقشههایشبرمالشده،ازترسفرارکردودر
پایقربانگاهکهبزرگترینمظهررحمتوبخششخدا
بود،بستنشست.بااینحال،اوبعدازآنکهنقشههای
خیانتکارانهاشفاششد،بهآنجارفت.اگرادونیاهمان
اولخواستخداراموردتوجهقرارمیداد،مانعوقوع
اینگرفتاریمیشد.صبرنکنیدتافاجعهایبهبارآوریدو
بعدبهخداپناهببرید؛چقدرخوباستکهقبلازانجام

عملیبد،هدایتخدارابطلبید.
49:1ـ51همادونیاوهمسردارش،یوآب،فکرکردند
کهباچسبیدنبهپایقربانگاهکهدرصحنخیمهقرار
داشتورویآنقربانیسوختنیتقدیممیشد،درامان
بودندکهتحتمحافظتخدا امیدوار خواهندبود.آنها
خواهندبود.سلیمانقبولکردکهموقتًاحکماعدامادونیا

رالغوکند،امابعددستوردادیوآبرادرستدرکنار
مناسبی مجازات،کیفر این )28:2ـ34(. بکشند قربانگاه
برایقاتلبیرحمیهمچونیوآببود)خروج14:21(.
52:1و53درحالیکهادونیانگرانجانشبودوانتظار
سختترینمجازاترامیکشید،سلیمانبهسادگیخطای
برادرشرانادیدهگرفتواورابهخانهاشفرستاد.سلیمان
بهعنوانپادشاهجدید،اینقدرتواختیارراداشتکه
رقیبانخودرابکشد،کاریکهادونیادرصورتبهنتیجه
سلیمانطوریعملکرد اما توطئهاشمیکرد. رسیدن
این به و کند، اثبات را چیزی ندارد نیازی گویی که
اوقات بعضی داد. نشان را خود قدرت و اقتدار شکل
چشمپوشیازانتقامشخصی،قدرتیبیشازانتقامجویی
افسارگسیختهرانشانمیدهد.تالشبرایاثباتقدرتو
اقتداراغلبفقطنشانهترسوعدماطمینانبهتواناییهای

فردیاست.



53سپسسلیمانكسیرافرستادتاادونیاراازعبادتگاهبیرونبیاورد.ادونیا
آمدودرحضورسلیمانپادشاهتعظیمكرد.سلیمانبهاوگفت:»میتوانیبه

خانهاتبرگردی!«

وصیتداودبهسلیمان

وقتوفاتداودپادشاهنزدیکمیشد،پسبهپسرشسلیماناینطور2
وصیتكرد:

از همواره 3و باش شجاع و قوی تو است. نمانده باقی عمرم از 2»چیزی
قوانینشكهدر احكامو تمام به پیرویكنو فرمانهایخداوند،خدایت
شریعتموسینوشتهشدهاندعملنماتابههركاریدستمیزنیوبههر
جاییكهمیرویكامیابشوی.4اگرچنینكنی،آنگاهخداوندبهوعدهای
كهبهمندادهوفاخواهدكرد.خداوندفرمودهاست:اگرنسلتوباتمام
وجوداحكاممراحفظكنندونسبتبهمنوفاداربمانند،همیشهیكیازایشان

برمملكتاسرائیلسلطنتخواهدكرد.
5»درضمنتومیدانیكهیوآبچهبرسرمنآوردوچطوردوسردارمرا
یعنیابنیروعماساراكشتودستخودرابهخوناینبیگناهانآلودهكرد.
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3:2و4داودبرایحفظحکومتیکهخداوعدهاشرابهاو
بود،مؤکدًابهسلیمانگفتکهبایدخداواحکامشرادر
مرکززندگیشخصیوحکومتیقراردهد)2سموئیل7(.
اینوعدهخدادوقسمتداشت:یکقسمتآنشرطی
بودوبهزندگیپادشاهوقتبستگیداشت.قسمتدیگر

غیرشرطیبود.
زمانی تنها داود نسل که بود این خدا شرطی وعده
احترام خدا به که کرد خواهند احراز را پادشاهی مقام
بگذارندوازاواطاعتکنند.هنگامیکهاعقابداوداز

اینکارکوتاهیکردند،تاجوتختراازدستدادند
)2پادشاهان25(.وعدهغیرشرطیخدااینبودکهدودمان
داودتاابدبرقرارخواهدماند.اینقسمتازوعده،باتولد
عیسیمسیحکهازنسلداودونیزپسرجاودانیخدابود،
تحققیافت)رومیان3:1و4(.داودکهزندگیاشدرزمینه
اطاعتکردنازخدانمونهبود،توصیهبسیاربهجاییبه

پسرشکردکهجانشیناوبود.
به رسیدن برای که است مظهرکسانی یوآب  5:2ـ7
قدرت نمیکنند. کوتاهی بیرحمی هیچ از هدفشان

ویژگیهای
داود،سلیمان،و

مسیح

داود
جنگطلب

باایمان

مهربان

مطیعخدا

مطابقدلخدا

بهقومشخدمتکرد

سلیمان
صلحدوست

دربتپرستیافتاد

بهرهکش

نامطیعنسبتبهخدا

دلشپیشپولوثروتبود

برقومشحکومتکرد

مسیح
صلحدوست

امین

مهربان

مطیعخدا

مطابقدلخدا

بهقومشخدمتکرد

داودوسلیماندوتنازمشهورترینپادشاهاندرتاریخاسرائیلبودند.خصوصیاتعیسیمسیح،
پادشاهابدیوکاملراباخصوصیاتداودوسلیمانمقایسهکنید.



یوآبوانمودكردكهآنهارادرجنگكشتهولیحقیقتایناستكهدر
زمانصلحایشانراكشتهبود.6تویکمردداناهستیومیدانیچهبایدكرد
تااوكشتهشود.7اماباپسرانبرزالئیجلعادیبامحبترفتاركنوبگذار
همیشهازسفرةشاهانةتونانبخورند.چونوقتیازترسبرادرتابشالومفرار
میكردم،آنهاازمنپذیراییكردند.8شمعیپسرجیرایبنیامینیراهمكهاز
اهالیبحوریماستبهیادداری.وقتیمنبهمحنایممیرفتماوبهمناهانت
كردوناسزاگفت.اماوقتیاوبرایاستقبالازمنبهكنارروداردنآمد،من
برایاوبهخداوندقسمخوردمكهاورانكشم؛9ولیتونگذاراوبیسزابماند.

تومردیداناهستیومیدانیچهبایدكردكهاونیزكشتهشود.«
10وقتیداوددرگذشتاورادرشهراورشلیمبهخاکسپردند.11داودچهل
سالبراسرائیلسلطنتنمود.ازاینچهلسال،هفتسالدرشهرحبرون

سلطنتكردوسیوسهسالدراورشلیم.
12سپسسلیمانبجایپدرخودداودبرتختنشستوپایههایسلطنتخود

رااستواركرد.

سلیمانمخالفانراازمیانمیبرد
13یکروزادونیابهدیدنبتشبعمادرسلیمانرفت.بتشبعازاوپرسید:»به

چهقصدیبهاینجاآمدهای؟«
ادونیاگفت:»قصدبدیندارم.14آمدهامتاازتودرخواستیبكنم.«

بتشبعپرسید:»چهمیخواهی؟«
تماممردمهم بودو مالمنشده 15ادونیاگفت:»تومیدانیكهسلطنت
انتظارداشتندكهبعدازپدرم،منبهپادشاهیبرسم؛ولیوضعدگرگونشد
وبرادرمسلیمانبهپادشاهیرسید،چوناینخواستخداوندبود.16اماحال

خواهشیدارموامیدوارمكهاینخواهشمراردنكنی.«
بتشبعپرسید:»چهمیخواهی؟«
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تنهاضابطهاو،وپیروزیدرجنگتنهاقانونشبود.او 
میخواستبرایخودشقدرتداشتهباشدوآنراحفظ
کند.برعکس،برزالئیازکسانیکهبهخداوفادارندو
مطابقمعیارهایاوزندگیمیکنند،حمایتمیکرد.مثاًل،
وقتیجاللومقامبهاوپیشنهادشد،اوباازخودگذشتگی
تقاضاکردآنرابهپسرشبدهند.آیاانگیزهرهبریشما

خدمتبهخداستیاخدمتبهخودتان؟
6:2ـ9داوددرمورددشمنانشتوصیههایبیرحمانهای
به منظور این به را توصیهها این داود سلیمانکرد. به
پادشاهجواندادتااورادرحفظسلطنتشکمککند.

وتوصیههایاوتنهامتوجهدشمنانبیشرمیبودکهبا
مخالفت باخدا برگزیدهخدا، پادشاه با مخالفتکردن
کردهبودند.داودبهطورقانونیازسلیمانمیخواستکه
بهمجازاتیکهمستحقشانهستند،برساند. دشمنانشرا
ناسزاگوییشمعیبهپادشاه،همخالفقانونمدنیبودو

همخالفقانونالهی)خروج28:22(.
یافـت وفـات سالـگی 70 حـدود در داود  10:2
)2سموئیل4:5و5(.برایکسباطالعاتبیشتردرباره
در او زندگی تاریخچه به کنید مراجعه داود، زندگی

1سموئیلفصل17.



چون كن گفتگو پادشاه، سلیماِن برادرم با من طرف »از گفت: 17ادونیا
میدانمهرچهتوازاوبخواهیانجاممیدهد.بهاوبگوكهابیشگشونمیرا

بهمنبهزنیبدهد.«
18بتشبعگفت:»بسیارخوب،مناینخواهشراازاوخواهمكرد.«

19پسبتشبعبههمینمنظورنزدسلیمانپادشاهرفت.وقتیاوداخلشد،پادشاه
بهپیشوازشبرخاستوبهاوتعظیمكردودستوردادتابرایمادرشیک
صندلیمخصوصبیاورندوكنارتختاوبگذارند.پسبتشبعدرطرفراست
سلیمانپادشاهنشست.20آنگاهبتشبعگفت:»منیکخواهشكوچکازتو

دارم؛امیدوارمآنراردنكنی.«
سلیمانگفت:»مادر،خواهشتوچیست؟میدانیكهمنهرگزخواستتو

راردنمیكنم.«
21بتشبعگفت:»خواهشمنایناستكهبگذاریبرادرتادونیاباابیشگ

ازدواجكند.«
22سلیماندرجواببتشبعگفت:»چطوراستهمراهابیشگ،سلطنتراهم
ابیاتاركاهن بهاوبدهم،چوناوبرادربزرگمناست!تااوبایوآبو
رویكاربیایندوقدرتفرمانرواییرابدستبگیرند!«23و24سپسسلیمانبه
خداوندقسمخوردوگفت:»خدامرانابودكنداگرهمینامروزادونیارابه
سبباینتوطئهكهعلیهمنچیدهاستنابودنكنم!بهخداوندزندهكهتخت
وتاجپدرمرابهمنبخشیدهوطبقوعدهاشاینسلطنترانصیبمنكرده

استقسم،كهاورازندهنخواهمگذاشت.«
25پسسلیمانپادشاهبهبنایادستوردادكهادونیارابكشد،واونیزچنینكرد.

برگرد. عناتوت در خود خانة »به گفت: كاهن ابیاتار به پادشاه 26سپس
سزایتونیزمرگاست،ولیمناكنونتورانمیكشم،زیرادرزمانپدرم
مسئولیتنگهداریصندوقعهدخداوندباتوبودوتودرتمامزحماتپدرم
بااوشریکبودی.«27پسسلیمانپادشاه،ابیاتارراازمقامكاهنیبركنار
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22:2عشقادونیاازآنعشقهایینبودکهدرآنبرای 
رسیدنبهمحبوبمانعیوجودداشتهباشد،اگرچهادونیا
احتمااًلامیدواربودکهبتشبعچنینتصوریازدرخواست
اوبکند.ادونیاابیشگرامیخواستچوناوآخرینکنیز
داودبود.همبسترشدنباکنیزپادشاهبرابربودباادعای
تاجوتخت.ابشالومدرشورشعلیهداودهمینکاررا
در سعی ادونیا که میدانست سلیمانخوب بود. کرده

انجامچهکاریدارد.
23:2و24دراینتوطئهعلیهسلیمان،همهدسیسهگران
ازبینرفتند.ادونیاویوآبکشتهشدند،وابیاتارکاهن

با که کردند فکر آنها همه داد. دست از را مقامش
پیماناتحادخودباادونیابهنفوذ،مقام،شهرت،واقتدار
دستخواهندیافت.اماآنهارهبریناتوانوانگیزههایی
نادرستداشتند.پیشازمتحدشدنبادیگران،بهدقت

انگیزههایخودرابررسیکنید.
26:2و27وقتیشائولپادشاههمهکاهنانرادرشهر
نوبقتلعامکرد،ابیاتارکهآنموقعمردجوانیبود،تنها
کسیبودکهجانسالمبدربرد)1سموئیل11:22ـ23(.
بعدهاابیاتاردرزمانفرمانرواییداود،کاهناعظمشدو
درطولحکومتاوبهاووفادارماند.وقتیاوبعدازوفات



نمودهوبدینوسیلههرچهخداونددرشهرشیلوهدربارةفرزندانعیلیفرموده
بود،عملیشد.

28وقتیخبراینوقایعبهگوشیوآبرسید،اوبهخیمةعبادتپناهبردودر
پایقربانگاهبستنشست.)یوآبهرچنددرتوطئةابشالومدستنداشتاما
درتوطئةادونیاشركتكردهبود.(29وقتیبهسلیمانپادشاهخبررسیدكه

یوآببهخیمةعبادتپناهبردهاست،بنایارافرستادتااورابكشد.
30بنایابهخیمةعبادتداخلشدوبهیوآبگفت:»پادشاهدستورمیدهدكه

ازاینجابیرونبیایی.«
یوآبگفت:»بیروننمیآیموهمینجامیمیرم.«

بنایانزدپادشاهبرگشتتاكسبتكلیفكند.
31پادشاهگفت:»همانطوركهمیگوید،عملكن.اورابكشودفنكن.
كشتناو،لكههایخوناشخاصبیگناهیراكهاوریختهاستازدامنمنو
خاندانپدرمپاکمیكند.32اوبدوناطالعپدرم،ابنیرفرماندةسپاهاسرائیل
وعماسافرماندةسپاهیهوداراكهبهترازویبودندكشت.پسخداوندهم
انتقامایندوبیگناهراازاوخواهدگرفت33وخونایشانتابهابدبرگردن
او تخت بر كه را داود نسل خداوند اما بود. خواهد او فرزندان و یوآب

مینشینندتابهابدبركتخواهدداد.«
34پسبنایابهخیمةعبادتبرگشتویوآبراكشت.بعداورادركنار

خانهاشكهدرصحرابوددفنكردند.
35آنگاهپادشاه،بنایارابجاییوآببهفرماندهیسپاهمنصوبكردوصادوق

رابجایابیاتاربهمقامكاهنیگماشت.
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داود،ازادعایغیرقانونیادونیاحمایتکرد)7:1(،سلیمان 
اورامجبورساختکهازسمتکهانتکنارهبگیرد،وبه
اینترتیبپیشگوییموجوددر1سموئیل27:2ـ36تحقق
یافتکهبهموجبآنفرزندانعیلیدرخدمتکهانت

نخواهندماند.
28:2برایپیبردنبهعلتبستنشستنیوآبدرپای

قربانگاه،مراجعهکنیدبه49:1ـ51.
31:2یوآبدرسمتسردارداود،زندگیاشرادرتالش
برایحفظموقعیتشگذراندهبود.داوددوبارکوشیدکس
دیگریراجایگزیناوکند،اماهردوباریوآبرقیبانش
راپیشازآنکهبتوانندفرماندهیرابهدستبگیرند،بهطرز
ناجوانمردانهایکشت)2سموئیل12:3ـ30؛13:19ـ10:20(.
ازآنجاکهیوآبدرخدمتداودبود،نهایتًاداودمسؤول
بهخاطر اما میآمد. حساب به بیرحمانه مرگهای این
بهتوضیحاتمربوط نظامی)نگاهکنید دالیلسیاسیو

به2سموئیل39:3(،داودتصمیمگرفتیوآبراآشکارا
مجازاتنکند.درعوضاوشخصًایوآبوخانوادهاشرا
نفرینکرد)2سموئیل39،29:3(.سلیمانبامجازاتکردن
یوآب،علنًااعالمکردکهداودنقشیدرجنایاتیوآب

نداشتهاست،وبهاینشکلمقصرواقعیرامعرفیکرد.
35:2ابیاتارکهکاهناعظمویوآبکهفرماندهسپاه
بود،دوشخصیتکلیدیدرپادشاهیداودبودند.اماوقتی
آنهاعلیهسلیمانباهمهمدستشدند،سلیمانصادوقو
نسل از بهکارگمارد.صادوقکه آنها بهجای را بنایا
هارونبود،طیفرمانرواییداودکاهنیصاحبنامبود.
اومسؤولصندوقعهدشد)2سموئیل24:15(.ازطرف
دیگر،اوبعدازوفاتداود،بهسلیمانوفادارماند.فرزندان
بنایا بودند. خانهخدا،سرپرستآن ویرانی زمان تا او
برایمدتییکیازمردانقدرتمند)2سموئیل20:23ـ23(

وفرماندهمحافظانداودبود.



36سپسپادشاه،شمعیرااحضاركرد.وقتیشمعیآمد،پادشاهبهاوگفت:
»خانهایبرایخوددراورشلیمبسازوازاورشلیمخارجنشو.37اگرشهررا
ترکكنیوازرودقدرونبگذری،بدانكهكشتهخواهیشدوخونتبه

گردنخودتخواهدبود.«
38شمعیعرضكرد:»هرچهبگوییداطاعتمیكنم.«پسدراورشلیمماند

ومدتهاازشهربیروننرفت.
39ولیبعدازسهسال،دونفرازغالمانشمعیپیشاخیش،پادشاهَجتفرار
كردند.وقتیبهشمعیخبردادندكهغالمانشدرجتهستند،40اواالغخود
راآمادهكرده،بهجتنزداخیشرفت.اوغالمانشرادرآنجایافتوآنها
اورشلیم از پادشاهوقتیشنیدكهشمعی بازآورد.41سلیمان اورشلیم به را
بهجترفتهوبرگشتهاست،42اورااحضاركردوگفت:»مگرتورابه
خداوندقسمندادموبهتأكیدنگفتمكهاگرازاورشلیمبیرونبرویتورا
میكشم؟مگرتونگفتیهرچهبگوییداطاعتمیكنم؟43پسچراقولخود
راشكستیودستورمرااطاعتنكردی؟44توخوبمیدانیچهبدیهایی
درحقپدرمداودپادشاهكردی.پسامروزخداوندتورابهسزایاعمالت
رساندهاست.45اماخداوندبهمنبركتخواهددادوسلطنتداودراتاابد

پایدارخواهدساخت.«
این به راكشت. او و برد بیرون را بنایاشمعی پادشاه، فرمان به 46آنگاه

ترتیب،سلطنتسلیمانبرقرارماند.

2ـحکمتسلیمان

بههمسری3 اورا پیماندوستیبسته،دختر بافرعونمصر سلیمان
نیزخانه بنایكاخسلطنتیخودو تا بهشهرداودآورد گرفتو
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را وشمعی یوآب، ادونیا، اعدام دستور سلیمان  46:2
صادرکرد،ابیاتارراواداشتتاازخدمتکهانتبیرون
برود،وبعدافرادجدیدیرابهجایآنهامنصوبکرد.
را داد،وسلطنتخود انجام بهسرعت را اینکارها او
استوارساخت.سلیمانبااجرایعدالتوبرطرفکردن
نقایصیکهمیتوانستبراستحکامپادشاهیاشدرآینده
اثربگذارد،صلحراترویجکردنهخونریزیرا.اوازدو
جهتمردصلحبود:بهجنگنرفت،وبهشورشداخلی

پایانداد.
1:3ازدواجبینخانوادههایسلطنتیدرزمانباستاندر
خاورمیانهامریمعمولبود،زیرااینکاربهبرقراریصلح
کمکمیکرد.باآنکهپیوندهایزناشوییسلیمانباعث

دوستیبااقوامهمسایهگردید،امامقدماتسقوطشرا
نیزفراهمآورد.اینروابطمجراییشدبرایهجومعقاید
زنان اسرائیل. سرزمین به بتپرستی رسوم و آداب و
اورشلیمآوردند به باخود را بیگانهسلیمانبتهایشان
وعاقبتاوراازراهخداییگانهمنحرفکردندوبه

بتپرستیکشاندند)1:11ـ8(.
بهمنظورگسترش مذهبی تفاوتهای رساندن بهحداقل
روابطدوستانه،کارآسانیاست،اماتفاوتهایکوچک
میتوانداثربزرگیبرروابطبگذارد.خدامعیارهاییبهما
میدهدکهبایددرتمامروابطخود،ازجملهازدواج،از
آنهاپیرویکنیم.اگرارادهخدارادنبالکنیم،ازهدف

واقعیخودمنحرفنخواهیمشد.
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حکمتفقطزمانیتأثیرگذاراستکهبهکاربردهشود.سلیماناینبصیرتراداشتکهزودبه
نیازخودبهحکمتپیببرد.امازمانیکهازخداخواستکهبرایادارهحکومتشبهاوحکمت
دهد،راهوروشیرادرپیشگرفتهبودکهحکمتشرابرایزندگیخودشبیفایدهمیساخت؛او
باازدواجبادخترفرعونبامصرهمپیمانشد.دخترفوعوناولینزنازصدهازنسلیمانبودکه
بهدالیلمشابهیباآنهاازدواجکرد.بااینکار،سلیماننهتنهابرخالفآخرینسخنانپدرش،
بلکههمچنینبرخالففرامینمستقیمخداعملکرد.عملکرداوبهمایادآوریمیکندکهاطالع

ازکاردرستچقدرآساناست،اماعملکردنبهآنچهدشوار.
اشتباه نداشت امکان که نبود معنا آن به یعنیحکمت، سلیمان، به خدا هدیه که است واضح
کند.اوبهعنوانپادشاهقومبرگزیدهخدا،فرصتهایمهمیدراختیارداشت،امادرکنارآنها،
اما ببرد، بهره فرصتها از داشت دوست سلیمان بود؛ او گردن به هم بزرگی مسؤولیتهای
سازندهخانهخداوکاخهایعظیمشهرت بهعنوان او اگرچه بگیرد. نادیده را مسؤولیتخود
مثبتیافت،اماشهرتمنفیاشاینبودکهازمردممالیاتسنگینیمیگرفتوازایشانبیگاری
میکشید.میهمانانیازسرزمینهایبیگانهودوربرایتحسینوتمجیداینپادشاهحکیمبهاسرائیل

میآمدند،درحالیکهقومخودشبهتدریجبااوبیگانهمیشدند.
دربارهدههآخرسلطنتسلیماندرکتابمقدسچیززیادینوشتهنشدهاست.احتمااًلکتابجامعه
آخریننگرشهایسلیمانرانسبتبهزندگیثبتکردهاست.دراینکتاب،ماباشخصیبرخورد
میکنیمکهطیتجربیاتیتلخبهاوثابتمیشودکهزندگیجداازخدا،بیمعنیوباطلاست.
امنیتورضایتخاطرفقطباداشتِنرابطهشخصیباخدایافتمیشود.رضایتخاطریکهما
درفرصتهاوموفقیتهایاینزندگیمییابیم،موقتیاست.هرچهبیشترگمانکنیمکهآنها
دائمیاند،سریعترازدستمیروند.یقینحاصلکنیدکهبینجستجوبرایدستیافتنبهکامیابی،

وانجاموفادارانهوظایفتان،تعادلبرقرارمیکنید.
نقاطقوتوموفقیتها:

سومینپادشاهاسرائیلووارثبرگزیدهداودبود. *
حکیمترینمردیاستکهتابهحالوجودداشتهاست. *

نویسندهکتابجامعهوغزلغزلها،وبسیاریازامثالوبعضیازمزامیراست. *
خانهخدارادراورشلیمبناکرد. *

سیاستمدار،سوداگر،کلکسیونر،وطرفدارهنربود. *
نقاطضعفواشتباهات:

باازدواجبازنانبتپرست،پیمانهایبسیاریبابیگانگانبست. *
بهزنانشاجازهدادتابروفاداریاوبهخدااثربگذارند. *

مالیاتزیادیازقومشمیگرفتوآنهارابهبیگاریوکارسختوامیداشت. *
درسهاییاززندگیاو:

زندگیبیثمرشخصیمیتواندکارآییدرامررهبریراخنثیسازد. *
سلیماندراطاعتکردنازخداقصورورزید،امادرستوبهرانیاموخت،مگردراواخرعمر. *

آگاهیازاینکهانجامچهکارهاییازماانتظارمیرودبیمعنیاست،مگراینکهبهانجامآنها *
کمرببندیم.

آمارحیاتی
اهل:اورشلیم *

شغل:پادشاهاسرائیل *
خویشاوندان:پدر:داود.مادر:بتشبع.برادران:ابشالوم،ادونیا.خواهر:تامار.فرزند:رحبعام *

آیهکلیدی:
»سپسگفتم:آیااینهمانگناهینیستکهسلیمانپادشاهمرتکبشد؟سلیماندرمیانپادشاهان
دنیانظیرنداشت.خدااورادوستمیداشتواوراپادشاهتماماسرائیلساخت؛ولیباوجوداین،

همسرانبیگانهسلیمان،اورابهبتپرستیکشانیدند«)نحمیا26:13(.
1پادشاهان43:11نقلشدهاست.ازاودر1تواریخفصلهای28و29؛ ماجرایسلیماندر2سموئیل24:12ـ

2تواریخفصلهای1ـ9؛نحمیا26:13؛مزمور72؛ومتی29:6؛42:12همنامبردهشدهاست.
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به اسرائیل قوم زمان، آن 2در كند. تمام را اورشلیم شهر دیوار و خداوند
باالیتپههامیرفتندورویقربانگاههایآنجاقربانیمیكردند،چونهنوز
خانةخداوندساختهنشدهبود.3سلیمانخداوندرادوستمیداشتومطابق
دستوراتپدرخودعملمیكردولیاوهمبهباالیتپههامیرفتودرآنجا

قربانیمیكردوبخورمیسوزانید.

سلیمانطلبحکمتمیکند
4یكبارسلیمانبرایقربانیكردنبهجبعونرفت.معروفترینقربانگاهدر
آنجاقرارداشتواوهزارگاووگوسفنددرآنمحلقربانیكرد.5آنشبدر
جبعونخداونددرعالمخواببهاوظاهرشدوفرمود:»ازمنچهمیخواهی

تابهتوبدهم؟«
6سلیمانگفت:»توبهپدرمداودبسیارمحبتنشاندادیچوناونسبتبه
توصادقوامینبودوقلبپاكیداشت.بهاوپسریبخشیدیكهامروز
برتختشنشستهاست.بااینكار،لطفخودرادرحقاوكاملكردی!
رسانیدهای، پادشاهی به داود پدرم بجای مرا تو من، خدای خداوند، 7ای
بسیاركوچکوبیتجربه برایرهبرییکقوم، درحالیكهمنخودرا
میدانم.8حالكهرهبریقومبرگزیدةتوبااینهمهجمعیتبیشماربعهدة
مناست،9بهمنحكمتعطاكنتابتوانمنیکوبدراتشخیصبدهمو
باعدالتبرمردمحكومتكنم؛وگرنهچطورمیتوانماینقومبزرگرا

ادارهكنم؟«
10خداونددرخواستسلیمانرابسیارپسندیدوخشنودشدكهسلیمانازاو
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یعقو5:1

9:3
2سمو17:14
1پاد12:3و13

2توا10:1
امث3:2ـ9،5

یعقو5:1

842 اولپادشاهان3

2:3و3مطابققانونخدا،اسرائیلیهافقطمیتوانستنددر 
مکانهایخاصیقربانیتقدیمکنند)تثنیه13:12و14(.
اینقانونبرایآنبودکهمانعشودکهمردمازخود
روشهایعبادتیابداعکنندوبهآدابورسومبتپرستی
از بسیاری اما بدهند. نفوذ اجازه خود عبادتهای در
اطراف تپههای در پادشاه، سلیمان جمله از اسرائیلیها،
قربانیمیگذراندند.سلیمانخدارادوستداشت،امااین
عملاوگناهبود.اینطرزگذراندنقربانیایجابمیکرد
کهقربانیهابدوننظارتدقیقکاهنانوخادمینوفادار
بهخداتقدیمشود،وراهیمیگشودبرایمرتبطساختِن

اینقربانیهابهتعالیمخرافاتیوشیطانی.
6:3ـ9وقتیبهسلیماناینفرصتدادهشدکهازهمه
مواهبولذاتدنیابرخوردارشود،اوتقاضایحکمت
کردتابتواندرهبریخوبباشدوتصمیماتدرستاتخاذ
کند.مانیزمیتوانیمهمینحکمتراازخداطلبکنیم

)یعقوب5:1(.توجهکنیدکهسلیمانبرایعملیکردن
وظیفهاش،تقاضایحکمتکرد.اوازخدانخواستکه
وظیفهاشرابهجایاوانجامدهد.مانبایدازخدابخواهیم
کهکاریراکهاومیخواهدازطریقمابهانجامبرساند،
ما به که بخواهیم خدا از باید ما دهد. انجام ما بهجای
ما به و دهیم انجام کاری چه بفهمیم تا بدهد حکمت

شهامتدهدکهآنکاررابهکمالبرسانیم.
10:3سلیمانحکمتزیادیازخدادریافتکرد،اما
به زندگی، زمینههای تمام در اینحکمت بهکارگیری
خوِداوبستگیداشت.اوظاهرًادرحکومتکردنبرقوم
حکیمبود،امانهدرادارهخانوادهخود.حکمتهمقوه
تشخیصدرشناختبهترینکاراست،وهمقابلیتعمل
کردنبراساسآنشناخت.باآنکهسلیماندرتمامطول
زندگیاشحکیمباقیماند،اماهمیشهازرویحکمتش

عملنمیکرد.



حكمتخواستهاست.11پسبهسلیمانفرمود:»چونتوحكمتخواستیتا
باعدالتحكومتكنیوعمرطوالنییاثروتفراوانبرایخودویامرگ
دشمنانتراازمننخواستی،12پسهرچهطلبكردیبهتومیدهم.منبه
توفهموحكمتیمیبخشمكهتاكنونبهكسیندادهامونخواهمداد.13در
ضمنچیزهاییراهمكهنخواستیبهتومیدهم،یعنیثروتوافتخاررا،
بطوریكهدرطولزندگیاتهیچپادشاهیبهپایتونخواهدرسید.14اگر
مثلپدرتداودازمناطاعتكنیودستوراتمراپیروینماییآنگاهعمر

طوالنینیزبهتوخواهمبخشید!«
15وقتیسلیمانبیدارشدفهمیدكهخدادرخواببااوسخنگفتهاست.پس
بهاورشلیمرفتوبهخیمةعبادتواردشده،دربرابرصندوقعهدخداوند
ایستادوقربانیهایسوختنیوسالمتیبهخداوندتقدیمكرد.سپسبرایتمام

درباریانخود،ضیافتیبزرگترتیبداد.

سلیمانحکمتیعظیمازخودنشانمیدهد
16چندیبعددوفاحشهبرایحلاختالفخودبهحضورپادشاهآمدند.17یكی

ازآنانگفت:»ایپادشاه،مادونفردریکخانهزندگیمیكنیم.چندی
قبلمنفرزندیبهدنیاآوردم.18سهروزبعدازمن،اینزنهمفرزندیزایید.
كسیجزمادرآنخانهنبود.19یکشبكهاوخواببود،رویبچهاش
افتادوبچهاشخفهشد!20نصفشبوقتیمندرخواببودم،اوبرخاستو
پسرمراازكنارمبرداشتوپیشخودشبردوبچةمردةخودرادربغلمن
گذاشت.21صبحزودكهبرخاستمبچهامراشیربدهمدیدممردهاست.وقتیبا

دقتبهاونگاهكردممتوجهشدمكهآنكودکپسرمننیست.«
22زندومحرفاوراقطعكردوگفت:»اینطورنیست،بچةمردهمالاوست

واینكهزندهاستپسرمناست.«
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ثروت،  نه خواست حکمت خدا از سلیمان  11:3ـ14
اماخدابهاوثروتوعمرطوالنینیزعطافرمود.اگر
چهخدابهکسانیکهازاوپیرویمیکنند،وعدهثروت
اولویت رادر او معیارهای اگرملکوتو اما نمیدهد،
بهما زندگیخودقراردهیم،هرچهراکهالزمداریم
به صدد در اگر 31:6ـ33(. )متی داشت خواهد ارزانی
دستآوردنثروتباشید،هیچگاهبهرضایتنخواهید
رسید،چونحتیاگربهثروتیکهدرآرزویآنبودید
خواهید آن از بیشتر چیزی آرزوی در هم باز برسید،
بود.امااگرخداوکاراورادراولویتقراردهید،او

عمیقتریننیازهایشمارابرآوردهخواهدکرد.

12:3سلیمانبرایحکمتدعاکرد،وخداحکمتیبهاو
دادفراترازهمهمعاصرینوآیندگاناو.درامثال1:1ـ9،
تعریفسلیمانراازحکمتمیخوانیم:»اعتمادبهخدا
انساندیگریحکمتسلیمانرا او.«هیچ به احترام و
نداشتهاست،امابسیاریدرسرتاسرعمرخودازسلیمان
بهخداوفادارتربودهاند.ازسلیمانبهخاطرحکمتشنام
بردهمیشود،نهبهخاطروفاداریاشبهخدا.مابهحکمت
خدا با مداوم رابطهای به آن از بیش اما داریم، احتیاج
هرکسی داریم. احتیاج است، تمامیحکمت منبع که
این اماهمه نیست، ازچنینحکمتفراوانیبرخوردار

فرصترادارندکهبهخداوفادارباشند.



زناولیگفت:»نه،آنكهمردهاستمالتواستواینكهزندهاستمالمن
است.«ودرحضورپادشاهبهمجادلهپرداختند.

23پسپادشاهگفت:»بگذاریدببینمحقباكیست.هردوشمامیگویید:بچة
زندهمالمناست،وهردوهممیگویید:بچةمردهمالمننیست!«

24سپسپادشاهدستوردادشمشیریبیاورند.پسیکشمشیرآوردند.25آنگاه
نصف یک كدام هر به و كنید نصف دو را زنده »طفل فرمود: سلیمان

بدهید!«
26زنیكهمادرواقعیبچهبوددلشبرپسرشسوختوبهپادشاهالتماس

كردهگفت:»ایپادشاهبچهرانكشید.اورابهاینزنبدهید!«
ولیزندیگرگفت:»نه،بگذاراوراتقسیمكنندتانهمالمنباشدونه

مالتو!«
27آنگاهپادشاهفرمود:»بچهرانكشید!اورابهاینزنبدهیدكهنمیخواهد

بچهكشتهشود؛چونمادرشهمینزناست!«
28اینخبربسرعتدرسراسراسرائیلپیچیدوتماممردمفهمیدندكهخدا
بهسلیمانحكمتبخشیدهتابتواندعادالنهداوریكند.پسبرایاواحترام

زیادیقایلشدند.

مقاماتدربارسلیمان

سلیمانپادشاهبرتماماسرائیلحكومتمیكردومقاماتدرباراو4
عبارتبودنداز:

عزریا)پسرصادوق(،رئیسكاهنان؛
الیحورفواخیا)پسرانشیشه(،منشی؛
یهوشافات)پسراخیلود(،وقایعنگار؛
بنایا)پسریهویاداع(،فرماندةسپاه؛

صادوقوابیاتار،كاهن؛
عزریا)پسرناتان(،سرپرستحاكمان؛

زابود)پسرناتان(،كاهنومشاورپادشاه؛
اخیشار،سرپرستاموردربار؛

ادونیرام)پسرعبدا(سرپرستكارهایاجباری.
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1:4سلیمانسازماندهیبسیارخوبیداشت:11وزیر 
)مقامدرباری(،12حاکمنواحی)هریکبراییکی
ازدوازدهقبیله(،ویکحاکمکل.هرفردمسؤولیت
این میکرد. اداره را منطقهای یا داشت ویژهای
بود: ضروری دولت کارآیی حفظ برای تشکیالت

اینسازماندهیاقدامحکیمانهمردیحکیمبود.کسی
است. خوبی مباشر میکند، خوبی سازماندهی که
سازماندهیخوببهمردمکمکمیکندکههماهنگ
باهمکارکنندوتضمینمیکندکههدفدلخواهبه

دستخواهدآمد.



7سلیماندرتماماسرائیلدوازدهحاكمگماشتهبودوآنهاوظیفهداشتندارزاق
دربارراتهیهكنند.هریکازایشان،یکماهدرسالمسئولتداركاتدربار

بودند.
8-19ایناستاسامیدوازدهحاكموحوزههایفعالیتآنها:

بنهور،دركوهستانافرایم؛
بندقر،درماقص،شعلبیم،بیتشمس،ایلونوبیتحانان؛

بنحسد،دراربوت،سوكوهوتمامیقلمروحافر؛
بنابیناداب،)كهباتاَفتدخترسلیمانازدواجكردهبود(درتماممنطقةُدر؛

بعنا)پسراخیلود(،درتعنک،مجدو،تمامسرزمیننزدیکبیتشانوصرتان،
جنوبشهریزرعیل،وتاشهرآبلمهولهوشهریقمعام.

در منسی( )پسر یاعیر دهكدههای شامل كه جلعاد راموت در جابر، بن
باشصتشهرحصارداردیگركه باشانمیشد ارجوبدر ناحیه جلعادو

دروازههایشانپشتبندهایمفرغیداشت؛
اخیناداب)پسرعدو(،درمحنایم؛

اخیمعص)كهباباسمتدختردیگرسلیمانازدواجكردهبود(،درنفتالی؛
بعنا)پسرحوشای(،دراشیروبعلوت؛

یهوشافاط)پسرفاروح(،درسرزمینیساكار؛
شمعی)پسرایال(،درسرزمینبنیامین؛

جابر)پسراوری(،درجلعادكهشاملسرزمینهایسیحون،پادشاهاموریهاو
عوج،پادشاهباشانمیشد.

ایندوازدهحاكمزیرنظرحاكمكلقرارداشتند.
حكمتوعظمتسلیمان

فرمانرواییسلیمان
20درآنزماناسرائیلویهوداقومبزرگومرفهوكامیابیبودند.21سلیمان
برتمامسرزمینهایواقعدربینرودفراتوفلسطینكهتاسرحدمصرنیز
میرسیدندسلطنتمیكرد.اقواماینسرزمینهابهاوباجوخراجمیدادندو

درتماممدتعمرشتابعاوبودند.
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امث28:14
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20:4
پیدا12:32
امث28:14
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7:4اغلببهمنظورگرفتنمالیات،سرشماریصورت 
در و بود شده تشکیل قبیله 12 از اسرائیل میگرفت.
زمانسلطنتسلیمان،هرقبیلهموظفبودکهیکماه
درسالمعاشپادشاهراتأمینکند.ازتمامافرادواجد
شرایطبرایپرداختمالیاتدرهرقبیلهسرشماریبه
به و آمدند نبی سموئیل نزد مردم وقتی میآمد. عمل
اوالتماسکردندکهپادشاهیبرآنهابگمارد،سموئیل

ایشانراازمالیاتهایسنگینیکهمیبایستبپردازند،
مطلعکردهبود)1سموئیل11:8ـ18(.

20:4ـ25سلیماندربیشترسالهایسلطنتش،ازحکمت
خودبهخوبیاستفادهکرد،زیراطالبخدابود.ثمراتاین
حکمت،صلح،امنیت،ورفاهقومبود.عصرسلیمانرااغلب
کمالمطلوبیازثمرهاتحادهرقومیبهشمارمیآورند،کمال

مطلوبیکهبااعتمادبهخداواطاعتازاوحاصلمیشود.



22ارزاقروزانةدربارعبارتبوداز:حدودپنجتنآردودهتنبلغور،23ده
گاوازطویله،بیستگاوازچراگاه،صدگوسفندونیزغزال،آهو،گوزن

وانواعمرغان.
24قلمروسلطنتسلیمانازتفسحتاغزهمیرسیدوتمامممالکغربرود
فراترادربرمیگرفت.تمامپادشاهانغربرودفراتتابعاوبودندواوبا

سرزمینهایهمسایهدرصلحبود.
25مردمیهوداواسرائیلدرطولسلطنتسلیماندركمالآرامشبودندوهر

خانوادهزیردرختانمووانجیرخودآسودهمینشست.
26سلیماندوازدههزاراسبوچهارهزاراصطبلبرایاسبانعرابههایخود

داشت.
27حاكمان،هریکدرماهتعیینشده،ارزاقسلیمانومهماناناورابدونكم

وكسرتهیهمیكردند.28درضمنهریکبهسهمخودبرایاسبانعرابهو
سایراسبانكاهوجوفراهممیساختند.

آوازهحکمتسلیمان
29خدابهسلیمانفهموحكمتبینظیریبخشیدوبصیرتاوبیحدوحصر

بود.30حكمتسلیمانازحكمتدانشمندانمشرقزمینوعلمایمصرهم
زیادتربود.31اوحتیازحكمایمعروفیچونایتانازراحیوپسرانماحول
یعنیحیمانوكلكولوَدرَدعحكیمتربود.سلیماندرمیانتمامممالک
پنجسرود و هزار و مثلگفت هزار 32سه شد. معروف زمانخود دنیای
اطالع ماهیان و خزندگان و پرندگان و حیوانات دربارة 33سلیمان نوشت.
كافیداشت،اوهمچنینتمامگیاهانراازدرختانسروگرفتهتابوتههای
آنها دربارة و میشناخت میرویند، دیوارها شكاف در كه زوفا كوچک

24:4
1پاد4:5
1توا9:22

24:4
1پاد4:5
1توا9:22

25:4
اش18:60
ار5:23و6
میکا4:4
زکر10:3

25:4
اش18:60
ار5:23و6
میکا4:4
زکر10:3

26:4
1پاد26:10
2توا14:1

26:4
1پاد26:10
2توا14:1

29:4
1پاد28،9:3

29:4
1پاد28،9:3

30:4
اش11:19
اعما22:7

30:4
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قلمروحکومتسلیمان
امتداد مصر مرزهای تا شمال در فرات رود از سلیمان قلمروحکومت
مییافت.سرتاسراینقلمروتحتحکومتاوقرارداشتودرصلحو

آرامشبسرمیبرد.

32:4کتابامثالبسیاریازاینسههزارمثلحکیمانه
سلیماندرکتابمقدس نوشتههای دارد.سایر بر رادر
ازاینقراراست:مزمور72و127وکتابهایجامعهو

غزلغزلها.
2:5و3وقتیداودپیشنهادساختنمعبدرابهخداداد،
خداازطریقناتاننبیجوابمنفیبهاوداد)2سموئیل
1:7ـ17(.خدامیخواستفردیمصلحخانهدعایاورا

بسازد،نهفردیجنگجو)1تواریخ2:28و3(.
8:5سلیمانازحیرامخواستکهچوبسرووصنوبر
بهمنظورساختنخانهخدا)معبد(بفرستد،چوناومیدانست
کهاینچوبهایگرانبهابهترینچوببرایبنایعمارت
در و محکم، بسیار رگهدرشت، چوبها، این میباشند.
مقابلپوسیدگیمقاومبودند.ازطرفیزیبابودندوبوی

اورشلیم

س
دریایسرخخلیجفار

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه رودفرات
روددجله

فلسطین

فنیقیه مملکت
سلیمان

مصـر



سخنمیگفت.34پادشاهانسراسرجهانكهآوازةحكمتاوراشنیدهبودند
نمایندگانیبهدرباراومیفرستادندتاازحكمتشبرخوردارشوند.

3ـسلیمانخانهخدارابنامیکند
آمادگیبرایساختنخانهخدا

حیرام،پادشاهصور،كهدرزمانداودپادشاهدوستاوبود،وقتیشنید5
كهسلیمان،پسرداود،جانشینپدرششدهاستچندسفیربهدرباراو
فرستاد.2سلیماننیزمتقاباًلقاصدانیبااینپیامنزدحیرامفرستاد:3»تومیدانی
كهپدرمداودبخاطرجنگهایپیدرپینتوانستخانهایبرایعبادتخداوند،
خدایخودبسازد.اومنتظربودكهخداونداورابردشمنانشپیروزگرداند.
4امااینکخداوند،خدایمدراسرائیلصلحوامنیتبرقراركردهاستومن
دشمنیندارمتابهمنحملهكند.5خداوندبهپدرموعدهفرمود:پسرتكه
بجایتوبرتختسلطنتمینشیند،برایمنخانهایخواهدساخت.حالدر
نظردارمبرایعبادتخداوند،خدایمخانهایبسازم.6آنچهازتومیخواهماین
استكهچوبُبرانخودرابهكوههایلبنانبفرستیتاازدرختانسروبرایم
الوارتهیهكنند.منهمافرادمرابهآنجاروانهمیكنمتادوشبدوشآنهاكار
كنند.مزدكارگرانتوراهمهرقدرتعیینكنیمیپردازم.چونهمانطوركه
میدانیدراسرائیلهیچكسبخوبیصیدونیهادربریدندرختماهرنیست!«
7حیرامازاینپیامسلیمانبسیارخوشحالشدوگفت:»سپاسبرخداوندكه

بهداودپسرحكیمیدادهاستتابرمملكتبزرگاسرائیلسلطنتكند.«
8آنگاهاینپیامرابرایسلیمانفرستاد:»پیغامترادریافتكردموخواهش
تورادربارةتهیةالواردرختسرووصنوبربجامیآورم.9افرادمالواررااز
كوههایلبنانبهساحلدریامیآورند.سپسآنهارابهممیبندندوبهآب
میاندازندتاازكناردریابطورشناورحركتكنندوبهنقطهایكهمیخواهی
برسند.درآنجاافرادمنچوبهاراازهمبازمیكنندوتحویلمیدهند.تونیز

میتوانیدرعوض،برایخاندانسلطنتیمنآذوقهبفرستی.«
10بهاینترتیب،حیرامچوبسرووصنوبرموردنیازسلیمانرافراهمكرد،
11وبجایآن،سلیمانهرسالدوهزارتنگندموچهارصدهزارلیترروغن

زیتونخالصبرایحیراممیفرستاد.
12بینحیراموسلیمانصلحبرقراربودوآندوباهمپیماندوستیبستند.

خداوندهمانطوركهفرمودهبودبهسلیمانحكمتزیادیبخشید.
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دلپذیریداشتند.الوارهارارویهممیانباشتندومیبستند 
ودرساحلصوربهآبمیانداختندوازطریقمسیرآبی

بهنقطهایدراسرائیلمیبردند،وازآننقطهازطریق
خشکیبهاورشلیمحملمیکردند.



13آنگاهسلیمانسیهزارنفرراازسراسراسرائیلبهبیگاریگرفت.14ادونیرام
رانیزبهسرپرستیآنهاگماشت.اوهرماهبهنوبت،دههزارنفرازآنانرابه
لبنانمیفرستاد.بهاینترتیب،هركسدوماهدرخانةخودبودویکماهدر
لبنان.15سلیمانهفتادهزارباربروهشتادهزارسنگتراشدركوهستانداشت
17سنگتراشها میكردند. نظارت آنها بر كارگر سر سیصد و هزار سه 16و
بهدستورپادشاهسنگهایمرغوببزرگبرایبنایخانةخدامیكندندو
میتراشیدند.18اهالیجبلهمبهچوببرانسلیمانوحیرامدربریدنچوبو

تهیهالواروتراشیدنسنگهابرایخانةخداكمکمیكردند.

سلیمانکارساختنمعبدراشروعمیکند

درسالچهارمسلطنتسلیمان،درستچهارصدوهشتادسالپس6
ازخروجقوماسرائیلازمصردرماهزیوكهماهدوماست،بنایخانه
خداوندشروعشد.2طولخانةخداسیمتر،عرضآندهمتروارتفاعش
پانزدهمتربود.3ایوانجلوساختماندهمتردرازاوپنجمترپهناداشت.4در

دیوارهایساختمانپنجرهایباریکكارگذاشتهشدهبود.
5و6یکسریاتاقدرسهطبقهدورساختمانوچسبیدهبهآندرستكردند.
عرضاتاقهایطبقهاولدوونیممتر،طبقهدومسهمتروطبقهسومسهونیم
متربود.برایاینكهمجبورنباشندسرتیرهایایناتاقهارابهداخلدیوارخانة
خدافروكنند،پشتههاییچسبیدهبهدیوارخانةخداساختندوسرتیرهای

سرورارویآنهاقراردادند.
7تمامسنگهایساختمانقباًلدرمعدنتراشیدهوآمادهمیگردیدبطوریكه
درفضایساختمانصدایتیشهوچكشوابزاروآالتآهنیدیگرشنیده

نمیشد.
دوموسوم طبقة و بود اولدرسمتجنوبیخانةخدا طبقه 8درورودی
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13:5و14سلیمانسهبارکارگرانالزمبرایکارمعبد 
طوری را آنها کار برنامه بعد و گرفت بیگاری به را
ترتیبدادکهآنهامجبورنبودندمدتطوالنیازخانه
حال رفاه به را او توجه سلیمان، کار این باشند. دور
کارگرانشواهمیتیکهاوبرایزندگیخانوادگیقائل
خانوادههای توان با قومی هر توان میداد. نشان بود،
دریافت خردمندانه سلیمان دارد. مستقیم نسبت آنها
را خود کار وقتی داد. خانواده به باید را اولویت که
به میچینید، را دیگران برنامه یا میکنید برنامهریزی
تأثیربرنامههایخودتانودیگرانبرخانوادهتانتوجه

داشتهباشید.

1:6برایکسباطالعاتبیشتردربارهکاربردخانهخدا
)معبد(،مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوطبه2تواریخ1:5.

7:6بهاحترامخدا،معبددراورشلیمبدونصدایچکش
یاهرنوعابزاردیگریدرفضایساختمان،ساختهشد.به
اینمعناکهسنگهاکیلومترهادورترازمحلساختمانو
درمعدنتراشیدهمیشد.احتراموتوجهقومبهخداتاجایی
بودکهتمامجوانبساختناینبناراکهبرایپرستش
اواحداثمیشد،دربرمیگرفت.اینجزئیاتبرایآن
نوشتهنشدهکهبهمابیاموزدچگونهکلیسابسازیم،بلکه
برایآناستکهبدانیمبایدبهخداوقدوسیتاوتوجه،

دقت،واحترامنشاندهیم.



بوسیلةپلههایمارپیچیبهطبقهاولراهداشت.9پسازتكمیلساختمان،
سلیماندستوردادسقفساختمانراباتیرهاوتختههایچوبسروبپوشانند.
10ارتفاعاتاقهایدورساختماندوونیممتربودكهباتیرهایسروآزادبه

معبدمتصلمیشدند.
11خداوندبهسلیمانگفت:12»اگرهرچهبهتومیگویمانجامدهیوازتمام

احكامودستوراتمناطاعتكنی،آنگاهآنچهراكهبهپدرتداودقول
دادم،بجاخواهمآورد13ودرمیانقوماسرائیلدراینخانهساكنمیشومو

هرگزایشانراترکنمیكنم.«
باچوب را خانه داخل 15دیوارهای رسید، پایان به خدا خانة بنای 14وقتی
خدا خانه انتهای 16قسمت پوشاندند. صنوبر چوب با را آن كف و سرو
رابطولدهمتربوسیلةدیواریازچوبسروجداساختندوآناتاقرابه
»قدساالقداس«اختصاصدادند.17اتاقجلوقدساالقداسبطولبیستمتر
بود.18تمامدیوارهایسنگیداخلخانةخداراباقطعاتیازتختههایسروكه

بانقشهاییازگلوكدومنبتكاریشدهبود،پوشاندند.
19قدساالقداسمحلیبودكهصندوقعهدخداوندرادرآنمیگذاشتند.20درازا
وپهناوبلندیقدساالقداس،هریکدهمتربودوسطحدیوارهایداخلیآنبا
طالپوشاندهشدهبود.سپسسلیمانازچوبسرویکقربانگاهبرایآندرست
كرد.21و22روكشقربانگاههممثلرویهداخلخانةخدا،ازطالیخالصبود.

دربرابرمحلدرورودیقدساالقداس،زنجیرهاییازطالنصبنمود.
23-28سلیماندومجسمهبشكلفرشتهازچوبزیتونساختكهبلندیهر
این داد. قرار قدساالقداس داخل در را آنها و بود متر پنج آنها از كدام
مجسمههاطوریكنارهمقرارگرفتهبودندكهدوبالآنهابهممیرسیدو
بالهایدیگرشانتادیوارهایدوطرفقدساالقداسكشیدهمیشد.طولهر
یکازبالهایفرشتگاندوونیممتربودوبهاینترتیبازسریکبالتا
سربالدیگرپنجمترمیشد.هردوفرشتهرابهیکاندازهوبهیکشكل

ساختهبودندوهردوراباروكشطالپوشانیدهبودند.
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13:6اینآیههدفاصلیخانهخداراخالصهمیکند. 
باشد، برقرار شرط یک که وقتی تا که داد وعده خدا
حضورابدیاوهرگزخانهاوراترکنکند؛وآنشرط
اینبودکهقوماسرائیلازاحکامخداپیرویکنند.باعلم
بهاینکهاسرائیلیهامجبوربودندازاحکامزیادیپیروی
کنند،شایدفکرکنیمکهشرطخدادشواربود.اماوضعیت
بهخاطر آنها بود. ما امروز شبیهوضع خیلی اسرائیلیها
قصوردراطاعتازبعضیاحکامجزئی،ازداشتنارتباط

باخـدامحـرومنمیشدند.برایتمامیگناهـانآنها،قطع
نظرازمیـزانبزرگییاکوچکیگناهایشان،بخششبه
بخوانید، را پادشاهان سرگذشت اگر بود. مهیا فراوانی
خواهیددیدکهشکستنحکمخدا،نتیجهدوریازخدا
بود،نهدلیلآن.پادشاهاناولدردلخودخداراترک
میکردندوبعددرحفظاحکاماوقصورمیورزیدند.وقتی
مادلخودرابهرویخدامیبندیم،قدرتحضوراوما

راترکمیکند.



و درختانخرما و فرشتگان نقشهای با خدا خانة اتاق دو هر 29دیوارهای
نیزروكشطال اتاق دو بود.30كفهر منبتكاریشده دستههایگل،

داشت.
31برایدرورودیقدساالقداس،دولنگهدرازچوبزیتونساختند.پهنای
ایندرهابهاندازةیکپنجمپهنایدیواربود.32ایندولنگهدرنیزبانقشهای
فرشتگانودرختانخرماودستههایگلمنبتكاریشدهوتمامباروكش

طالپوشانیدهشدهبود.
بازمیشدازچوب اتاقجلویی به 33چهارچوبدرورودیخانةخداكه

زیتونساختهشدهبود.پهنایاینچهارچوبیکچهارمپهنایدیواربود.
34ایندر،ازچوبصنوبرساختهشدهبودوچهارلنگهداشتكهدوبهدوبهم
متصلبودوتامیشد.35ایندرهانیزبانقشهایفرشتگانودرختانخرماو

دستههایگلمنبتكاریشدهوتمامباروكشطالپوشانیدهشدهبود.
36حیاطیدرجلوخانةخداساختهشدكهدیوارهایآنازسهردیفسنگ

تراشیدهویکردیفچوبسروتشكیلشدهبود.
37اولینسنگبنایخانةخداونددرماهزیوكهماهدوماست،درسالچهارم
سلطنتسلیمانگذاشتهشد؛38ودرسالیازدهمسلطنتاودرماهبولكهماه
هشتماست،تمامكارهایساختمانیآندرستمطابقطرحدادهشده،تكمیل

گردید.بهاینترتیب،ساختنخانةخداهفتسالبهطولانجامید.

سلیمانکاخخودرامیسازد

سپس،سلیمانبرایخودیکكاخسلطنتیساختوبرایساختن7
آنسیزدهسالوقتصرفكرد.2اسمیكیازتاالرهایآنكاخرا
»تاالرجنگللبنان«گذاشت.درازایاینتاالرپنجاهمتر،پهنایآنبیست
وپنجمتروبلندیآنپانزدهمتربود.سقفآنازتیرهایسروپوشیدهشده
بودورویچهارردیفازستونهایسروقرارداشت.3سقفمجموعًاچهل
وپنجتیرداشتكهدرسهردیفپانزدهتاییقرارگرفتهبودند.4درهر
یکازدودیوارجانبی،سهردیفپنجرهكارگذاشتهشدهبود.5چارچوب
تمامدرهاوپنجرههابشكلچهارگوشبودوپنجرههایدیوارهایجانبی،

روبرویهمقرارداشتند.
بیستوپنجمترو نامیدهشدكهدرازایآن 6تاالردیگر»تاالرستونها«
پهنایآنپانزدهمتربود.جلواینتاالر،یکایوانبودكهسقفآنروی

ستونهاقرارداشت.
7دركاخسلطنتی،یکتاالردیگرهمبودبهاسم»تاالرداوری«كهسلیمان
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درآنجامینشستوبهشكایاتمردمرسیدگیمیكرد.اینتاالرازكفتا
سقفباچوبسروپوشیدهشدهبود.

8پشتاینتاالر،خانةشخصیخوِدپادشاهساختهشدكهشبیه»تاالرداوری«
بود.سلیمانخانةدیگریشبیهخانةخود،برایزنشكهدخترفرعونبود

ساخت.
اندازههایمعین اینعمارتهاازسنگهایمرغوبوتراشیدهشدهدر 9تمام
ساختهشدهبودند.10پایةعمارتهاازسنگهایبزرگپنجمتریوچهارمتری
تشكیلشدهبود.11برسردیوارهایاینعمارتهاتیرهاییازچوبسروكار
گذاشتهبودند.12دیوارحیاطبزرگكاخ،مانندحیاطداخلیخانةخداباسه

ردیفسنگتراشیدهویکردیفچوبسروساختهشدهبود.

لوازمخانهخدا
13و14سلیمانپادشاهبدنبالیکریختهگرماهربهاسمحورامفرستادواورا
دعوتكردتاازصوربهاورشلیمبیایدوبرایاوكاركند.حورامدعوت
سلیمانراپذیرفت.مادرحورامیکبیوهزنیهودیازقبیلةنفتالیوپدرش

یکریختهگرازاهالیصوربود.
15حورامدوستونازمفرغدرستكردكهبلندیهریکنهمترودورهر

یکششمتربود.16-22برایستونهادوسرستونمفرغیساخت.هریکاز
اینسرستونهابهشكلگلسوسنبود.بلندیهرسرستوندوونیممترو
پهنایهریکدومتربود.هركدامازاینسرستونهاباهفترشتهزنجیر
مفرغیبافتهشدهوبادوردیفانارمفرغیتزیینشدهبود.تعدادانارهای
مفرغیدرهرسرستوندویستعددبود.حوراماینستونهارادردوطرف
درورودیخانةخدابرپانمود.ستونجنوبیرا»ستونیاكین«نامیدوستون

شمالیرا»ستونبوعز«نامگذاشت.
23حورامیکحوضگردازمفرغدرستكردكهعمقآندوونیممتر،

قطرشپنجمترومحیطشپانزدهمتربود.24بركنارههایلبةحوضدردو
این داشتند. قرار نقش( بیست متر هر )در شكل كدویی نقشهای ردیف
دوازده پشت بر حوض 25این بود. شده قالبگیری حوض خود با نقشها
مجسمةگاوقرارداشت.سرگاوهابطرفبیرونبود،سهگاوروبهشمال،
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13:7اینحورام،همانحورامپادشـاهکهدرفصل5 
ریخـتهگر فردی بلـکه نیسـت، شـد، برده نـام او از

بـود.
23:7اینحوضبزرگدریاچهریختهشدهنیزنامیده

میشد.اینحوضراکهبهطهارتکاهناناختصاصداده
شدهبود،درصحنخانهخدا،نزدیکقربانگاهقراردادند.
کاهنانقبلازتقدیمقربانییاورودبهخانهخدا،وضوء

میگرفتند)خروج17:30ـ20(.



سهگاوروبهجنوب،سهگاوروبهمغربوسهگاوروبهمشرق.26ضخامت
دیوارةحوضبهپهنایكفدستبود.لبةآنبشكلجامبودومانندگلبرگ

سوسنبطرفبیرونبازمیشد.گنجایشآنبیشازچهلهزارلیتربود.
27-30سپسحورامدهمیزمفرغیباپایههایچرخداردرستكرد.درازایهر
میزدومتر،پهنایآندومتروبلندیشیکونیممتربود.چهارطرفمیز
بوسیلةورقههایچهارگوشپوشاندهشدهبود.هرورقهداخلقابیقرارداشت
وورقههاوقابهابانقشهاییازفرشته،شیروگاوتزیینشدهبود.درقسمت
باالوپایینگاوهاوشیرهانقشهاییازدستههایگلقرارداشت.هریکاز
اینمیزهادارایچهارچرخمفرغیبود.اینچرخهادورمحورهایمفرغی
حركتمیكردند.درچهارگوشةهرمیز،چهارپایةكوچکنصبشدهبود
تاحوضچهایراكهمیساختندرویآنهابگذارند.اینپایههایكوچکبا
نقشهایمارپیچیتزیینشدهبودند.31درقسمتباالیهرمیز،سوراخگردی
قرارداشت.دوراینسوراخراقابیبهبلندیهفتادوپنجسانتیمترفراگرفته
بودكهپنجاهسانتیمترآنباالیمیزوبیستوپنجسانتیمتردیگرداخلمیز

قرارمیگرفت.دورقاببانقشهاییتزیینشدهبود.
32محورچرخهابهپایههایمیزهاوصلبودوبلندیهرچرخهفتادوپنج
سانتیمتربود،33وچرخهابهچرخهایعرابهشباهتداشتند.محور،چرخ،
روی میز، 34درهرگوشة بودند. مفرغ ازجنس همه توپیچرخ، و پرهها
هرپایه،یکدستگیرهازجنسخودمیزوجودداشت.35دورتادورهرمیز
تسمهایبهبلندیبیستوپنجسانتیمتركشیدهشدهبودوپایههاوورقههای
آنبهسرمیزمتصلبودند.36قسمتهایخالیپایههاوورقههابانقشهاییاز
فرشته،شیرودرختخرماتزیینشدهوبادستههایگلپوشیدهشدهبود.

37تماماینمیزهابهیکشكلواندازهوازیکجنسساختهشدهبودند.
38حورامهمچنیندهحوضچهمفرغیساختوآنهارابرسردهمیزچرخدار

گذاشت.قطرهرحوضچهدومتربودوگنجایششهشتصدلیتر.39پنجمیزبا
حوضچههایشدرسمتجنوبوپنجمیزدیگرباحوضچههایشدرسمت
شمالخانةخداگذاشتهشد.حوضاصلیدرگوشةجنوبشرقیخانهخداقرار
گرفت.40حورامهمچنینسطلها،خاکاندازهاوكاسههاساخت.اوتمامكارهای

خانةخداوندراكهسلیمانپادشاهبهاوواگذاركردهبودبهانجامرسانید.
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قسمتهای شستن برای حوضچهها این از  27:7ـ37
مختلفبدنحیواناتیکهقربانیمیکردند،استفادهمیشد.
هرحوضچهرویمیزچرخداریقرارداشتتابتوانهر

جاکهالزمبودازآناستفادهکرد.

40:7اینوسایلهمانکاربردیرادرخانهخدا)معبد(
داشتکهدرخیمهعبادت)خروج35(.وسایلفوقکه
درصحنداخلینگهداشتهمیشد،برایکمکبهکاهنان

بوددرکارهایمربوطبهتقدیمقربانی.



41-45ایناستفهرستاشیاییكهحورامساخت:دوستون،
دوسرستونكاسهمانندبرایستونها،

دورشتهزنجیررویسرستونها،
چهارصدانارمفرغیبرایدورشتهزنجیرسرستون)یعنیبرایهررشته

زنجیرسرستوندویستاناركهدردوردیفقرارداشتند(،
دهمیزبادهحوضچهرویآنها،

یکحوضبزرگبادوازدهگاومفرغیزیرآن،
سطلها،

خاکاندازها،
كاسهها.

پادشاه برایسلیمان ازمفرغصیقلی اشیاءخانهخداوندرا این حورامتمام
و بینسوكوت كه اردن دردشت اشیاء این سلیمان، دستور 46به ساخت.
صرطانقرارداشتقالبریزیشدهبود.47وزنآنهانامعلومبود،چونبقدری

سنگینبودندكهنمیشدآنهاراوزنكرد!
48درضمن،بهدستورسلیمانوسایلیازطالیخالصبرایخانةخداوندساخته
شد.اینوسایلعبارتبودنداز:قربانگاه،میزنانمقدس،49دهچراغدانبا
نقشهایگل)اینچراغدانهاروبرویقدساالقداسقرارداشتند،پنجعدددر
سمتراستوپنجعدددرسمتچپ(،چراغها،انبركها،50پیالهها،انبرها،
كاسهها،قاشقها،آتشدانها،لوالهایدرهایقدساالقداسودرهایاصلیراه

ورودیخانةخدا.تماماینهاازطالیخالصساختهشدهبودند.
51وقتیكارهایخانهخداوندتمامشد،سلیمانطالونقرهوتمامظروفیرا

كهپدرشوقفخانةخداوندكردهبود،بهخزانةخانةخداوندآورد.

صندوقعهدبهخانهخدامنتقلمیشود

قبایلوطوایفقوماسرائیلرابه8 آنگاهسلیمانپادشاهتمامسران
اورشلیمدعوتكردتاصندوقعهدخداوندراكهدرصهیون،شهر
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41:7ـ46اشیاءمفرغیوبرنجیحوراماگردرکلیساهای 
امروزیبهکارمیرفت،عجیببهنظرمیرسید،امابعضی
ازمسیحیانبرایباالبردنکیفیتعبادتازاشیاءدیگری
استفادهمیکنند.پنجرههاییباشیشههایرنگی،صلیب،
عشاء میز و تعمید، غسل جایگاه سرود، کتاب منبر،
ربانی،درحکموسایلکمکیبرایعبادتهستند.اگر
چهوسایلعبادتیممکناستتغییرکند،اماهدفهرگز
نبایدتغییرکند،وآناحترامبهخداوستایشاواست.

زمان در خدا، خانه تزیین بر عالوه انار از  41:7ـ46
موسیبرایتزیینخیمهعبادتهماستفادهمیشد.

1:8فرقبینخانهخداوخیمهعبادتچهبود،وچرا
اسرائیلیهاخیمهعبادترابهخانهخداتغییردادند؟خیمه
عبادتکهیکچادربود،مکانعبادتیقابلحملیبود
اختصاصداشتکهمردمبسویسرزمین بهزمانی که
به اسرائیلیها ورود از بعد خدا خانه میرفتند. موعود

کنعان،مکاندائمیعبادتبود.



ماه در خیمهها عید روزهای در آنها 2همة بیاورند. خدا خانه به بود داود
ایتانیمكهماههفتماستدراورشلیمجمعشدند.3و4آنگاهكاهنانوالویان
صندوقعهدوخیمهعبادتراباتمامظروفمقدسیكهدرآنبود،بهخانه
خداآوردند.5سپسسلیمانپادشاهوتمامبنیاسرائیلدربرابرصندوقعهد
خداوندجمعشدندودرآنروزتعدادزیادیگاووگوسفندقربانیكردند.

تعدادگاووگوسفندقربانیشدهآنقدرزیادبودكهنمیشدشمرد.
6سپسكاهنان،صندوقعهدرابهدرونقدساالقداسخانةخداوندبردندو
آنرازیربالهایآندومجسمةفرشتهقراردادند.7مجسمةفرشتههاطوری
چوبهای روی و خداوند عهد رویصندوق بالهایشان كه بود شده ساخته
حاملصندوقگستردهمیشدوآنرامیپوشاند.8اینچوبهاآنقدردرازبود
كهازداخلاتاقدومیعنیقدسدیدهمیشدنداماازحیاطدیدهنمیشدند.
)اینچوبهاهنوزهمدرآنجاهستند.(9درصندوقعهدچیزیجزدولوح
سنگینبود.وقتیخداوندباقومخود،پسازبیرونآمدنشانازمصر،دركوه
حوریبعهدوپیمانبست،موسیآندولوحرادرصندوقعهدگذاشت.

پر را خداوند خانة ابری ناگهان میآمدند بیرون قدس از كاهنان 10وقتی
ساخت11وحضورپرجاللخداوندآنمكانرافراگرفتبطوریكهكاهنان

نتوانستندبهخدمتخودادامهدهند.
12و13آنگاهسلیمانپادشاهاینطوردعاكرد:

»خداوندا،توفرمودهایكهدرابرغلیظوتاریکساكنمیشوی؛ولیمن
برایتوخانهایساختهامتاهمیشهدرآنمنزلگزینی!«

14و15سپسپادشاهروبهجماعتیكهایستادهبودندكردوایشانرابركت
داده،گفت:»سپاسبرخداوند،خدایاسرائیلكهآنچهرابهپدرمداودوعده
دادهبود،امروزباقدرتخودبجاآوردهاست.16اوبهپدرمفرمود:اززمانی
كهقومخودراازمصربیرونآوردمتاكنوندرهیچجایسرزمیناسرائیل
هرگزشهریراانتخابنكردهامتادرآنجاخانهایبرایحرمتناممنبنا

شودولیداودراانتخابكردهامتابرقوممنحكومتكند.
17»پدرمداودمیخواستخانهایبرایخداوند،خدایاسرائیلبناكند،18اما
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3:8و4کاخوخانهخدانزدیکهمساختهشدند،چون 
پادشاهاسرائیلهمرهبرسیاسیبودوهمرهبرمذهبی.
هدایتقومدرامورسیاسی،داوری،ونظامینمیبایست

جداازخداصورتمیگرفت.
16:8تا480سالبعدازخروجاسرائیلازمصر،خدااز
آنهانخواستکهخانهایبرایاوبسازند.خدابراهمیت
حضورشدرمیانآنهاونیازایشانبهرهبرانروحانی

قدرت و حضور برای عمارتی بنای میکرد. تأکید
که میخواهد خدا اما است؛ آسان بسیار خدا متمرکز
انسانرابرایسکونتحضوروقدرتخودانتخابکند،
تایکعمارترا.اومیتواندشمارابیشتربهکارببرد
تاساختمانیچوبیوسنگیرا.ساختنیابزرگترکردن
مکانعبادتیشایدضروریباشد،امااینکارهرگزبر

تربیترهبرانروحانیارجحنیست.
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معبدسلیمان
960ـ586ق.م.

معبدی یا خدا خانه
برای سلیمان که
منظر ساخت، خدا
زیباییداشت.هفت
سالطولکشیدکه
اینبناساختهشودو
طال، مصالح بهخاطر
وچوب مفرغ نقره،
به آن در که سرو
بنایی رفت، کار
این بود. شکوه با
خدا برای که خانه
ساختهشدهبود،نظیر
در بنا طرح نداشت.
تواریخ دوم کتاب

موجوداست.

اسبابواثاثیه

فرشتهها:نماینگرموجوداتآسمانیومظهرحضوروقدوسیتخدا)روکشطال،باپهنای5متر(

صندوقعهد:حاویشریعتمکتوببردولوح،مظهرحضورخدابااسرائیل)ازجنسچوببا
روکشطال(

پرده:قدسراازقدساالقداسجدامیکرد)کتانخالصبهرنگقرمزوآبی،باگلدوزیهایی
ازتصاویرفرشتههارویآن(

درهایتاشو:مابینقدسوقدساالقداس)ازجنسچوبباروکشطال(

میزهایطالیی:)ازجنسچوبباروکشطال(،چراغدانهایطالیی)هفتچراغرویهرپایه(،
وقربانگاهبخور)ازجنسچوبباروکشطال(:وسایلالزمبرایکارهایمربوطبهکاهنان

درقدس

ستونهایمفرغی:بهنامهاییاکین)بهمعنای“او]خدا[برقرارمیسازد”(وبوعز)بهمعنای“دراو
]خدا[قوتهست”(کهباهماحتمااًلبهمعنای»خداقوترابرقرارمیسازد«،میباشد

قربانگاه:برایسوزاندنقربانیها)ازجنسمفرغ(

حوضمفرغی:برایشستشویکاهنان)بهظرفیتحدود000ر40لیتر(

حوضچههایبرنجی:برایشستنقربانیها)حوضهاییسواربرپایههایچرخدار(

ُقدس)ارتفاع15متر(
بادهمیزطالییبراینان
مقدس،چراغدانطالیی،

وقربانگاهبخور.

رواق

ستونهایمفرغی
»یاکین«و»بوعز«

فرشتهها

پردهودرهایتاشو

قربانگاه

حوضمفرغی

قدساالقداسکهصندوقعهد
درآنجایداشت

حوضچههایبرنجی

اتاقهای
جانبی



خداوندبهاوفرمود:قصدونیتتوخوباست،19اماكسیكهبایدخانهخدا
رابسازدتونیستی؛پسرتوخانةمرابناخواهدكرد.20حال،خداوندبهوعدة
خودوفاكردهاست.زیرامنبجایپدرمبرتختسلطنتاسرائیلنشستهامو
اینخانهرابرایعبادتخداوند،خدایاسرائیلساختهام،21ودرآنجامكانی
برایصندوقعهدآمادهكردهامعهدیكهخداوندهنگامیكهاجدادمارااز

مصربیرونآورد،باایشانبست.«

سلیمانخانهخداراوقفمیکند
خداوند قربانگاه روبروی اسرائیل، جماعت حضور در سلیمان 22و23آنگاه
خداوند، »ای گفت: و كرد بلند آسمان بطرف را خود دستهای ایستاده،
تو ندارد. تووجود تمامزمینوآسمانخداییهمانند اسرائیل،در خدای
خداییهستیكهعهدپرازرحمتخودراباكسانیكهباتمامدلاحكام
تورااطاعتمیكنندنگاهمیداری.24توبهوعدهایكهبهبندةخود،پدرم
داوددادی،امروزوفاكردهای.25پسایخداوند،خدایاسرائیل،اینکبه
اینوعدهایهمكهبهپدرمدادیوفاكنكهفرمودی:اگرفرزندانتومانند
خودتمطیعدستوراتمنباشندهمیشهیكنفرازنسلتوبراسرائیلپادشاهی
خواهدكرد.26اكنونایخدایاسرائیل،ازتوخواستارمكهاینوعدهایرا

كهبهپدرمدادی،بهانجامبرسانی.
27»ولیآیاممكناستكهخداواقعًارویزمینساكنشود؟ایخداوند،
حتیآسمانهاگنجایشتوراندارند،چهرسدبهاینخانهایكهمنساختهام.
28باوجوداین،ایخداوند،خدایمن،تودعایمرابشنووآنرامستجاب
فرما.29چشمانتوشبانهروزبراینخانهباشدكهبرایخودانتخابكردهای.
هروقتدراینمكاندعامیكنم،دعایمرابشنوواجابتفرما.30نهتنها
من،بلكههروقتقومتواسرائیلنیزدراینجادعامیكنند،تودعایآنهارا
اجابتفرماوازآسمانكهمحلسكونتتواست،استغاثةایشانرابشنوو

گناهانشانراببخش.
31»هرگاهكسیمتهمبهجرمیشدهباشدوازاوبخواهندكناراینقربانگاه
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24:8سلیمانبهوعدهایاشارهمیکردکهخدابهداود 
را خدا خانه پسرانش از یکی اینکه بر مبنی بود داده

خواهدساخت)2سموئیل12:7ـ15(.
27:8سلیمانتصریحکردکهحتیآسمانهاگنجایش
خداراندارد.آیاحیرتآورنیستکهباآنکهآسمانها
قلبکسانی باشددر اوحاضر ندارد، را او گنجایش
عالم خدای کند؟ زندگی دارند، دوست را او که

میگزیــند. سکونت مقدسیـنش زندگی در هسـتی
29:8آیاخداواقعًادرآنعمارتزندگیمیکرد؟خدا
همهجاهستوبهخانهاینیازنداردکهدرآنزندگی
کند.خانهخدامظهرحضورنادیدنیاوبود.باوجوداین،
امروز داشت. عمارتحضور درآن بهطورخاص خدا
خدابهخانهاینیازنداردچوندرمقدسینخودزندگی

میکند!



سوگندیادكندكهبیگناهاست،32آنوقتازآسمانبشنووداوریكن.اگر
بهدروغسوگندیادنمودهومقصرباشدویرابهسزایعملشبرسان،در

غیراینصورتبیگناهیاوراثابتواعالمكن.
33و34»وقتیقومتواسرائیلگناهورزندومغلوبدشمنشوند،ولیبعدبسوی
تورویآورندواعترافنمایندودراینخانهبهدرگاهتودعاكنند،آنگاه
ازآسمانایشانرااجابتفرماوگناهقومخودرابیامرزوباردیگرآنانرا

بهاینسرزمینكهبهاجدادایشانبخشیدهای،بازگردان.
35اگرقومتوگناهكنندودریچةآسمانبسببگناهشانبستهشودودیگر
باراننبارد،آنگاهكهآنهاازگناهشانبازگشتنموده،اعترافنمایندودر
اینخانهبدرگاهتودعاكنند،36توازآسماندعایایشانرااجابتفرماو
گناهبندگانخودرابیامرزوراهراسترابهایشاننشانبدهوبرزمینیكه

بهقومخودبهملكیتدادهایبارانبفرست.
اثر بر یامحصولآن یاطاعونشود، اینسرزمیندچارقحطی 37»هرگاه
بادهایسوزانوهجومملخازبینبرود،یادشمنقومتورادرشهرمحاصره
كندویاهربالومرضدیگریپیشآید38وقومتو،هریکدستهای
خودرابسویاینخانهدرازكرده،دعاكنند،آنگاهتونالههایایشانرا39از
آسمانكهمحلسكونتتواست،بشنووگناهشانراببخش.ایخداتوكه
ازدلمردمآگاهی،هركسرابرحسبكارهایشجزابده40تاقومتودر

اینسرزمینیكهبهاجدادشانبخشیدهایهموارهازتواطاعتكنند.
خبر با شگفتانگیزت معجزات و تو نام عظمت از بیگانگان 41و42»وقتی
شوندوازسرزمینهایدوربرایپرستشتوبهاینجابیایندودراینخانهدعا
كنند43آنگاهازآسمانكهمحلسكونتتوست،دعایآنهارابشنووهر
چهمیخواهندبهآنهاببخشتاتماماقوامرویزمینتورابشناسندومانند
قومتاسرائیلتورااحترامكرده،بدانندكهحضورتودراینخانهایاست

كهمنساختهام.
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33:8و34بعدازسلطنتسلیمان،قوماسرائیلبارهاخدا 
رافراموشکردند.بقیهدورانسلطنتدرقوماسرائیل،
اینآیات ازآنچهکهسلیماندر است تصویرروشنی
تشریحکردهاست.درنتیجهگناهمردم،خدااجازهدادتا
دشمنانشانچندینبارسرزمینایشانرااشغالکنند.بعد
آنهاباناامیدیفریادخودرابرایطلببخششبسویخدا

بلندکردند،وخداآنهاراموردتفقدقرارداد.
باعث تا کرد انتخاب را اسرائیل قوم خدا  41:8ـ43
برکتهمهدنیاباشند)پیدایش1:12ـ3(.اینبرکتدر
عیسیکهازنسلابراهیموداودبود)پیدایش8:3و9(،و

مسیحموعودومنجیهمهمردمچهیهودچهغیریهودبود،
بهکمالخودرسید.وقتیاسرائیلیهااولبارواردسرزمین
موعودشدند،خدابهآنهادستوردادتااقوامشریرمختلف
راازآنجابیرونکنند؛ازاینرواستکهشرحجنگهای
بسیاریرادرعهدعتیقمیخوانیم.امانبایدایننتیجهرا
بگیریمکهجنگوظیفهاولاسرائیلیهابود.قوماسرائیل
بعدازغلبهبرمردمانشرور،میبایستنوریمیشدندبرای
اقوامهمسایه.اماگناهوکوریروحانیخوداسرائیلمانع
ازآنشدکهمحبتخدارابهبقیهمردمدنیابرسانند.عیسی

آمدتاکاریراانجامدهدکهقوماسرائیلنتوانستند.



44»اگرقومتبهفرمانتوبهجنگدشمنبروندوازمیدانجنگبسوی
اینشهربرگزیدةتوواینخانهایكهبهاسمتوساختهامنزدتودعاكنند،
ایشانرااجابتفرماوآنهارادرجنگپیروز 45آنوقتازآسماندعای

گردان.
46»اگرقومتونسبتبهتوگناهكنندوكیستكهگناهنكند؟وتوبرآنها
خشمگینشویواجازهدهیدشمنآنهارابهكشورخود،خواهدوروخواه
نزدیک،بهاسارتببرد،47سپسدرآنكشوربیگانهبهخودآیندوتوبه
كرده،بهتوپناهآورندودعانموده،بگویند:خداوندا،مابهراهخطارفتهایمو
مرتكبگناهشدهایم!48وازگناهانخوددستبكشندوبطرفاینسرزمین
كهبهاجدادایشانبخشیدیواینشهربرگزیدهاتواینخانهایكهبهاسم
توساختهامدعاكنند،49آنگاهازآسمانكهمحلسكونتتوست،دعاهاو
نالههایایشانرابشنووبهدادآنانبرس.50قومخودراكهنسبتبهتوگناه
كردهاندبیامرزوتقصیراتشانراببخشودردلدشمننسبتبهآنهاترحم
ایجادكن؛51زیراآنهاقومتووازآنتوهستندوتوایشانراازاسارتو

بندگیمصریهاآزادكردی!
52»ایخداوند،هموارهبربندهاتوقومتنظرلطفبفرماودعاهاونالههایشان
رابشنو.53زیراوقتیاجدادماراازسرزمینمصربیرونآوردی،بهبندهخود
موسیفرمودی:منقوماسرائیلراازمیانتمامقومهایجهانانتخابكردهام

تاقومخاصمنباشد!«
54و55سلیمانهمانطوركهزانوزدهودستهایخودرابسویآسمانبلندكرده
بود،دعایخودرابهپایانرسانید.سپسازبرابرقربانگاهخداوندبرخاستو

باصدایبلندبرایتمامبنیاسرائیلبركتطلبیدوگفت:
56»سپاسبرخداوندكههمةوعدههایخودرادرحقمابهانجامرسانیدو
بهقومخودآرامشوآسایشبخشید.خدابهتماموعدههایخوبیكهتوسط
بندةخویشموسیبهمادادهبود،وفانمودهاست.57همانگونهكهخداوند،
خدایما،بااجدادمابود،بامانیزباشدوهرگزماراترکنگویدووانگذارد.
58اوقلبهایمارابسویخودمایلگرداندتاماازاوپیرویكنیموازتمامی
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به  نبوتی دیدی میرسید بهنظر که سلیمان  46:8ـ49
اسارتهایآتیقومشدارد)2پادشاهان17و25(،ازخدا
خواستکهوقتیآنهابسویاوفریادبرمیآورندتاآنها
رابهوطنخودبازگرداند،نسبتبهایشانرحیمباشد.
درعزرا1و2ونحمیا1و2بهبازگشتایشاناشارهشده

است.
56:8ـ61سلیمانقومرابرکتدادوبرایایشاندعا

کرد.دعایاومیتواندالگوییبرایدعاهایماباشد.اوپنج
درخواستمهمداشت:)1(حضورخدا)57:8(؛)2(اشتیاق
بر )58:8(؛)3(کمکخدا ارادهخدادرهرچیز انجام
حسبنیازروزانه)59:8(؛)4(اشتیاقپیرویازخداباتمام
دل)61:8(؛)5(تواناییاطاعتازاحکامودستوراتخدا
)61:8(.ایندرخواستهایدعادرستبههماناندازهکهدر

زمانسلیمانقابلاجرابود،امروزهمقابلاجرااست.



احكامودستوراتیكهبهاجدادماداده؛اطاعتنماییم.59خداوند،خدایما
تمامكلماتایندعاراشبوروزدرنظرداشتهباشدوبرحسبنیازروزانه،
مراوقومبنیاسرائیلرایاریدهد،60تاهمةقومهایجهانبدانندكهفقط
خداوند،خداستوغیرازاوخدایدیگریوجودندارد.61ایقوممن،باتمام
دلازخداوند،خدایمانپیرویكنیدومانندامروز،ازاحكامودستوراتاو

اطاعتنمایید.«
62و63سپسپادشاهوتماممردمقربانیهایسالمتیبهخداوندتقدیمكردند.
جمعًابیستودوهزارگاووصدوبیستهزارگوسفندذبحشد.بهاین
ترتیب،خانةخداوندراتبرکنمودند.64چونقربانگاهمفرغیخانةخداوند
قربانیهای پیه و آردی هدایای و سوختنی قربانیهای همه آن گنجایش
سالمتیرانداشتپسپادشاهوسطحیاطخانهخدارابعنوانقربانگاهتقدیس
كردتاازآنجانیزاستفادهكنند.65اینجشنچهاردهروزطولكشیدوگروه
بیشماریازسراسراسرائیل،ازگذرگاهحماتگرفته،تاسرحدمصر،در
آنشركتكردند.66روزبعدسلیمانمردمرامرخصكردوآنهابخاطر
تمامبركاتیكهخداوندبهخدمتگزارخودداودوقومخویشاسرائیلعطا
كردهبودباخوشحالیبهشهرهایخودبازگشتندوبرایسالمتیپادشاهدعا

كردند.

4ـعظمتوسقوطسلیمان
اخطارخدابهسلیمان

پسازآنكهسلیمانپادشاهبنایخانةخداوند،كاخسلطنتیوهرچه9
راكهخواستهبودبهاتمامرسانید،2و3خداوندباردیگربراوظاهر
شد،چنانكهقباًلدرجبعونبهاوظاهرشدهبود،وبهاوفرمود:»دعایتورا
شنیدهامواینخانهراكهساختهایتاناممنتاابدبرآنباشد،تقدیسكردهام.
چشمودلمنهمیشهبراینخانهخواهدبود.4اگرتونیزمانندپدرتداود
باكمالصداقتوراستیرفتاركنیوهمیشهمطیعمنباشیوازاحكام
ودستوراتمنپیروینمایی،5آنگاههمانطوركهبهپدرتداودقولدادم

همیشهیکنفرازنسلاوبراسرائیلسلطنتخواهدكرد.
بهشمادادهامسرپیچی 6»امااگرشماوفرزندانشماازدستوراتیكهمن
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61:8سلیمانمردمراگردآورد،نهصرفًابرایوقفخانه 
خدا،بلکهتاایشاننیزخودراباردیگروقفخدمتخدا
کنند.سلیمانبهخوبیمیتوانستاینسخنانراامروزخطاب
بهمانیزایرادکند:»باتمامدلازخداوند،خدایمانپیروی

کنیدومانندامروز،ازاحکامودستوراتاواطاعتنمایید.«
4:9ـ7برایکسباطالعاتبیشتردربارهشرایطوعده
بزرگخدابهداودونسلاو،مراجعهکنیدبهتوضیحات

مربوطبه3:2و4.



كنیدوازمنرویبرگردانیدوبهبتپرستیبگرایید،7آنگاهبنیاسرائیلرا
ازاینسرزمینكهبهآنانبخشیدهام،بیرونمیرانموحتیاینخانهراكهبه
نامخودتقدیسكردهامترکخواهمگفت؛بطوریكهاسرائیلرسواشده،
زبانزدقومهایدیگرخواهدشد.8اینخانهباخاکیكسانخواهدگردیدبه
گونهایكههركسازكنارشبگذرد،حیرتزدهخواهدگفت:چراخداوند
آنهاخواهند به است؟9درجواب اینخانهچنینكرده و اینسرزمین با
گفت:چونبنیاسرائیلخداوند،خدایخودراكهاجدادآنهاراازمصربیرون
آوردهبودترکگفته،بتپرستشدند،بهمینعلتخداونداینبالرابرسر

ایشانآوردهاست.«

اقداماتدیگرسلمیان
10بنایخانةخداوندوكاخسلیمانبیستسالطولكشید.11سلیمانبجای
چوبهایسرووصنوبروطالهاییكهحیرامبرایساختنخانةخداوندوكاخ
سلطنتیاوتقدیمكردهبود،بیستشهرازشهرهایجلیلرابهاوپیشكش
نمود.12ولیوقتیحیرامازصوربدیدناینشهرهاآمدآنهارانپسندید13و
بهسلیمانگفت:»ایبرادر،اینچهشهرهاییاستكهبهمنمیدهی؟«
)بههمینجهتآنشهرهاتابهامروز»شهرهایبیارزش«نامیدهمیشوند.(

14حیرامبیشازچهارتنطالبرایسلیمانفرستادهبود.

حصار ملو، قلعة خود، سلطنتی كاخ خداوند، خانة ساختن برای 15سلیمان
گرفته بكار را زیادی افراد جازر، و مجدو حاصور، شهرهای و اورشلیم،
تمام راآتشزدهو پادشاهمصرآن استكه 16)جازرهمانشهری بود.
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طرحهایعمرانی 
سلیمان

بهعنـــوان سلیمــان
بزرگترین از یکــی
طرحهـای مبتکـرین
عمــرانیدرتاریــخ
شناختهشده اسرائیل
اســت.اودرطــول
شهرهــای سلطنتش
حصــاردارحاصـور،
مجدو،وجازررادر
نقاطمهمساخت.او
شهرهـای همچنــین
پایـین، بیتحـورون
را تدمور و بعلت،

بازسازیکرد.

11:9ـ14آیاسلیماننسبتبهحیرامبیانصافیکرد؟از
اینآیاتمعلومنمیشودکهآیاسلیماناینشهرهارابه
حیرامدادیااینکهتازمانبازپرداختطالییکهازحیرام
قرضگرفتهبود،آنهاراگروگذاشت.2تواریخ1:8و2
بهطورضمنیاشارهمیکندکهاینشهرهابهسلیمانباز
زمینی قطعه حیرام احتمااًل حال، هر در شدند. گردانده
درکناردریارابهبیستشهرترجیحمیداد،چونبرای
طول در سلیمان سرانجام، اما بود. مناسبتر تجارت
همکاریتجاریحیرامبااو،چندینبارکمکهایاورا
با فینیقیه که آنجا از .)21،10:9 )2تواریخ کرد جبران
اسرائیلروابطدوستانهایداشتوبرایغلهوروغنبه
اسرائیلمتکیبود،رابطهحیرامباسلیمانمهمترازدعوا

برسرچندشهربود.
16:9دراینموقع،اسرائیلومصردرخاورمیانهابرقدرت
بودند.طیسلطنتسلیمان،پادشاهمصر،جازرراتسخیر

دریای
مرده

دریایمدیترانه

جـازر

روداردن

بسویتامار

مملکت
سلیمان

دریای
جلیل

حاصور

مجدو

اورشلیم
بعلت

بیتحورونپایین



سكنةآنراقتلعامنمودهبود.ولیوقتیسلیمانبادختراوازدواجكرد،
فرعونآنشهررابعنوانجهیزیةدخترشبهاوبخشید17وسلیمانهمآنرا
بازسازیكرد.(سلیمانهمچنینبیتحورونپایین18وشهربعلتوتدموررا
كهویرانبودند،ازنوساختوآبادنمود.19سلیمانعالوهبرآنهاشهرهای
مخصوصینیزبرایانبارآذوغه،نگهداریاسبهاوعرابههاساخت.خالصههر

چهمیخواستدراورشلیمولبنانوسراسرقلمروسلطنتخودبناكرد.
20و21سلیمانازبازماندگانقومهایكنعانیكهاسرائیلیهادرزمانتصرف
كنعانآنهاراازبیننبردهبودندبرایبیگاریاستفادهمیكرد.اینقومها
عبارتبودنداز:اموریها،فرزیها،حیتیها،حویهاویبوسیها.نسلاینقومها
تازمانحاضرنیزبردههستندوبهبیگاریگرفتهمیشوند.22اماسلیماناز
بنیاسرائیلكسیرابهبیگارینمیگرفت،بلكهایشانبصورتسرباز،افسر،
فرماندهورئیسعرابهرانهاخدمتمیكردند.23پانصدوپنجاهنفرنیزبعنوان

سرپرستبرگروههایكارگرانگماردهشدهبودند.
24آنگاهسلیمانپادشاه،دخترفرعونراازشهرداودبهقصرتازهایكهبرای

اوساختهبود،انتقالدادوسپسقلعةملوراساخت.
25پسازساختنخانةخدا،سلیمانرویقربانگاهآنسالیسهبارقربانیهای

سوختنیوقربانیهایسالمتیتقدیممیكردوبخورمیسوزانید.
26سلیماندرعصیونجابركهازبنادرسرزمینادوماستكشتیهاساخت.
عقبه.( خلیج در واقع ایلوت شهر نزدیكی در است بندری جابر )عصیون
27حیرامپادشاه،دریانوردانباتجربةخودرافرستادتادركشتیهایسلیمان

بامالحاناوهمكاریكنند.28آنهاباكشتیبهاوفیرمسافرتكردندوبرای
سلیمانطالآوردند.مقداراینطالبیشازچهاردهتنبود.

دیدارملکهسباازسلیمان

داده10 بهسلیمانحكمتخاصی ملكةسباوقتیشنیدكهخداوند
است،تصمیمگرفتبهدیداراوبرودوباطرحمسائلدشواراو
راآزمایشكند.2پسباسوارانبسیاروكاروانیازشتربابارطالهمراهبا
جواهراتوعطریاتبهشهراورشلیمآمدومسائلخودراباسلیماندرمیان
برای پاسخهیچمسئلهای اوجوابداد. تمامسؤاالت به گذاشت.3سلیمان
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کرد.سلیمانبرایایجادصلح،بایکیازدخترهایفرعون 
ازدواجکرد.وصلتباخانوادههایسلطنتیمعمولبود،اما
موردتأییدخدانبود)تثنیه17:17(.ازآنجاکهشهرجازر

جزوجهیزیهشاهزادهبود،بهاسرائیلبازگرداندهشد.

از قبل که بود اورشلیم قدیمیتر بخش ملو  24:9
بود یبوسیها اختیار در کند، تسخیر را آن داود آنکه
)2سموئیل9:5(.سلیمانآنرابازسازیکردوحدوددو

قرنبعد،حزقیاآنرامستحکمنمود)2تواریخ5:32(.



سلیمانمشكلنبود.4و5وقتیملكةسباحكمتسلیمانرادیدوكاخزیبا،
خوراکشاهانه،تشریفاتدرباریانومقامات،خدمتمنظمخدمتكارانو
ساقیان،وقربانیهاییكهدرخانةخداوندتقدیممیشد،همهراازنظرگذراند
ماتومبهوتماند!6پسبهسلیمانگفت:»حالباورمیكنمكههرچه
درمملكتمدربارةحكمتتووكارهایبزرگتشنیدهام،همهراستبوده
است.7باورنمیكردمتااینكهآمدموباچشمانخوددیدم،حتینصفشرا
همبرایمتعریفنكردهبودند.حكمتوثروتتوخیلیبیشترازآناست
كهتصورشرامیكردم.8خوشابحالاینقوموخوشابحالایندرباریانكه
همیشهسخنانحكیمانةتورامیشنوند!9خداوند،خدایتوراستایشمیكنم
كهتورابرگزیدهتابرتختسلطنتاسرائیلبنشینی.خداوندچقدراینقوم
بزرگرادوستداردكهتورابهپادشاهیایشانگماردهتابهعدلوانصاف

برآنانسلطنتكنی!«
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5:10ملکهسبابهدیدارسلیمانآمدتابهچشمخودببیند
بود،صحت شنیده او درباره چیزهاییکه همه آیا که
داردیانه.برایآزمایشحکمتشخص،اغلبازمعما
یامثلاستفادهمیشد.شایدوقتیملکهازسلیمانسؤال
میکرد،ازبعضیازاینمعماهاومثلهااستفادهکرده
باشد)3:10(.وقتیملکهسبابهوسعتثروتوحکمت
اوپیبرد،»ماتومبهوتماند.«بهعبارتبهتر،دیگربه
قدرتوحکمتسلیمانتردیدنکرد.اودیگررقیباو

نبود،بلکهتحسینکنندهاوشد.بهاحتمالزیاد،پادشاهان
بودند، قائل احترام سلیمان برای بسیاریکه بزرگان و

تجربهایمشابهملکهسبابهدستآوردند.
8:10بهخاطرحکمتسلیمان،مردمخوشحالودرباریان
بهکارگیریآن ازنحوه بودند.کیفیتحکمت خشنود
که میآموزیم 17:3و18 یعقوب در میشود. مشخص
حکمتبهکاشتهشدنتخمصلحکمکمیکند.آیادر
پیحکمتیهستیدکهصلحرادرروابطتانایجادکند؟

دوستانودشمنان
شهرتسلیمانثروتو
تحسیناقوامبسیاریرا
برایاسرائیلبهارمغان
ازدواج با او اما آورد،
و بتپرست زنان با
آنها، بتهای پرستش
کرد. نااطاعتی خدا از
ازاینروخدادشمنانی
و ادومی حداد نظیر
رزونصوبهای)سوریه
امروزی(رابرانگیخت.
یربعاِمصردهایدشمن
دیگریبودکهعاقبت
قدرتمند حکومت این

راتجزیهکرد.

اورشلیم

خلیج
فارس

دریایسرخ

دریای
خزر

ـل
دنی

رو

دریایمدیترانه
رودفرات

روددجله

فلسطین

فنیقیه
مملکـت
سلیمــان

مصـر

بسویاوفیروشبا
)حدود۱۶۰۰کیلومتر(

صـوبه

مـوآب
ادوم

ـان
دیـ
می

عصیون-جابر

عــرب
صیدون
صـور

دمشـق

صـرده ــون
عّم



10سپسملكةسبابهسلیمانهدایایفراوانداد.اینهدایاعبارتبودنداز:
چهارتنطال،مقدارزیادیعطریاتبینظیروسنگهایگرانقیمت.تابحال

كسیاینهمهعطریاتبهسلیمانهدیهنكردهبود.
زیادی مقدار نیز و طال سلیمان برای اوفیر از پادشاه حیرام 11)كشتیهای
چوبصندلوسنگهایگرانقیمتآوردند.12سلیمانپادشاهازاینچوبهای
برای و برپاساخت را صندل،ستونهایخانةخداوندوكاخسلطنتیخود
دستةنوازندگانخودازاینچوبهاعودوبربطدرستكرد.تابهآنروز
چوبهاییبدانخوبیبهاسرائیلواردنشدهبودوبعدازآننیزهیچگاهوارد

نشدهاست.(
13سلیمانپادشاهعالوهبرآنچهكهملكةسباازاوخواستهبود،ازكرمملوكانة
خویشنیزهدایاییبهاوبخشید.سپسملكهوهمراهانشبهسرزمینخود

بازگشتند.

ثروتعظیمسلیمان
14و15سلیمانپادشاهعالوهبردریافتمالیاتوسودبازرگانیوباجوخراج
ازپادشاهانعربوحاكمانسرزمینخود،هرسالبیستوسهتنطال
به اینطالدویستسپربزرگ،هركدام از نیزعایدشمیشد.16سلیمان
وزنچهاركیلو17وسیصدسپركوچکهریکبهوزندوكیلوساخت.
پادشاهاینسپرهارادرتاالربزرگقصرخودكهنامش»جنگللبنان«بود،

گذاشت.
18اویکتختسلطنتیبزرگنیزازعاجباروكشطالینابساخت.19این
تختششپلهداشتوقسمتباالیپشتیتختگردبود.دردوطرفآن
دودستهبودكهكنارهردستهیکمجسمةشیرقرارداشت.20دردوطرف
هریکازپلههادومجسمةشیرایستادهبودند.اینتختدرتمامدنیابینظیر

بود.
21تمامجامهایسلیمانوظروف»تاالرجنگللبنان«ازطالیخالصبود.
درمیانآنهاحتییکظرفازجنسنقرههمپیدانمیشد،چوندرزمان

حكومتسلیمانطالبحدیفراوانبودكهدیگرنقرهارزشینداشت!
باكمکكشتیهایحیرامهرسهسال پادشاه تجاریسلیمان 22كشتیهای

11:10
1پاد27:9
11:10

1پاد27:9

14:10
2توا13:9
14:10

2توا13:9

16:10
1پاد26:14

2توا15:9؛9:12

16:10
1پاد26:14

2توا15:9؛9:12

21:10
1پاد2:7
21:10
1پاد2:7
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14:10وقتیسلیمانازخدادرخواستحکمتکرد، 
این .)13:3( داد او به نیز افتخار و ثروت وعده خدا
آیاتدقیقًانشانمیدهدکهثروتاوچقدرعظیمشد.
اسرائیلدیگرقومیدرجهدونبود،بلکهدراوجقدرت

افسانهایشد. وثروتخودبسرمیبرد.ثروتسلیمان
مردانبزرگازملتهایمختلفآمدندتاسخنانپادشاه
و سلیمان به بعدها عیسی بشنوند. را اسرائیل قدرتمند

شکوهوثروتشاشارهفرمود)متی29:6(.



اسرائیل بنادر وارد طاووس و میمون عاج، و نقره و بارهایطال با یكبار
میشدند.23سلیمانازتمامپادشاهاندنیاثروتمندتروداناتربود.24تماممردم
دنیامشتاقدیدنسلیمانبودندتاشاهدحكمتیباشندكهخدابهاودادهبود.
25هرسالعدهایبهدیدناومیآمدندوباخودهدایاییازطالونقره،لباس،

عطریات،اسلحه،اسبوقاطربرایشمیآوردند.
26سلیمانهزاروچهارصدعرابهودوازدههزاراسبداشتكهبرخیرادر
پایتختوبقیهرادرشهرهایدیگرنگهمیداشت.27درروزگارسلیماندر
اورشلیمنقرهمثلریگبیابانفراوانبودوالوارهایگرانقیمتسرو،مانند
چوبمعمولیمصرفمیشد!28اسبهایسلیمانراازمصروقیلیقیهمیآوردند
قیمتهایعمدهمیخریدند.29یکعرابة به رایكجا تاجرانسلیمانهمه و
مصریبهقیمتششصدمثقالنقرهوهراسببهقیمتصدوپنجاهمثقال
نقرهفروختهمیشد.آنهاهمچنیناسبهایاضافیرابهپادشاهانحیتیو

سوریمیفروختند.

زنانسلیماناورابهبتپرستیمیکشانند

سلیمانپادشاه،بغیرازدخترفرعون،دلبهزناندیگرنیزبست.او11
برخالفدستورخداوندزنانیازسرزمینقومهایبتپرستمانند

23:10
1پاد12:3و13؛30:4

2توا22:9

23:10
1پاد12:3و13؛30:4

2توا22:9

27:10
2توا15:1؛27:9

27:10
2توا15:1؛27:9

28:10
2توا16:1؛28:9

28:10
2توا16:1؛28:9

29:10
2پاد7:7
29:10
2پاد7:7

1:11
1پاد1:3؛8:7؛24:9

نح26:13
2:11

خرو32:23و33؛
12:34ـ14

تث3:7و4

1:11
1پاد1:3؛8:7؛24:9

نح26:13
2:11

خرو32:23و33؛
12:34ـ14

تث3:7و4
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23:10چراکتابمقدساینقدربرثروتسلیمانتأکید 
میکند؟درعهدعتیق،ثروتگواهعینیبربرکتخدا
تلقیمیشد.مردمموفقیتمالیرادلیلیبرزندگیدرست
وخداترسانهتلقیمیکردند.درکتابجامعهوایوباین
مفهومدرچشماندازدرستشموردمداقهقرارگرفتهاست.
درشرایطمطلوب،انسانممکناستبهرفاهمادیبرسد
بشرطاینکهخدازندگیاشراادارهکند؛امابازتضمینی
برایرفاهمادیوجودندارد.سعادتمادیثابتنمیکند

کهشخصدرحضورخدازندگیصالحیدارد.
برای شخص اینکه بر محکمتر شاهد حقیقت، در
است محنت و درد و رنج وجود میکند، زندگی خدا
گنج »گنج« مهمترین .)13:13 ؛ 29:10و30 )مرقس
؛ ؛21:19 نهگنجزمینی)متی19:6ـ21 آسمانیاست،
1تیموتائوس17:6ـ19(.باارزشترینهدیه،هدیهایاست
بیبهاکههماناهدیهرایگاننجاتاستکهخدابههمه

میبخشد.
26:10ـ2:11سلیمانباافزودنتعداداصطبلهایبزرگ،
ایجادحرمسراییعظیم،اندوختنثروتیباورنکردنی،احکام
خدابرایپادشاهرانقضکرد)تثنیه14:17ـ20(.چرااین
چیزهاممنوعبود؟خدامیدانستکهایناعمالچطور،هم

ازلحاظسیاسیوهمروحانی،بهقومآسیبخواهدرساند
)1سموئیل11:8ـ18(.هرچهدربارتجمالتیترمیشد،از
مردمبیشترمالیاتگرفتهمیشد.اخذمالیاِتزیادهازحد،
برای شرایط که نگذشت چیزی و کرد، ایجاد ناآرامی
شورشمستعدشد.سلیمانبهخاطرچیزهاییکهمیخواست
داد اجازه فراموشکردو بهخدا را نیازش باشد، داشته
تأثیراتکفرآمیزازطریقزنانبتپرستشوارددربارش
شود،وبدینترتیببهفسادروحانیقومسرعتبخشید.

2:11باآنکهسلیماندستورصریحازخداداشتمبنی
براینکهبازناناقوانبیگانهازدواجنکند،امااوبیاعتنایی
بهآنرابرگزید.اونهبایکزن،بلکهبازنانبتپرست
متعددازدواجکرد،زنانیکهبعدًااوراازخدادورساختند.
خداازنقاطقوتوضعفانسانیمامطلعاست،وفرامین
اوهمیشهبرایخیریتمااست.بعضیازمردمبهفرامین
مصائبی چنینروشی، نتیجه اما میکنند، بیتوجهی خدا
اجتنابناپذیرمیباشد.دانستِنکالمخدایاحتیایمانبهآن
کافینیست،بلکهبایدازآناطاعتکنیمودرفعالیتهاو
تصمیماتروزانهزندگیبهکارگیریم.فرامینخداراجدی
بگیرید.مانندسلیمان،»حکیمترینمردیکهتابهحال
وجودداشتهاست«،آنقدرکهفکرمیکنیمقوینیستیم.



موآب،عمون،ادوم،صیدونوحیتبههمسریگرفت.خداوندقومخودرا
سختبرحذرداشتهوفرمودهبودكهبااینقومهایبتپرستهرگزوصلت
نكنند،تامباداآنهاقوماسرائیلرابهبتپرستیبكشانند.3و4سلیمانهفتصد
زنوسیصدكنیزبرایخودگرفت.اینزنهابتدریجسلیمانراازخدادور
كردندبطوریكهاووقتیبهسنپیریرسیدبجایاینكهمانندپدرشداود
باتمامدلوجانخودازخداوند،خدایشپیرویكندبهپرستشبتهاروی
آورد.5سلیمانعشتاروت،الههصیدونیهاوملكوم،بتنفرتانگیزعمونیهارا
پرستشمیكرد.6اوبهخداوندگناهورزیدومانندپدرخودداود،ازخداوند
پیرویكاملنكرد.7حتیرویكوهیكهدرشرقاورشلیماست،دوبتخانه
برایكموشبتنفرتانگیزموآبومولکبتنفرتانگیزعمونساخت.
8سلیمانبرایهریکازاینزناناجنبینیزبتخانهایجداگانهساختتاآنها

برایبتهایخودبخوربسوزانندوقربانیكنند.
را او و شده ظاهر سلیمان بر بار دو اسرائیل، خدای خداوند، چند 9و10هر

3:11
2سمو13:5

3:11
2سمو13:5

5:11
داو12:2ـ14؛6:10

1سمو3:7و4
1پاد33:11
2پاد13:23

5:11
داو12:2ـ14؛6:10

1سمو3:7و4
1پاد33:11
2پاد13:23

7:11
الو2:20

اعد27:21ـ30
داو24:11

2پاد10:23و13

7:11
الو2:20

اعد27:21ـ30
داو24:11

2پاد10:23و13
9:11

1پاد5:3؛2:9و3
9:11

1پاد5:3؛2:9و3
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او  داشت. تمامحکمتش،ضعفهایی با سلیمان  3:11
نمیتوانستبهسازشکارییابهامیالشهوانی»نه«بگوید.
ازدواجهایاوچهبرایتقویتروابطسیاسیاشبودهباشد
وچهبرایکسبلذتشخصی،درهرحالاینزنانبیگانه
اورابهبتپرستیکشاندند.شایدشماایمانقویداشته
باشید،امانقاطضعفیهمداریدومعمواًلازهمیننقاط
استکهوسوسهبهسراغتانمیآید.خودرادرقسمتهایی
کهضعیفهستید،تقویتکنیدومراقبخودباشید،چون

قدرتزنجیرفقطبهاندازهضعیفترینحلقهآناست.
4:11سلیماندرادارهحکومت،ازعهدهفشارهایزیادی
برآمد،امانتوانستازعهدهفشارهاییکهزنانشبراووارد
میکردندتاخدایانشانرابپرستد،برآید.درازدواجوسایر
روابطنزدیک،مقاومتدرمقابلفشارسازشکاریسخت
است.عشقما،مارابهجاییمیکشاندکهعالیقکسانیرا

کهدوستشانداریم،سرلوحهعالیقخودمیسازیم.
سلیمانباروبهروشدنباچنینفشاری،اولباآنمقاومت
کردوایمانشراخالصنگهداشت.بعدباآدابورسوم
متداولبتپرستیمداراکرد.باالخرهاوخودشدرپرستش
بهشیوهبتپرستهاشرکتجست؛اوامکانبروزخطربرای
خودومملکتشراباعقلومنطقبهنوعیتوجیهمیکرد.
مابهطورطبیعیدوستداریمهمشکلکسانیشویمکه
سلیمان از خدا که بود دلیل همین به داریم؛ دوستشان
خواست)وازمانیزمیخواهد(کهباکسانیکهنمیخواهند

دروفاداریمابهخداسهیمشوند،ازدواجنکنیم.
5:11ـ8عشتاروتالههایبودکهمظهرقدرتتولیدمثل،و
معشوقهخدایبعلبود.ملکومشایدنامدیگرمولک،خدای

قربانیکودکاندرمراسم بهخاطر بودکه ملیعّمونیها
عبادتیاینبت،به»بتنفرتانگیز«موسومبود.کموش
خدایملیموآبیهابود.خدااسرائیلیهارابهطورکلیاز
پرستشسایرخدایان،وبهطورخاصازپرستشمولک
برحذرداشتهبود)خروج1:20ـ6؛الویان21:18؛1:20ـ5(.
6:11اگرسلیمانبسیارحکیمبود،پسچراازخداروی
برگرداند؟سلیماناگرچهحکمتشرادرامورسیاسی
آن از همیشه زندگیروحانیاش در اما بهکارگرفت،
استفادهنمیکرد.اوطریقدرستزندگیرامیدانست،
اماهمیشهارادهانجامآنرانداشت.بسیاریازمردمآنقدر
عقلوخرددارندکهفرقبینراستیوناراستیرابدانند،
اماهمیشهمطابقراستیعملنمیکنند.مااحتیاجداریم
کهنهفقطحکمتالزمبرایعملکردنبهراستیرادر
خودرشددهیم،بکلهبایدارادهانجامآنرانیزدرخود
تقویتنماییم.سلیماندراواخرزندگیاشهنوزحکیم

بود،امادیگرخداپرستنبود.
9:11و10سلیمانبهیکبارهیادریکآنازخدادور
نشد.سردیروحانیاوباانحرافاتجزئیازشریعتخدا
آغازشد)1:3(.درطولسالها،اینگناهکوچکرشد
کردتابهسقوطاومنتهیشد.گناهیکوچکمیتواند
اولینقدمدردوریازخداباشد.مهمترینعاملدرسقوط
روحانیماگناهانینیستکهاطالعیازآنهانداریم،بلکه
هرگز میدهیم. جلوه موجه را آنها که است گناهانی
نبایدبگذاریمگناهیواردزندگیماشود.آیادرزندگی
شماچنینگناهیوجودداردکهمانندغدهسرطانیرشد
میکند؟اگروجوددارد،آنراموجهجلوهندهید.آنرا



ازپرستشبتهامنعكردهبود،ولیاوازامرخداوندسرپیچیكردوازاو
برگشت،پسخداوندبرسلیمانخشمگینشد11وفرمود:»چونعهدخودرا
شكستیوازدستوراتمنسرپیچینمودی،مننیزسلطنتراازتومیگیرم
وآنرابهیكیاززیردستانتواگذارمیكنم.12و13ولیبخاطرپدرتداود،
اینكاررادرزمانسلطنتتوانجامنمیدهمبلكهدرزمانسلطنتپسرت.
اجازه اورشلیم، برگزیدهام بخاطرشهر و داود بخاطرخدمتگزارم اینحال با

میدهمكهپسرتفقطبریكیازدوازدهقبیلةاسرائیلسلطنتكند.«

دشمنانسلیمان
14پسخداوند،حدادراكهازشاهزادگانادومیبودبضدسلیمانبرانگیخت.
15و16سالهاپیش،وقتیداودسرزمینادومرافتحكردهبود،سردارشیوآب
رابهادومفرستادتاترتیبدفنسربازانكشتهشدةاسرائیلیرابدهد.یوآب
وسربازانشششماهدرادومماندندودرطولاینمدتبهكشتارمردان
ادومیپرداختند.17درنتیجهغیرازحدادوچندنفرازدرباریانپدرشكه
اورابهمصربردند،همهمردانادومیكشتهشدند.)حداددرآنزمانپسر
كوچكیبود.(18آنهاپنهانیازمدیانخارجشدندوبهفارانفراركردند.در
آنجاعدهایبهایشانملحقشدندوهمهباهمبهمصررفتند.پادشاهمصربه

حدادخانهوزمینداده،معاشاوراتأمینكرد.
19كمكمحدادموردلطففرعونقرارگرفتواوخواهرزنخودرابهحداد

بهزنیداد.)همسرفرعونتحفنیسنامداشت.(20زنحدادپسریبدنیاآورد
كهناماوراگنوبتگذاشتند.تحفنیسگنوبترادركاخسلطنتیفرعون،با

پسرانفرعونبزرگكرد.
21وقتیحداددرمصربودشنیدكهداودپادشاهویوآبهردومردهاند.پس

ازفرعوناجازهخواستتابهادومبرگردد.
به اینجاچهچیزكمداریكهمیخواهی اوپرسید:»مگردر از 22فرعون

والیتخودبرگردی؟«
حدادجوابداد:»چیزیكمندارمولیاجازهبدهیدبهوطنمبرگردم.«
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بهخدااعترافکنیدوازاوبخواهیدکهقدرتمقابلهبا 
آنرابهشمابدهد.

که سلیمان شکوه با و قدرتمند حکومت  9:11ـ11
میتوانستهمیشهمبارکباشد،بهانتهایخودنزدیک
میشد.سلیمانوعدههاوهدایتخداوجوابهایدعارا
داشت،امااجازهدادکهگناهدراطرافشبماند.عاقبت،
تاجاییکهدیگرعالقهای تباهیکشاند به را او گناه
بهخداوندنداشت.سلیماندرمزمور127نوشت:»اگر

بیهوده زحمت بناکنندگانش نکند، بنا را خانه خداوند
میکشند.«سلیماناساسخانهراباخدابنانهاد،امادر
سالهایآخرعمرشبنایخانهراباهمراهیخداتکمیل
بنای در داد. دست از را چیز همه او نتیجه، در نکرد.
زندگیخودبراساساصولخدا،کافینیستکهشروع
بایدتابهآخرباخداقدمبر درستیداشتهباشیم،بلکه
بر پایان، تا آغاز از باید خدا .)13:13 )مرقس داریم

زندگیماکنترلداشتهباشد.



23یكیدیگرازدشمنانسلیمانكهخدااورابرضدسلیمانبرانگیختهبود
رزوننامداشت.اویكیازافرادهددعزرپادشاهصوبهبودكهازنزدشفرار
كردهبود.24رزونعدهایراهزنرادورخودجمعكردورهبرآنهاشد.
هنگامیكهداودسربازانهددعزررانابودكرد،رزونباافرادخودبهدمشق
سلیمان، عمر طول در 25پس بدستگرفت. را آنجا وحكومت گریخت
عالوهبرهدد،رزوننیزكهدرسوریهحكومتمیكردازدشمنانسرسخت

اسرائیلبهشمارمیآمد.
را اینشورش پیوست.رهبری بوقوع نیزبرضدسلیمان 26شورشدیگری
یكیازافرادسلیمانبهنامیربعامبرعهدهداشت.یربعامپسرنباطازشهر
َصَردةافرایمبودومادرشبیوهزنیبودبهنامصروعه.27شرحواقعهازاین

قراراست:
سلیمانسرگرمنوسازیقلعهملووتعمیرحصارشهرپدرشداودبود.28یربعام
كهجوانیقویوفعالبودتوجهسلیمانراجلبكرد،پسسلیماناوراناظر

كارگرانتماممنطقهمنسیوافرایمساخت.
29و30یکروزكهیربعامازاورشلیمبیرونمیرفت،اخیاینبیكهاهلشیلوه
بود،درصحرابهاوبرخورد.آندودرصحراتنهابودند.اخیاینبیردای

تازهایراكهبرتنداشتبهدوازدهتكه،پارهكرد31وبهیربعامگفت:
»دهتكهرابردار،زیراخداوند،خدایاسرائیلمیفرماید:منسرزمیناسرائیل
راازدستسلیمانمیگیرمودهقبیلهازدوازدهقبیلةاسرائیلرابهتومیدهم!
32ولیبخاطرخدمتگزارمداودوبخاطراورشلیمكهآنراازمیانشهرهای
دیگراسرائیلبرگزیدهام،یکقبیلهرابرایاوباقیمیگذارم.33زیراسلیمان
مراترکگفتهاستوعشتاروتالهةصیدونیها،كموشبتموآبیهاوملكوم
بتعمونیهاراپرستشمیكند.اوازراهمنمنحرفشده،آنچهراكهدرنظر
مندرستاستبجانیاوردواحكامودستوراتمرامثلپدرشداوداطاعت
اینحالبخاطرخدمتگزاربرگزیدهامداودكهاحكامودستورات نكرد.34با
راهمچنانسلطنت بقیةعمرش اجازهمیدهمسلیمان اطاعتمیكرد، مرا
كند.35سلطنتراازپسرسلیمانمیگیرمودهقبیلهرابهتوواگذارمیكنم،
36امایکقبیلهرابهپسراومیدهمتادرشهریكهبرگزیدهامواسمخود
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را اسرائیل حکومت تجزیه نبی اخیای  31:11ـ33
یربعام از اسرائیل قبایل از قبیله ده کرد. پیشگویی
به بنیامین، و یهودا دیگر، قبیله دو کردند. پیروی
قبیله، بزرگترین یهودا، از ماندند. وفادار داود خاندان
قبیله یک بهعنوان اغلب قبیله، کوچکترین بنیامین، و

یربعام داشتند.هم مرزمشترک زیرا بردهمیشود، نام
وهماخیاازقبیلهافرایم،برجستهترینقبیلهدربینده
قبیلهشورشیبودند.)برایکسباطالعاتبیشتردرباره
حکومتتجزیهشده،مراجعهکنیدبهتوضیحاتمربوط

به20:12(.



رابرآننهادهامیعنیاورشلیم،اجاقداودهمیشهروشنبماند.37پسمنتو
رااییربعامبرتختفرمانرواییاسرائیلمینشانمتابرتمامسرزمینیكه
میخواهی،سلطنتكنی.38اگركاماًلمطیعمنباشیومطابققوانینمنرفتار
كنیوآنچهرادرنظرمندرستاستانجامدهیومثلبندةمنداوداحكام
مرانگهداری،آنوقتمنباتوخواهمبودوخاندانتورامانندخاندانداود
بركتخواهمدادوآنهانیزبعدازتوبراسرائیلسلطنتخواهندكرد.39ولی
بهسببگناهانیكهازسلیمانسرزدهاست،منخاندانداودراتنبیهمیكنم،

امانهتاابد.«
40پسسلیمانتصمیمگرفتیربعامراازمیانبردارد،امایربعامپیششیشق،

پادشاهمصرفراركردوتاوفاتسلیماندرآنجاماند.

وفاتسلیمان
كتاب در او، حكمت و كارها نیز و سلیمان، سلطنت رویدادهای 41سایر
»زندگیسلیمان«نوشتهشدهاست.42سلیمانمدتچهلسالدراورشلیمبر
تماماسرائیلسلطنتكرد.43وقتیمرد،اورادرشهرپدرشداوددفنكردند

وپسرشرحبعامبجایاوپادشاهشد.

بـحکومتتجزیهشده)1:12ـ53:22(
پسازمرگسلیمان،قبایلشمالیقیامکردندوباعثشدندکهکشوربهدوبخشتجزیه
شود.هرکشورعواقبمصیبتباریرابهخاطرداشتِنپادشاهانشرورتجربهمیکند.
ایلیارویصحنهظاهرمیشودوبااینپادشاهانبهخاطرگناهانشانمقابلهمینماید.خدا
بسیارشدیدباگناهمقابلهمیکند.اگرچهممکناستدرنظرماخدادرمجازاتگناه

تأخیرمینماید،اماقطعًااینمجازاتبسیارسختخواهدبود.

1ـقیامقبایلشمالی
قیامعلیهرحبعام

رحبعامبهشكیمرفتزیرادهقبیلةاسرائیلدرآنجاجمعشدهبودند12
تااوراپادشاهسازند.2و3یربعامكهازترسسلیمانبهمصرفرار
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در  تقریبًا که شکیم، در رحبعام تاجگذاری  1:12
فاصله55کیلومتریشمالاورشلیمقرارداشت،برگزار
یعنی اورشلیم، در عادی بهطور پادشاه تاجگذاری شد.
نزدیک که دید وقتی رحبعام میشد. انجام پایتخت،
استیربعاماغتشاشبهپاکند،بهشمالرفتتابکوشد

او بماند. برقرار همچنان شمالی قبایل با خوب روابط
احتمااًلشکیمرابرگزید،چونمحلقدیمانعقادعهدها
شکیم شد، تجزیه حکومت وقتی .)1:24 )یوشع بود
گردید شمالی پادشاهی پایتخت کوتاهی مدت برای

.)25:12(



كردهبود،بوسیلةیارانشازاینموضوعباخبرشدوازمصربرگشت.اودر
رأسدهقبیلةاسرائیلپیشرحبعامرفتوگفت:4»پدرتوسلیمان،پادشاه
بسیارسختگیریبود.اگرتومیخواهیبرماسلطنتنماییبایدقولبدهی

مثلاوسختگیرنباشیوبامهربانیبامارفتاركنی.«
بارهتصمیم این در تا بدهید منفرصت به داد:»سهروز 5رحبعامجواب

بگیرم.«آنهانیزقبولكردند.
6رحبعامباریشسفیدانقومكهقباًلمشاورانپدرشسلیمانبودند،مشورت

كردوازایشانپرسید:»بنظرشمابایدبهمردمچهجوابیبدهم؟«
مطابق آنها به باشند، تو مطیع همیشه مردم این میخواهی »اگر 7گفتند:

میلشانجواببدهوآنهاراخدمتكن.«
8ولیرحبعامنصیحتریشسفیدانرانپذیرفتورفتبامشاورانجوانخود
ازآنهاپرسید:»بنظرشما بودندمشورتكرد.9او یافته اوپرورش با كه
بایدبهاینمردمكهبهمنمیگویند:مثلپدرتسختگیرنباش،چهجوابی

بدهم؟«
10مشاورانجوانشبهاوگفتند:»بهمردمبگو:انگشتكوچکمنازكمر
پدرمكلفتتراست!11اگرفكرمیكنیدپدرمسختگیربود،بدانیدكهمناز
اوسختگیرترهستم!پدرمبرایتنبیهشماازتازیانهاستفادهمیكرد،ولیمن

ازشالقخارداراستفادهخواهمكرد.«
12بعدازسهروز،همانطوركهرحبعامپادشاهگفتهبود،یربعامهمراهقومنزد
را اونصیحتریشسفیدان داد. آنها به تندی 13و14رحبعامجواب اورفت.
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که  را مشورتی اما مشورتخواست، رحبعام  6:12ـ8
بهاودادند،بهدقتارزیابینکرد.اگرچنینمیکرد،پی
میبردکهاندرزیکهریشسفیداندادهاندحکیمانهتراز
مشورتهمساالنشمیباشد.برایارزیابیمشورت،ببینید
کهآیامنطقی،عملی،ومطابقباکتابمقدسهستیا
نه.مشخصکنیدکهآیانتایِجبهکاربستِنمشورتیکهبه
شمامیشود،خوبخواهدبود،بهبهترشدنوضعکمک
خواهدکرد،وراهحلیادستورالعملیسازندهارائهخواهد
و تجربهتر با که بگیرید مشورت کسانی از نه. یا داد
حکیمترند.مشورتزمانیمفیداستکهآنرادرذهن

خودبامعیارهایخدابسنجیم.

حکومتتجزیه
میشود

مبنی رحبعام تهدید
مالیات گرفتن بر
بیشترموجبشورش
شد. تجزیهکشور و
بخــش بر رحبعـــام
سرزمــین جنـــوبی
حکــومت اسرائــیل
کـــردویربعــامبر
بخششمالی.یربعـام
و دان در بتهــایی
داشت پا بر بیتئیل
مـردم عبـادت از تا
ممانعت اورشلیم در
در آورد. بهعـــمل
سوریه، موقع، همین
عّمون،موآب،وادوم
خودراازیوغاسرائیل
خارجساختندواعالم

استقاللنمودند.

دریای
مرده

دریایمدیترانه

شکـیم

روداردن

دریای
جلیل

فنوئیل

دان

اورشلیم

ترصـه

بیتئیل

موآب
ادوم

عّمون

سوریه

یهودا

اسرائیل



نشنیدهگرفتوآنچهجوانانگفتهبودندبهقومبازگفت.15پسپادشاهبه
مردمجوابرددادزیرادستخداونددراینكاربودتاوعدهایراكهبوسیلة

اخیاینبیبهیربعامدادهبود،عملیكند.
ایشانهیچ بهخواستههای 16و17بنابراینوقتیمردمدیدندكهپادشاهجدید
اهمیتینمیدهد،فریادبرآوردند:»ماخاندانداودرانمیخواهیم!ماباآنها
كارینداریم!ایمردم،بهشهرهایخودبرگردیم.بگذاریدرحبعامبرخاندان

خودشسلطنتكند.«
اوفقطپادشاه قبیلههایاسرائیلرحبعامراترکنمودندو اینترتیب، به

سرزمینیهوداشد.
18چندیبعدرحبعامپادشاهادونیرام،سرپرستكارهایاجباریرافرستادتا

بهقبیلههایاسرائیلسركشیكند.امامردماوراسنگساركردندورحبعامبا
عجلهسواربرعرابهشدوبهاورشلیمگریخت.19بهاینترتیب،تابهامروز

اسرائیلبرضدخاندانداودهستند.
20پسوقتیقبیلههایاسرائیلشنیدندكهیربعامازمصربرگشتهاست،دورهم
جمعشدندواورابهپادشاهیخودبرگزیدند.بدینترتیب،تنهاقبیلةیهودا

بودكهبهدودمانسلطنتیداودوفادارماند.
یهودا از جنگی مرد هزار هشتاد و صد رسید، اورشلیم به رحبعام 21وقتی
وبنیامینجمعكردتابابقیةاسرائیلبجنگدوآنهاراهمزیرسلطةخود

دربیاورد.22اماخدابهشمعیاینبیگفت:
یهوداو قبیلة تمام به و یهودا پادشاه بهرحبعامپسرسلیمان، و 23و24»برو
بنیامینبگوكهنبایدبااسرائیلیهاكهبرادرانشانهستند،بجنگند.بهآنهابگو
من خواست مطابق اتفاقات این تمام زیرا برگردند؛ خود خانههای به كه

15:12
تث30:2
داو4:14

2توا15:10؛7:22
عا6:3
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20:12
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21:12

2توا1:11
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15:12ـ19همیربعاموهمرحبعامکاریراکردندکه 
بهنفعخودشانبود،نهبهنفعملتشان.رحبعامخشنبود
وبهسخنانمردموقعینگذاشت؛یربعاممکانهایجدید
عبادتبرپاکردتاازرفتنمردمشبهاورشلیم،پایتخت
نتیجه اعمال این دِو هر آورد. بهعمل ممانعت رحبعام،
انداخت، تفرقه قوم بین در رحبعام اقدام داد. معکوس
ازخدادورکرد.رهبرانخوب اقدامیربعاممردمرا و
کارهاییراکهبهنفعمردماستبرمنافعخودترجیح
میدهند.اتخاذتصمیماتیکهبیشتربهنفعخودتاناست،
نتیجهعکسخواهدداد؛اگردرتصمیماتخود،منافع
دیگرانرابیشترازمنافعشخصیتاندرنظربگیرید،امور

درنهایتقطعًابهنفعشماخواهدبود.
20:12اینواقعهآغازگرحکومتتجزیهشدهدراسرائیل
ازدوازده قبیله یابد.ده ادامه میباشدکهمیرفتقرنها

قبیلهاسرائیلازیربعاممتابعتکردندوکشورجدیدخودرا
اسرائیل،یاحکومتشمالینامیدند.دوقبیلهدیگربهرحبعام
وفادارماندندوکشورخودرایهودا،یاحکومتجنوبی
نامیدند.حکومتمتحدهاسرائیلیکشبهتجزیهنشد.کشور
اززمانداورانبهخاطررقابتهایقبیلهای،بهخصوصدر
بینافرادقومافرایم،متنفذترینقبیلهشمال،ویهودا،قبیله

اصلیجنوب،بهطرفتجزیهوانشقاقپیشمیرفت.
مذهبی مرکز داود، و شائول آمدن کار روی از قبل
وقتی داشت. قرار افرایم قبیله قلمرو در بیشتر اسرائیل
سلیمانخانهخداراساخت،مرکزمذهبیاسرائیلرابه
اورشلیمانتقالداد.همینامررقابتهایقبیلهایرابهسر
درباره بیشتر اطالعات )برایکسب انفجارکشاند. حد
رقابتهایقبیلهایوچگونگیاثرآنبراسرائیل،مراجعه

کنیدبهداوران1:12؛2سموئیل8:2ـ12؛41:19ـ43(.



صورتگرفتهاست.«پسهمانگونهكهخداوندفرمودهبود،تماممردمبه
خانههایخودبرگشتند.

یربعاماسرائیلرابهبتپرستیمیکشاند
25یربعام،پادشاهاسرائیلشهرشكیمرادركوهستانافرایمبناكردودرآنجا
ساكنشد.اماپسازچندیبهفنوئیلرفتهآنشهررابازسازیكردودر

آنسكونتگزید.
26و27پسازآنیربعامباخودفكركرد:»مردماسرائیلبرایتقدیمقربانیهابهخانة
خداوندكهدراورشلیماستمیروند.اگراینكارادامهیابدممكناستآنهابه

رحبعام،پادشاهیهوداگرایشپیداكنندواوراپادشاهخودسازندومرابكشند.«
28یربعامبعدازمشورتبامشاورانخود،دوگوسالهازطالساختوبهقوم
اسرائیلگفت:»الزمنیستبرایپرستشخدابهخودتانزحمتبدهیدوبه
اورشلیمبروید.ایاسرائیل،اینگوسالههاخدایانشماهستند،چوناینهابودند

كهشماراازاسارتمصریهاآزادكردند!«
29اویكیازاینمجسمههایگوسالهشكلرادربیتئیلگذاشتودیگری
رادردان.30اینامرباعثشدقوماسرائیلبرایپرستشآنهابهبیتئیلو
دانبروندومرتكبگناهبتپرستیشوند.31یربعامرویتپههانیزبتخانههایی
ساختوبجایاینكهازقبیلةالویانكاهنتعیینكندازمیانمردمعادی

كاهنانیبرایاینقربانگاههاانتخابنمود.
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در  را زیرکیگوسالههایطالییاش با یربعام  28:12
داد. قرار بودند، سوقالجیشی نقاط که دان و بیتئیل
بیتئیلدرستدر16کیلومتریشمالاورشلیمرویجاده
اصلیواقعبودوبهخاطرقرارگرفتندراینموقعیت،
شهروندانشمالیراوسوسهمیکردکهبهجایادامهسفر
دانشمالیترینشهر توقفکنند. اورشلیم،درآنجا تا
از دور و شمال در مردمیکه رو این از بود، اسرائیل
شهر مناسب موقعیت میکردند،جذب زندگی اورشلیم
میشدند.یربعامبهعنوانرهبرحکومتشمالیمیخواست
مراکزعبادتیخاصخودراایجادکند،چوندرغیراین
صورتمردمشمرتببهاورشلیمسفرمیکردند،واین
بهضعف بهتدریجرو او اقتدار امکانوجودداشتکه
بگذارد.بعدازمدتکوتاهی،اینمذهِبجدیددیگربا

ایمانحقیقیبهخداییگانهوجهمشترکینداشت.
28:12همهمردانیهودیمکلفبودندکهسالیسهبار
بهخانهخدابروند)تثنیه16:16(؛امایربعاممراکزعبادتی
مردمشگفتکهالزم به و پاکرد بر را خاصخود
نیستبهخودزحمتبدهندوبهاورشلیمبروند.کسانی

کهازیربعاماطاعتمیکردند،درواقعازخدانااطاعتی
شاید بودن، عملی وجود با اندیشهها بعضی مینمودند.
شاملعقایدیباشدکهشماراازخدامنحرفسازد.اجازه
ندهیدکسیبهشمابگویدکهتالشهایتاندرراهراستی
بهزحمتشنمیارزد،وبااینحرف،شماراازانجامکار
دهیدکهخدا انجام را دارد.شماآنکاری باز درست
میخواهد،بدونتوجهبهاینکهدرراهآنچهبهاییاز

وقتونیرووحیثیتواموالتانمیپردازید.
اسرائیل که مصیبتی از مشاورانش و یربعام  30:12
متحملشده پرشتشگوسالهطالیی بهخاطر درگذشته
از آنها شاید .)32 )خروج نگرفتند عبرت درس بود،
کتابمقدسبیاطالعبودند،یاشایدهمازآنواقعهمطلع
بودندوتصمیمداشتنداعتناییبهآننکنند.کتابمقدس
رابخوانیدتاازاعمالخدادرتاریخآگاهیپیداکنید،و
بعددرسهایمهمیراکهازآنهامیگیرید،درزندگی
خودبهکارببندید.اگرازگذشتهبهدرستیعبرتبگیرید،
مصیبت با و کرد نخواهید تکرار را دیگران اشتباهات

مواجهنخواهیدشد)اشعیا23:42؛1قرنتیان11:10(.



32و33یربعامحتیتاریخعیدخیمههاراكههرسالهدریهوداجشنگرفتهمیشد،
بهروزپانزدهمماههشتمتغییرداد.اودراینروزبهبیتئیلمیرفتوبرای
گوسالههاییكهساختهبودرویقربانگاهقربانیمیكردوبخورمیسوزانید.در
ضمنازكاهنانبتخانههاییكهرویتپههابودندبرایاینجشناستفادهمیكرد.

2ـپادشاهاناسرائیلویهودا
نبیایبهخاطرنااطاعتیاشکشتهمیشود

یکروزوقتییربعامپادشاهكنارقربانگاهبیتئیلایستادهبودتا13
قربانیكند،یکنبیكهبهدستورخداوندازیهوداآمدهبودبه

32:12
الو33:23و34

32:12
الو33:23و34

1:13
2پاد17:23

1:13
2پاد17:23
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برداشت جشن احتمااًل خیمهها« »عید  32:12و33
محصولبود.یربعاماینعیدرایکماهدیرتربرگزارکرد،
چونبرداشتمحصولدرشمالیترینقسمتهانسبتبه
جنوب،چندهفتهدیرترانجاممیشد.مهمترازاین،یربعام
یهودا عبادت از را اسرائیل عبادتی مراسم میخواست
اعیاد بودکهعیدجدیدشجای امیدوار او متمایزکند.
دیگررابگیردومردمشراتشویقکردتابرایعبادتدر
سرزمینخودشانبمانند.انگیزههایواقعیاوسیاسیبودنه
مذهبی.برایحمایتازهرچیز»مذهبی«کهسیاستمداران
میگویندیاانجاممیدهند،عجلهنکنید.امروزرهبرانهنوز

برایمنافعسیاسیازرسوممذهبیاستفادهمیکنند.

شهر اسرائیل، قوم اولیه نیاکان زمان در  32:12و33
بود آنجا در چون بود، خدا به وفاداری مظهر بیتئیل
کرد وقف خدا به را زندگیاش مجددًا یعقوب که
)پیدایش16:28ـ19(.امایربعامبهقصدرقابتبااورشلیم،
اینشهررابهمرکزاصلیعبادتاسرائیلتبدیلکرد.اما
مذهببیتئیلبرپرستشبتهامتمرکزبود،وهمینامربه
سقوطنهاییاسرائیلانجامید.طیدورانپادشاهان،بیتئیل
بهشهریفاسدوبتپرستتبدیلشد.هوشعوعاموس
نبیگناهانبیتئیلراتشخیصدادندوشهررابهخاطرراه
وروشهایگناهآلودشمحکومکردند)هوشع15:4ـ17؛

8:10؛عاموس4:5ـ6(.

رقابتهای
قبیلهای

باآنکهحکومتاسرائیلدردورانحکومتداودوسلیمان»متحد«بود،اماکشمکشهایبینشمالو
جنوبهرگزحلنشد.رقابتوخصومتیکهدرپشتاینجنگداخلیوجودداشتبارحبعامویربعام
شروعنشد،بلکهریشهدرزمانداورانداشت،یعنیروزگاریکهمردمبهوفاداریقبیلهایبیشترپایبند
بودندتااتحادملی.توجهکنیدکهکشمکشبینقبیلهافرایم،برجستهترینقبیلهدرشمال،وقبیلهیهودا،

قبیلهمهمجنوب،چقدرآسانبهوجودآمد.

افرایمدرموردنقشرهبریاشمدعیبودکهوعدههایموجوددرپیدایش17:48ـ22و22:49ـ26 *
مربوطبهاوست.

یوشع)هوشع(،یعنیکسیکهسرزمینموعودرافتحکرد،افرایمیبود)اعداد8:13(. *

سموئیل،بزرگترینداوراسرائیل،ازقبیلهافرایمبود)1سموئیل1:1(. *

افرایمدرشورشعلیهداودکهازقبیلهیهودابود،باایشبوشتمتحدشد)2سموئیل8:2ـ11(. *

داودکهچوپانیازقبیلهیهودابود،پادشاههمهاسرائیلگشت،واسرائیلشاملافرایمهممیشد؛به *
اینترتیبدیگرافرایمادعاییبرایرهبرینداشت.

باآنکهداودبهآرامشدِناینّجوبدکمککرد،امامالیاتهایباالدرزمانحکومتسلیمانو *
رحبعامتحملراازقبایلشمالیسلبکرد.

اینکشمکشروبهفزونیگذاشت،زیراافرایمقبیلهمهمیدرشمالبود.آنهاازنقشرهبرییهودابه
پادشاهیداودمنزجربودند،وناراضیبودندازاینکهپایتختومرکزعبادتیدراورشلیماست.



اونزدیکشد.2اوبهفرمانخداوندخطاببهقربانگاهگفت:»ایقربانگاه،
ایقربانگاه،خداوندمیفرمایدكهپسریبهنامیوشیادرخاندانداودمتولد
میشودوكاهنانبتخانههاراكهدراینجابخورمیسوزانند،رویتوقربانی
میكندواستخوانهایانسانرویآتشتومیسوزاند!«3سپساضافهكرد:
خواهد پراكنده اطراف به خاكسترش و شد خواهد شكافته قربانگاه »این

گردیدتابدانیدآنچهمیگویمازجانبخداونداست!«
4یربعامپادشاهوقتیسخناننبیراشنیددستخودرابطرفاودرازكرده
دستورداداورابگیرند.ولیدستپادشاههمانطوركهدرازشدهبود،خشک
شدبطوریكهنتوانستدستخودراحركتبدهد!5دراینموقع،قربانگاههم
شكافتهشدوخاكسترآنبهاطرافپراكندهشد،درستهمانطوركهآننبی

بهفرمانخداوندگفتهبود.
6یربعامپادشاهبهآننبیگفت:»تمنادارمدعاكنیوازخداوند،خدایخود

بخواهیدستمرابهحالتاولبرگرداند.«
پساونزدخداونددعاكردودستپادشاهبهحالتاولبرگشت.7آنگاهپادشاه
بهنبیگفت:»بهكاخمنبیاوخوراکبخور.میخواهمبهتوپاداشیبدهم.«

8ولیآننبیبهپادشاهگفت:»اگرحتینصفكاخسلطنتیخودرابهمن
بدهیهمراهتونمیآیم.دراینجانهنانمیخورمونهآبمینوشم؛9زیرا
خداوندبهمنفرمودهكهتاوقتیدراینجاهستمنهنانبخورمونهآببنوشم
وحتیازراهیكهآمدهامبهیهودابرنگردم!«10پساوازراهدیگریرهسپار

یهوداشد.
11درآنزماندرشهربیتئیلنبیپیریزندگیمیكرد.پسرانشدربارةنبی
تازهواردبهاوخبردادندوگفتندكهچهكردهوبهپادشاهچهگفتهاست.
12نبیپیرپرسید:»اوازكدامراهرفت؟«پسرانشراهیراكهآننبیرفته

بود،بهپدرشاننشاندادند.
13پیرمردگفت:»زوداالغمراآمادهكنید!«پسراناواالغرابرایشحاضر
كردندواوسوارشده،14بدنبالآننبیرفتواورازیریکدرختبلوط

نشستهیافت.پسازاوپرسید:»آیاتوهماننبییهوداهستی؟«
جوابداد:»بلی،خودمهستم.«

2:13
2پاد15:23و16

2:13
2پاد15:23و16

3:13
2پاد8:20

3:13
2پاد8:20

6:13
خرو28،8:8؛28:9

ار3:37
اعما24:8

6:13
خرو28،8:8؛28:9

ار3:37
اعما24:8

7:13
1سمو7:9
2پاد15:5

7:13
1سمو7:9
2پاد15:5

9:13
اعد18:22؛13:24

9:13
اعد18:22؛13:24

اولپادشاهان13 873

2:13سهقرنبعد،وقتییوشیاکاهنانبتپرسترابرروی 
قربانگاههایشانکشت،اینپیشگوییجزبهجزبهتحقق

پیوست.اینماجرادر2پادشاهان1:23ـ20آمدهاست.
7:13ـ31ایننبیازخدادستوراکیدداشتکهتازمانی
کهمشغولانجاموظیفهاست،چیزینخوردوننوشد)9:13(.
اومردچونبهجایاطاعتازخودخدا،بهسخنانکسی

گوشدادکهادعامیکردپیغامیازجانبخدادارد.این
نبیبهجایگوشکردنبهشایعه،میبایستازکالمخدا
متابعتکند.بهجایاعتمادکردنبهسخنانکسیکهادعا
میکندسخنانشدرستاست،بهآنچهکهکتابمقدس
با مدعیانی چنین سخنان اگر کنید. اعتماد میگوید

کتابمقدسمغایرتداشتهباشد،اعتناییبهآنهانکنید.



15نبیپیربهاوگفت:»همراهمنبهخانهامبیاتاباهمخوراكیبخوریم.«
16و17امااودرجوابگفت:»نه،مننمیتوانمبیایم،چونخداوندبهمندستور
دادهكهدربیتئیلچیزینخورموننوشموحتیازآنراهیكهآمدهامبه

خانهبرنگردم.«
18پیرمردبهاوگفت:»منهممثلتونبیهستموفرشتهایازجانبخداوند
پیغامدادهكهتوراپیداكنموباخودبهخانهببرموبهتونانوآببدهم.«

امااودروغمیگفت.
19پسآندوباهمبهشهربرگشتندواودرخانةآننبیپیرخوراکخورد.
20درحالیكهآنهاهنوزبرسرسفرهبودندپیغامیازجانبخداوندبهآننبی
پیررسید21و22واوهمبهنبییهوداگفت:»خداوندمیفرمایدكهچوناز
دستوراوسرپیچیكردیودرجاییكهبهتوگفتهبودناننخوریوآب
ننوشی،نانخوردیوآبنوشیدی،بنابراینجنازةتودرگورستاناجدادت

دفننخواهدشد!«
23بعدازصرفغدا،نبیپیر،االغنبییهوداراآمادهكرد24و25واوراروانة
سفرنمود؛ولیدربینراه،شیریبهاوبرخوردواورادرید.كسانیكهاز
آنراهمیگذشتند،جنازةنبییهودارادروسطراهدیدندوشیرواالغرادر
كناراو.پسبهبیتئیلكهنبیپیردرآنزندگیمیكرد،آمدندوبهمردم

خبردادند.
26وقتیاینخبربهگوشنبیپیررسیداوگفت:»اینجنازةآننبیاست
كهازفرمانخداوندسرپیچیكرد.پسخداوندهمآنشیررافرستادتااورا

بدرد.اومطابقكالمخداوندكشتهشد.«
27بعداوبهپسرانخودگفت:»زوداالغمراآمادهكنید.«آنهااالغشرا
آمادهكردند.28اورفتوجنازةآننبیراپیداكردودیدكهشیرواالغ
هنوزدركنارجسدایستادهاند.شیرنهجسدراخوردهبودونهاالغرا.29پس
جنازهرارویاالغگذاشتوبهشهرآوردتابرایشسوگواریكرده،اورا
دفننماید.30اوجنازةنبییهودارادرقبرستانخاندانخوددفنكرد.بعد

برایاوماتمگرفته،گفتند:»ایبرادر...ایبرادر...«
31آنگاهنبیپیربهپسرانخودگفت:»وقتیمنُمردم،درهمینقبردفنم
كنیدتااستخوانهایمندركناراستخوانهایایننبیبماند.32هرچهاوبه
بتخانههایشهرهایسامرهگفت، فرمانخداونددربارةقربانگاهبیتئیلو

حتمًاواقعخواهدشد.«
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24:13و25شیردرزمانعهدعتیقحیوانیشناختهشدهبود 
وخطریبرایمردموگلههایشانمحسوبمیشد.سامسون

بنایا و 34:17ـ37(، )1سموئیل داود 5:14و6(، )داوران
)2سموئیل20:23(،همهباشیرهایوحشیرویارویشدند.



33وامایربعام،پادشاهاسرائیل،باوجوداخطارنبییهوداازراهبدخودبرنگشت
ازمیانمردمعادیكاهنتعیینمیكرد، بتخانههایخود وهمچنانبرای
بطوریكههركهمیخواستكاهنشودیربعاماورابهكاهنیمنصوبمیكرد.

34اینگناهیربعامبودكهسرانجامبهنابودیتمامخانداناومنجرشد.

داوریخدابریربعام

درآنروزهاابیاپسریربعامپادشاهبیمارشد.2یربعامبههمسرش14
گفت:»قیافهاتراتغییربدهتاكسیتورانشناسدوپیشاخیای
نبیكهدرشیلوهاستبرو.اوهمانكسیاستكهبهمنگفتكهبراین
قومپادشاهمیشوم.3دهنان،یکكوزهعسلومقداریهمكلوچهبرایشببر

وازاوبپرسكهآیافرزندماخوبمیشودیانه؟«
4پسهمسریربعامبهراهافتادوبهخانةاخیاینبیكهدرشیلوهبودرسید.
اخیاینبیپیرشدهبودوچشمانشنمیدید.5اماخداوندبهاوگفتهبودكه
بزودیملكهدرقیافةمبدلبهدیداراومیآیدتادربارةوضعپسربیمارش
ازویسؤالكند،خداوندهمچنینبهاخیاینبیگفتهبودكهبهملكهچه

بگوید.
6پسوقتیاخیاصدایپایاورادمدرشنیدگفت:»ایهمسریربعامداخل
شو!چراقیافهاتراتغییردادهای؟منخبرناخوشایندیبرایتدارم!«7سپس
اخیااینپیغامراازجانبخداوند،خدایقوماسرائیلبهاودادتابهشوهرش
یربعامبرساند:»منتوراازمیانمردمانتخابكردمتابهپادشاهیبرسی.
8سلطنتراازخاندانداودگرفتموبهتودادم؛اماتومثلبندةمنداوداز
دستوراتماطاعتنكردی.اوازصمیمقلبمراپیرویمیكردوآنچهراكه
منمیپسندیدمانجاممیداد.9توازتمامپادشاهاِنپیشازخودتبیشتربدی
كردی؛بتهاساختیوبتپرستشدیوباساختناینگوسالههاازمنرو
گردانیدیومراخشمگیننمودی.10پسمنهمبرخاندانتوبالمیفرستمو
تمامپسرانومردانخاندانترا،چهاسیروچهآزاد،نابودمیكنم.همانطور
كهطویلهراازكثافتحیواناتپاکمیكنند،منهمزمینراازخاندانتو
پاکخواهمكرد.11بطوریكهازخاندانتوهركهدرشهربمیرد،سگهااورا
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33:13و34خداممنوعکردهبودکههیچکسبهجز 
افرادقبیلهالویبهسمتکهانتمنصوبنشود،درغیر
اینصورتمجازاتفردخاطیمرگبود)اعداد10:3(.
الویانبادهیکیکهمیگرفتند،برایتمامعمرتأمینبودند،
بنابراینالزمنبودوقتخودراصرفکشاورزیکنندوبه
فکرمنافعقبیلهاییانگرانآیندهمالیخودباشند.کاهنان

جدیِدیربعامازپادشاهمزددریافتمیکردندوزندگیشان
ازاینراهتأمینمیشد.آنهامیبایستوظایفکهانتو
دنیویراباهمادغاممیکردند،وازاینروبهسرعتدر
سیاستبازیافتادند.ازآنجاکهآنهاامنیتشغلینداشتند،
رشوهخواریبهآسانیآنهارافاسدکرد.نااطاعتییربعام

موجبنابودیمذهبحقیقیدرپادشاهیشمالیشد.



میخورندوهركهدرصحرابمیرد،الشخورهاجسدشرامیخورند.منكه
خداوندهستماینرامیگویم.«

12سپساخیابههمسریربعامگفت:»اكنونبرخیزوبهخانهاتبرو.وقتی
پایتبهشهربرسدپسرتخواهدمرد.13تماماسرائیلبرایاوعزاداریكرده،
اورادفنخواهندكرد.ولیازتماماعضایخانوادةیربعاماینتنهاكسی
استكهدرقبردفنمیشود؛زیراتنهافردخوبیكهخداوند،خدایاسرائیل
درتمامخانوادةیربعاممیبیندهمینبچهاست.14خداوندپادشاهدیگریبرای
اسرائیلانتخابمیكندكهخاندانیربعامرابكلیازبینمیبرد.15خداوند
اسرائیلراچنانتكانخواهددادكهمثلعلفیكهدرمسیرآبرودخانه
استبلرزد.خداونداسرائیلراازاینسرزمینخوبكهبهاجدادشانبخشیده،
ریشهكنمیكندوآنهارادرآنطرفرودفراتآوارهمیسازد،زیراآنها
بابتپرستیشانخداوندرابهخشمآوردند.16خداوندهمچنینبهسببگناه

یربعامكهاسرائیلرابهگناهكشاندایشانراترکخواهدگفت.«
بهآستانةكاخ او پای اینكه بمحض بازگشت. ترصه به یربعام 17پسزن
سلطنتیرسید،پسرشمرد.18همانطوركهخداوندبوسیلةاخیاینبیفرموده

بود،پسررادفنكردندودرسراسراسرائیلبرایشماتمگرفتند.
19شرحوقایعجنگهاوسایررویدادهایدورانفرمانروایییربعامدركتاب
»تاریخپادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.20یربعامبیستودوسالسلطنت

كردوبعدازمرگاو،پسرشنادابزماماموررادردستگرفت.

رحبعامبریهوداسلطنتمیکند
21رحبعام،پسرسلیمان،چهلویکسالهبودكهپادشاهیهوداشد.مادرش
اهلعمونونامشنعمهبود.اودراورشلیم،شهریكهخداوندازمیانسایر
هفده مدت به بگذارد آن بر را اسمش تا بود برگزیده اسرائیل شهرهای
سالسلطنتكرد.22دردورةسلطنتاو،مردمیهودانسبتبهخداوندگناه
ورزیدندوباگناهانخودحتیبیشازاجدادشانخداوندراخشمگینكردند.
23آنهارویهرتپهوزیرهردرختسبز،بتهاوبتخانههاساختند24وگناه
لواطرادرسراسراسرائیلرواجدادند.مردمیهودادرستمثلهمانقومهای

خدانشناسیشدندكهخداوندآنهاراازسرزمینكنعانبیرونراندهبود.
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14:14اینپادشاهچهکسیبودکهقراربود»خاندان 
یربعامرابهکلیازبینببرد«؟ناماوبعشابودکهتمام

فرزندانیربعامراکشت)27:15ـ30(.
19:14دراولودومپادشاهانازسهکتابنامبردهشده
است:تاریخپادشاهاناسرائیل،تاریخپادشاهانیهودا

کتابها این .)41:11( سلیمان زندگی و ،)29،19:14(
گزارشیاستتاریخیازوضعاسرائیلویهودا،ومنبع
اصلیاطالعاتیبودکهخدانویسندگانکتابهایاولو
دومپادشاهانراهدایتکردتاآنهارامورداستفادهقرار

دهند.هیچنسخهایازاینکتابهایافتنشدهاست.
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بر بسیاری افراد به کتابمقدس در است. همسخت روشن و واضح اخطارهای از اطاعت حتی
میخوریمکهازخداهدایتداشتند،ولیبرآنشدندکهراهخودرادرپیشبگیرند.نااطاعتیآنها
نهبهخاطرعدمآگاهیشانازخواستخدا،بلکهدراثرخودخواهیلجبازانهایشانبود.یربعامهمیشه

نمونهایبودازاینخصیصهکاماًلخاصانسان.
بههنگامساختنقلعهملو،سلیمانمهارتهایذاتییربعامدررهبریراموردتوجهقراردادواوراسرکارگر
مخصوصاینطرحساخت.مدتکوتاهیبعدازاینواقعه،خداازطریقاخیاینبیبایربعامسخنگفت.
اوبهیربعامگفتکهخداباگرفتنحکومتازپسرسلیمان،نسلداودرامجازاتخواهدنمودویربعامبر
دهقبیلهشمالیحکومتخواهدکرد.وخداروشنساختکهاگرخاندانیربعامازاطاعتکردنازاوسر
باززنند،سرنوشتیمشابهخاندانداوددرانتظارشانخواهدبود.ازقرارمعلوم،سلیمانازاینوقایعباخبرشد

وکوشیدیربعامرابکشد.پادشاهآیندهبهمصرفرارکردوتازمانمرگسلیماندرآنجاماند.
وقتیرحبعام،وارثسلیمان،برتختپادشاهیجلوسکرد،یربعامبهسرزمیناسرائیلبازگشت.
اویکیازنمایندگانافرادیبودکهمیخواستندرحبعامبهاندازهپدرشسختگیرنباشد.تصمیم
غیرعاقالنهرحبعامدرردایندرخواستبهآنجامنتهیشدکهمردمحکومتاوراردکردند.فقط

یهوداوقبیلهبنیامینبهخاندانداودوفادارماندند.دهقبیلهدیگریربعامراپادشاهخودساختند.
یربعامبادیدنتحققوعدهخدا،بهجایآنکهبهاطاعتکردنازاوترغیبشود،هرکاریکهازدستش
برآمدبرایحفظمقامشانجامداد.اومملکتخودراازپیرویخدامنحرفساخت،همانخداییکه
اورابهپادشاهیبرگزیدهبود.خداعواقباینعملاوراازپیشهشداردادهبود:خانداناوعاقبتاز

صحنهروزگارمحوشد.یربعاموقایعیرابهجریانانداختکهبهنابودیحکومتشمالیمنجرشد.
کالمخداتضمینمیکندکهگناهعواقبیبهدنبالدارد.وقتیماکاریمیکنیمکهمستقیمًابر
خالففرامینخدااست،وبالیفوریبرماعارضنمیشود،اغلبفریباینباوررامیخوریم
کهنااطاعتیمانمجازاتنشدهاست.چنینتفکریبسیارخطرناکاست.زندگییربعامبایدمارا

واداردتانااطاعتیخودراتصدیقکنیموازخداطلبآمرزشنماییم.

نقاطقوتوموفقیتها:
رهبروسازماندهندهایکارآمدبود. *

اولینپادشاهازدهقبیلهاسرائیلدرحکومتتجزیهشدهبود. *
رهبریبودباقابلیتیخارقالعادهوحامیانبیشمار. *

نقاطضعفواشتباهات:
برایدورنگهداشتنمردمازخانهخدادراورشلیم،بتهاییساخت. *

کاهنانیخارجازقبیلهالویمنصوبکرد. *
بیشتربرحیلهگریخودمتکیبودتابروعدههایخدا. *

درسهاییاززندگیاو:
فرصتهایبزرگدراثرتصمیماتنادرسِتکوچکازکفمیرود. *

تالشحسابنشدهبرایاصالحاشتباهاتدیگران،اغلببهتکرارهماناشتباهاتمیانجامد. *
اشتباهاتهمیشهزمانیرخمیدهدکهمیکوشیمنقشخداراایفاکنیم. *

آمارحیاتی:
اهل:بخششمالیاسرائیل *

شغل:سرکارگرطرحهایساختمانی،پادشاهاسرائیل *
خویشاوندان:پدر:نبات.مادر:صرویه.فرزندان:ابیاوناداب. *

همعصربا:سلیمان،ناتان،اخیا،رحبعام *
آیاتکلیدی:

»وامایربعام،پادشاهاسرائیل،باوجوداخطارنبییهوداازراهبدخودبرنگشتوهمچنانبرای
بتخانههایخودازمیانمردمعادیکاهنتعیینمیکرد،بهطوریکههرکهمیخواستکاهنشود،
یربعاماورابهکاهنیمنصوبمیکرد.اینگناهیربعامبودکهسرانجامبهنابودیتمامخانداناو

منجرشد«)1پادشاهان33:13و34(.
ماجراییربعامدر1پادشاهان26:11ـ20:14نقلشدهاست.ازاودر2تواریخ10ـ13نیزنامبرده

شدهاست.

ـام
عــ
یرب



25درسالپنجمسلطنترحبعام،شیشق)پادشاهمصر(بهاورشلیمحملهبردوآن
راتصرفنمود.26اوخزانههایخانةخداوندوكاخسلطنتیراغارتكردوتمام
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25:14وقتیرحبعامرویکارآمد،حکومتقدرتمندی
رابهارثبرد.هرچیزیکهاوروزیمیتوانستبهآن
احتیاجپیداکند،بهاوواگذارشدهبود.اماظاهرًااومتوجه
نشدکهچرایاچگونهگنجینهایبهاینبزرگیبهدست
آوردهاست.خدابرایاینکهدرسیبهرحبعامبدهد،اجازه
دادتاشیشق،پادشاهمصر،بهیهوداواسرائیلتجاوزکند.
نبود،وشیشق ابرقدرت مصردیگرمانندروزگارقدیم
کهاحتمااًلازموفقیتبزرگسلیمانبهخشمآمدهبود،

قصدداشتبهاینوضعخاتمهدهد.سپاهشیشقآنقدر
قوینبودکهبتواندیهوداواسرائیلرانابودکند،امااو
بهقدریآنهاراضعیفکردکهدیگرهرگزقدرتاولیه

خودرابازنیافتند.
25:14فقطپنجسالپسازوفاتسلیمان،متجاوزین
بیگانهمعبدوکاخراغارتکردند.شکوهوقدرتوپول
چقدرسریعازبینرفت!وقتیمردمازنظرروحانیفاسد
وبیقیدشدند)24:14(،بعدازمدتکوتاهیهمهچیز

جاذبهبتها
سطحی، نگاهی در
پادشاهــان رفتـــار
اسرائیلخیلیعجیب
آنها میرسد. بهنظر
میتوانسـتند چطـور
اینقدرسریعازخدا
در بگردانند، روی
خـدا کالم حالیـکه
بـود اختیارشـان در
از قسمـتی )حداقل
و انبــیا و را(، آن
داود چـون الگویی
خود مقــابل نیز را
اینجــا در داشـتند؟
دالیـــل از برخــی
جذابیتبتهاآمده

است:

قدرت

لذت

هوس

شهرتومحبوبیت

جاذبهبتها
مردمخواستارآزادیازحاکمیتخدا
وکاهنانبودند.آنهامیخواستندمذهب
راباشیوهزندگیخودمتناسبسازند،

نهشیوهزندگیخودرابامذهب.

تشویق باعث بتپرستی
اینکه بدون میشد، شهوتپرستی
مردم کند. گناه احساس شخص
شهوتانگیز و فاسد ویژگیهای
بتهاییراکهمیپرستیدندبرخود
امیال بابت این از و میگرفتند،

فاسدشانارضاءمیشد.

از پایینتر درجهای به انسان
موجود او بود. کرده تنزل حیوان
منحصربهفردبهحسابنمیآمد،بلکه
فقطوسیلهایبرایاستثمارجنسی،

سیاسی،واقتصادیتلقیمیشد.

ذات بازتاب بیشتر که بتهایی
انسانی،ودرنتیجهازنظرفرهنگی
بودند، قبولتر قابل مردم برای
مقدس و واال ذات جایگزین
طالب خدایان این شدند. خدا
چیزهایی فقط بلکه نبودند، قربانی
فرو را خشمشان که میخواستند

بنشاند.

جاذبهمشابهامروزی
مردمنمیخواهندزیرنفوذقدرتبرتری
باشند.خداازمامیخواهدکهبهجایاِعمال
قدرتبردیگران،قدرتروحالقدسرا

داشتهباشیمتابهدیگرانکمککنیم.
و میسازند خود بت را لذت مردم
میخواهندبهبهایفدایچیزهایدیگر،
بهآنبرسند.خداازمادعوتمیکند
کهبهجایجستجوبرایرسیدنبهلذتی
کهبهمصیبتیدرازمدتمنتهیمیشود،
درجستجویآننوعلذتیباشیمکهبه

پاداشهایابدیمیانجامد.

دلبستگیهای و کششها که امروز
تعبیری هم باز قبولند، قابل گناهآلود
ما از خدا میشود. انسان از حیوانی
کردن پیدا بهجای که میکند دعوت
دلبستگیهاییکهدیگرانرابهاستثمار
پیدا دلبستگی موضوعاتی به میکشد،

کنیمکهدیگرانرابنامیکند.

تصور مجازاتی همچون ایثار امروزه،
میشودکهشخصبرخودتحمیلمیکند،
ودرنتیجهبیمعنااست.شعارانسانمدرن
ایناست:بههرقیمتیکهشدهبایددر
پییافتنموفقیتبود.خدامارادعوت
میکندکهبهجایآنکهدرپیتحسینو
ستایشدیگرانباشیم،اووکسانیراکه

اوراتکریممیکنند،بستاییم.

باتغییروتحولجوامع،هنجارهاوارزشهاییکهدیگرضرورییاقابلقبولبهجسابنمیآیند،
اغلبکنارگذاشتهمیشود.ایماندارانبایدمواظبباشندکهاگرالگوهایجامعه،کالمخداراکنار
میگذارند،ازآنهاپیروینکنند.وقتیجامعهاینکاررابکند،فقطبیدینیوشرارتباقیمیماند.



سپرهایطالراكهسلیمانساختهبود،باخودبهیغمابرد.27پسازآنرحبعام
پادشاهبهجایسپرهایطال،براینگهبانانكاخخود،سپرهایمفرغیساخت.
28هروقتپادشاهبهخانةخداوندمیرفت،نگهباناناوسپرهارابدستمیگرفتند

وپسازپایانمراسم،آنهارادوبارهبهاتاقنگهبانیبرمیگرداندند.
29رویدادهایدیگردورانسلطنترحبعامدركتاب»تاریخپادشاهانیهودا«نوشته
شدهاست.30درتمامدورانسلطنترحبعامبیناوویربعامجنگبود.31وقتی
رحبعاممرد،اورادرآرامگاهسلطنتی،درشهراورشلیمدفنكردند.)مادررحبعام

نعمةعمونیبود.(پسازرحبعامپسرشابیابجایاوبرتختپادشاهینشست.

ابیابریهوداسلطنتمیکند

درهجدهمینسالسلطنتیربعام،پادشاهاسرائیل،ابیاپادشاهیهودا15
شدوسهسالدراورشلیمسلطنتكرد.مادراومعكهدخترابشالوم
بود.3ابیانیزمانندپدرشمردفاسدیبودومثلداودپادشاهنبودكهنسبت
بهخداوندوفادارباشد.4اماباوجوداین،خداوندبخاطرنظرلطفیكهبهجد
اوداودداشت،بهابیاپسریبخشیدتاسلطنتدودمانداوددراورشلیمبرقرار
بماند؛5چونداوددرتمامعمرخودمطابقمیلخداوندرفتارمینمود.اواز

دستوراتخداوندسرپیچینكرد،بجزدرمورداوریایحیتی.
6درطولسهسالسلطنتابیا،بیناسرائیلویهوداهمیشهجنگبود.7رویدادهای
دیگرسلطنتابیادركتاب»تاریخپادشاهانیهودا«نوشتهشدهاست.8وقتی

ابیامرد،اورادراورشلیمدفنكردندوپسرشآسابجایاوپادشاهشد.

آسابریهوداسلطنتمیکند
9دربیستمینسالسلطنتیربعامپادشاهاسرائیل،آساپادشاهیهوداشد.10او
چهلویکسالدراورشلیمسلطنتكرد.مادربزرگاومعكهدخترابشالوم
بود.11اوهممثلجدخودداود،مطابقمیلخداوندرفتارمیكرد.12افرادیرا
كهلواطیمیكردندازسرزمینخوداخراجكردوتمامبتهاییراكهپدرش
برپاكردهبود،درهمكوبید.13حتیمادربزرگخودمعكهرابهسبباینكه
بتمیپرستید،ازمقامملكهایبركناركردوبتاوراشكستودردرة
قدرونسوزانید.14هرچندآساتمامبتكدههایباالیتپههارابكلیازبین

نبرد،امادرتمامزندگیخویشنسبتبهخداوندوفادارماند.

30:14
1پاد6:15
2توا15:12

30:14
1پاد6:15
2توا15:12

1:15
2توا1:13

1:15
2توا1:13

3:15
1پاد4:11

3:15
1پاد4:11

4:15
2توا7:21

4:15
2توا7:21

5:15
2سمو15،4:11
1پاد4:9؛8:14

5:15
2سمو15،4:11
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7:15
2توا1:13و2

7:15
2توا1:13و2

8:15
1توا10:3ـ14

2توا1:14

8:15
1توا10:3ـ14

2توا1:14

11:15
2توا2:14؛17:15

12:15
تث17:23و18

1پاد46:22
2توا3:15

11:15
2توا2:14؛17:15

12:15
تث17:23و18

1پاد46:22
2توا3:15
13:15

2توا16:15
13:15

2توا16:15
14:15

1پاد43:22
2پاد3:12؛4:14
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1پاد43:22
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اولپادشاهان15،14 879

خودراازدستدادند.مالواموالوثروتآنهابرای 
آنانمهمترازخدابود.وقتیماخداراازمرکززندگی
خودکنارمیگذاریم،هرچیزدیگری،هرقدرهمکهبا

ارزشبهنظربرسد،بیفایدهمیشود.

5:15برایآگاهیازماجرایداودواوریا،مراجعهکنید
به2سموئیلفصل11.

9:15برایکسباطالعاتبیشتردربارهآسا،مراجعه
کنیدبهتاریخچهزندگیاینپادشاهدر2تواریخ14.



15آسااشیاءطالونقرهایراكهخودوپدرشوقفخانةخداوندنمودهبودند،
درخانةخداوندگذاشت.

16آسا،پادشاهیهوداوبعشا،پادشاهاسرائیلهمیشهبایكدیگردرحالجنگ
بودند.17بعشا،پادشاهاسرائیلبهیهودالشكركشیدوشهررامهرابناكرد
تانگذاردكسینزدآسا،پادشاهیهودارفتوآمدكند.18آساچونوضعرا
چنیندید،هرچهطالونقرهدرخزانههایخانهخداوندوكاخسلطنتیبود

گرفته،بااینپیامبرایبنهدد،پادشاهسوریهبهدمشقفرستاد:
19»بیامثلپدرانمانباهممتحدشویم.اینطالونقرهراكهبرایتمیفرستم
ازمنبپذیر.پیونددوستیخودرابابعشا،پادشاهاسرائیلقطعكنتااواز

قلمرومنخارجشود.«
20بنهددموافقتكردوباسپاهیانخودبهاسرائیلحملهبردوشهرهایعیون،
تسخیركرد. را نفتالی دریاچةجلیلوسراسر ناحیة معكه، بیت آبل دان،
21وقتیبعشااینراشنید،ازادامةبنایرامهدستكشیدوبهترصهبازگشت.
22آنگاهآسابهسراسریهوداپیغامفرستادكههمةمردانبدوناستثنابیایندو
سنگهاوچوبهاییراكهبعشابرایبنایرامهبكارمیبردبرداشته،ببرند.آسا

بااینمصالح،شهرجبعواقعدرزمینبنیامینوشهرمصفهرابنانهاد.
23بقیةرویدادهایسلطنتآسا،یعنیفتوحاتوكارهایاوونامشهرهاییرا
كهساخته،همهدركتاب»تاریخپادشاهانیهودا«نوشتهشدهاست.آسادر
سالهایپیریبهپادردسختیمبتالشد.24وقتیفوتكرد،اورادرآرامگاه
مقام به یهوشافاط اوپسرش از بعد اورشلیمدفنكردند. سلطنتی،درشهر

پادشاهییهودارسید.

ناداببراسرائیلسلطنتمیکند
25درسالدومسلطنتآساپادشاهیهودا،ناداب،پسریربعام،پادشاهاسرائیل
شدودوسالسلطنتكرد.26اونیزمثلپدرشنسبتبهخداوندگناهورزید

واسرائیلرابهگناهكشاند.
27بعشاپسراخیاازقبیلةیساكاربرضدناداببرخاستوهنگامیكهناداب
باسپاهخودشهرجبتونراكهیكیازشهرهایفلسطینبودمحاصرهمیكرد
بعشانادابراكشت.28بعشادرسومینسالسلطنتآساپادشاهیهودا،بجای
تمام رسید قدرت به وقتی 29او نشست. اسرائیل سلطنت تخت بر ناداب
فرزندانیربعامراكشت،بطوریكهحتییکنفرهمازخانداناوزندهنماند.
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24:15
1پاد41:22

2توا13:16و14؛1:17
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27:15
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1پاد14:14

29:15
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16:15بعشایپادشاه،سلطنتراازنادابکهجانشین 
پدرش،یربعام،شدهبود،ربود)27:15و28(.

29:15برایآگاهیازپیشگوییاخیادربارهاینواقعه،
مراجعهکنیدبه1پادشاهان12:14ـ14.



بود؛ داده خبر نبی اخیای بوسیلة بودكهخداوند همانچیزی ایندرست
30زیرایربعامنسبتبهخداوندگناهورزیدوتماماسرائیلرابهگناهكشاندو

خداوند،خدایقوماسرائیلراخشمگیننمود.

بعشابراسرائیلسلطنتمیکند
نوشتهشده اسرائیل« پادشاهان »تاریخ نادابدركتاب 31جزییاتسلطنت

است.32بینآسا،پادشاهیهوداوبعشا،پادشاهاسرائیلهمیشهجنگبود.

31:15
1پاد19:14؛4:16ـ14،7

32:15
2توا19:15

31:15
1پاد19:14؛4:16ـ14،7

32:15
2توا19:15
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او زیرا شدند، کشته یربعام فرزندان همه  30:15
بهسختی بود.گناههمیشه بهگناهکشانده را اسرائیل
امابدترینگناهکارانکسانیهستند مجازاتمیشود،
که فرمود عیسی میکشانند. گناه به را دیگران که
گونه این گردن بهدور آسیابی سنگ است بهتر

اگر .)42:9 )مرقس بیفکنند دریا به و بیاویزند افراد
عواقب دارید، عهده به را دیگران رهبری مسؤولیت
کشاندنآنهابهانحرافرابهخاطرداشتهباشید.تعلیم
کنار در که دارد بههمراه نیز پاسخگویی حقیقت

موهبترهبریمیآید.

پادشاهاناسرائیلویهوداتابهاینتاریخودشمنانشان

869ق.م. 930ق.م.
رحبعام

مغلوبشیشق
)پادشاهمصر(شد

1پادشاهان43:11ـ31:14
2تواریخ31:9ـ16:12

913ق.م.
ابیــا

یربعام)پادشاهاسرائیل(
رامغلوبساخت

1پادشاهان31:14ـ8:15
2تواریخ1:13ـ1:14

910ق.م.
آســا

زارح)سردارحبشی(
رامغلوبکردو

مکررًابهبعشاحملهبرد
1پادشاهان8:15ـ24
2تواریخ1:14ـ14:16

930ق.م.
یربعــام

مغلوبابیا)پادشاهیهودا(شد
1پادشاهان26:11ـ20:14
2تواریخ12:10ـ22:13

909ق.م.
نــاداب

1پادشاهان20:14؛
25:15ـ28

908ق.م.
بعشا

ازسویآسا)یهودا(
وبنهدد)سوریه(

موردآزارقرارگرفت؛
1پاد27:15تا7:16و

2توا6-1:16

886ق.م.
ایـله

فلسطینیها
1پادشاهان6:16ـ14

885ق.م.
زمری

1پادشاهان9:16ـ20

885ق.م.
تبنی

1پادشاهان21:16و22

885ق.م.
عمری

فلسطینیها
1پادشاهان15:16ـ28

874ق.م.
اخـاب

دوبارمغلوببنهدددوم
)پادشاهسوریه(شدوبعد

درجنگباسوریهکشتهشد
1پادشاهان28:16ـ40:22

2تواریخ1:18ـ34

853ق.م.

اسرائــیل
یهــــودا

فهرستهمهپادشاهاناسرائیلویهودادرجدولبینکتابهایاولودومپادشاهانآمدهاست.
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پادشاهشدو اسرائیل بر بعشا یهودا، پادشاه 33درسومینسالسلطنتآسا
به نسبت یربعام مثل نیز 34او سلطنتكرد. ترصه در سال وچهار بیست

خداوندگناهورزیدواسرائیلرابهگناهكشاند.

خداوندبهییهونبیفرمودكهاینپیغامرابهبعشابدهد:2»تورااز16
رویخاکبلندكردموبهسلطنتقومخوداسرائیلرساندم؛اماتو
مانندیربعامگناهورزیدیوقوممرابهگناهكشانیدیوآنهانیزباگناهانشان
مراخشمگیننمودند.3پستووخاندانتورامثلخاندانیربعامنابودمیكنم.
4ازخانةتوآنكهدرشهربمیرد،سگهااورامیخورندوآنكهدرصحرابمیرد،

الشخورهااورامیخورند!«
با یربعام مانند او زیرا شد، فرستاده خاندانش و بعشا برای پیغام 5و6و7این
كارهایزشتوشرمآورخودخداوندراخشمگینكردهبودونیزخاندان
و كردند دفن ترصه در را او مرد بعشا وقتی بود. برده بین از را یربعام
پسرشایلهبجایاوپادشاهشد.بقیةرویدادهایسلطنتبعشا،یعنیفتوحات

وكارهایاودركتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.

ایلهبراسرائیلسلطنتمیکند
ایلهپسربعشابرتخت 8دربیستوششمینسالسلطنتآساپادشاهیهودا،
سلطنتاسرائیلنشستودوسالدرترصهسلطنتكرد.9زمریكهفرماندهی
نیمیازعرابههایسلطنتیرابعهدهداشت،علیهاوتوطئهچید.یکروزكه
ایلهپادشاهدرترصه،درخانةارصا،وزیردربارخود،براثرنوشیدنشراب
مستشدهبود،10زمریواردخانهشدوبهایلهحملهكردواوراكشت.این
واقعهدربیستوهفتمینسالسلطنتآساپادشاهیهودارخداد.ازآنتاریخ

زمریخودراپادشاهاسرائیلاعالمكرد.
11وقتیزمریبرتختسلطنتنشست،اعضایخاندانبعشاراقتلعامكرد
وحتییکمردازخویشاوندانودوستانبعشارازندهنگذاشت.12نابودی
فرزندانبعشاكهخداوندتوسطییهونبیقباًلخبردادهبود،13بهاینسبببود
كهبعشاوپسرشایلهگناهورزیده،بنیاسرائیلرابهبتپرستیكشاندندو
بهاینترتیبخشمخداوندرابرانگیختند.14بقیةرویدادهایسلطنتایلهدر

كتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.
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گناهان  بهخاطر را یربعام فرزندان خدا  1:16ـ7
شرمآورشانازمیانبرد،امابعشایپادشاهنیزهمهمان
اشتباهاتراتکرارکرد.اوازافرادپیشازخوددرس
عبرتنگرفت؛اوهیچوقتبهاینفکرنکردکهبهخاطر

گذشته زندگی از حتمًا شد. خواهد مجازات گناهش
شرح که کسانی زندگی و دیگران، زندگی خودتان،
عبرت درس است، شده نقل کتابمقدس در حالشان

بگیرید.
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زمریبراسرائیلسلطنتمیکند
15زمریدربیستوهفتمینسالسلطنتآساپادشاهیهودا،پادشاهاسرائیل
شدوفقطهفتروزدرترصهسلطنتكرد.16زیراوقتیسپاهیاناسرائیل
كهآمادةحملهبهجبتون،شهرفلسطینیهابودند،شنیدندكهزمری،پادشاهرا
كشتهاست،عمریراكهسردارسپاهبودهمانجاپادشاهخودساختند.17عمری
بیدرنگبانیروهایخودبهترصهبرگشتوآنرامحاصرهكرد.18زمری
وقتیدیدكهشهرمحاصرهشده،بهداخلكاخسلطنتیرفتوآنراآتش
زد.اوخودنیزدرمیانشعلههایآتشسوخت.19اومانندیربعامنسبتبه
خداوندگناهورزیدواسرائیلرابهگناهكشاند.20بقیهوقایعزندگیزمریو

شرحشورشاودركتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.

عمریبراسرائیلسلطنتمیکند
21درآنروزهابینمردماسرائیلدودستگیافتاد.نیمیازمردمطرفدارعمری
بودندونیمیدیگرازتبنیپسرجینتپشتیبانیمیكردند.22ولیسرانجام

طرفدارانعمریپیروزشدند.تبنیكشتهشدوعمریبهسلطنترسید.
23درسیویكمینسالسلطنتآساپادشاهیهودا،عمریپادشاهاسرائیلشد
ودوازدهسالسلطنتكرد.ازایندوازدهسال،ششسالرادرترصهسلطنت
كرد.24اوتپةسامرهراازشخصیبهنامسامربههفتادكیلونقرهخریدو
شهریرویآنساختونامآنراسامرهگذاشت.25ولیعمریبیشاز
پادشاهانقبلنسبتبهخداوندگناهورزید.26اومانندیربعامبهپرستیدنبت
پرداختوقوماسرائیلرابهگمراهیكشاندوبهاینوسیلهخشمخداوند،
خدایاسرائیلرابرانگیخت.27بقیهرویدادهایسلطنتوفتوحاتعمریدر
كتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.28وقتیعمریمرداورا

درسامرهدفنكردندوپسرشاخاببجایاوپادشاهشد.
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21:16عمریزمانیسلطنتشراآغازکردکهمناقشات 
سیاسیدراسرائیلدرحالشکلگیریبود.بعدازآنکه
زمریپادشاهخودکشینمود،سپاهاسرائیلعمریراکه
سردارسپاهشانبود،بهعنوانپادشاهبعدیبرگزید.عمری
برایبهدستآوردنحمایتهمهقوم،رقیباصلیخود
برایتصاحبتاجوتخت،یعنیتبنیراکشت،وبعد
سلطنتشیطانیاشراآغازکرد.اوطی12سالسلطنتش
براسرائیل،رهبریزیرکوالیقبود.اوضمنتقویت
قومازلحاظسیاسیونظامی،ساختنپایتختجدیدش،
یعنیسامرهراسازماندهیکرد.امااوبهفکروضعیت
روحانیقومنبود)میکاه16:6(،وتعمدًااسرائیلراازخدا

دورکردتاقدرترابیشتردردستهایخودبگیرد.

مزیت چند سامره، عمری، جدید پایتخت  24:16
بنابراین سیاسیداشت.اینشهرِملکشخصیاوبود،
سامره داشت. قرار او دست در شهر کامل اختیار
از نیز دلیل همین به و داشت قرار تپهای باالی بر
را ازشهر دفاع و بود برخوردار بسیارخوبی موقعیت
بنایشهردر ازتکمیل قبل آسانترمیساخت.عمری
گذشت.ازاینرو،پسرش،اخاب،آنراکاملکرد،و
نهتنهاقصرزیبایعاجراساخت)1پادشاهان39:22؛
عاموس13:3ـ15(،بلکهبتخانهایهمبرایبعلبناکرد.
سامرهتاقبلازسال722ق.م.کهبهدستآشوریها
سلسلههای بقیه پایتخت ،)5:17 )2پادشاهان افتاد

پادشاهیاسرائیلبود.
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اخاببراسرائیلسلطنتمیکند
29درسیوهشتمینسالسلطنتآساپادشاهیهودا،اخابپادشاهاسرائیلشدو
بیستودوسالدرسامرهسلطنتكرد.30اخاببیشازپادشاهانقبلنسبت
بهخداوندگناهورزید.31اونهفقطمثلیربعاممرتكبگناهشد،بلكهباایزابل
دختراتبعل،پادشاهصیدوننیزازدواجكردوبتبعلصیدونیهاراپرستیدو
دربرابرآنسجدهكرد.32اودرسامرهیکبتخانهویکقربانگاهبرایبعل
ساخت،33بعدبهساختنبتهایدیگرپرداختوباایناعمالخودبیشازهر
پادشاهیكهقبلازاودراسرائیلسلطنتكردهبود،خداوند،خدایاسرائیل

راخشمگیننمود.
34دردورةسلطنتاومردیازبیتئیلبهنامحیئیل،شهراریحارادوبارهبنا
كرد.اماوقتیپایههایآنرامینهاد،پسربزرگشابیراممردووقتیآنرا
تمامكردودروازههایشراكارگذاشت،پسركوچكشسجوبمرد.اینبه

سببلعنتخداوندبراریحابودكهتوسطیوشعپسرنوناعالمشدهبود.

3ـخدمتایلیا
ایلیاخشکسالیراپیشگوییمیکند

روزییکنبیبهنامایلیاكهازاهالیتشبیجلعادبود،بهاخاب17
پادشاهگفت:»بهخداوند،خدایزندةاسرائیل،یعنیبههمانخدایی
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ایلیاخودرا 
ازاخابپنهان

میکند
خشکســالی ایلـــیا
راپیشگــوییکـرد،
در را خــود بعـد و
کـریت نهـر کنــار
پنهـان اخــاب از
همــان در ساخـت.
جابـودکـهکالغـها
خـــوراک برایــش
آوردنــد.وقتـینهر
خشکید،خدااورابه
فرستاد فنیقیه صرفه
کهدرآنجابیوهزنی
وپسرشبهاوجاو

خوراکدادند.

31:16زنشروراخاب،ایزابل،ازشهرصیدون،یکیاز
شهرهایفنیقیهبود؛پدراوزمانیکاهناعظمشهرصیدون
بودکهعاقبتپادشاهشد.ایزابلبتبعلرامیپرستید.
اخاببرایخشنودیاو»بتخانهویکقربانگاهبرایبعل
ترویج را بتپرستی ترتیب این به ،)32:16( ساخت«

کردوتمامیقومرابهگناهکشاند)برایکسباطالعات
بیشتردربارهبعل،مراجعهکنیدبه18:18(.

1:17درمیانانبیاییکهخدابرایاسرائیلویهودافرستاد،
حکومت یعنی اسرائیل میباشد. آنها مهمترین جزو ایلیا
شمالی،درطولتاریخخودهیچپادشاهباایمانینداشت.همه
پادشاهاناسرائیلشروربودندوعماًلمردمرابهپرستشبتها
سوقمیدادند.ازقبیلهالویمعدودیکاهنباقیماندهبود،
چونبیشترآنهابهیهودارفتهبودند؛وکاهنانیکهپادشاهان
اسرائیلمنصوبمیکردند،فاسدوناالیقبودند.ازآنجاکه
پادشاهیاکاهنخداترسینبودکهکالمخدارابهمردماعالم
کند،خداانبیارابرانگیختتابکوشنداسرائیلراازتباهی
اخالقیوروحانینجاتدهند.تاسیصدسالبعد،اینانبیادر
هردوپادشاهینقشیحیاتیایفاکردند؛آنهامردمورهبران

راتشویقمیکردندکهبسویخدابازگردند.
1:17کسانیکهبعلرامیپرستیدند،معتقدبودندکهاو
خدایبارانوحاصلخیزیاست.ازاینرو،وقتیایلیابه
حضوراخابپادشاهرفتکهبعلرامیپرستید،وبهاو
بسیار پادشاه بارید، نخواهد باران گفتکهچندینسال
متعجبشد.اخابخطدفاعیمستحکمیایجادکردهبود،
امااینکاردرمقابلخشکسالینمیتوانستکمکیباشد.
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كهخدمتشمیكنمقسمكهتاچندسالشبنموبارانبرزمیننخواهدآمد
مگراینكهمندرخواستكنم.«

2پسخداوندبهایلیافرمود:3»برخیزوبطرفمشرقبرووكنارنهركریت،
درشرقروداردنخودراپنهانكن.4درآنجاازآبنهربنوشوخوراكی

راكهكالغهابهفرمانمنبرایتومیآورند،بخور.«
5ایلیاینبیبهدستورخداوندعملكردودركنارنهركریتساكنشد.6هر
صبحوشامكالغهابرایشنانوگوشتمیآوردندواوازآبنهرمینوشید.

7اماچندیبعدبعلتنبودنباراننهرخشكید.

ایلیابهطورمعجزهآساخوراکمهیامیکند
شهر نزدیک كه شهرصرفه به و 9»برخیز فرمود: ایلیا به خداوند 8آنگاه
صیدوناستبروودرآنجاساكنشو.مندرآنجابهبیوهزنیدستوردادهام

خوراکتورافراهمسازد.«
10پسایلیاازآنجابهصرفهرفت.وقتیبهدروازةشهررسید،بیوهزنیرادید
كهمشغولجمعكردنهیزماست.ایلیاازاوكمیآبخواست.11وقتیآن
زنبهراهافتادتاآببیاورد،ایلیااوراصدازدوگفت:»خواهشمیكنم

یکلقمهنانهمبیاور.«
12امابیوهزنگفت:»بهخداوند،خدایزندهاتقسمكهدرخانهامحتییک
تكهنانهمپیدانمیشود!فقطیکمشتآرددرظرفومقداركمیروغن
درتهكوزهماندهاست.االنهمكمیهیزمجمعمیكردمتاببرمنانبپزم
وباپسرمبخورم.اینآخرینغذایماخواهدبودوبعدازآنازگرسنگی

خواهیممرد.«
امااول،ازآنآردنان 13ایلیابهاوگفت:»نگراننباش!برووآنرابپز.
كوچكیبرایمنبپزوپیشمنبیاور،بعدبابقیةآنبرایخودتوپسرت
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اوبرایبعلکاهنانزیادیداشت،اماآنهانمیتوانستند 
بارانببارانند.ایلیاباشجاعتدرمقابلمردیایستادکه
قومشرابهشرارتکشاندهبود.اودربارهقدرتیبزرگتراز
هربتیبااوسخنگفت،یعنیخداونْدخدایاسرائیل.وقتی
سرکشیوبدعتدراسرائیلبهاوجخودمیرسید،خدانه
فقطباکالم،بلکهباانجاماعمالی،باآنبرخوردمیکرد.

10:17مردماسرائیلبهموجبشریعت،وظیفهداشتندبه
فکرانبیایخودباشند؛درچنینشرایطی،جالباستکه
ایلیاازکالغها)پرندگانی خدابرایتأمینآبوغذای
کهنجسمحسوبمیشدند(وبیوهزن)بیگانهایازاهالی
سرزمینمادریایزابل(استفادهکرد.درجاهاییکههیچ
انتظارشرانداریم،خداوسایلیبرایکمکبهمادارد.اوبه

طرقینیازهایمارافراهممیکندکهورایحدوانتظارات
محدودمااست.هرچقدرهمگرفتاریهایماحادباشدیا
هرقدرهموضعمامأیوسکنندهبهنظربرسد،بایدچشمان
خودرابهدستهاینگاهدارندهخدابدوزیم.شایددرجاهای
عجیبیشاهددستتأمینکنندهخداوعنایتالهیباشیم.

13:17ـ16وقتیبیوهزنصرفهایباایلیاروبهروشد،
فکرکردکهآخرینخوراکراآمادهمیکند.اماعمل
سادهایمان،معجزهایپدیدآورد.ازدیدایماِنضعیفما،
معجزاتبسیاردورازدسترسبهنظرمیرسند.سرآغازهر
معجزهای،بزرگیاکوچک،عملیاستازرویاطاعت.
شایدماتاوقتیکهاولینقدمایمانرابرنداریم،راهحل

رانیابیم.
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نانبپز.14زیراخداوند،خدایاسرائیلمیفرماید:تاوقتیكهبارانبرزمین
نبارانم،آردوروغنتوتمامنخواهدشد.«

15و16بیوهزنرفتومطابقگفتةایلیاعملكرد.ازآنبهبعد،آنهاهرچقدر
ازآنآردوروغنمصرفمیكردندتمامنمیشد،همانطوركهخداوندتوسط

ایلیافرمودهبود.

ایلیاپسریرازندهمیکند
17مدتیگذشت.یکروزپسرآنبیوهزنبیمارشد.حالاوبدتروبدترشد
وعاقبتمرد.18زنبهایلیاگفت:»ایمردخدا،اینچهبالییاستكهبرسر

منآوردی؟آیابهاینجاآمدهایتابهسببگناهانمپسرمرابكشی؟«
19ایلیابهاوگفت:»پسرترابهمنبده.«آنگاهایلیاجنازهرابرداشتوبه
باالخانه،جاییكهخودشزندگیمیكردبردواورارویبسترخودخواباند.
20سپسباصدایبلندچنیندعاكرد:»ایخداوند،خدایمن،چرااینبال
رابرسراینبیوهزنآوردی؟چراپسراوراكهمرادرخانهاشپناهداده

است،كشتی؟«
21سپسایلیاسهباررویجنازةپسردرازكشیدودعاكرد:»ایخداوند،

خدایمن،ازتوتمنامیكنمكهاینپسررازندهكنی!«
22خداونددعایایلیاراشنیدوپسررازندهكرد.23آنگاهایلیاپسرراازباالخانه

پایینآوردوبهمادرشدادوگفت:»نگاهكن،پسرتزندهاست!«
24بیوهزنگفت:»االنفهمیدمكهتوبراستیمردخداهستیوهرچهمیگویی

ازجانبخداونداست!«

ایلیااخابپادشاهراتوبیخمیکند

درسومینسالخشكسالی،یکروزخداوندبهایلیافرمود:»نزد18
اخابپادشاهبرووبهاوبگوكهمنبزودیبارانمیفرستم!«2پس
ایلیاروانهشد.دراینوقت،درشهرسامرهشدتقحطیبهاوجرسیدهبود.

3و4سرپرستاموردرباراخاب،شخصیبودبهنامعوبدیا.)عوبدیامردیخدا
ترسبود.یكباروقتیملكهایزابلمیخواستتمامانبیایخداوندراقتلعام
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انجام  ما زندگی در معجزهای خدا وقتی حتی  17:17
میدهد،ممکناستهنوزمشکالتدرزندگیمانوجود
داشتهباشد.قحطیتجربهایبودبسیاربد،امابدترازآن
هنوزواقعنشدهبود.اگرخدانیازمارابرآوردهمیسازد،
برایآننیستکهاتکایخودرابرآنقراردهیم.او
میخواهدکهمادرمقابلهرمشکلجدیدی،فقطبهاو

اتکاکنیم.

حکم در 17 فصل که گفت بتوان شاید  24:17
»اعتبارنامه«ایلیااستوبهذکرعطاهایاودرمقامنبی

میپردازد.
3:18و4باآنکهایلیادرمقابلهبااخابوایزابلتنهابود،
امااوتنهافرددراسرائیلنبودکهبهخداایمانداشت.
بهخداوند هنوز نبیکه یکصد مخفیکردن با عوبدیا
وفاداربودند،سرسپردگیخودرابهخدانشاندادهبود.
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وفاداریراسخایلیابهخداماراتکانمیدهدوباعثتشویقمامیگردد.خدااورابرایمقابلهکردنفرستاد
نهتسلیدادن.اوسخنانخدارابهپادشاهیبیانمیداشتکهغالبًاپیغاماوراردمیکرد.ایلیابرآنشدکه

خدمتشرابهخدابهتنهاییانجامدهد.تحملتنهاییوانزوا،بهاییبودکهاوبرایاینتصمیمپرداخت.
فکرکردندربارهمعجزاتحیرتانگیزیکهخداازطریقایلیاانجامدادجالباست،اماخوب
خواهدبودکهتوجهخودرابهرابطهایکهاوباخداومتقاباًلخدابااوداشت،معطوفسازیم.همه
چیزهاییکهدرزندگیایلیارخداد،باهمانمعجزهایشروعشدکهبرایمانیزمهیاشدهاست:او

نسبتبهاینمعجزهکهانسانمیتواندخدارابشناسد،واکنشمثبتنشانداد.
برایمثال،بعدازآنکهخدادرمغلوبکردنانبیایبعل،معجزهایکوبندهازطریقایلیاانجامداد،ملکه
ایزابلباتهدیدجانایلیادرصددتالفیآنبرآمد.ازاینروبودکهایلیاگریخت.اواحساسترسو
افسردگیوتنهاییمیکرد.گرچهخداقباًلدربیابانبرایاوخوراکوسرپناهفراهمآوردهبود،ایلیا
ازجانهممأیوسشدهبود.ازاینرو،خدا»صحنهایسمعیبصری«برایاوبهنمایشگذاردوازآن
طریقپیغامیراکهایلیابایدمیشنید،بهاوداد.ایلیاشاهدبادشدید،زلزله،وآتشخداازآسمانبود.اما

خداونددرهیچیکازاینپدیدههاینیرومندنبود.خداخودرادرصداییمالیمظاهرساخت.
ایلیاحتیبعدازاینپیغامتسلیبخشازجانبخدا،مانندمابااحساساتخوددرتنشبود.خدابا
احساساتایلیامقابلهکردوبهاوفرمانعملداد.اوبهایلیافرمودکهبعدازآنچهاقدامیباید
بکند.خدااوراآگاهساختکهبخشیازتنهاییاوناشیازنااطاعتیاوبود؛ایلیانمیدانستکه

000ر7نفرهنوزدراسرائیلبهخداوفادارند.
حتیامروزنیزخداغالبًابهجایسخنگفتنازطریقامورخارقالعادهوعجیب،آراموواضحسخن
میگوید.خداحتیوقتیمااحساسترسوشکستمیکنیم،کاریبرایماداردکهانجامدهیم.و
خداهمیشهامکاناتوافرادیداردکهبیشازآنچیزیاستکهماازآنخبرداریم.باآنکهشاید
ماآرزوداشتهباشیممعجزاتحیرتانگیزیبرایخداانجامدهیم،امابهجایآنبایدمایلبهداشتِن

رابطهاینزدیکبااوباشیم.معجزهاصلیزندگیایلیا،رابطهشخصیاشباخدابود.
نقاطقوتوموفقیتها:

مشهورترینوشگفتانگیزتریننبیاسرائیلبود. *
شروعوپایانیکخشکسالیسهسالهراپیشگوییکرد. *

خداازاوبرایزندهکردنیکپسروبرگرداندناوبهمادرشاستفادهکرد. *
دربهنمایشگذاشتنقدرتباکاهنانبعلواشیره،نمایندهخدابود. *

درصحنهتبدیلهیأتدرعهدجدیددرکنارموسیوعیسیظاهرشد. *
نقاطضعفواشتباهات:

تصمیمگرفتتنهاکارکندوتنهایی،تاوانیبودکهبهخاطراینتصمیم،پراخت. *
وقتیایزابلاورابهمرگتهدیدکرد،ازترسگریخت. *

درسهـاییاززندگیاو:
مابههنـگامبزرگترینپیروزیزندگیخود،ازهروقتدیگریبهشکستنزدیکتریم. *

ماهرگزبهاندازهایکهاحساستنهاییمیکنیم،تنهانیستیم؛خداهمیشهبامااست. *
خداغالبًابانجواسخنمیگویدتابافریاد. *

آمارحیاتی:
اهل:جلعاد *
شغل:نبی *

همعصربا:اخاب،ایزابل،اخزیا،عوبدیا،ییهو،حزائیل *
آیاتکلیدی:

»هنگامعصرکهوقتقربانیکردنبود،ایلیاکنارقربانگاهایستادواینطوردعاکرد:ایخداوند،
خدایابراهیمواسحاقویعقوب،امروزآشکارکنکهتوخدایاسرائیلهستیومنخدمتگزار
تومیباشم.ثابتکنکههمهاینکارهارامنبهفرمانتوانجامدادهام...آنگاهخداوندآتشیاز

آسمانفرستاد«)1پادشاهان36:18و38(.
ماجرایایلیادر1پادشاهان1:17تا2پادشاهان11:2نقلشدهاست.ازاودر2تواریخ12:21ـ15؛
؛ ؛یوحنا25-19:1 لوقا25:4و26 ؛ ؛متی14:11؛14:16؛3:17ـ13؛47:27ـ49 مالکی5:4و6

رومیان2:11ـ4؛یعقوب17:5و18نیزنامبردهشدهاست.
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كند،عوبدیاصدنفرازآنهاراپنجاهپنجاهدروندوغارپنهانكردوبهایشان
نانوآبمیداد.(

نهرها و تمامكنارههایچشمهها باید »ما عوبدیاگفت: به پادشاه 5اخاب
و اسبها از بعضی اقاًل بتوانیم و كنیم پیدا علف كمی شاید تا بگردیم را
قاطرهایمانرازندهنگهداریم.«6پسآنهانواحیموردنظررابینخودتقسیم

كردندوهركدامازیکراهرفتند.
7وقتیعوبدیادرراهبودناگهانایلیابهاوبرخورد!عوبدیاایلیارافورًاشناخت
وپیشپایاوبهخاکافتادوگفت:»ایسرورمنایلیا،آیاواقعًااینخود

توهستی؟«
8ایلیاجوابداد:»بلی.بروبهاخاببگوكهمناینجاهستم.«

9عوبدیاگفت:»ایسرورم،مگرمنچهگناهیكردهامكهمیخواهیمرا
بدستاخاببهكشتنبدهی؟10بهخداوند،خدایزندهاتقسم،اخابپادشاه
برایجستجویتومأمورانخودرابهتمامممالکجهانفرستادهاست.در
هرمملكتیكهبهاوگفتهمیشدایلیادرآنجانیست،اوازپادشاهآنمملكت
پیش میگویی تو 11حال میگوید. را حقیقت كه بخورد قسم میخواست
اینكه اینجاست!12میترسمبمحض ایلیادر بگویمكه او به برومو اخاب
ازپیشتوبروم،روحخداوندتوراازاینجابرداردوبجایدیگریببرد.
آنگاهوقتیاخابپادشاهبهجستجویتوبهاینجابیایدوتوراپیدانكند،
مراخواهدكشت.تومیدانیكهمندرتمامعمرمخدمتگزاروفاداریبرای
خداوندبودهام.13آیااینراهیچكسبهسرورمنگفتهكهوقتیملكهایزابل
میخواستهمةانبیایخداوندرابكشد،منچگونهصدنفرازآنهارادردو
دستةپنجاهنفریدردوغارپنهانكردموبهایشاننانوآبدادم؟14حال
تومیگوییكهبروموبهپادشاهبگویمكهایلیااینجاست؟بااینكارخود

رابهكشتنخواهمداد.«
15ایلیاگفت:»بهخداوندزنده،خدایقادرمتعالكهخدمتشمیكنم،قسمكه

امروزخودرابهاخابنشانخواهمداد.«

ایلیاباانبیایدروغینمقابلهمیکند
16پسعوبدیابرگشتوبهاخابخبردادكهایلیاپیداشدهاست.اخاببا
شنیدناینخبربهمالقاتایلیارفت.17وقتیاوایلیارادیدگفت:»پستو

هستیكهاینبالرابرسراسرائیلآوردهای!«
18ایلیاجوابداد:»مناینبالرابرسراسرائیلنیاوردهام،بلكهتووخاندانت
باسرپیچیازدستوراتخداوندوپرستشبتبعلباعثشدهایداینبالبر
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سراسرائیلبیاید.19حالبرووتمامقوماسرائیلرارویكوهكرملجمع
كن.همچنینچهارصدوپنجاهنبیبتبعلوچهارصدنبیبتاشیرهراكه

ایزابلمعاشآنهاراتأمینمیكندبهكوهكرملاحضاركن.«
20پساخابتمامبنیاسرائیلراباانبیایبعلبهكوهكرملاحضاركرد.

21وقتیهمهجمعشدند،ایلیاخطاببهایشانگفت:»تاكیمیخواهیدهم
خدارابپرستیدوهمبتهارا؟اگرخداوندخداست،اورااطاعتنماییدواگر

بعلخداست،اوراپیرویكنید.«اماقومهیچجوابیندادند.
22ایلیادرادامةسخنانخودگفت:»ازانبیایخداوندتنهامنباقیماندهام،اماانبیای
بعلچهارصدوپنجاهنفرند.23حالدوگاواینجابیاورید.انبیایبعلازآندو
گاویكیراانتخابكنندوآنراتكهتكهنمودهبرهیزمقربانگاهبعلبگذارند،
ولیهیزمراآتشنزنند.منهمگاودیگررابههمانترتیبرویهیزمقربانگاه
خداوندمیگذارم،ولیهیزمراآتشنمیزنم.24آنگاهانبیایبعلنزدخدایخود
دعاكنندومننیزنزدخداونددعامیكنم.آنخداییكههیزمقربانگاهخودرا
شعلهورسازد،اوخدایحقیقیاست!«تمامقوماسرائیلاینپیشنهادراپذیرفتند.

25بعدایلیابهانبیایبعلگفت:»شمااولشروعكنید،چونتعدادتانبیشتر
است.یكیازگاوهاراآمادهكنیدورویقربانگاهبگذاریدولیهیزمرا

آتشنزنید.فقطنزدخدایخوددعاكنید.«

21:18
یوش15:24
2پاد41:17
صف5:1

21:18
یوش15:24
2پاد41:17
صف5:1

22:18
1پاد14،10:19

22:18
1پاد14،10:19

24:18
1سمو5:7
1توا26:21

24:18
1سمو5:7
1توا26:21

اولپادشاهان18 889

پرستش  بهجای ایزابل، همسرش، و اخاب  18:18
خدایحقیقی،بعلراکهمشهورترینبتکنعانیهابود،
میپرستیدند.تمثالبعلرامعمواًلبهشکلگاونرمیساختند
کهنمایانگرقدرتوحاصلخیزیومجسمکنندهعطش

قدرتولذایذجنسیبود.
19:18اخاب850نبیبتپرسترابهکوهکرملآورد
به ایلیا قدرت و درایت با را خود قدرت و درایت تا
مسابقهبگذارند.اینانبیا،کاهنهمخواندهمیشدندچون
عهدهدارامورعبادتیبتپرستانبودند.پادشاهانشرور
بتپرستی و گناه علیه بودندچون متنفر انبیایخدا از
سخنمیگفتندوتسلطآنهارابرمردمبهتدریجضعیف
انبیایبتپرست باحمایتپادشاهانشرور، میکردند.
ضدیت خدا انبیای سخنان با که شدند پدیدار زیادی
بیانپیغامیاز ایلیابهمردمنشاندادکه اما میکردند.
آن، کردن عملی برای بلکه نیست، کافی غیب عالم

شخصبهقدرتخداییزندهنیازدارد.
21:18ایلیاازمردمخواستکهموضعخودراروشن
چرا است. واقعی خدای که بپرستند را خدایی و کنند
هیچ به برخی شاید بودند؟ مردد انتخاب دو بین مردم
یکازدوانتخابمطمئننبودند.امابسیاریمیدانستند
دوست را گناهآلود لذات اما کیست، یگانه خدای که

داشتندودرنتیجهپیرویازاخابوپرستشبتها،از
راهخدا انتخاب میشدند. برخوردار نیز دیگری مزایای
لذات بهخاطر اگر است. مهم بسیار آن، بر ایستادن و
شویم، رانده آنسو و اینسو به سهلانگاریها و دنیوی
روزیمتوجهخواهیمشدکهخداییدروغین،یعنیخود

راپرستیدهایم.

نمایشقدرتدر
کرمل

ایلیادرنمایشقدرت
باانبیایدروغینبعل
درکــوهکرمــل،به
اخـابشــرورثابـت
کردکهفقطخداوند،
خدااست.ایلیاپساز
آن،انبیایدروغینرا
قیشون رود کنار در
کشـتوبهیزرعـیل

گریخت.

یزرعیل

سامـره

قیشونرود

دریای
مرده

دریایمدیترانه

روداردن

دریای
جلیل

اورشلیم

یهودا

اسرائیل

کوه
کرمل



26پسآنهایكیازگاوهاراگرفتندوآمادهكردندوآنرارویقربانگاهبعل
گذاشتندوازصبحتاظهرنزدبعلفریادمیزدند:»ایبعل،دعایمارااجابت

كن!«ودورقربانگاهمیرقصیدند.اماهیچصداوجوابینیامد.
27نزدیکظهرایلیاآنهارابهبادمسخرهگرفتوگفت:»بلندترفریادبزنید
تاخدایتانبشنود!شایداوبهفكرفرورفتهویاشایدمشغولاست!شایداصاًل
اینجانیستودرسفراست!شایدهمخوابیدهوبایدبیدارشكنید!«28پس
بلندترفریادزدند.آنهاچنانكهعادتشانبودباشمشیرونیزهخودرامجروح
میكردند،بطوریكهخونازبدنهایشانجاریمیشد.29بهاینترتیب،از

صبحتاعصرآنهاوردخواندندولینهصداییازبعلبرآمدونهجوابی.
30آنگاهایلیاتمامقومراجمعكردوقربانگاهخداوندراكهویرانشدهبود،
دوبارهبرپانمود.31سپساودوازدهسنگبرداشت.اینسنگهابهنشانةدوازده
نامپسرانیعقوبخواندهمیشدند.)یعقوبهمان قبیلةاسرائیلبودكهبه
استكهخداونداسمشرااسرائیلگذاشت.(32ایلیاباآنسنگهاقربانگاه
متركند بهعمقیک را قربانگاه دور زمین بعد نوساخت. از را خداوند
33وهیزمهارارویقربانگاهگذاشت،گاوراتكهتكهكردوآنراروی
هیزمهانهادوگفت:»چهارسطلآببیاوریدورویتكههایگاووهیزم
بریزید.«آنهاچنینكردند.34ایلیاگفت:»بازهمآببریزید.«آنهابازهم

26:18
مز5:115
ار5:10

1توا2:12

26:18
مز5:115
ار5:10

1توا2:12

28:18
الو28:19
تث1:14

28:18
الو28:19
تث1:14

30:18
1پاد14،10:19

30:18
1پاد14،10:19

31:18
یوش2:4و3

31:18
یوش2:4و3

33:18
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33:18
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29:18باآنکهانبیایبعلازصبحتاعصروردخواندند،
ولی»نهصداییازبعلبرآمدونهجوابی«.خدایآنها
ساکتبود،چونخداییواقعینبود.بتهاییکهممکن
چوب از کنیم، پیروی آنها از که شویم وسوسه است
و دروغین اندازه همان به درست اما نیستند، سنگ و
خطرناکند،زیراباعثمیشوندبرچیزیبهغیرازخدا

اتکاکنیم.اگرزندگیخودراوقفقدرت،مقام،ظاهر،
یامالواموالکنیم،اینچیزهامیتوانندبتهایماشوند.
وقتیبابحرانروبهرومیشویموباناامیدیبرایکمک
بهاین»بتها«متوسلمیشویم،هیچصداییازآنهابر
نخواهدخاست.آنهاهیچجوابوراهنماییوبصیرتی

نمیتوانندارائهدهند.

انبیایدروغینو
راستین

انبیایدروغین
درراستایاهدافسیاسیومنافعخودشانعملمیکردند.

سمتهایپردرآمدیداشتند.

پیغامهایدروغینمیدادند.

مردم خوشایند که میگفتند سخن چیزهای از فقط
بود.

انبیایراستین
درراستایخدمتبهخداومردمعملمیکردند.

درآمدینداشتندواگرهمداشتندکمبود.

فقطپیغامهایدرستمیدادند.

خدا میآوردندکه زبان بر را فقطسخنانی
این اینکه به توجه بدون میگفت، آنها به

سخنانبرایمردمخوشایندبودیانه.

انبیایدروغینمانعیبودندبرسرراهرسیدنکالمخدابهمردم.آنهاپیغامهاییمیآوردندکهباسخنان
انبیایراستینمغایرتداشت.آنها»پیغامهایی«میآوردندکهبرایطبِعگناهآلودمردمخوشایندبود
وترسهایایشـانرافرومینشـاند.انبیایدروغینسخـنانیبهمـردممیگفتندکهآنهادوستداشتند

بشنوند،اماانبیایواقعیحقایقالهیرابیانمیداشتند.



آبریختند.ایلیابازگفت:»یكباردیگرهمبریزید.«آنهابرایبارسومآب
ریختند35بطوریكهآب،قربانگاهراپرساخته،ازآنسرازیرشدوگودال

اطرافرانیزتمامپركرد.
36هنگامعصركهوقتقربانیكردنبود،ایلیاكنارقربانگاهایستادواینطور
دعاكرد:»ایخداوند،خدایابراهیمواسحاقویعقوب،امروزآشكاركن
كهتوخدایاسرائیلهستیومنخدمتگزارتومیباشم.ثابتكنكههمة
اینكارهارامنبهفرمانتوانجامدادهام.37ایخداوند،جواببده.دعای
مرااجابتفرماتااینقومبدانندكهتوخداهستیوایشانرابسویخودباز

میگردانی.«
38آنگاهخداوندآتشیازآسمانفرستادوقربانیوهیزموحتیخاکو

سنگقربانگاهراسوزانیدوآبگودالرانیزخشکكرد.
فریادزدند: افتادندو اینرادیدند،همگیرویخاک بنیاسرائیل 39وقتی

»خداوند،خداست!خداوند،خداست!«
40آنوقتایلیاینبیبهآنهاگفت:»اینانبیایبعلرابگیریدونگذاریدیكی

ازایشاننیزفراركند.«
پسهمةآنهاراگرفتندوایلیاآنهارابهكناررودقیشونبردوآنهارادر

آنجاكشت.

ایلیادعامیکندکهبارانببارد
41سپسایلیابهاخابپادشاهگفت:»حالبروبخوروبیاشام!بزودیباران

شروعمیشودزیراصدایرعدبهگوشممیرسد.«
42پساخابرفتكهعیشونوشكندولیایلیابهقلةكوهكرملبرآمد
ودرآنجاروبهزمینخمشدوسرشرامیانزانوانشگرفت.43سپسبه
خدمتكارخودگفت:»بطرفدریابروونگاهكن؛ببینابریمیبینی!«او

رفتوبرگشتوگفت:»چیزینمیبینم.«
ایلیاگفت:»بازهمبرو.«وبهاینترتیبهفتباراورافرستاد.44سرانجام
بارهفتمخدمتكاربهاوگفت:»یکتكهابركوچکبهاندازةكفدستاز

طرفدریاباالمیآید.«
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36:18و37درستهمانطورکهخدابرایایلیاازآسمان 
آتشفرستاد،بهمانیزکمکخواهدکردکهاحکامش
راانجامدهیم.نشانهکمکاوشایدبهآناندازهکهدر
زندگیایلیاچشمگیربوددرزندگیماچشمگیرنباشد،اما
خداامکاناترابهطرقیبدیعدراختیارماخواهدگذاشت
تااهدافاوراعملیسازیم.اوبرایبنایخانوادهبهما

حکمتخواهدداد؛اوبهماحکمتخواهددادتاخانوادهای
ایجادکنیم؛اوشجاعتخواهددادتابرایحقیقتبایستیم؛
یاوسایلالزمرابرایکمکبهکسیکهنیازمنداست،
برایمامهیاخواهدساخت.مانیزمانندایلیامیتوانیمایمان
داشتهباشیمکهخداباهرفرمانیکهبهمامیدهد،امکانات

ضروریرانیزدراختیارمانخواهدگذارد.



ایلیابهاوگفت:»نزداخاببرووبگوهرچهزودترسوارعرابهاششودو
ازكوهپایینبرودوگرنهبارانمانعرفتنشخواهدشد.«

45طولینكشیدكهابرهایغلیظبههمآمدند،هواتاریکگردید،بادتندی
وزیدوبارانشروعشد.اخابباشتابسوارعرابهشدوبسوییزرعیلروانه
گشت.46اماخداوندنیرویمخصوصیبهایلیابخشیدواوبرخاستلباسشرا
بهكمربستوآنچنانتنددویدكهجلوترازعرابةاخاببهیزرعیلرسید.

ایلیابرایحفظجانخودفرارمیکند

وقتیاخابپادشاهبرایهمسرشایزابلتعریفكردكهایلیاچه19
كردهوچطورانبیایبعلراكشتهاست؛2ایزابلبرایایلیااینپیغام
رافرستاد:»توانبیایمراكشتی!بهخدایانمقسمكهتافرداهمینموقعتورا

خواهمكشت!«
3وقتیایلیااینپیغامراشنیدبرخاستوازترسجانخودبهبئرشبع،یكیاز
شهرهاییهودا،فراركرد.اونوكرشرادرآنجاگذاشت4وخود،سربهبیاباننهاد
وتمامروزراهرفت.درراهبهدرختیرسیدوزیرآننشستوآرزویمرگ

كردوگفت:»ایخداوند،دیگربساست!جانمرابگیروبگذاربمیرم.«
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ایلیاازایزابل 
میگریزد

کشتن از پس ایلیا
از بعــل، انبــیای
ملکه ایزابل، دست
گریخت. خشمگین
اونخستبهبئرشبع
بیابــان به سـپس و
وسرانجــامبهکــوه
)سیــنا( حوریـــب
آنجـــا، در رفــت.
موســـی همچـــون
آن، از پیش قرنها
باخداسخنگفت.

46:18ایلیا10کیلومترتاشهردویدتاآخرینفرصت
در ایزابل به شدن ملحق از قبل که بدهد اخاب به را
همچنین عمل این بکشد. دست خود گناه از یزرعیل،
باعثشدکهدرمورداتفاقاتآنروز،اخباردرستیبه

یزرعیلبرسد.
انبیایخودخشمناکبود،زیرا 2:19ایزابلازمرگ
آنهامطالبیرابرزبانمیراندندکهاوخوددوستداشت
بشنود؛آنهاآیندهایپرقدرتوپرجاللرابرایایزابل

پیشگوییکردهبودند.کارآنهااینبودکهازپادشاهو
ملکهبتبسازندوبهجاودانهکردنسلطنتآنهاکمک
کنند.ایزابلازاینهمخشمگینبودکهحامیانشازبین

رفتهبودندوغرورواقتدارشخدشهدارشدهبود.
ایلیاکهباعثقتلانبیایایزابلشدهبود،همیشهخاری
نابودی و تاریکی همیشه او ایزابل،چون درچشم بود
ایزابل که آنجا از میکرد. پیشگویی ایزابل برای را
نمیتوانستجلِواعمالاورابگیرد،قسمخوردکهاورا
بکشد.تاوقتیکهنبیخدازندهبود،اونمیتوانستدست

بههرشرارتیکهدوستداشت،بزند.
3:19و4ایلیادرستبعدازدوپیروزیبزرگروحانی،
برای دعا شدن مستجاب و بعل انبیای شکست یعنی
غالبًا شد. ناامیدی و نهایتخستگی دچار باران، آمدن
ناامیدیبعدازتجربیاتبزرگروحانیشروعمیشود،
بهخصوصبعدازتجربیاتیکهنیازبهتالشجسمانیدارد
یاباعثتحریکاتعاطفیمیشود.خدابرایآنکهاورا
ازافسردگیبیرونبیاورد،اولگذاشتتااواستراحت
که کرد یادآوری او به سپس بخورد. خوراک و کند
بایدرسالتخودراپیگیرد،یعنیبایدنبیخداباشد.
مبارزاتایلیاتمامنشدهبود؛هنوزکارهاییبودکهاوباید
انجاممیداد.وقتیبعدازتجربهبزرگروحانیاحساس
یأسوناامیدیبهشمادستمیدهد،بهخاطربیاوریدکه

نقشهخدابرایزندگیشماتمامنشدهاست.

اورشلیم

دریایسرخ
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دریایمدیترانه
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پادشاهاناسرائیل،چهخوبوچهبد،انبیاییداشتندکهخدابراینصیحت،تسلی،وکمکبهایشان
فرستادهبود.داودپادشاهدربینانبیایخدا،دوستیوفاداربهنامناتانداشت؛اخابهممیتوانست
دوستیوفادارانهایباایلیاداشتهباشد.داودبهناتانگوشداد،وحاضرشدازگناهانشتوبهکند،
درحالیکهاخاب،ایلیارابهچشمدشمنمینگریست.چرا؟چونایلیاهمیشهخبرهایبدبهاخاب
میداد.امااخابنخواستبپذیردکهنااطاعتیدائمیاوازخداوبتپرستیمستمراوبودکهقوم
رابهبالومصیبتدچارکردهبود.اوبهجایآنکهنصیحتایلیارابهعنواننبیخدابپذیرد،اورا

بهخاطرپیشگوییداوریخداسرزنشکرد.
اخابدردامانتخابهایخودشافتادوحاضرنشدراهدرسترادرپیشگیرد.اودرمقامپادشاه،
درمقابلخداونبیاشایلیامسؤولبود،امابازنیشرورازدواجکردکهاورابهبتپرستیکشاند.
اومردیکودکصفتبودکهاگرکاردلخواهشراانجامنمیداد،روزهاقهرمیکرد.اونصیحت
زنشرورشرابهکاربست،وفقطانبیاییرادورخودجمعکردکهخبرهایخوببهاومیدادند
واوراتشویقمیکردندکههرکاریدوستداردبکند.اماارزشنصیحتخوببهایننیستکه
چندنفرباآنموافقیامخالفاند.اخابهمیشهنظراکثریت،یعنینظرهمانکسانیراکهطبق

دلخواهشسخنمیگفتند،موردتوجهقرارمیداد؛همینامربهمرگاومنتهیشد.
شایدداشتنکسیکهمارابهانجامکارهایدلخواهمانتشویقکندخوشایندباشد،زیراپذیرفتن
نصیحتیکهمغایرباخواستههایماباشد،سختاست.باوجوداین،تصمیماتمابایدبرکیفیت
نصیحتاستوارباشد،نهبرتعدادموافقینباآن.خداماراتشویقمیکندکهازمشاورینخردمند
اماماچطورمیتوانیمنصیحتیراکهبهمامیشود،موردارزیابیقراردهیم؟ نصیحتبپذیریم.
نصیحتیدرستاستکهمطابقبامعیارهایکالمخداباشد.ماهمیشهبایدنصیحتراازخواستههای
خود،اکثریتآرا،یاهرچیزیکهازدیدمحدودما»بهترین«بهنظرمیرسد،تفکیککنیموآنرا
بافرامینخدابسنجیم.اوهرگزمارابهانجامکاریکهدرکالمشمنعکردهیاحتیمغایرباضوابط
اخالقیباشد،هدایتنمیکند.مابرعکساخاب،بایدبهمشاورینخداترساعتمادکنیمواین

شجاعتراداشتهباشیمکهدرمقابلکسانیکهماراواداربهکاریمغایرآنمیکنند،بایستیم.
نقاطقوتوموفقیتها:

هفتمینپادشاهاسرائیلبود. *
رهبریالیقوطراحنظامیبرجستهایبود. *

نقاطضعفواشتباهات:
شرورترینپادشاهاسرائیلبود. *

باایزابلکهزنیبتپرستبود،ازدواجکرد،وبهاواجازهدادکهپرستشبعلراترویجدهد. *
بهخاطرآنکهنتوانستهبودقطعهزمینیرابخرد،ماننداطفالقهرکرد؛ازاینروزنشترتیب *

قتلنابوتراکهصاحبزمینبود،داد.
عادتداشتهرکاریراکهدوستدارد،انجامدهد،وهروقتکهنمیتوانستمطابق *

میلشعملکند،غمگینمیشد.
درسهـاییاززندگیاو:

انتخابهمسر،اثرچشمگیریبرجنبههایجسمانی،روحانیوعاطفیزندگیدارد. *
اگرخودخواهیمهارنشود،میتواندبهشرارتیعظیممنتهیشود. *

آمارحیاتی:
اهل:حکومتشمالیاسرائیل *

شغل:پادشاه *
خویشاوندان:زن:ایزابل.پدر:عمری.فرزندان:اخزیا،یهورام. *

همعصربا:ایلیا،نابوت،ییهو،بنهدد،یهوشافاط *
آیاتکلیدی:

»اخاببیشازپادشاهانقبلنسبتبهخداوندگناهورزید.اونهفقطمثلیربعاممرتکبگناهشد،
بلکهباایزابلدختراتبعل،پادشاهصیدوننیزازدواجکردوبتبعلصیدونیهاراپرستیدودربرابر
آنسجدهکرد.اودرسامرهیکبتخانهویکقربانگاهبرایبعلساخت،بعدبهساختنبتهای
دیگرپرداختوباایناعمالخودبیشازهرپادشاهیکهقبلازاودراسرائیلسلطنتکردهبود،

خداوند،خدایاسرائیلراخشمگیننمود«)1پادشاهان29:16ـ33(.
ماجرایاخابدر1پادشاهان28:16ـ40:22نقلشدهاست.ازاودر2تواریخفصلهای18ـ22؛

مالکی16:6نیزنامبردهشدهاست.
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5اوهمانجادرازكشیدوخوابید.اماوقتیخوابیدهبود،فرشتهایاورابیدار
كردوگفت:»برخیزولقمهنانیبخور!«6ایلیابلندشدوبهاطرافخودنگاه
كردودركنارشیکنانرویسنگهایداغوكوزهایآبدید.پسنان

راخوردوآبرانوشیدودوبارهخوابید.
7فرشتةخداوندباردیگرآمده،اورابیداركردوگفت:»بلندشووبخور،

چونراهطوالنیدرپیشداری.«
8ایلیابلندشد،نانراخورد،آبرانوشیدوبهنیرویهمانخوراکچهل
شبانهروزراهرفتوبهكوهحوریبكهبهكوهخدامشهوراسترسید.9در

آنجااودرغاریشبرابسربرد.

خداباایلیاسخنمیگوید
ولیخداوندبهاوفرمود:»ایلیا،اینجاچهمیكنی؟«

10ایلیاجوابداد:»ایخداوند،خدایقادرمتعال،منهمیشهتوراخدمت
كردهام.اماقوماسرائیلعهدخودراباتوشكستهاند،قربانگاههایتراخراب
كردهوتمامانبیایتوراكشتهاندوتنهامنباقیماندهام.حالمیخواهندمرا

همبكشند.«
بیاورویكوه،درحضورمن بیرون اینغار فرمود:»از او به 11خداوند

بایست.«وقتیایلیادرحضورخداایستاد،خداازآنجاعبوركردوبادشدیدی
دركوهپیچید.وزشبادچنانشدیدبودكهصخرههاازكوهفروریخت.اما
خداونددرآنبادنبود.پسازباد،زلزلهایهمهجارالرزاند،ولیخداوند
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خرو1:3؛27:4؛18:24؛
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8:19ایلیابهکوهحوریبپناهبرد،بههمانمکانمقدسی 
کهخداموسیرادرآنجامالقاتکردوشریعتشرابه
بشریتداد.ازقرارمعلوم،خدابدونآنکهغذایبیشتریبه
ایلیابدهد،قدرتیاستثناییبهاودادتااینمسافتزیادراکه
بیشازسیصدکیلومتربود،بپیماید.ایلیامثلموسیوعیسی
اوآمدند،چهلشبانهروزروزهگرفت از بعد قبلو که
)تثنیه9:9؛متی1:4و2(.قرنهابعد،موسیوایلیاوعیسی
بررویکوهیبایکدیگرمالقاتکردند)لوقا28:9ـ36(.

10:19ایلیافکرمیکردتنهاکسیاستکههنوزبه
خداوفادارماندهاست.بعدازتجربهپیروزیبزرگدر
فرار به پا جانش برایحفظ میبایست او کوهکرمل،
بگذارد.تنهاییوناامیدیکهنتیجهفراراوبود،باعثشد
کهاوبهحالخودشاحساستأسفکند.ایلیادیدهبود
کههمدرباروهمکاهنانفاسدشدهاند.اوکهدچاریأس
باوجودشرارت فراموشکردکه بود، ناامیدیشده و
قوم،هنوزعدهایبهخداوفادارماندهاند.وقتیدچاراین
کسی تنها خودتان که میشوید وسوسهانگیز احساس

هستیدکهنسبتبهانجاموظیفهایوفادارماندهاید،برای
حال به دلسوزی چون نکنید، تأسف احساس خودتان
خودتان،ازکیفیتکارنیکیکهانجاممیدهیدمیکاهد.
اطاعت خدا از وفادارانه دیگران که دارید جمع خاطر
کرده،بهوظایفشانعملمیکنند،حتیاگرشماندانید

آنهاچهکسانیهستند.
11:19ـ13ایلیادانستکهآننجوایمالیم،صدایخدا
است.اوپیبردکهخداخودرافقطازراههایخیرهکننده
فقط خدا کردن جستجو نمیکند. آشکار معجزهآسا و
کلیساها، اجتماعات، )مثل مجذوبکننده پدیدههای در
ممکن خاصاند(، و عام شهره که رهبرانی کنفرانسها،
استبهمعنایازدستدادناوباشد،چونغالبًانجوای
خدارادرسکوِتقلبیفروتنمیتوانیافت.آیامنتظر
شنیدنصدایخدامیشوید؟خودراازهیاهووفعالیتها
فروتنی و درسکوت و بکشید کنار زندگی شلوغی و
منتظرشنیدنهدایتاوشوید.صدایاورازمانیمیشنوید

کهازهروقتدیگریکمترانتظارشرادارید.
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درمیانآنزلزلهنیزنبود.12بعداززلزله،شعلههایآتشافروختهشد،اما
خداونددرآنهمنبود.بعدازآتش،صداییمالیمبهگوشرسید.13ایلیاوقتی
آنصداراشنید،باردایخودصورتشراپوشاندوبهدهنهغارآمدودر

آنجاایستاد.
آنگاهصداییبهاوگفت:»ایلیا،اینجاچهمیكنی؟«

14ایلیاجوابداد:»ایخداوند،خدایقادرمتعالمنهمیشهتوراخدمتكردهام.
اماقوماسرائیلعهدخودراباتوشكسته،قربانگاههایتراخرابكردهوتمام

انبیایتوراكشتهاندوتنهامنباقیماندهام.حالمیخواهندمراهمبكشند.«
15خداوندبهاوفرمود:»اكنونازراهیكهدراینبیاباناستبهدمشقبرو.

وقتیبهآنجارسیدی،حزائیلرابهپادشاهیسوریهتدهینكن.16ییهوپسر
نمشیراهمبهپادشاهیاسرائیلتدهینكنونیزالیشعپسرشافاطازاهالی
آبلمحولهراتدهیننماتابجایتونبیباشد.17بعدازاینهركهازچنگ
حزائیلرهایییابدییهواورامیكشدوهركسازدستییهوفراركند،الیشع
اورامیكشد.18درضمنبدانكههنوزهفتهزارنفردراسرائیلهستندكه

هرگزدربرابربتبعلزانونزدهاندواورانبوسیدهاند.«

الیشعجانشینایلیامیشود
19پسایلیاروانهشدوالیشعراپیداكرد.الیشعدریکگروهچندنفره،با
دوازدهجفتگاومشغولشخمزدنزمینبود.یازدهجفتجلوترازاوبودند
واوبایکجفتگاوپشتسرهمهبود.ایلیاوقتیبهالیشعرسیدردای
خودرارویدوشاوانداخت.20الیشعگاوهاراگذاشت،بدنبالایلیادویدو
گفت:»اجازهبدهاولبرومپدرومادرمراببوسموباایشانخداحافظیكنم،

بعدباتوبیایم.«
ایلیابهاوگفت:»اشكالیندارد،برووزودبرگرد.«
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15:19و16خداازایلیاخواستکهسهنفرراتدهین 
کند.اولیحزائیلبودکهایلیااورابهپادشاهیسوریه
تدهین را دشمن پادشاه میبایست ایلیا کرد. تدهین
میکردچونخداقصدداشتازسوریهبهعنوانوسیلهای
کند. استفاده گناهانش بهخاطر اسرائیل مجازات برای

سوریهوسیلهمجازاتبیرونیاسرائیلبود.
دومین یعنی ییهو، بهواسطه درون از اسرائیل مجازات
کسیکهایلیامیبایستتدهینمیکرد،صورتگرفت.
ییهودرمقامپادشاهاسرائیل،کسانیراکهخدایدروغین

بعلرامیپرستیدند،نابودکرد)2پادشاهان9و10(.
سومینکسیکهایلیامیبایستتدهینکند،الیشعبود،
نبیایکهجانشیناوشد.وظیفهالیشعخدمتدراسرائیل،

دوباره تا بود مردم به وکمک شمالی، پادشاهی یعنی
پادشاه یهوشافاط، اینوقت، در بازگردند. بسویخدا

خداترس،درحکومتجنوبیسلطنتمیکرد.
کهشخص بود پوشاک از جزء مهمترین ردا  19:19
بهعنوان آن از باشد. داشته روزگار آن در میتوانست
پوششدرمقابلسرمایاتابشخورشید،روانداز،محل
نشستن،وبغچهاستفادهمیشد.میتوانستندآنرادرمقابل
اندوهپارهپاره امانت،بهگروبگذارندیابهنشانهغمو
کنند.ایلیاردایشرارویدوشالیشعانداختتانشان
دهدکهاوجانشینشخواهدبود.بعدها،وقتیانتقالقدرت
ازایلیابهالیشعتماموکمالصورتگرفت،ایلیاردایش

رابــهالیشـعواگذارکرد)2پادشاهان11:2ـ14(.



باهمانچوبهاییوغو الیشعیکجفتگاوخودراسربریدو 21آنگاه
خیشگاوانآتشیدرستكردوگوشتگاوهاراپختوبهكسانیكه
همراهشبودنددادوآنهاخوردند.سپسالیشعهمراهایلیارفتوبهخدمت

اومشغولشد.

خدابهاسرائیلدرمقابلسوریهپیروزیمیبخشد

بنهدد،پادشاهسوریه،لشكرخودرابسیجكردو20 اینهنگام در
باسیودوپادشاهدیگرمتحدشدهبهكمکعرابههایجنگیو
سوارهنظامآنهاسامره،پایتختاسرائیلرامحاصرهكرد.2و3سپساینپیغامرا
برایاخاب،پادشاهاسرائیلبهشهرفرستاد:»بنهددپادشاهازتومیخواهدكه

هرچهطالونقرهداریبابهترینزنانوفرزندانتبرایاوبفرستی.«
4اخابجوابداد:»بسیارخوبقربان،منباهرچهدارم،دراختیارشما

هستم.«
5طولینكشیدكهقاصدانبنهددباپیغامیدیگربرگشتندوبهاخابگفتند:
و زنان و نقره و طال تمام باید فقط نه كه میدهد دستور پادشاه »بنهدد
فرزندانترابهمنبدهی،6بلكهفردادرهمینوقتمأمورانخودرامیفرستم
تاكاخسلطنتیتووخانههایافرادتوراجستجوكنندوهرچهبخواهند

بردارند.«
7اخاببزرگاناسرائیلرااحضاركردوگفت:»ببینیدبنهددچهمیخواهد!
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خدااخابرا 
رهاییمیدهد

خدا،علیرغمشرارت
با محبت با اخاب،
وقتی رفتارکرد. او
محاصره به سامره
در سوری نیروهای
بهطــور خـدا آمـد،
را شهر معجـزهآسـا
رهاییداد.امااخاب
افتخــار نخواســت
خدا به را پیروزی
بدهد.یکسالبعد،
بهدشتهای سوریها
حمله افیق نزدیک
خدا هم باز کردند.
پیــروزی اخـاب به
بخشید،اماپادشاهباز
کمک نخواست هم

خدارااذعاندارد.

را خود تعهد گاوهایش، کردن ذبح با الیشع  21:19

برایپیرویازایلیامستحکمساخت.اوبدونگاوهایش
دیگرنمیتوانستبهزندگیسابقشبازگرددوکشاورز
ثروتمندیباشد.اینضیافتچیزیبیشازیکجشن
عادیرایجبینکشاورزانبود؛ایننوعیقربانیبودکه
برایتشکرازخداوندتقدیممیشد،زیراکهخداالیشعرا

برگزیدهبودتانبیاوباشد.
1:20حکومتجنوبی،یعنییهودا،بادوپادشاهشرور
ودوپادشاهخداترسکهتااینموقعبهخوددیدهبود،
اما بود. نوسان در کفرآمیز و خودپسندانه زندگی بین
حکومتشمالی،یعنیاسرائیل،دراینمدتهشتپادشاه
دو هر تنبیه برای خدا بودند. شرور همگی که داشت
جای به خود طریق گرفتن پیش در بهخاطر حکومت
پیرویازاو،اجازهدادتااقوامدیگرقدرترابهدست
گیرندودشمنآنهاشوند.طیدوقرنبعدی،سهدشمن
را یهودا و اسرائیل بابلـ و یعنیسوریه،آشور، اصلیـ
موردتهدیدقراردادند.سوریهکهپیشازایندوکشور
دیگربهقدرترسید،اخابپادشاهواسرائیلراباخطر

فوریمواجهکرد.
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بااینكهقباًلبهاوگفتهامكهحاضرمزنانوفرزندانوتمامموجودیطالو
نقرةخودرابهاوبدهم،ولیاوبازمارادرتنگناگذاشتهاست.«

8بزرگانقوم،همگیبهاخابگفتند:»درخواستشراقبولنكن.«
9پساخاببهفرستادگانبنهددگفت:»بهآقایمپادشاهسوریهبگوییدكه
هرچهراباراولخواستهاست،حاضرمبهاوبدهم،ولیدرخواستدومشرا

قبولنمیكنم.«قاصدانبرگشتندوجواباخابرابهبنهدددادند.
10آنگاهبنهدد،پادشاهسوریهبرایاخابچنینپیغامفرستاد:»اگرشهرسامره
راباخاکیكساننكنم،خدایانهمانبالرابسرمنبیاورندكهمنمیخواهم

بسرتوبیاورم.«
11پادشاهاسرائیلبهاوجوابداد:»خواهیمدیددرجنگچهكسیپیروز

میشود!«
12جواباخابوقتیبهبنهددرسیدكهاوباپادشاهاندیگردرخیمههایخود

میگساریمیكردند.بنهددبهفرماندهانخوددستوردادكهآمادةحملهشوند.
پسدربرابرشهرصفآرایینمودند.

13درهمینوقتیکنبینزداخابپادشاهرفتواینپیغامراازجانب
خداوندبهاورسانید:»آیااینقوایبزرگدشمنرامیبینی؟منهمینامروز

همةآنانرابهتوتسلیممیكنمتابدانیكهمنخداوندهستم!«
14اخابپرسید:»خداونداینكارراچگونهانجاممیدهد؟«

دست زیر كه فرماندهانی بوسیلة كه میفرماید »خداوند داد: جواب نبی
حاكماناسرائیلهستنداینكارراانجامخواهدداد.«

اخابپرسید:»چهكسیاولبایدجنگراشروعكند؟«
نبیجوابداد:»خودت.«

15پساخابفرماندهانراكهدویستوسیودونفربودنداحضاركردو
سپاههفتهزارنفریخودراساندید.16و17نزدیکظهر،درحالیكهبنهددو
سیودوپادشاههمراهاوهنوزدرخیمههاسرگرمبادهنوشیبودندفرماندهان

اسرائیلازپایتختخارجشدند.
بیرون ازسامره اوخبردادندوگفتند:»عدهایسرباز به بنهدد بانان دیده

آمدهاند.«
18بنهدددستورداد:»خواهبرایصلحآمدهباشندخواهبرایجنگ،آنهارا

زندهدستگیركنید.«
19و20دراینهنگامسربازاناسرائیلیبدنبالفرماندهانشانازشهرخارجشده،
بهدشمنحملهكردندوبهكشتنآنهاپرداختند.سربازانسوریهپابهفرار
گذاشتندواسرائیلیهاآنهاراتعقیبكردند،ولیبنهددسواربراسبشده،
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همراهچندسواردیگرازدستاسرائیلیهافراركرد.21دراینجنگتلفات
سنگینیبهلشكرسوریهواردآمدوتمامعرابههاواسبانایشانبدستاخاب

افتاد.
را اخابآمدوگفت:»سپاهخود نزد باز نبی پیروزی،آن این از 22پس
دوبارهبرایجنگآمادهكنزیراسالدیگرپادشاهسوریهبازبهتوحمله

خواهدكرد.«
23مقاماتسوریبهبنهددگفتند:»خدایاناسرائیلیخدایانكوههاهستندوبه
همینعلتاسرائیلیهاپیروزشدند.ولیمامیتوانیمدردشتهایهموار،آنها
رابهآسانیشكستبدهیم.24اینبارفرماندهیجنگرابجایآنسیودو
پادشاه،بهسردارانبسپار.25سپاهدیگریبجایسپاهازدسترفتهفراهمآور
وبهتعدادقبلیاسبوعرابهآمادهكنتادردشتهایهموارباآنهابجنگیم.
بدونشکآنانراشكستخواهیمداد.«بنهدد،پادشاهسوریهطبقپیشنهاد
آنانعملكرد.26اودرآغازسالجدید،لشكرسوریهرابسیجكردوباز
بهجنگاسرائیلرفت.ولیاینباردشتافیقرابرایجنگانتخابكرد.
27اسرائیلهمسپاهخودرابسیجكرده،بهمیدانجنگفرستاد.اسرائیلیهادر
برابرسپاهبزرگسوریهكهسراسرآندشتراپركردهبود،مثلدوگله

كوچکبزغالهبنظرمیرسیدند.
28بازهماننبیباپیامخداوندنزداخاب،پادشاهاسرائیلآمدوچنینگفت:
دشتها، خدای نه كوههاست خدای شما، خداوند میگویند: سوریها »چون
بنابراین،منباردیگرتورایاریمیكنماینسپاهبزرگدشمنراشكست

دهیتابدانیدكهمنخداوندهستم!«
29نیروهایدوطرفهفتروزدربرابرهماردوزدندودرروزهفتمجنگ
راشروعكردند.قوماسرائیلدرهمانروزاولجنگتعدادصدهزارسرباز
پیادةدشمنراكشتند.30بقیةسربازانسوریهبهشهرافیقگریختند.ولیدرآنجا
حصارشهربهرویآنهاافتادوبیستوهفتهزارسربازدیگرنیزهالک
شدند.ولیبنهددتوانستبهداخلشهرفراركندودراتاقخانهایپنهانشود.
31افرادبنهددبهاوگفتند:»ماشنیدهایمكهپادشاهاناسرائیلبسیارباگذشتو
مهربانهستند.پساجازهبدهپالسبركمروریسمانهابهدورگردنببندیم

ونزداخاب،پادشاهاسرائیلبرویمتاشایدازكشتنتوچشمپوشیكند.«
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23:20اززمانیوشع،سربازاناسرائیلیبهاینمشهور 
شدهبودندکهدرکوههاجنگجویاِنبرتِرمیدانرزماند،اما
دردشتهایهموارودرههابهخاطرعدماستفادهازعرابه،
ناتوانند.ارابههاییکهبهوسیلهاسببهجلوراندهمیشدند،

درمناطقکوهستانیوجنگلهایانبوهبیاستفادهبودند؛اما
دردشتهابهآسانیمیتوانستندپایعدهزیادیازسربازان
راارهکنند.چیزیکهمقاماتبنهددنمیفهمیدند،اینبود

کهنتیجهجنگراخداتعیینمیکرد،نهعرابهها.
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پادشاه نزداخاب، بستندو بهدورگردن بركمروریسمان 32پسپالس
اسرائیلرفتندوبهاوگفتند:»بندةتوبنهددتقاضامیكندكهاورانكشید.«
من برادر او است؟ زنده هنوز »مگراو داد: جواب اسرائیل پادشاه اخاب،

است!«
33افرادبنهدداینرابهفالنیکگرفتندوگفتند:»بلی،بنهددبرادرشماست!«

پادشاهاسرائیلبهایشانگفت:»برویداورابیاورید.«وقتیبنهددپیشاخاب
آمد،اخاباوراسوارعرابةمخصوصخودكرد.

34بنهددبهاوگفت:»شهرهاییراكهپدرمنازپدرتگرفتهبهتوپس
كنی، ایجاد تجارت مراكز خود برای دمشق در میتوانی هم تو میدهم.
همانطوركهپدرماینكاررادرسامرهكرد.«اخاباینپیشنهادراپذیرفت

وبابنهددپیمانبستواورارهاكرد.

نبیایاخابپادشاهرامحکوممیکند
35روزییكیازانبیابهفرمانخداوندبهدوستشگفت:»باشمشیرضربهای
بهمنبزن!«ولیآنمرداینكاررانكرد.36پسآننبیبهاوگفت:»چون
دستورخداوندرااطاعتنكردی،وقتیازاینجابروی،شیریتوراخواهد

درید.«وهمینطورهمشد.
37بعدآننبیبهیکنفردیگرگفت:»ضربهایبهمنبزن!«آنمردضربهای
بهاوزدومجروحشكرد.38سپسآننبیبادستمالیصورتشراپوشاندتا
شناختهنشودوسرراهپادشاهمنتظرایستاد.39وقتیاخابپادشاهرسید،آن
نبیاوراصدازدوگفت:»ایپادشاه،مندرمیدانجنگبودمكهسربازی،
اسیریراپیشمنآوردوگفت:مواظباینمردباش.اگرفراركردیاباید
هفتادوچهاركیلونقرهبدهییاكشتهخواهیشد.40وقتیسرگرمكارهایم

بودم،آناسیرفراركرد.«
پادشاهگفت:»تومقصریوخودتمجازاتخودراتعیینكردی.«

41آنگاهآننبیدستمالراازصورتشبرداشتوپادشاهاوراشناختكه
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35:20و36الزمبودایننبیمجروحشودتاشبیهیک
سرباِززخمیباشدوبتواندپیامخدارابهگونهایمؤثربه
اخابپادشاهبیانکند.مردیکهمیبایستنبیرامجروح
سازد،بهوسیلهشیریکشتهشد،زیرانخواستازدستور
خداوندکهازطریقایننبیبهاودادهشد،اطاعتکند.

اخاب، چرا که کرد درک بتوان مشکل  41:20و42
بنهددرارهاکرد،بهخصوصبعدازآنهمهمشکلیکه
بنهددبرایاوبهوجودآوردهبود.خدابهاخابکمک

به و خودش به تا کند نابود را سوریها سپاه تا کرد
سوریهاثابتشودکهتنهااوخدااست.امااخابدر
نابودیبنهددپادشاهکهبزرگتریندشمنشبود،قصور
ورزید.بنهددبهموجبداوریخدامحکومبهمرگبود،
واخاباجازهنداشتاورازندهبگذارد.بههمیندلیل،
خدابهاخابگفتکهحاالاوبایدبهجایبنهددبمیرد.
مدتیبعدکهاخابدرمیدانجنگکشتهشد،پیغاماین

نبیبهتحققپیوست)35:22(.
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یكیازانبیاست.42اوبهپادشاهگفت:»خداوندمیفرماید:چونبنهددراكه
منمیخواستمهالکشودآزادكردی،بایدخودتبجایاوكشتهشویو

افرادتوبجایافراداونابودشوند.«
43پساخابغمگینوناراحتبهكاخسلطنتیخودكهدرشهرسامرهبود،

بازگشت.

اخاب،تاکستاننابوتراتصاحبمیکند

شخصیبهنامنابوتیزرعیلیتاكستانیدریزرعیل،نزدیکكاخ21
او به و رفت نابوت بدیدن اخاب 2روزی داشت. پادشاه اخاب
گفت:»تاكستانتونزدیکخانةمناست.آنرابهمنبفروش،چونبرای
سبزیكاریبهآناحتیاجدارم.اگربخواهیقیمتشرابهنقرهمیپردازم،یا

اینكهبجایآن،تاكستانبهتریبهتومیدهم.«
3ولینابوتجوابداد:»بهیچوجهحاضرنیستمآنرابفروشمزیراازاجدادم

بهمنبهارثرسیدهاست.«
كاخ به كه شد ناراحت و پریشان چنان رد جواب این از پادشاه 4اخاب
سلطنتیاشبرگشتودربسترخوددرازكشیدورویشراازهمهبرگردانید

ولببهغذانزد.
5زنشایزابلپیشاوآمدوپرسید:»چهشده؟چراغذانمیخوری؟چهاتفاقی

افتادهكهاینهمهتوراناراحتكردهاست؟«
نقره به من به را تاكستانش خواستم نابوت از »امروز داد: جواب 6اخاب

بفروشد،ویاآنراباتاكستاندیگریعوضكند،ولیاوقبولنكرد.«
7ایزابلبهاوگفت:»مگرتودراسرائیلپادشاهنیستی؟بلندشووغذابخورو

هیچناراحتنباش؛تاكستاننابوترامنخودمبرایتمیگیرم!«
8ایزابلچندنامهبهاسماخابپادشاهنوشتوبامهرسلطنتیآنهارامهر
نامةخود 9ایزابلدر فرستاد. بزرگانوریشسفیدانیزرعیل برای كردو
چنیننوشت:»اهالیشهررابهروزهفراخوانیدونابوترادرصدرمجلس
بنشانید.10سپسدوولگرداجیركنیدتابیایندوشهادتبدهندكهنابوتبه
خداوپادشاهناسزاگفتهاست.آنگاهاوراازشهربیرونكشیده،سنگسارش

كنید.«
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4:21اخاببعدازشنیدنپیاممجازاتالهی)42:20(، 
فروختن از نابوت وقتی رفت. خود کاخ به اندوهگین
سرکشی و خشم که اخاب ورزید، امتناع تاکستانش
بیاختیارغضبناکشد. بود، اومستولیشده بر ازخدا
به را او شد، او قدرتطلبی باعث که احساساتی همان

اخاب عکس بر کاماًل نابوت کشاند. نابوت از انزجار
بودومیخواستاحکامخدارارعایتکند.وظیفهمردم
اسرائیلاینبودکهزمینیراکهازاجدادشانبهآنهابه
راکه بدی اثر واقعه، این دارند. نگاه بود، ارثرسیده

اخابوایزابلمتقاباًلرویهمگذاشتند،نشانمیدهد.
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کتابمقدسهمانقدرکهدربارهزندگیقهرمانانشصادقاست،دربارهکسانینیزکهخدارارد
کردند،صادقانهسخنمیگوید.برخیازاینعده،وقتیبسویخدابازگشتند،دریافتندکهخدابا
کسانیکهدربازگشتبسویاوقصورمیورزند،چقدرسختبرخوردمیکند.امابسیاریدیگر،

نهقصوراتخودراپذیرفتندونهبسویخدابازگشتند.
ایزابلشرورترینزندرکتابمقدسبهحسابمیآید.کتابمقدسحتیازناماوبهعنوانمظهر
زنان از بسیاری مانند او .)20:2 )مکاشفه میکند استفاده کردند، رد را خدا کاماًل که کسانی
بتپرستدیگر،بامردیاسرائیلیپیمانازدواجبستبیآنکهخداییراکهشوهرشمیپرستید،
بپذیرد.آنهامذهبشانراباخودبهاسرائیلآوردند.اماهیچیکبهاندازهایزابلمصممنبودندکه
همهاسرائیلراواداربهپرستشخدایانخودکنند.ایلیاینبیتصورمیکردکهایزابلدرکارخود
موفقشدهاست.اوفکرکردکهتنهاکسیاستکههنوزبهخداییگانهوفاداراست،تاآنکهخدا
بهاوگفتکههنوزهفتهزارنفروجوددارندکهبهایمانخودپشتنکردهاند.اماسرانجامایزابل
موجباتسقوطحکومتشمالی،یعنیسرزمینیبتپرسترافراهمآورد.خداکاریکردکهآنها

بهاسارتبردهشوندوازاینطریقایشانرابهخاطربتپرستیشانتنبیهکرد.
ایزابلقدرتزیادیداشت.اونهتنهابرشوهرش،یعنیاخابپادشاهمسلطبود،بلکه850کاهن
بتخانههارانیزتحتکنترلداشت.تمامفکرایزابلبتهایشولذاتگناهآلودشبود.اومعتقدبود
کهپادشاه،اینحقوآزادیراداردکههرچیزیراکهدوستدارد،داشتهباشد.وقتینابوتاز
فروختنتاکستانشامتناعورزید،ایزابلبابیرحمیدستورقتلاوراصادرکردوزمینراتصاحب
نمود.نقشهایزابلبرایریشهکنساختِنپرستشخدادراسرائیل،عواقبدردناکیدرپیداشت.
اوقبلازآنکهبمیرد،متحملرنجازدستدادنشوهرشدرجنگومرگپسرشبهدستییهو

شد.همینییهوبودکهتاجوتخترابزورازدستاوبیرونآورد.
وقتیایزابلوایلیاراباهممقایسهمیکنیم،بایدآنهارابهخاطرباالبودندرجهوفاداریشانبستاییم.
تفاوتبزرگآنهادراینبودکهبهچهکسیوفاداربودند.ایزابلبهخودشوخدایاندروغینش
وفاداربود،وایلیابهخدایواحدحقیقی.درآخر،خداحقانیتایلیاراثابتکرد.شمابهچهچیزی

یاچهکسیبیشتروفادارید؟ارزیابیخداازوفاداریشماچگونهخواهدبود؟
نقاطضعفواشتباهات:

آثارونشانههایعبادتخدارادراسرائیلبهکلیریشهکنکرد. *
پرستشبعلراترویجکردودراینجهتتالشبسیارنمود. *

ایلیاراتهدیدبهمرگکرد. *
معتقدبودکهپادشاهانحقدارندهرکاریکهدوستدارند،انجامدهندیاهرچیزیکه *

میخواهند،داشتهباشند.
عزمراسخشرادرراهعملیکردنخواستههایشبهکارگرفت. *

درسهاییاززندگیاو:
وفاداریامصممبودنکافینیست.مهمایناستکهوفاداریبهچهچیزیباشد. *

ردکردنخداهمیشهبهفاجعهمیانجامد. *
آمارحیاتی:

اهل:صیدون،سامره *
شغل:ملکهاسرائیل *

خویشاوندان:شوهر:اخاب.پدر:اتبعل.فرزندان:یهورامواخزیا. *
همعصربا:ایلیا،ییهو *

آیهکلیدی:
»هیچکسنبودکهمثلاخابپادشاهتااینحدخودرابهگناهفروختهباشدزیرازنشایزابلاورا

اغوامیکرد«)1پادشاهان25:21(.
ماجرایایزابلدر1پادشاهان31:16تا2پادشاهان37:9نقلشدهاست.ازاودرمکاشفه20:2نیز

نامبردهشدهاست.
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11بزرگانوریشسفیدانشهرمطابقدستورملكهعملكردند.12آنهامردم
شهرراجمعكردندونابوترابهمحاكمهكشیدند.13بعددوولگردآمده،
شهادتدروغدادندكهنابوتبهخداوپادشاهناسزاگفتهاست.آنگاهاو
راازشهربیرونكشیده،سنگسارشكردند.14سپسبهایزابلخبردادندكه

نابوتكشتهشد.
15ایزابلوقتیاینخبرراشنیدبهاخابگفت:»بلندشووتاكستانیراكه
نابوتنمیخواستبهتوبفروشد،تصرفكن.چوناودیگرزندهنیست.«

16اخابرفتتاتاكستانراتصرفكند.
17دراینهنگامخداوندبهایلیاینبیفرمود:18»برخیزوبهشهرسامره،نزد
راتصرفكند. تاآن است رفته نابوت تاكستان به او برو. پادشاه اخاب
19اینپیغامراازجانبمنبهاوبرسان:آیاكشتننابوتكافینبودكهحاال
میخواهیاموالاورانیزغارتكنی؟سپسبهاوبگو:همانطوركهسگهادر

بیابانخوننابوترالیسیدند،خونتوراهمخواهندلیسید!«
20وقتیاخابچشمشبهایلیاافتادفریادزد:»ایدشمنمن،بازهمتوبسراغم

آمدی!«
ایلیاجوابداد:»بلی،منبسراغتآمدهام،زیراتوخودرابهگناهفروختهای
به وبرخالفمیلخداوندعملمیكنی.21بدانكهبزودیخداوند،تورا
بالیبزرگیگرفتارخواهدساختونسلتوراازرویزمینبرخواهدداشت
بطوریكهحتییکمردهمازنسلتوباقینخواهدماند!22افرادخاندانتورا
مثلخاندانیربعاموبعشاازبینمیبرد،چونخداوندراخشمگیننمودهای
وتمامبنیاسرائیلرابهگناهكشاندهای.23همچنینخداونددرموردایزابل
میفرمایدكهسگهابدناورادریزرعیلپارهپارهخواهندكرد.24ازخانوادة
بمیرد بیابان در وهركه میخورند را او بمیرد،سگها درشهر توهركه

الشخورهااورامیخورند.«
25)هیچكسنبودكهمثلاخابپادشاهتااینحدخودرابهگناهفروختهباشد
زیرازنشایزابلاورااغوامیكرد.26اوباپرستشبتهابهشیوةاموریهاكهخداوند

آنهاراازسرزمینموعودبیرونراندهبود،بهگناهانشرمآوریدستزد.(
27وقتیاخابسخنانایلیاراشنید،لباسخودراپارهكردوپالسپوشیده،روزه
گرفت.اودرپالسمیخوابیدوماتمزدهراهمیرفتوباكسیحرفنمیزد.

19:21
1پاد38:22
2پاد26:9

19:21
1پاد38:22
2پاد26:9

21:21
1پاد10:14
2پاد8:9

21:21
1پاد10:14
2پاد8:9

22:21
1پاد16:14؛29:15؛

3:16

22:21
1پاد16:14؛29:15؛

3:16

23:21
2پاد34،33،10:9

23:21
2پاد34،33،10:9

24:21
1پاد11:14؛4:16ـ7

24:21

26:21
پیدا16:15
الو25:18
داو10:6

2پاد11:21
27:21

پیدا34:37
2پاد26:6ـ30؛37:18
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میتوانید  را آیات این پیشگویی تحقق  19:21و23
در38:22و2پادشاهان30:9ـ28:10پیداکنید؛در38:22
سگهاخوناخابرالیسیدندودر2پادشاهان30:9ـ28:10

ایزابلوخاندانشنابودشدند.

20:21ایزابلهنوزازپذیرفتنگناهخودعلیهخداامتناع
میورزید.بهجایاینکار،اوایلیارامتهمبهدشمنیبا
میکند، کور را ما نفرت و حسادت وقتی کرد. خود

تقریبًادیدنگناهخودمانغیرممکنمیشود.
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28پیغامدیگریازجانبخداوندبهایلیارسید:29»ببیناخابچگونهدرحضور
است، فروتنشده اینچنیندرحضورمن است.حالكه متواضعشده من
مادامیكهزندهاستاینبالرابرسرشنمیآورمبلكهدرزمانسلطنت

پسرشبرخانداناواینبالرامیفرستم.«

4ـپادشاهاناسرائیلویهودا
یهوشافاطبااخابمتحدمیشود

درآنزمان،میانسوریهواسرائیلسهسالتمامصلحبرقراربود.22
2امادرسالسوم،یهوشافاط،پادشاهیهودابهدیداراخاب،پادشاه
اسرائیلرفت.3اخاببهدرباریانخودگفت:»ماتابهحالبرایپسگرفتن
تعلق ما به اینشهر ماندهایم. هاغافل ازدستسوری راموتجلعاد شهر

دارد.«
4آنگاهاخابازیهوشافاطخواستكهدرحملهبهراموتجلعادبهاوكمک

كند.
یهوشافاطگفت:»هرچهدارممالتوست.قوممنقومتوست.همةسوارانم

درخدمتتومیباشند.5ولیبگذاراولباخداوندمشورتكنیم.«
6پساخابپادشاه،چهارصدنفرازانبیارااحضاركردوازایشانپرسید:

»آیابرایتسخیرراموتجلعادبهجنگبرومیانه؟«
همةآنهایكصداگفتند:»برو،چونخداوندبهتوپیروزیخواهدبخشید.«

7آنگاهیهوشافاطپرسید:»آیاغیرازاینهانبیدیگریدراینجانیستتانظر
خداوندرابهمابگوید؟«

8اخابجوابداد:»چرا،یكنفربهاسممیكایاپسریملههست،كهمنازاو
نفرتدارم،چونهمیشهبرایمنچیزهایبدپیشگوییمیكند.«

یهوشافاطگفت:»اینطورسخننگویید!«
9پساخابپادشاهیكیازافراددربارخودراصدازدوبهاوگفت:»بروو

میكایاراهرچهزودتربهاینجابیاور.«
10دراینهنگامهردوپادشاهدرمیدانخرمنگاه،نزدیکدروازةشهرسامره
بالباسهایشاهانهبرتختهایسلطنتیخودنشستهبودندوتمامانبیادرحضور
ایشانپیشگوییمیكردند.11یكیازاینانبیابهنامصدقیا،پسركنعنه،كه

29:21
1پاد38:22

2پاد25:9و26
2توا7:12؛27:34

29:21
1پاد38:22

2پاد25:9و26
2توا7:12؛27:34

2:22
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یوش8:20
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4:22
2پاد6:3ـ8
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اعد21:27

یوش14:9و15
1سمو2:23
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اعد21:27

یوش14:9و15
1سمو2:23
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2پاد11:3

2توا6:18و7
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2پاد11:3
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1پاد17:18

8:22

11:22
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29:21اخابشرورترازهرپادشاهدیگراسرائیلبود 
)30:16؛25:21(،اماوقتیبافروتنیکاملازگناهش
توبهکرد،خدااوراموردلطفقراردادوازمجازاتاو
بود، اخابرحیم به نسبت کاست.همانخداوندیکه

نمیکند فرقی باشد. رحیم هم شما به نسبت میخواهد
خود، کردن فروتن برای ورزیدهاید؛ شرارت چقدر
هیچگاه او، از بخشایش طلب و خدا، بسوی بازگشت

دیرنیست.
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شاخهایآهنینبرایخوددرستكردهبودگفت:»خداوندمیفرمایدكه
او با انبیاهم تارومارخواهیدكرد!«12سایر را اینشاخها،سوریها با شما
همصداشده،گفتند:»بهراموتجلعادحملهكن،چونخداوندبهتوپیروزی

خواهدبخشید.«
13قاصدیكهبدنبالمیكایارفتهبود،بهاوگفت:»تمامانبیاپیشگوییمیكنند

كهپادشاهپیروزخواهدشد؛پستونیزچنینپیشگوییكن.«
14ولیمیكایابهاوگفت:»بهخداوندزندهقسم،هرچهخداوندبفرماید،همان

راخواهمگفت!«
15وقتیمیكایابهحضورپادشاهرسید،اخابازاوپرسید:»ایمیكایا،آیاما

بهراموتجلعادحملهكنیمیانه؟«
میكایاجوابداد:»البته!چراحملهنكنی!خداوندتوراپیروزخواهدكرد!«

14:22
اعد18:22؛13:24

2توا13:18
ار28:23
حز4:2
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15:22و16چرامیکایابهاخابگفتکهحملهکند،
چیزی فقط که بود خورده قسم قباًل او که حالی در
با او شاید میگوید؟ او به خدا که بیاورد زبان بر را
کنایهسخنمیگفتومیخواستبهپادشاهبفهماندکه

انبیایدروغینفقطپیامهاییرامیدهندکهبرایپادشاه
خوشاینداست.همهبهنحویازلحنسخنگفتنمیکایا
انبیایبتپرسترامسخرهمیکند. متوجهشدندکهاو
وقتیپادشاهیکباردیگروبالحنیجدیازاوسؤال

پادشاهانتابهاینتاریخودشمنانشان

همهتاریخهاقبلازمیالداست
قسمتپررنگتررویخطزمان،نمایانگردورهنایبالسلطنتیاست.

فهرستهمهپادشاهاناسرائیلویهودادرجدولبینکتابهایاولودومپادشاهانآمدهاست.

852

874
اخاب

دوباربنهدددوم)پادشاهسوریه(
راشکستدادوبعدًادرجنگکشتهشد

1پادشاهان28:16ـ40:22
2تواریخ1:18ـ34

853
اخزیا

1پادشاهان40:22تا2پادشاهان18:1
2تواریخ35:20ـ37

اسرائــیل
یهــــودا

910
آســا

راشکست حبشی( )سردار زارح
دادوپیدرپیبهبعشاحملهکرد

1پادشاهان8:15ـ24
2تواریخ1:14ـ14:16

نایبالسلطنه
869-872

872
یهوشافاط

مغلوببنهدددوم)پادشاهسوریه(شد،بهطورمعجزهآسا
برموآبیهاوعمونیهاغلبهیافت،وشورشیراکهبه

رهبریموآببهپاشدهبود،درهمشکست
1پادشاهان41:22ـ50
2تواریخ1:17ـ1:21

نایبالسلطنه
848-853

853
یهورام

سلطهبرادومراازدستداد،
موردحملهفلسطینیهاو

عربهاقرارگرفت
2پادشاهان16:8ـ24
2تواریخ1:21ـ20

841 848 869



16پادشاهبهاوگفت:»چندباربهتوبگویمهرچهخداوندمیگوید،همانرا
بهمنبگو؟«

17آنگاهمیكایابهاوگفت:»تمامقوماسرائیلرادیدمكهمثلگوسفندان
بیشبان،رویتپههاسرگردانند.خداوندفرمود:اینهاصاحبندارند.بهایشان

بگوكهبهخانههایخودبرگردند.«
18اخاببهیهوشافاطگفت:»بهتونگفتم؟منهرگزحرفخوباززبان

اینمردنشنیدهام!«
19بعدمیكایاگفت:»بهاینپیغامخداوندنیزگوشبده!خداوندرادیدمكهبر
تختخودنشستهبودوفرشتگاندرحضوراوایستادهبودند.20آنگاهخداوند
فرمود:چهكسیمیتوانداخابرافریبدهدتابهراموتجلعادحملهكندو
همانجاكشتهشود؟هریکازفرشتگاننظریدادند.21سرانجامروحیجلو
آمدوبهخداوندگفت:مناینكاررامیكنم!22خداوندپرسید:چگونه؟روح
گفت:منحرفهایدروغدردهانانبیامیگذارمواخابراگمراهمیكنم.

خداوندفرمود:تومیتوانیاورافریبدهی،پسبرووچنینكن.«
23سپسمیكایاینبیگفت:»خداوندروحگمراهكنندهدردهانانبیایتو
گذاشتهاستتابهتودروغبگویندولیحقیقتامرایناستكهخداوند

میخواهدتورابهمصیبتگرفتارسازد.«
24درهمینموقعصدقیاپسركنعنه،جلورفتوسیلیمحكمیبهصورت

17:22
اعد17:27

1پاد36:22و37
ار1:23

19:22
اش1:6
دان9:7

22:22
2تسا11:2

23:22
اش14:9و15

حز9:14

24:22
2توا23:18
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کرد،اونبوتکردکهپادشاهکشتهخواهدشدوجنگ 
انجامید.اگرچهاخابموقتًاتوبه بهشکستاوخواهد
کرد)27:21(،امانظامانبیایدروغینبهقوتخودباقی

ماند.اینانبیادرنابودیخوداومؤثرواقعشدند.
از تصویری شاید دید میکایا که رؤیایی  19:22ـ22
یکواقعهحقیقیدرآسماننبودهاست،اماداستانیبود
ازاتفاقاتیکهرویزمینمیافتادوبیانگراینبودکه
ازمجازاتخدادر انبیایدروغینجزئی اغواکننده اثر
مورداخابخواهدبود)23:22(.چهخدافرشتهایرابا
هیأتمبدلفرستادهباشدچهنفرستادهباشد،ازنظامانبیای
دروغیناستفادهکردتااخابرادرگناهخودشبهدام
بیندازد.“حرفهایدروغ”)22:22(مظهرطریقزندگی
ازچیزهاییسخنمیگفتندکه فقط استکه انبیا این

خوشایندپادشاهبود.
که میدهد اجازه فرشتگان به خدا آیا  20:22ـ22
بردن پی برای ورزند؟ شرارت که کنند اغوا را مردم
برد. پی خدا وجود کنه به باید اول شرارت، کنه به
خدا )2( .)7:11 )مزمور است نیکو خودش خدا )1(
جهاننیکوییراآفریدکهدرنتیجهگناهانسانسقوط

کرد)رومیان12:5(.)3(روزیخداجهانرانوخواهد
ساخت،جهانیکهبازنیکوخواهدبود)مکاشفه1:21(.
؛ 41:13 )متی اسـت قـویتر شیطــان از خـدا )4(
فعالیت اجازه شیطان به خدا )5( 11:19ـ21(. مکاشفه
میدهـد،وازاینروبراومسلطاست.شـرارتوبدی
راخدابهوجودنیاورد،ازاینروبهکسانیکهمیخواهند
28:11ـ30(. )متی میکند آیند،کمک غالـب بدی بر
)6(خدابرایمقاصدنیکخود،ازهرچیز،همنیکویی

همشرارت،استفادهمیکند.
هر از که میکند معرفی ما به را خدایی کتابمقدس
گناهیمنزجراستوروزیکاماًلوبرایهمیشهآنرا
برخواهدچید)مکاشفه10:20ـ15(.خداهیچفردنیکی
رااغوانمیکندتاشخصشروریشود.خداممکناست
کاریکندتاافرادیکهمرتکبشرارتمیشوند،حتی
مجازاتیکه انداختن بهجلو برای او گناهکنند؛ بیشتر
برای .)10:11 )خروج میکند چنین هستند سزاوارش
داشتناعتمادکاملبهقدرتمطلقخدابرشریرومحبت
کاملاونسبتبهما،الزمنیستهمهجزئیاتچگونگی

کارخدارادرککنیم.
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میكایازدوگفت:»روحخداوندكیمراترکكردتابسویتوآیدوبا
توسخنگوید.«

25میكایابهاوگفت:»آنروزكهدراتاقتمخفیشوی،جواباینسؤال
راخواهییافت!«

26آنگاهاخابپادشاهگفت:»میكایارابگیریدوپیشآمون،فرماندارشهر
ویوآشپسرمببرید.27ازقولمنبهایشانبگوییدكهمیكایارابهزندان

بیندازندوجزآبونانچیزیبهاوندهندتامنپیروزبازگردم.«
28میكایابهاوگفت:»اگرتوزندهبازگشتی،معلوممیشودمنهرچهبهتو
گفتم،ازجانبخداوندنبودهاست.«بعدروبهحاضرانكردوگفت:»همة

شماشاهدباشیدكهمنبهپادشاهچهگفتم.«

اخابدرجنگکشتهمیشود
یهودا پادشاه یهوشافاط، و اسرائیل پادشاه اخاب، اینهشدارها، 29باوجود
بهراموتجلعادلشكركشیكردند.30اخاببهیهوشافاطگفت:»تولباس
شاهانةخودرابپوش،ولیمنلباسدیگریمیپوشمتاكسیمرانشناسد.«

پساخاببالباسمبدلبمیدانجنگرفت.
به بودكه داده فرماندهانسیودوعرابةخوددستور به 31پادشاهسوریه
دیگرانزیادتوجهنكنندبلكهفقطباخوداخاببجنگند.32و33پسوقتیآنها
یهوشافاطرادرلباسشاهانهدیدندگمانكردندكهاوهماناخاب،پادشاه
اسرائیلاستوبرگشتندتابهاوحملهكنند.اماوقتییهوشافاطفریادزد،آنها
فهمیدندكهاواخابنیستبنابراینازاودورشدند.34اماتیریكیازسربازان
بطورتصادفیازمیانشكافزرةاخاب،بهاواصابتكرد.اخاببهعرابهران

خودگفت:»مجروحشدهام.عرابهرابرگردانومراازمیدانبیرونببر.«
35جنگبهاوجشدتخودرسیدهبودواخابنیمهجانبهكمکعرابهران

خودروبهسوریهادرعرابةخودایستادهبودوخوناززخماوبهكفعرابه
میریختتاسرانجامهنگامغروبجانسپرد.36و37آنگاهندادرداده،گفتند:

27:22
2توا10:16؛25:18

ار2:20

28:22
تث22:18
اش26:44

30:22
1پاد2:14
2توا22:35

31:22
2توا30:18
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34:22اخابنتوانستازمجازاتالهیبگریزد.بنهدد
فقطبهمنظورکشتناخاب،فرماندهان32عرابهخودرابه
جنگفرستاد.اخاببااینفکرکهمیتواندازمجازات
وقتی اما رفت، جنگ به مبدل جامه با بگریزد، خدا
عرابهرانان،اشتباهًایهوشافاطراتعقیبمیکردند،تیری
بهطورتصادفیبهاخاباصابتکرد.احمقانهاستکه
اخابفکرمیکردمیتواندبالباسمبدلازمجازاتخدا
ایجاد با مردممیکوشند اوقات بعضی امروز فرارکند.

به مهاجرت شغل، تغییر با یعنی خودشان، در تغییرات
از دیگر، همسری کردن اختیار حتی و جدید، شهری
حقیقتفرارکنند.درهرحال،وقتیخداکسیرامجازات

میکند،تالشبرایخالصیازآنبیفایدهاست.
35:22همانطورکهنبیپیشگوییکردهبود)42:20(،
درباره بیشتر اطالعات کسب برای شد. کشته اخاب
ماجرایغمانگیزاخاب،مراجعهکنیدبهتاریخچهزندگی

اودرفصل19.
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»ایسربازاناسرائیلیبهوطنخودبرگردید.پادشاهمردهاست!«پسجنازة
اخابرابهشهرسامرهبردندودرآنجابهخاکسپردند.38وقتیعرابهو
لیسیدند، اورا اورادربركةسامرهمیشستند،سگهاآمدندوخون اسلحة

درستهمانطوركهخداوندفرمودهبود.
كه شهرهایی و عاج قصر بنای و اخاب سلطنت رویدادهای بقیة 39شرح
ساختدركتاب»تاریخپادشاهاناسرائیل«نوشتهشدهاست.40بهاینترتیب

اخابمردوپسرشاخزیابجایاودراسرائیلبهسلطنترسید.

یهوشافاطبریهوداسلطنتمیکند
شد. یهودا پادشاه اخاب، سلطنت چهارم سال در آسا پسر 41یهوشافاط
42یهوشافاطدرسنسیوپنجسالگیبرتختنشستوبیستوپنجسالدر
اورشلیمسلطنتكرد.مادرشعزوبهنامداشتودخترشلحیبود.43اوهم
مثلپدرخودآسامطابقمیلخداوندعملمیكرد،بجزدریکموردوآن
اینكهبتخانههایرویتپههاراازبیننبرد.پسبنیاسرائیلهمچناندرآنجا
بااخاب، قربانیمیكردندوبخورمیسوزاندند.44ازاینگذشتهیهوشافاط
پادشاهاسرائیلصلحكرد.45شرحبقیةرویدادهایسلطنتیهوشافاطوجنگها

وفتوحاتاودركتاب»تاریخپادشاهانیهودا«نوشتهشدهاست.
46اوهمچنینلواطكارانبتخانههاراكهاززمانپدرشآساهنوزباقیمانده

بودند،تمامازبینبرد.
47درآنزماندرادومپادشاهینبود،بلكهفرمانداریكهازطرفیهوشافاط

معینمیشددرآنجاحكمرانیمیكرد.
بروند. اوفیر به برایآوردنطال تا بزرگساخت 48یهوشافاطكشتیهای
ولیاینكشتیهاهرگزبهمقصدنرسیدند،چونهمةآنهادرعصیونجابر
شكستهشدند.49آنگاهاخزیایپادشاه،پسراخاببهیهوشافاطپیشنهادكرد
تامالحاناودركشتیهاباكاركنانیهوشافاطهمكاریكنند،ولییهوشافاط

قبولنكرد.
50وقتییهوشافاطمرد،اورادرآرامگاهسلطنتیدراورشلیم،شهرجدشداود،

دفنكردندوپسراویهورامبجایاوبهسلطنترسید.

39:22
1پاد27:16؛44:22

2پاد18:1

41:22
1توا10:3
2توا31:20

43:22
1پاد23:14
2پاد3:12

45:22
1پاد39:22
2پاد18:1

46:22
تث17:23
1پاد12:15
2پاد7:23
47:22

2سمو14:8
2پاد9:3
48:22

1پاد26:9ـ28
2توا17:8و18

50:22
2پاد16:8
2توا1:21
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4۱:22ـ50برایکسبجزئیاتبیشتردربارهیهوشافاط، 
مراجعهکنیدبه2تواریخفصلهای17ـ20،کهدرآنجا

شرحبیشتریدربارهسلطنتاوآمدهاست.
43:22یهوشافاط،درستمانندنیاکانخود،سلیمانو
آسا،ازخداپیرویکرد،امابتخانههایرویتپههارااز
بیننبرد)2تواریخ33:20(.پرستشبتهادربتخانهها،

خالفحکمخدابود)اعداد52:33(،ویهوشافاطدرابتدا
کوشیدکهآنهاراازبینببرد)2تواریخ6:17(.باوجود
این،آنهابهقدریمحبوبیتداشتندکهتالشیهوشافاط
برای یهوشافاط زیاد علیرغمکمکهای نرسید. جایی به
سالمتروحانیواخالقیومادیکشورش،اوموفقنشد

بتخانههایرویتپههاراازبینببرد.



اخزیابراسرائیلسلطنتمیکند
51درسالهفدهمسلطنتیهوشافاطپادشاهیهودا،اخزیاپسراخابدرسامره
پادشاهاسرائیلشدودوسالسلطنتكرد.52ولیاونیزمثلیربعاموپدر
ومادرخودنسبتبهخداوندگناهورزیدوبنیاسرائیلرابهگناهكشاند.
53اومانندپدرشبهعبادتبتبعلپرداختوبهاینوسیلهخداوند،خدای

اسرائیلراخشمگیننمود.

52:22
1پاد26:15؛30:16
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به  متحد ملتی با پادشاهان اول کتاب  52:22و53
پادشاهیداود،خداترسترینپادشاهدرتاریخاسرائیل،
شروعمیشودوباحکومتتجزیهشدهومرگاخاب،
چه فاصله این در مییابد. خاتمه پادشاه، شرورترین
یگانهرهبر بردندکهخدای یاد از مردم افتاد؟ اتفاقی
واقعیآنهااست؛ایشانبرایخودرهبرانیتعیینکردند
مردم میورزیدند؛ قصور خدا احکام از پیروی در که
نیزشیوهزندگیاینرهبرانشروررادرپیشگرفتند.

خطاکاریکهگاهوبیگاهصورتمیگرفت،بهتدریج
بهروشزندگیتبدیلشد.مجازاتشدیدازجانبخدا
تنهابرخوردممکنباشرارتفاحشآنهابود؛خدابرای
اقوامی تا داد اجازه گناهانشان، بهخاطر آنها مجازات
در را آنها و خیزند بر یهودا و اسرائیل با دشمنی به
خدا پذیرفتن در ورزیدن قصور دهند. شکست جنگ
بسوی گام نخستین زندگیمان، واقعی رهبر بهعنوان

تباهیاست.
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