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 رٍس پزٍردگار

آذطیٗ ٞعاضٜ پیف اظ ٔیالز ، آغاظٌط ظٟٛض ٕ٘از نّیة تحت ػٙٛاٖ ٔٙازی تاظٌكت قس . پؽ اظ آٖ 

ٔؼثس یٟٜٛ زض اٚضقّیٓ تؼٙٛاٖ پایٍاٞی ٔمسؼ تطای ٕٞیكٝ تٝ زٚضٜ ای اظ حٛازث تاضیری ٚ 

 ا٘تظاضات ٔٛػٛز ٌطایا٘ٝ ٔتهُ قس . 

 ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ آٟ٘ا تهازفی ٘ثٛز : 

 أط وطز حفظ ظیاضتٍاٞی ضاوٝ زض ٌصقتٝ ٔطوع وٙتطَ ٔأٛضیت تٛزٜ ، تطای تاظٌكتی لطیة اِٛلٛع . 

لّٕطٚ پازقاٞی  –تاتُ ، آقٛض ، ٔهط  –زض ٔمایؿٝ تا تٛا٘اییٟاٚ لسضت أپطیاِیؿتٟای آٖ ضٚظٞا 

 ػثطا٘یٟا وٛچه تٛز . 

تا ٔحَٛٝ ٞایی ٔمسؼ ،  –تاتُ ، ٘یٙٛا ، تثؽ  –ایٗ أپطاتٛضیٟا زض ٔمایؿٝ تا ػظٕت پایترت 

ظیٍٛضاتٟا ، ٔؼاتس ، نفٛف ٔٙظٓ ؾطٚزذٛاٟ٘ا ، زضٚاظٜ ٞای ٔعیٗ ، واذٟای تاقىٜٛ ، تاغٟای ٔؼّك 

ٔتطرٓ ( ٚضٚزذا٘ٝ  –، اؾترطٞای ٔمسؼ ، ) آ٘چٙاٖ وٝ لثالً تٛيیح زازٜ قس تطای قؿتكٛی ذسا 

وكتی ٞا ،اٚضقّیٓ قٟط وٛچىی تٛز وٝ تا ػزّٝ ؾاذتٝ قسٜ تٛز ٚ  ٞایی تطای ٍِٙط ا٘ساذتٗ

زیٛاضٞا ٚ ؾیؿتٓ آب ضؾا٘ی چٙساٖ ٔؿتحىٕی ٘ساقت . تا ایٗ حاَ ، ٞعاضاٖ ؾاَ تؼس ، اٚضقّیٓ / 

تیت إِمسؼ ، قٟطی اؾت وٝ زض آٖ ظ٘سٌی رطیاٖ زاقتٝ ٚ زض لّة ٔا ٚ زض ؾطذٍ ذثطٞا ٞٙٛظ 

ای تاػظٕت زیٍط ّٔتٟا تٝ ذطاتٝ ٞایی فطٚ ضیرتٝ ٌٚطز ٚ غثاض آِٛز رای زاضز . زض حاِیىٝ پایترتٟ

 تثسیُ قسٜ ا٘س . 

چِ تفاٍتی در ساختار آى ٍجَد دارد ؟ هؼثذ یَُْ در اٍرضلین ساختِ ضذُ ٍ 

پیطگَییْای ٍحیاًی تِ حقیقت پیَستِ . پیطگَییْایی کِ تخطی اس اػتقاداتی هحسَب 

 ًَذ کِ کلیذ آیٌذُ را در اختیار دارًذ . ضهی 

اضتثاٌ ػثطا٘یٟا تا اٚضقّیٓ ٚ تٝ ٚیػٜ تا وٜٛ ٔٛضیاٜ ، تط ٔی ٌطزز تٝ ظٔاٖ اتطاٞیٓ . ظٔا٘ی وٝ اٚ 

 Malkizedekٔأٛضیت حفاظت اظ پایٍاٜ فًایی ضا زض ظٔاٖ رًٙ پازقاٞاٖ تط ػٟسٜ زاقت تا 

وؿی وٝ واٞٗ تّٙس پایٝ ای اظ را٘ة ذسای ٔتؼاَ تٛز » ) اٚضقّیٓ ( ضٚتطٚ قس .  Ir-Shalem پازقاٜ 
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تٛؾیّٝ ذسای ٔتؼاَ ، ٔاِه آؾٕاٖ » اتطاٞیٓ زض آ٘زا ٔتثطن قس ٚ تٝ ٘ٛتٝ ذٛز ؾٌٛٙس یاز وطز ، « . 

تاظ زض آ٘زا ٚلتی وٝ ایٕاٖ ٚ اذالل اتطاٞیٓ آظٔایف قس ، ٔیخاق تا ذسا تٝ اٚ اػُا قس . تا « ٚ ظٔیٗ 

 قطایٍ ٔٙاؾة تطای تٙای ٔؼثس فطاٞٓ قٛز ، یه ٞعاضٜ ََٛ وكیس .  ایٗ ٕٞٝ ، تا ظٔاٖ ٚ

پیٛ٘س ٔیاٖ » َثك اظٟاضات وتاب ٔمسؼ ، ٔؼثس اٚضقّیٓ ٔىا٘ی تی ٕٞتا تٛزٜ : تطای حفظ تٕطوع 

زض ٘یپٛض ؾٛٔطیاٖ چٙیٗ ٚظیفٝ ای ضا تط ػٟسٜ  DUR.AN.KIآ٘چٙاٖ وٝ ظٔا٘ی « آؾٕاٖ ٚ ظٔیٗ 

 زاقت . 

  

  

   ارصذهیي در ّطتادهیي سالٍ آى آهذ در چْ

 تؼذ اس خزٍج فزسًذاى تٌی اسزائیل اس هصز 

 در سال چْارم سلطٌت سلیواى 

 در هاُ دٍم 

 } تصَیة ضذ { کِ اٍ ساختي خاًِ پزٍردگار را ضزٍع کٌذ . 

  

وتاب ٔمسؼ زض وتاب اَٚ پازقاٞاٖ ) فهُ قكٓ : وتاب اَٚ ( قطٚع تٝ یاز ٔا٘س٘ی زاضز اظ 

ؾاذت ٔؼثس یٟٜٛ زض اٚضقّیٓ تٛؾیّٝ قاٜ ؾّیٕاٖ وٝ ٔا ضا اظ تاضید زلیك حٛازث ُّٔغ ٔی وٙس . 

ٌاْ ؾط٘ٛقت ؾاظی وٝ ٘تایذ آٖ ٞٙٛظ تا ٔا ٞؿتٙس ٚ ظٔا٘ف وٝ ذیّی ٟٔٓ اؾت تایس ٔٛضز تٛرٝ 

 ٌیطز . ٚلتی وٝ آقٛضیٟا ٚ تاتّیٟا ٘كاٖ نّیة ضا تؼٙٛاٖ ٔٙازی تاظٌكت پصیطفتٙس .  لطاض

آغاظ ٌكتٝ -پسض ؾّیٕاٖ -اِثتٝ زاؾتاٖ ٟٔیذ ٔؼثس اٚضقّیٓ تا ؾّیٕاٖ قطٚع ٘كس تّىٝ تا قاٜ زاٚز 

 اؾت :  یعزا٘ی. ایٙىٝ چٝ اتفالاتی تطای قاٜ قس٘ف افتاز ٘كاٖ زٞٙسٜ َطح 

 آهادُ ضذى تزای آیٌذُ اس طزیق احیای گذضتِ . 

ؾاَ ؾُّٙت ( قأُ لّٕطٚ ٌؿتطـ یافتٝ ای ٔی قس وٝ اظ لؿٕت قٕاِی  40ٔیطاث زاٚز ) تؼس اظ 

تٝ آ٘زایی ٔی ضؾیس وٝ زٔكك ٚرٛز زاقت . ) وٝ قأُ ُٔٙمٝ فطٚز ٞٓ ٔی قس ( . تؿیاضی اظ 

 ًٔأیٗ تا قىٜٛ ٔعایٕط ظٔیٙٝ ؾاظ تٙای ٔؼثس یٟٜٛ ٞؿتٙس . 
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پازقاٞی زض ایٗ ٔىاٖ تاضیری تاظی ٔی وٙٙس . وتاب  ؾٝ فطؾتازٜ اِٟی ٘مف وّیسی زض تٙیاٖ

فٟطؾت ٔی « ٌس ضٚیاتیٗ » ٚ « ٘اتاٖ پیأثط » ، « ؾأٛئُ ضٚقٗ تیٗ » ٔمسؼ آ٘اٖ ضا تحت ػٙٛاٖ 

 وٙس . 

 –زاٚز رٛاٖ » ؾأٛئُ ، ٍٟ٘ثاٖ / واٞٗ تاتٛت ػٟس تٛز . وؿی وٝ تٛؾٍ ذسا تؼّیٓ زازٜ قس تا 

تا ٌّٝ ٌٛؾفٙساٖ ضا رٕغ « ضا تحت ٘ظط ٌطفتٝ  -ٝ قسٜ . ٔتطرٓ یؿی ٞٓ ٌفت ٚرؿی  -پؿط ایكا 

قاخ پط قسٜ اظ ضٚغٗ ٔمسؼ ضا تطزاقتٝ ٚ اٚ ضا تطای » وطزٜ ٚ چٛپاٖ اؾطائیُ تاقس . ٚ ؾأٛئُ 

 « . ؾُّٙت تط تٕاْ اؾطائیُ تسٞیٗ ٔی وٙس 

ئیُ ، ٕ٘از ًٔاػف ا٘تراب زاٚز رٛاٖ تطای ایٙىٝ چٛپاٖ ٌّٝ پسضـ قٛز تطای چٛپا٘ی تط تٕاْ اؾطا

 ٘أیسٜ ٔی قس  LU.GAL ٘زٛایی اؾت تطای تاظٌكت تٝ ػهط َالیی ؾٛٔط . ظٔا٘ی وٝ پازقاٜ 

ضا ٌطأی تساض٘س . ٕٞاُ٘ٛض « چٛپاٖ ناِح »  EN.SIآٟ٘ا تالـ ٔی وطز٘س تا ػٙٛاٖ   «ٔطز تعضي » 

 پیٛ٘س ٔی ذٛضز .  وٝ ٔالحظٝ ذٛاٞس قس ایٗ فمٍ قطٚع ؾُّٙت زاٚز ٚ تٙای ٔؼثس اؾت وٝ تا ؾٛٔط

زاٚز ؾُّٙت ذٛز ضا زض ٞثطٖٚ ٚالغ زض رٙٛب اٚضقّیٓ آغاظ وطز . ا٘تراتی وٝ پط اظ ٕ٘ازٞای 

 اؾت .  Kiryat Arbaتاضیری تٛز . ٘اْ لثّی ٞثطٖٚ تط اؾاؼ اقاضٜ ٞای ٔىطض وتاب ٔمسؼ ، 

 « . ٔطز تعضٌی تٛز اظ آ٘ىیٓ » ؟ « وٝ تٛز  Arba  » ٚ «Arbaقٟط ٔؿتحىٓ » 

ٚ آ٘ٛ٘اوی التثاؼ قسٜ اضائٝ ٔی وٙس . تا وتاب  LU.GALزٚ ترف اظ وتاب ٔمسؼ يٛاتُی ضا وٝ اظ 

اػساز قطٚع قسٜ ٚ تٝ یٛقغ ، زاٚضاٖ ٚ تٛاضید ٔی ضؾس . وتاب ٔمسؼ ٌعاضـ ٔی وٙس وٝ ٞثطٖٚ 

ْ زض فهُ ٔطوع اٚالز آ٘ىیٓ قس . وؿا٘ی وٝ ٘فیّیٓ تٝ قٕاض ٔی آیٙس . تا اظزٚاد ٘فیّیٓ تا زذتطاٖ آز

 قكٓ پیسایف آٟ٘ا تا یىسیٍط ٔطتثٍ ٔی قٛ٘س . 

پؿط غ ٘ٛفط وؿی تٛز وٝ  Calebزض ٞثطٖٚ ؾىٛ٘ت زاقتٙس ٚ  Arbaزض ظٔاٖ ذطٚد ٞٙٛظ ؾٝ پؿط 

قٟط ضا تؿریط ٕ٘ٛزٜ ٚ ٘یٕی اظ وؿا٘ی ضا وٝ تا یٛقغ تٛز٘س وكت . ایٍٙٛ٘ٝ تٛز وٝ اٚ پازقاٜ 

 ٞثطٖٚ قس . 

تاؾیؽ وطز زض ٚالغ ازأٝ ٔؿتمیٓ پازقاٞی ٔطتثٍ تا زا٘ف آ٘ٛ٘اوی } أا { پازقاٞی وٝ زاٚز 

ؾٛٔطیاٖ تٛز . اٚ تٝ ٔست ٞفت ؾاَ پازقاٜ ٞثطٖٚ تٛز . اٚ پایترت ضا تٝ اٚضقّیٓ ٔٙتمُ وطز . 

تط وٜٛ ظیٖٛ ؾاذتٝ قسٜ تٛز . زضؾت زض رٙٛب لطاض زاقت ٚ  -« زض قٟط زاٚز »  -ترت پازقاٞی 

ٛضیاٜ رسا قسٜ تٛز . ) رایی وٝ ؾاذتاضی تٛؾٍ آ٘ٛ٘اوی تٙا قسٜ تٛز ( تٛؾٍ زضٜ وٛچىی اظ وٜٛ ٔ

 ضا ؾاذت ٚ تا پط وطزٖ زضٜ ، فانّٝ تیٗ زٚ وٜٛ ضا تؿت .  Milohاٚ 
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ایٗ اِٚیٗ ٌاْ تطای ؾاذتٗ ٔؼثس یٟٜٛ تٛز . یٟٜٛ تٝ اٚ اراظٜ زازٜ تٛز تا لطتاٍ٘اٞی تط وٜٛ ٔٛضیاٜ 

َطیك ٘اتاٖ پیأثط } ٔٙتمُ ٔی قس { ظیطا زاٚز زض رٍٟٙا ذٟٛ٘ای تؿیاضی   والْ ذسا اظتط پا وٙس . 

 ضیرتٝ تٛز . أا ٘ٝ اٚ تّىٝ پؿطـ ؾّیٕاٖ ٔؼثس ضا تٙا وطز . 

٘كؿتی »زاٚز زض  –زاٚز تا پیاْ ٘اتاٖ زٌطٌٖٛ ٔی قٛز . ٔتطرٓ  –ٚیطاٖ قسٜ تٛؾٍ پیاْ پیأثط 

ٔتطرٓ ( تٝ پیكٍاٜ  –) لثُ اظایٙىٝ یٟٜٛ چٙیٗ چیعی ضا زضذٛاؾت وطزٜ تاقس  -« لثُ اظ یٟٜٛ 

به خاطر پیروی کردن از دستور تاتٛت ػٟسٜ ضفت ) وٝ ٞٙٛظ زض ذا٘ٝ چازضی لاتُ حّٕف تٛز ( 

به قذر یک خذاونذ،او پاداشی را برای عسم راسخش در ایمان به خذا درخواست کرد: تضمینی 

 که آن همانا خانه ی داوود بود که به یک پرستشگاه تبذیل شذه و او تا ابذ متبرک   نشانه ،

 می گشت .

تٕاْ قة ضٚتطٚی تاتٛت ػٟس ٘كؿت . تاتٛتی وٝ ٔٛؾی تٝ ٚؾیّٝ آٖ تا ذسا اضتثاٌ تطلطاض وطزٜ 

اظ ٔؼثسی وٝ زض  –ٕ٘ٛ٘ٝ ٔمیاؼ  –زازٜ قس  Tavnitضا زضیافت وطز . تٝ اٚ  یعزا٘یتٛز . اٚ ٘كا٘ٝ 

آیٙسٜ تایس ؾاذتٝ ٔی قس . ٔی تٛاٖ زض تطاتط ایٗ زاؾتاٖ تی تفاٚت تٛز . زض حمیمت ٔكرم 
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٘یؿت وٝ َی آٖ قة تطای پازقاٜ زاٚز ٚ پطٚغٜ ٔؼثس چٝ اتفالی افتازٜ . أا ایٗ ٔؼازَ تركی اظ 

 پازقاٜ ؾٛٔطی ، ٌٛزآ اؾت . -ٌطي ٚٔیف  – Twilight  زاؾتاٖ

وؿی وٝ َی ضٚیا تیٙی ِٛحی حاٚی ٘مكٝ ؾاذت ٔؼثس الٌاـ تٝ ٕٞطاٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ذكتی وٝ تایس 

 اؾتفازٜ وٙس ضا زضیافت ٔی وٙس تا ٔؼثس ضا تطای ذسا ٘یٙٛضتا تؿاظز . 

ٚلتی وٝ اٚ تٝ پایاٖ ضٚظ ٘عزیه قس ،قاٜ زاٚز ٕٞٝ ضٞثطاٖ اؾطائیُ ضا احًاض وطز . اظ رّٕٝ ضٚؾای 

أی ، واٞٙاٖ ٚ زفتطزاضاٖ ؾُّٙتی ضا ، ٚ ٚػسٜ یٟٜٛ ضا تٝ آٟ٘ا اتالؽ ٕ٘ٛز . تا لثایُ ٚ فطٔا٘سٞاٖ ٘ظ

)ٔمیاؼ  Tavnit» ٍ٘اٞی تٝ حًاض چیعی ضا وٝ زض زؾتا٘ف لطاض زاقت تٝ پؿطـ ؾّیٕاٖ زاز . 

« وٛچىی (اظ ٔؼثس ، قأُ ٕٞٝ لؿٕتٟا ٚ ... ٔمیاؼ وٛچىی وٝ اظ َطیك ضٚحا٘ی زضیافت وطزٜ تٛز 

ٕٞٝ آ٘چٝ وٝ یٟٜٛ تا زؾتٟای » ظ آ٘چٝ تٝ زاٚز اػُا قسٜ تٛز تٝ ؾّیٕاٖ زازٜ قس . . ٚ تیكتط ا

ٔزٕٛػٝ ای اظ « )ٔمیاؼ وٛچه (تٝ ٔٗ تسٜ  Tavnit... تطای زضن َطظ واض   ذٛزـ ٘ٛقتٝ اؾت

1زؾتٛضاِؼّٕٟای يٕیٕٝ وٝ اظ را٘ة غیة ٘ٛقتٝ قسٜ تٛز . 
 

 (  28فهُ  –) اَٚ تٛاضید 

  

تطرٕٝ قسٜ أا زض تیكتط « اٍِٛ » طرٕٝ اٍّ٘یؿی قاٜ ریٕع اظ وتاب ٔمسؼ زضت Tavnitانُالح 

ٔٛضز تاویس تٛزٜ . اقاضٜ تٝ ایٙىٝ چیعی وٝ تٝ زاٚز زازٜ قسٜ « ٘مكٝ » تطرٕٝ ٞای اذیط انُالح 

ٔكتك  Tavnitاؾت . اظ ؾٛی زیٍط  Tokhnit« ٘مكٝ » ٘مكٝ ٔؼٕاضی تٛزٜ . أا ٔؼازَ ػثطی تطای 

تا تٛرٝ تٝ ایٗ ٘ىتٝ ، آ٘چٝ وٝ زاٚز « . تط پا وطزٖ » ، « تطای ؾاذتٗ » ّی تٝ ٔؼٙی قسٜ اظ ضیكٝ فؼ

تٛزٜ . تٝ تیاٖ « ٔسِی اظ لثُ ؾاذتٝ قسٜ » زضیافت وطز ٚ آ٘چٝ وٝ اٚ تٝ زؾت پؿطـ ؾّیٕاٖ زاز 

أطٚظی ٔسَ ٔمیاؾی . ) تاؾتاٖ قٙاؾاٖ زض ٘عزیىی ٔىاٟ٘ای تاؾتا٘ی قطق ، ٔسِٟای ٔمیاؾی 

 طزٜ ا٘س اظ اضاتٝ ، ٚاٌٗ ، وكتی ٞا ، واضٌاٜ ٞا ، ٚ حتی ٔؼاتس چٙس ٚرٟی ( . پیسا و

وتاب ٔمسؼ زض وتاتٟای پازقاٞاٖ ٚ تٛاضید ا٘ساظٜ ٌیطی ٞای زلیمی ضا اضائٝ ٔی وٙس ٚ رعئیات 

ٔؿیط ٔحٛضی اـ قطق / « ٔؼثس اتسی » ؾاذتاض ٔؼٕاضی ٔؼثس ٚ َطاحی آٖ ضا ضٚقٗ ٔی ٕ٘ایس . 

 ؾاذتٝ قس . « ٕٞتطاظ اػتساِیٗ » كىُ اظ ؾٝ ترف ٚ غطب تٛزٜ ٚ ٔت

                                                           
اها خذا بوي فرهَد کِ تَ خاًِ را باسن هي بٌا ًخَاّی کرد زیرا کِ هرد جٌگی بَدی ٍ خًَریس ... ٍ » ... } هتي ایٌگًَِ هی گَیذ : .  2

لکت خذاًٍذ ًطستِ بر اسرائیلیاى خذاًٍذ بوي بسیار پسرّا دادُ ٍ لکي از ّوِ پسراًن پسرم سلیواى را اختیار ًوَد تا آًکِ بر هسٌذ هو
حکوراى باضذ ... ٍ داٍد بِ پسرش سلیواى ًوًَِ رٍاق ٍ خاًِ ّایص ٍ هخسًْایص ٍ حجرُ ّای باالیص ٍ اطاق ّای اًذرًٍیص ٍ خاًِ 

 « کفارت را داد 
 فصل بیست ٍ ّطتن . ترجوِ فاضل خاى ّوذاًی  –اٍل تَاریخ 
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زض ػثطی ( تا ؾاِٗ تعضي ٔطوعی  Ulamَطح لؿٕت رّٛیی آٖ اظ ٔؼثس ؾٛٔطی التثاؼ قس )

(Hekhal  یا ٞیىُ وٝ ضیكٝ زضE.GAL  ٔؿىٗ تعضي » ؾٛٔطی زاضز تٝ ٔؼٙی ) » ٗٔمسؼ تطی ٚ

) ؾرٍٙٛ ( ٘أیسٜ ٔی  Dvirترف وٝ  ٔمسؾٟا ) لسؼ االلساؼ ( تطای تاتٛت ػٟس زض زضٚ٘ی تطیٗ

قس ؾاذتٝ قس . تطای آ٘ىٝ ٔٛؾی تٛؾیّٝ تاتٛت ػٟس تا ذسا ؾرٗ ٔی ٌفت . ) آ٘چٙاٖ وٝ اٚضا 

وؿی وٝ تا  –اِثتٝ زض ز٘یای اؾالْ ، چٖٛ اهلل ٘اْ ٚیػٜ ذسا زض اؾالْ اؾت  –وّیٓ اهلل ِمة زاز٘س 

 ذسا ؾرٗ ٔی ٌٛیس . ٔتطرٓ ( 

ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٞط ظیٍٛضات ؾٛٔطی َثك ؾٙت تط پایٝ زٚضٜ قهت ٌا٘ی ؾاذتٝ ٔی قسٜ وٝ زالِت 

ٔؼثس ؾّیٕاٖ زض ؾاذتٕا٘ف ٔفْٟٛ قهت پایٝ ضػایت قسٜ اؾت : « قهت پایٝ » زاضز تط ٔفْٟٛ 

ایٙچ  12تا  18، شضاع ، ٔمیاؼ لسیٕی ََٛ ٔؼازَ  cubitsتٛزٜ . ) cubits 60ترف انّی ) ؾاِٗ ( 

 20زض  20( . ٔمسؼ تطیٗ ٔمسؾٟا  2×06شضاع )  120شضاع ٚ ػطو ٚ اضتفاع  20رٓ ( زضاظا ٔتط –

شضاع تٛزٜ ، فمٍ تٝ ا٘ساظٜ ای وٝ تتٛا٘س تاتٛت ػٟس ضا تا زٚ وطٚتی َالیی تط تاالیف زض ذٛز 

 « ( . تاِٟایف ضا ِٕؽ وٙس » ٍٟ٘ساضز . ) 

  

 

 

٘كاٖ ٔی زٞس وٝ تاتٛت زلیماً ضٚی نرطٜ ؾٙتٟا ، قٛاٞس ٔتٙی ٚ پػٚٞكٟای تاؾتاٖ قٙاؾاٖ 

اؾتخٙایی ) غیط ػازی ( لطاضٌطفتٝ تٛز وٝ ضٚی آٖ اتطاٞیٓ آٔازٜ تٛز تا پؿطـ اؾحاق ضا لطتا٘ی 

ٔتطرٓ ( ػٙٛاٖ آٖ تٝ ػثطی ٔی قٛز  –وٙس ) زض ؾٙت اؾالٔی تزای اؾحاق ،اؾٕاػیُ شوط قسٜ 

Even Shatiyah  افؿا٘ٝ ٞای یٟٛزی ٔی ٌٛیٙس تطای آٖ اؾت آ٘چٙاٖ وٝ « . تٙیاٖ ؾٍٙی » تٝ ٔؼٙی

 وٝ رٟاٖ زٚتاضٜ ذّك قٛز . أطٚظٜ ٕٞٝ آٖ پٛقیسٜ قسٜ ٚ تٛؾٍ ٌٙثس ضٚی نرطٜ احاَٝ قسٜ 
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) ذٛا٘ٙسٌاٖ ٔی تٛا٘ٙس تطای وؿة اَالػات تیكتط زضتاضٜ نرطٜ ٔمسؼ ٚ غاض ٔؼٕا ٌٛ٘ٝ ٚ ضاظ 

 ٔطارؼٝ وٙٙس . ( « ؾفطی تٝ تاضیرچٝ ظٔیٗ » ٟ٘فتٝ زض ظیطظٔیٟٙای آٖ تٝ وتاب 

اٌط چٝ ایٗ تٙای تاضیری لاتُ ٔمایؿٝ تا ظیٍٛضاتٟای آؾٕاٖ ذطاـ ؾاتك ٘ثٛز أا ٔؼثس پؽ اظ 

 اً تا قىٜٛ ٚ تط ذالف ٔؼاتس ٔؼانط ذٛز زض زیٍط ٘ماٌ رٟاٖ قسٜ تٛز . اتٕاْ واض ٚالؼ

ُّٔماً زض ٞیچ  -تسٖٚ آٞٗ یا اؾتفازٜ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ اتعاضآالت آٞٙی تطای تط پا وطزٖ ایٗ ؾاذتاض

ٚ فمٍ تا اؾتفازٜ اظ اتعاضٞای تط٘عی ٚ ٔؿی ؾاذتٝ قس . ٔمساض َالیی وٝ اؾتفازٜ قسٜ  –ػّٕیاتی 

( آ٘مسض ػظیٓ ٚ  shekels 50ٚ تطای چٍٙاِٟا  talents 600ی ٔمسؼ تطیٗ ٔمسؼ ٞا تٛز ) فمٍ تطا

ظیاز تٛز وٝ ؾّیٕاٖ تطای ؾطٚ ؾأاٖ زازٜ تٝ آٟ٘ا وكتی ٞای ٚیػٜ ای ضا ٔأٛض آٚضزٖ َال اظ 

Ophir  . تهٛض ٔی ضٚز اظٔىا٘ی زض رٙٛب قطلی آفطیما َالٞا ٔی آٔسٜ( ٔی ٕ٘ایس ( 

ػیت اؾتفازٜ اظ ٞط چیع آٞٙی زض ؾاذتاض ٔؼثس ٚ ٞٓ تطای َال واضی ٞط وتاب ٔمسؼ ٞٓ تطای ٕٔٙٛ

چیع زاذُ ٔؼثس تٛيیحی اضائٝ ٕ٘ی وٙس . فمٍ ٔی تٛاٖ حسؼ ظز وٝ اظ آٞٗ تراَط ایٗ اؾتفازٜ 
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ٕ٘ی قسٜ وٝ زاضای ذٛال ٔغٙاَیؿی تٛزٜ ٚ اظ َال تطای ایٗ اؾتفازٜ قسٜ وٝ تٟتطیٗ ٞازی 

 اِىتطیؿیتٝ ٔی تاقس . 

  

لاتُ تٛرٝ اؾت وٝ فمٍ زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ زیٍط اظ ٔؼاتس َالواضی قسٜ قٙاؾایی قسٜ ، آٖ ٞٓ زض ؾٕت 

پایترت ایٙىا زض پطٚ . رایی وٝ ذسای تعضي آٔطیىای  Cuzcoزیٍط رٟاٖ . یىی ٔؼثس تعضٌی زض 

 تٝ ٔؼٙی ) ٔحَٛٝ َالیی (  Coricanchaپطؾتف ٔی قسٜ ٚ آٖ ٔىاٖ ضا  Viracochaرٙٛتی 

 . رایی تطای ٔمسؼ تطیٗ ٔمسؾٟا وٝ تُٛض وأُ َالواضی قسٜ تٛز . ٔی ٘أیس٘س 

 Tiwanakuزض تِٛیٛی . ٘عزیه ذطاتٝ ٞای ٔكٟٛض  Titicacaزض ؾاحُ زضیاچٝ  Puma-Punkuزیٍطی 

تّٛن ؾٍٙی ؾاذتٝ قسٜ تٛزٜ . زیٛاضٞا  4. ٚیطا٘ٝ ٞایی وٝ قأُ تالی ٔا٘سٜ ؾاذتٕا٘ی اؾت وٝ تا 

ٔحفظٝ  4وساْ تا تطقی اظ تىٝ ؾٍٟٙای غَٛ آؾا ؾاذتٝ قسٜ تٛزٜ ٞط ٚ وف اَاق ٚ ؾمف ٞا ٞط 

ٕ٘ای زضٚ٘یكاٖ تُٛض وأُ اظ َال پٛقیسٜ قسٜ تٛز ٚ ظطٚف زاذّی قاٖ ٞٓ اظ َال تٛز . تٛنیف 

 آٔسٜ اؾت . « ٌٕكسٜ  لّٕطٚٞای» ایٗ ٔىاٖ ٚ چٍٍٛ٘ی غاضت آٖ تٛؾٍ اؾپا٘یائیٟا زض وتاب 

ضا ٔحُ الأتی تسا٘یٓ وٝ تطای آ٘ٛ ٚ آ٘تٛ ؾاذتٝ قسٜ تٛزٜ ،  Puma-Punkuٔٗ پیكٟٙاز وطزٜ اْ وٝ 

 ؾاَ پیف اظظٔیٗ تاظزیس وطز٘س .  4000ٚلتی وٝ آٟ٘ا حسٚز 

 

  

 ومایی از وقشٍ ي خرابٍ َای پًما پًوکً

  

تا تٛرٝ تٝ ٘ٛقتٝ ٞای وتاب ٔمسؼ ، زٟٞا ٞعاض واضٌط ٘یاظ تٛزٜ تطای تط ػٟسٜ ٌطفتٗ واضی تا ایٗ 

ؾاَ . تطای چٝ ؟ ٞسف اظ ؾاذتٗ ایٗ ذا٘ٝ تطای پطٚضزٌاض چٝ تٛزٜ ؟ ٚلتی ٕٞٝ  7ػظٕت زض ٔست 
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ض چیع آٔازٜ قس . تاتٛت ػٟس تا قىٜٛ ٚ قطح ٚتؿٍ تؿیاض تٛؾیّٝ واٞٙاٖ تطای لطاض ٌطفتٗ ز

ٔمسؼ تطیٗ ٔمسؼ ٞا حُٕ قس . تٝ ٔحى ایٙىٝ تاتٛت پاییٗ ٌصاقتٝ قس ٚ پطزٜ ٞایف رسا 

ذا٘ٝ پطٚضزٌاض پط اظ اتط » قس٘س ، لسؼ االلساؼ اظ ؾاِٗ تعضٌی وٝ پط اظ واٞٗ تٛز وكیسٜ قس ! 

  ؾپؽ ؾّیٕاٖ ٕ٘اظ قىط تط پا وطز ٚ ٌفت :« قس ؛ تُٛضیىٝ واٞٙاٖ ٕ٘ی تٛا٘ؿتٙس زض آ٘زا تایؿتٙس 

 

 پزٍردگاری کِ اًتخاب ًوَد ُ ای تا در اتزّا سکًَت داضتِ تاضی 

 هي تزای تَ خاًِ هجللی ساختِ ام 

 هکاًی تزای اقاهت جاٍداًِ تاى ... 

 ّز چٌذ اػلی آسواًْا ّن ًوی تَاًٌذ تَ را در خَد تگٌجاًٌذ 

 التواس ها را آى ٌّگام کِ در آسواًْا تز تخت خَد تکیِ سدُ ای تطٌَ 

  

 ٚ یٟٜٛ قة ٍٞٙاْ تط ؾّیٕاٖ ظاٞط قسٜ ٚ تٝ اٚ ٌفت : 

ٔٗ نسای ٘یایف قٕا ضا قٙیسْ . ٔٗ ایٗ ٔىاٖ ضا تؼٙٛاٖ ذا٘ٝ ای تطای پطؾتكٓ ا٘تراب ٔی وٙٓ 

... اظ آؾٕاٖ نسای ٘یایف ٔطزْ ضا قٙیسْ ٚ ٌٙاٞا٘كاٖ ضا ٔی تركٓ ... اوٖٙٛ ذا٘ٝ ای ضا وٝ 

 ٚلف ٔی وٙٓ وٝ تا اتس زض آٖ تالی تٕا٘س .  Shemا٘تراب وطزٜ اْ تطای 

 (  6-7فهَٛ  –) زٚ تٛاضید 

« ٘اْ » ٔؼٕٛالً تٝ  –زض ایٙزا ٚ ظٚزتط اظ آٖ ، ٔٛلغ ٌكٛزٖ فهُ قكٓ پیسایف  - Shemوّٕٝ 

زض  پیكٟٙاز ٔٗ ایٗ تٛزٜ وٝ چٖٛ « زٚاظزٕٞیٗ ؾیاضٜ » تطرٕٝ قسٜ . اٌط تطٌطزیٓ تٝ اِٚیٗ وتاتٓ 

٘أیسٜ ا٘س ٚ ؾٛٔطیاٖ آٖ ضا « لایك آؾٕا٘ی » ٛب ٔؿاِٝ تاظٌكت ، ٔهطیاٖ آٖ ضا انُ ٚزض چٟاض چ

MU –  ذسا ٘اْ ٟ٘ازٜ ا٘س . تط ٕٞیٗ اؾاؼ لطاض تٛزٜ وٝ اظ ٔؼثس اٚضقّیٓ وٝ تط  –وكتی آؾٕا٘ی

تؿتطی ؾٍٙی ؾاذتٝ قسٜ ٚ ٔىاٖ تاتٛت ػٟس وٝ تط نرطٜ ٔمسؼ لطاض ٌطفتٝ تؼٙٛاٖ تا٘س ظٔیٙی 

 ٕا٘ی ، ٞٓ تطای تطلطاضی اضتثاٌ ٚ ٞٓ تطای فطٚز وكتی آؾٕا٘ی اؾتفازٜ قٛز ! تطای ذسای آؾ
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البتٍ شم وام یکی از پسران وًح َم بًدٌ کٍ در ایه وقشٍ مىطقٍ ای بٍ اي اختصاص دادٌ 

 شذٌ ي مشخض ویست کٍ چرا سچیه بٍ ایه وکتٍ اشارٌ ومی کىذ . مترجم

 

زض ؾطاؾط ٔؼثس ٘ٝ پیىطٜ ای ٚرٛز زاقت ، ٘ٝ تتی ، ٘ٝ تهٛیط حىاوی قسٜ ای . تٟٙا قی وٝ زض آٖ 

  –وٝ زض لطآٖ اظ آٖ تحت ػٙٛاٖ ؾىیٙٝ یا زقسٜ اؾت . ٔتطرٓ  –ٚرٛز زاقت تاتٛت ػٟس تٛز 

 « ٞیچ چیعی زض تاتٛت ػٟس ٚرٛز ٘ساقت رع زٚ ِٛحی وٝ زض وٜٛ ؾیٙا تٝ ٔٛؾی زازٜ قسٜ تٛز » ٚ 

تىِٙٛٛغی تاتٛت ػٟس یا ٕٞاٖ « پیاْ آٚض ٌصقتٝ ٞا » ) اِثتٝ اضیه فٖٛ ز٘یىٗ زض وتاب ذٛز 

 نٙسٚق ػٟس ضا ترٛتی تٛيیح ٔی زٞس ( . 

ایي هحل تزای اقاهت تط ذالف ظیٍٛضاتٟای تیٗ اِٟٙطیٙی اّ٘یُ زض ٘یپٛض ٚ ٔطزٚن زض تاتُ ، 

 خذایی در ًظز گزفتِ ًطذُ تَد کِ در آى سًذگی کٌذ ، تخَرد ، حوام کٌذ ٍ تخَاتذ . 

، هؼثذی تزای حضَر خذایی کِ  یشداًی } تلکِ { هکاًی تَد تزای ػثادت ، هحل تواس

 در اتزّا ساکي است . 

ایٗ ؾرٗ زضؾتی اؾت .  ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ یه تهٛیط تٝ ا٘ساظٜ ٞعاض وّٕٝ اضظـ زاضز . تٝ یمیٗ

 آٖ ٞٓ زض رایی وٝ ٚاغٜ ٞای ٔٙاؾة وٓ ِٚی تهاٚیط ٔطتثٍ ظیاز ٞؿتٙس . 
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ٚ ایٗ زضتاضٜ ظٔا٘ی اؾت وٝ ؾاذت ٔؼثس اٚضقّیٓ تٝ پایاٖ ضؾیسٜ ٚ تٝ وؿی اذتهال یافتٝ تٛز 

وٝ ٔؼَٕٛ ٚ  –تٛنیف ذسا  –وٝ زض اتطٞا ؾىٛ٘ت زاقت . تغییط لاتُ تٛرٟی زض حىاوی ٔمسؼ 

ظ تٛز نٛضت ٌطفت ٚ ) زض آٖ ظٔاٖ ( اِٚیٗ ٚؾطقٙاؼ تطیٗ آٖ زض آقٛض لطاض ٌطفت . ایٗ ٔزا

تٕاْ ضخ یا فمٍ تا « ؾاوٗ زض اتطٞا » حىاوی ٞا تٝ ٚيٛح ٘كاٖ ٔی زٞٙس وٝ ذسای آقٛض تؼٙٛاٖ 

  ٕ٘ایف زؾتف ٘كاٖ زازٜ ٔی قسٜ . غاِثاً تا وٕا٘ی وٝ زض زؾتٟایف لطاض زاضز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تٛنیفاتی وٝ یازآٚض یىی اظ زاؾتاٟ٘ای وتاب ٔمسؼ زضتاضٜ وٕا٘ی زض اتط تٛزٜ وٝ اظ ٘كا٘ٝ ٞای  

 اِٟی ػٛالة تؼس اظ َٛفاٖ ٔحؿٛب ٔی قسٜ . 

زض لطٖ تؼسی یا وٕی تؼستط اظ آٖ ، تهاٚیط آقٛضی ، ٌٛ٘ٝ رسیسی اظ ذساضا ٔؼطفی ٔی وٙٙس وٝ زض 

ایٗ ذٛزـ تٝ ضٚقٙی « اِٛٞیت زض زیؿه تاِساض » اتط ؾاوٗ اؾت . َثمٝ تٙسی قسٜ تحت ػٙٛاٖ 

  ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ ذسا زاذُ زیؿه تاِساض لطاض زاضز .
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 یا تاظٔیٗ پیٛ٘س ٔی ذٛضز ) زض ٘مُٝ ٞفتٓ ( ٚ یاتا ٔاٜ ) ٞالِف (

  

 

 

 

 

 

٘یثیطٚ اظ آ٘زا وٝ زیؿه تاِساض ٔؼطف ٘یثیطٚ تٛزٜ ، ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ آٖ ذسایی اؾت وٝ تا 

ٚاضز ٔی قٛز . ٔكرم اؾت وٝ تهاٚیط تّٛیحاً ا٘تظاض ٘عزیه قسٖ تٝ ٚضٚز ٘ٝ فمٍ ؾیاضٜ ، تّىٝ 

    } فطٚز {ؾاوٙاٖ ذسا ٌٛ٘ٝ آٖ تٝ ضٞثطی آ٘ٛ ضا ٞٓ تیاٖ ٔی وٙٙس .

تغییط زض حزاضیٟا ٚ ٕ٘ازٞا ، تا ٘كاٖ نّیة قطٚع قس . ا٘تظاضات ظٟٛض ػٕیك تط قس٘س ، تغییطات 

آٔازٌی ٞای ٌؿتطزٜ تطی تٝ ٘اْ ا٘تظاض تاظٌكت نٛضت ٌطفت . تا ایٗ حاَ ،  ذطز وٙٙسٜ ٚ

 ا٘تظاضات ٚ آٔازٌی ٞا زض تاتُ یه رٛض رطیاٖ زاقت ٚ زض آقٛض رٛض زیٍطی ! 

زض یىی ا٘تظاضات ظٟٛض حَٛ ٔحٛض ذسایی قىُ ٌطفتٝ تٛز وٝ زض آ٘زا حًٛض زاقت ٚ زض زیٍطی 

 زضتاضٜ ذسایی تٛز وٝ زٚتاضٜ تطٔی ٌطزز ٚ ٕ٘ایاٖ ٔی قٛز . 

زض تاتُ ا٘تظاضات تیكتط نثغٝ ٔصٞثی زاقتٙس . احیاء ٔٛػٛزٌطایا٘ٝ تٛؾٍ ٔطزٚن اظ َطیك پؿطـ 

پیف اظ ٔیالز . زض ٔطاؾٓ ٔمسؼ  960ای قطٚع ٔزسز زض ٘اتٛ . رؿاضتی تعضي ٚ ٔتؼٟسا٘ٝ تط

Akitu  تغییطاتی زض ا٘ٛٔا اِیف نٛضت ٌطفت ٚ ػّٙاً اػالْ قس وٝ ٔطزٚن ظٔیٗ ضا ذّك وطزٜ ٚ تاػج

تغییط قىُ آؾٕاٟ٘ا قسٜ ) ٔٙظٛٔٝ قٕؿی ( ٚ ا٘ؿاٖ ضا ذّك ٕ٘ٛزٜ . تطای تاظی وطزٖ ٘مكی 

) زضؾت زض  Borsippaت احیاء ، ٘اتٛ اظ ٔؼثس ذٛز زض تؿیاض ٟٔٓ زض ایٗ لؿٕت يطٚضی اظ تكطیفا

 730پیف اظ ٔیالز تا  900رٙٛب تاتُ ( ٚاضز ٔارطا قس . تط ایٗ اؾاؼ ، پازقاٞاٖ تاتّی وٝ تیٗ 

 پیف اظ ٔیالز حاوٓ تٛز٘س تٝ ٘أٟای ٚاتؿتٝ تٝ ٔطزٚن ٚ ٘اتٛ ٚ اػساز تعضٌكاٖ تىیٝ وطز٘س . 
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ی تغییط وطز ، ٔٛضذاٖ قطٚع زٚضٜ پازقاٞی ٘ٛ آقٛضی ضا اظ آقٛض تیكتط اظ رٙثٝ رغطافیای ؾیاؾ

پیف اظ ٔیالز اػالْ وطزٜ ا٘س . ػالٜٚ تط ٘ٛقتٝ ٞا ٚ آحاض تاضیری ضٚی  960٘ظط ظٔا٘ی حسٚز 

زیٛاضٞای واذٟا ، ٔٙثغ انّی اَالػات ٔا زض تاضٜ آقٛض زض آٖ ضٚظٞا ٚلایغ ٍ٘اضی ؾاِیا٘ٝ قاٞاٖ 

ایی ضا وٝ ا٘زاْ زازٜ ا٘س ٘ٛقتٝ ا٘س . ٔی تٛاٖ آٟ٘ا ضا تا قغُ اؾت وٝ زض آٖ ؾاَ تٝ ؾاَ واضٞ

٘ٝ فمٍ تطای ؾُّٝ   ٚ ٚحكی ٌطیٟای تی ٔا٘ٙسقاٖ لًاٚت وطز .« اقغاٍِطی » انّی قاٖ 

٘ظأی ٚ تاضیری تط ؾٛٔط ٚ آوس وٟٗ تّىٝ تا تٛرٝ تٝ آ٘چٝ وٝ تطای تاظٌكت يطٚضی تٛزٜ ، آٟ٘ا 

 ا ٞٓ ٔس ٘ظط زاقتٙس . وٙتطَ پایٍاٟٞای ٚاتؿتٝ تٝ فًا ض

ٔكرم اؾت وٝ ایٗ ٞسف ٕ٘ی تٛا٘ؿتٝ تٟٙا ٞسف اظ ِكىط وكی ٞا تاقس . ٘مٛـ تطرؿتٝ 

لثُ اظ ٔیالز ) وٝ تؼًی اظ آٟ٘ا ضا  8-9حزاضی قسٜ ای وٝ تط زیٛاضٞای واذٟای آقٛضیٟا اظ لطٖٚ 

٘ٝ ای وٝ ضٚی آٟ٘ا ٔی تٛاٖ زض ٔٛظٜ ٞای تطرؿتٝ رٟاٖ زیس ( لطاض زاض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ٟٔطٞای اؾتٛا

، ذٛـ   زض وٙاض زضذت حیات -« فًا٘ٛضز » آ٘ٛ٘اوی  –پازقاٜ ٚ واٞٗ اػظٓ تٝ ٕٞطاٜ ّٔىی تاِساض 

آٔس ٌٛی ذسایی وٝ زض زیؿه لطاض زاضز زیسٜ ٔی قٛ٘س وٝ ٕٞٝ ایٟٙا تٝ ضٚقٙی ا٘تظاض ٚضٚز ذسا ضا 

 ٘كاٖ ٔی زٞٙس ! 
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ٔٛضذاٖ قطٚع زٚضٜ ٘ٛ آقٛضی ٚ تاؾیؽ ؾّؿّٝ پازقاٞی رسیس زض آقٛض ضا ایٍٙٛ٘ٝ تٝ یىسیٍط  

زض قٟط ٘یٙٛا تط ترت ؾُّٙت ٘كؿت ، اٍِٛیی اظ  Tiglath-Pileser IIاضتثاٌ ٔی زٞٙس وٝ ٚلتی 

افعایف لسضت زاذّی ٚ اقغاٍِطی ٚ ٚیطاٖ ٌطی ٚ إً٘اْ ؾطظٔیٟٙای ذاضری ضا اظ پسض تٝ پؿط 

طلطاض وطز وٝ قاٞاٖ آقٛض ز٘ثاِٝ ضٚ آٖ قس٘س . راِة ایٙزاؾت وٝ زض اتتسا ُٔٙمٝ ضٚزذا٘ٝ ٜٚ٘ٛ ت

Khabur  . ضا تؼٙٛاٖ ٔطوع تزاضی ٚ ٔصٞثی حطاٖ ٔٛضز ٞسف لطاض زاز 

را٘كیٙا٘ف آٖ ضا تهاحة وطز٘س . تاضٞا اؾٓ زٞاٖ پط وٗ پازقاٜ لثّی اؾٓ پازقاٜ تؼسی ٔی قس 

ٝ ٚ ... ذٛز ضا ٘أٍصاضی ٔی وطز٘س ( قاٞاٖ آقٛضی پی زض پی لّٕطٚ ) تا قٕاضٜ ٞای یه ٚ زٚ ٚ ؾ

ذٛز ضا ٌؿتطـ زازٜ ٚ وٙتطَ ٔٙاَك زیٍط ضا تسؾت ٔی ٌطفتٙس . تا تاویس ٚیػٜ تط قٟط ؾاحّی ٚ 

وؿی وٝ ٕ٘از  –پیف اظ ٔیالز . آقٛض تا٘ی پاَ زْٚ  860) ِثٙاٖ ( حسٚز  La-ba-anوٛٞؿتا٘ی 

افتراض تؿریط قٟطٞای ؾاحّی  –نّیة ضا ضٚی ؾیٙٝ ذٛز زاضز ) ضرٛع وٙیس تٝ ػىؿٟای لثّی ( 

ضا تٝ ٘اْ ذٛز حثت وطز . ٚ وٜٛ ؾسض ضا تا پایٍاٜ ٔمسؾی وٝ ضٚظٌاضی  Tyre  ،Sidon  ،Gebalفٙیمی 

 تؼٙٛاٖ فطٚزٌاٜ آ٘ٛ٘اوی اظ آٖ اؾتفازٜ ٔی قس زض ٘ٛضزیس . 

حثت  Bit Adini  زتٛزی تط پا وطزٜ ٚ آٖ ضا تٝ ٘اْ ؾتٖٛ یا Shalmaneser III پؿط ٚ را٘كیٙف

اؾت . ٚ آٖ ٔكاتٝ ٘أی اؾت زض پیكٍٛییٟای وتاب « ٔٙعٍِاٜ ػسٖ » ٕ٘ٛز٘س وٝ زض ِغت تٝ ٔؼٙی 

 ضا ؾطظ٘ف وطز چٖٛ اٚ پٙساقتٝ تٛز وٝ ذساؾت .  Tyre ٔمسؼ ، حعلیاَ پیأثط تٝ قست پازقاٜ 

ٚ « تط ضٚی ؾٍٟٙای آتكیٙف حطوت ٔی وطز » ا اٚ زض ٔىا٘ی ٔمسؼ حًٛض زاقتٝ ٚ } چطا ؟ { ظیط

 آٔٛؼ پیأثط ٚلتی وٝ اٚ زضتاضٜ آٔسٖ ضٚظ پطٚضزٌاض ؾرٗ ٔی ٌفت آٖ ضا ٔىتٛب وطزٜ تٛز. 

تا « )  Judea» تؼساظ ٔطي پازقاٜ ؾّیٕاٖ ، لّٕطٚاـ تٛؾیّٝ ٚاضحیٗ ٔراِفف تٝ زٚ لؿٕت 

 ٛب ٚ اؾطائیُ ٚ زٜ لثیّٝ اـ زض قٕاَ تمؿیٓ قس . ٔطوعیت اٚضقّیٓ ( زض رٙ

، قّٕا٘هط ؾْٛ زضیافت ؾتایف اظ  Black Obeliskزض ٔكٟٛضتطیٗ تٙای یاز تٛز حزاضی قسٜ ، 

ض احثت وطزٜ زض ایٗ نحٙٝ زیؿه تاِساضی وٝ ٕ٘از ٘یثیطٚؾت تط تاضن  Jehuپازقاٜ تٙی اؾطائیُ 

 .   ٚ پازقاٜ تٙی اؾطائیُ ضا زض حاَ ؾزسٜ ٘كاٖ ٔی زٞس .  آٖ لطاض زاضز
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 Tiglath-Pileser IIIتٝ اؾطائیُ تٛؾیّٝ  ٞٓ زض وتاب ٔمسؼ ٚ ٞٓ زض ؾاِٙأٝ آقٛضی ، حّٕٝ ٔتؼالة 

پیف اظ ٔیالز ( وٝ ٔٙزط تٝ رسایی ایاِتٟای تطتط ٚ تثؼیس تؼسازی اظ ضٞثطاٖ قس ، شوط  727-744) 

تمیٝ لؿٕتٟای اؾطائیُ ضا تاضاد وطزٜ  Shalmaneser Vپیف اظ ٔیالز ، پؿط اٚ  722قسٜ . ؾپؽ زض 

س٘س ، ایٙىٝ آٟ٘ا ، ٕٞٝ ٔطزْ ضا تثؼیس ٕ٘ٛزٜ ٚ تیٍاٍ٘اٖ ضا رایٍعیٗ آٟ٘ا ؾاذت ؛ زٜ لثیّٝ ٔتالقی ق

وزا ضفتٙس چٖٛ ضاظی تالی ٔا٘سٜ اؾت . ) زض تاظٌكت اظ اؾطائیُ قّٕا٘هط ٔزاظات قس ٚوأالً 

تٝ رای اٚ تط ترت ٘كؿت . چطایی ٚچٍٍٛ٘ی آٖ ٔؼٕایی  Tiglath-Pileser٘اٌٟا٘ی پؿط زیٍطـ 

 حُ ٘كسٜ تالی ٔا٘سٜ ( 

عٜ ٟ٘ایی ذٛز اٚضقّیٓ لطاض ٌطفتٙس . أا پؽ اظ تهطف ٔحُ فطٚز ، آقٛضیٟا زض آؾتا٘ٝ زضیافت رای

ایٗ تاض ٘یع حّٕٝ ٟ٘ایی آٟ٘ا ذٙخی قس . وتاب ٔمسؼ زض تٛيیحات ذٛز ٕٞٝ ایٟٙا ضا تٝ اضازٜ یٟٜٛ 

  Judea٘ؿثت ٔی زٞس . تطضؾی ؾٛاتك آقٛضیٟا ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ آٖ ظٔا٘ی اؾت وٝ اؾطائیُ ٚ 

 سٜ تٛز٘س . ) یٟٛزیٝ ( زضتاضٜ تاتُ ٚ ٔطزٚن تا ٞٓ ٕٞاًٞٙ ق

آقٛضیٟا  –لثُ اظ آغاظ ِكىط وكی تؿٛی اٚضقّیٓ  –تؼس اظ تؿریط پایٍاٜ ٚاتؿتٝ تٝ فًا زض ِثٙاٖ 

-Tiglathپیف اظ ٔیالز  729تُٛض تی ؾاتمٝ ای تطای آقتی تا ٔطزٚن ٌاْ تطزاقتٙس . زض ؾاَ 

Pileser III  ٚ ٝایٗ یه حطوت  «زؾتٟای ٔطزٚن ضا ٌطفت » ٚاضز تاتُ قس . تٝ ٔحَٛٝ ٔمسؼ ضفت

ض اتطای لثَٛ  Tiglath-Pileser IIIتا إٞیت ٔصٞثی ٚ زیپّٕاتیه تٛز . واٞٙاٖ ٔطزٚن ایٗ ٔهاِحٝ تا 

-Tiglathزػٛت تٝ اقتطان ٌصاضی تكطیفات ٔطتٌٛ تٝ یه ذسا ضا تاییس وطز٘س . پؽ اظ آٖ پؿط 
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Pileser III  ْتٝ ٘اSargon II ط وكیس ٚ پؽ اظ تهطف تٝ رٙٛب ٚ ؾطظٔیٟٙای ؾٛٔط ٚ آوس وٟٗ ِكى

ضا « زؾتٟای ٔطزٚن » پیف اظ ٔیالز اٚ٘یع قثیٝ پسضـ  710٘یپٛض زض تاظٌكت ٚاضز تاتُ قس ٚ زض 

 زض رطیاٖ ٔطاؾٓ ؾاَ ٘ٛ تسؾت ٌطفت . 

ٟ٘ازٜ قس . حّٕٝ  Sargonرا٘كیٗ  Sennacheribٚظیفٝ تهطف پایٍاٟٞای تالی ٔا٘سٜ اظ فًا تؼٟسٜ 

تط آٖ نٛضت ٌطفت . ٞٓ زض  Hezekiahالز ، زض ظٔاٖ پازقاٞی پیف اظ ٔی 704تٝ اٚضقّیٓ زض 

زض  Sennacheribٚ ٞٓ وتاب ٔمسؼ تٝ آٖ فطاٚاٖ اقاضٜ قسٜ اؾت . أا  Sennacheribؾاِٙأٝ 

ؾاِٙأٝ ذٛز فمٍ اظ ٔحانطٜ ایاِتٟای یٟٛزیٝ نحثت ٔی وٙس . أا وتاب ٔمسؼ اظ رعئیات 

تساضوات اضتف لسضتٕٙس آقٛضی تطای ٔحانطٜ اٚضقّیٓ ؾرٗ ٔی ٌٛیس وٝ تهٛضت ٔؼزعٜ آؾایی 

 تٛؾٍ یٟٜٛ ٘اتٛز قس٘س . 

ٚ وٛقیس٘س ٔحافظاٖ اٚضقّیٓ ٚ ٔطزْ ؾاوٗ آٖ ٔحانطٜ قس٘س . آقٛضیٟا رًٙ ضٚا٘ی ضاٜ ا٘ساذتٙس 

قٟط ضا وٝ تط زیٛاضٞا ٔؿتمط قسٜ تٛز٘س تا فطیاز زِؿطز وٙٙس . فطیازٞایی وٝ تا فحكٟایی ضویه تٝ 

 یٟٜٛ پایاٖ ٔی یافت . 

زض حاِیىٝ قٛوٝ قسٜ تٛز ِثاؼ ٔاتٓ پٛقیسٜ تطای وٕه زض ٔؼثس یٟٜٛ ذسای  Hezekiahپازقاٜ 

طٚتیاٖ تط تاتٛت ػٟسـ آضٔیسٜ تٛز٘س . تٟٙا ذسای اؾطائیُ تٝ ٕ٘اظ ایؿتاز . زض تطاتط وؿی وٝ و

 ٕٞٝ ّٔتٟا . 

 زض پاؾد ، اقؼیاء پیأثط تٝ اٚ ٚحی ذسا ضا ٔٙتمُ وطز : 

پازقاٜ آقٛض ٞطٌع ٚاضز قٟط ٘رٛاٞس قس ، اٚ قىؿت ذٛضزٜ ٚ تٝ ذا٘ٝ اـ تاظذٛاٞس ٌكت ٚزض 

 آ٘زا تٝ لتُ ذٛاٞس ضؾیس . 

   

ًذ تیزٍى آهذُ اس اردٍی آضَریاى صذ ٍ ّطتاد ٍ در آى ضة ٍاقغ ضذ کِ فزضتِ خذاٍ» 

پٌج ّشار ًفز را سد ٍ صثحذم ٌّگام تزخاستٌطاى ایٌک تواهی ایٌْا اجسادُ هزدُ تَدًذ 

 » . 

 ( تطرٕٝ فايُ ذاٖ ٕٞسا٘ی  35-36)  19زْٚ پازقاٞاٖ فهُ 

ٔمسؼ ضٚایت تطای ایٙىٝ ذٛا٘ٙسٜ إَیٙاٖ پیسا وٙس وٝ تٕاْ پیكٍٛییٟا تٝ حمیمت پیٛؾتٝ وتاب 

 ذٛز ضا زأٝ ٔی زٞس : 
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Sennacherib  تطٌكت ٚ تٝ ٘یٙٛا ضفت ٚ ٍٞٙأی وٝ زض ٔؼثسـ زض تطاتط ذسای ذٛز ؾزسٜ وطزٜ تٛز

اٚضا تا قٕكیط ًٔطٚب وطزٜ ٚ تٝ ؾطظٔیٗ آضاضات فطاض  Adramelekh  ٚSharezzer. } زٚ پؿطـ { 

چٝ وٝ زض ازأٝ وتاب ٔمسؼ آٔسٜ تزایف قاٜ قس . آ٘ Esarhaddonٕ٘ٛز٘س . ؾپؽ پؿط زیٍطـ 

 قٍفت آٚض اؾت : 

Sennacherib  َایي تزای پیف اظ ٔیالز تٝ لتُ ٔی ضؾس .  681زض ٚالغ تٛؾٍ پؿطا٘ف زض ؾا

ضاّاى آضَری هی خَاستٌذ تا اسزائیل ٍ یَْدیِ تجٌگٌذ یا هی  دٍهیي تار تَد کِ ٍقتی 

 هزدًذ یا خیلی سٍد هٌصزف ضذُ ٍ ػقة ًطیٌی هی کزدًذ . 

چیعی اؾت وٝ شاتاً اظ  –چیعی ضا وٝ لطاض اؾت اتفاق تیافتس پیكٍٛیی ٔی وٙس  –زض حاِیىٝ ٘ثٛت 

یه پیأثط ا٘تظاض ٔی ضٚز . أا پیأثطاٖ ػثطا٘ی وتاب ٔمسؼ تیف اظ آٖ تٛز٘س . اظ ٕٞاٖ آغاظ زض 

جادٍگز ، ساحز ، افسًَگز ، هذیَم ، فالگیز " پیاهثز وتاب الٚیاٖ ٔكرم قسٜ تٛز وٝ  

ّٔی اظ ؾپؽ فٟطؾت وا - "ًثَدُ ٍ کسی ًیست کِ تخَاّذ تا هزدگاى جادٍگزی کٌذ 

 –ٔطز ؾرٍٙٛ  –) ٘ثی (  Nabihضؾَٛ تؼٙٛاٖ  –اػٕاَ رازٌٚطا٘ٝ ّٔتٟای اَطاف اضائٝ ٔی قٛز 

زض ٍٞٙاْ  Hezekiahوّٕات ذٛز یٟٜٛ ضا تٝ پازقاٞاٖ ٚ ٔطزْ ٔٙتمُ ٔی وٙس . تٝ ٕٞیٗ ػٙٛاٖ تط 

ذسای یىتای » ٕ٘اظ ضٚقٗ ٔی وٙس وٝ ٕٞچٙاٖ وٝ تٙی اؾطائیُ أت تطٌعیسٜ ذسا ٞؿتٙس اٚ ٘یع 

 « . تٕاْ ّٔتٟاؾت 

وتاب ٔمسؼ اظ پیأثطا٘ی نحثت ٔی وٙس وٝ پؽ اظ ٔٛؾی آٔسٜ ا٘س . آٟ٘ا پا٘عزٜ وتاب زض وتاب 

وتاب زیٍط ٘یع  12ٚ  –حعلیاَ اقؼیاء، اضٔیاء ٚ  –ٔمسؼ زاض٘س وٝ ؾٝ تای انّی قاٖ ػثاضتٙس اظ 

پیف اظ ٔیالز (  760زض یٟٛزیٝ ) حسٚز  ؼفطػی ٔحؿٛب ٔی قٛ٘س . زٚضٜ پیكٍٛیا٘ٝ قاٖ تا آٔٛ

پیف اظ ٔیالز  450پیف اظ ٔیالز ( قطٚع ٔی قٛز ٚ تا ٔالوی زض  750ٚ ٞٛقغ زض اؾطائیُ ) حسٚز 

 پایاٖ ٔی یاتس . 

ای ؾیاؾی ، ٔصٞة ، ٚضٚیسازٞای ٚالؼی تا یىسیٍط زض ٘تیزٝ ، ا٘تظاض اظ قىُ تاظٌكت ، رغطافی

 تطویة قس٘س تا زض ذسٔت تٙیاٟ٘ای پیكٍٛیا٘ٝ وتاب ٔمسؼ لطاض ٌیط٘س . 

پثأثطاٖ وتاب ٔمسؼ ذازٔا٘ی تٛز٘س پاؾساض ایٕاٖ ٚاذالق ؛ آ٘اٖ لُة ٕ٘ای اذاللی قاٞاٖ 

تا آٌاٞی زلیك ٚ غیط  ٚٔطزْ ٔحؿٛب ٔی قس٘س . آ٘اٖ ٘اظطاٖ ٚ پیكٍٛیا٘ی تٛزٖ زض تاضید رٟاٖ

ػازی اظ ٚلایؼی وٝ زض ؾطظٔیٟٙای زٚض اتفاق ٔی افتاز . اظ تحطیىات زضتاضیاٖ زض پایترت ٞای 

، اظ رایی وٝ ذسایاٖ زض آٖ پطؾتف ٔی قس٘س ، تؼالٜٚ زا٘ف قٍفت اٍ٘یع قاٖ زضتاضٜ   تیٍا٘ٝ

. سپس آًْا تاتزکیثی اس آگاّی اس تاضید ، رغطافیا ، ضاٟٞای تزاضی ٚ ِكىط وكی ٞای ٘ظأی 

 ٍضغ هَجَد ٍ ضٌاخت گذضتِ تزای پیطگَیی آیٌذُ استفادُ هی کزدًذ . 
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 El«ذسای ذسایاٖ » ٚ ٘ٝ فمٍ « ذسای ٔتؼاَ »  El Elyonتطای پیأثطاٖ ػثطی ، یٟٜٛ ٘ٝ فمٍ 

Elohim  ٜاظ ٔحُ ذسای ٕٞٝ ّٔتٟا ٚ وُ وطٜ ظٔیٗ ٚ ػآِ ٞؿتی وٝ  ،، تّىٝ ذسایی رٟا٘ی تٛز

ٞط چیعی وٝ  . ضا ٔٛضز تٛرٝ لطاض زازٜ  -ظٔیٗ ٚٔطزٔا٘ف  -آفطیٙف  الأتف زض آؾٕاٖ آؾٕاٟ٘ا، 

اتفاق افتازٜ تٝ اٚ ٚ اضازٜ اـ تؿتٍی زاقتٝ . تا فطؾتازٜ ای وٝ ٔی تٛا٘ؿتٝ یه فطقتٝ ، ٚ قایس 

 یه پازقاٜ ٚ قایس یه ّٔت تاقس . 

ؾط٘ٛقت ٔثتٙی تط اضازٜ آظاز ، پیأثطاٖ ٔؼتمس تٛز٘س  تا لثَٛ تٕایع ؾٛٔطیاٖ تیٗ ؾط٘ٛقت ٔمسض ٚ

وٝ ٔی تٛاٖ آیٙسٜ ضا پیكٍٛیی وطز . ظیطا ٕٞٝ چیع تط٘أٝ ضیعی قسٜ اؾت . ػالٜٚ تط آٖ زض ایٗ ضاٜ 

، ٕٔىٗ اؾت اٚياع تغییط وٙس . تؼٙٛاٖ ٔخاَ ، آقٛضیٟا ، ٚلتی وٝ ٔی ذٛاؾتٙس ّٔتٟای زیٍط ضا 

 ٔی ٘أیس٘س . أا ٚلتی وٝ آٟ٘ا تٝ ا٘زاْ اػٕاَ ٚحكیا٘ٝ « ذكٓ ػهای » ٔزاظات وٙٙس ذسا ضا 

 تی حس ٚ حهط ٚ تسٖٚ زِیُ ضٚی آٚضز٘س ، ذٛز زض ٘ٛتت ٔزاظات لطاض ٌطفتٙس . 

تٝ ٘ظط ٔی ضؾس پیأثطاٖ پیأی زٚ تىٝ ضا تحٛیُ ٔی زاز٘س ، ٘ٝ فمٍ تا تٛرٝ تٝ ضٚیسازٞای اذیط 

ٞس زاز . تؼٙٛاٖ ٔخاَ اقؼیاء پیكٍٛیی ٔی وٙس وٝ ا٘ؿاٖ تّىٝ زض ٔالحظٝ آ٘چٝ زض آیٙسٜ ضٚی ذٛا

تایس ا٘تظاض ضٚظ ذكٓ ضا زاقتٝ تاقس . ٚلتی وٝ ٕٞٝ ّٔتٟا ) اظ رّٕٝ اؾطائیُ ( لًاٚت ٚ ٔزاظات 

ذٛاٞٙس قس . ٕٞچٙیٗ ٔٙتظط ظٔاٖ ٔٙاؾة تایس تٛز . ٚلتی وٝ ٌطي ٚ تطٜ ٕٞٙكیٗ قسٜ ٚ قٕكیط 

 تٕأی ّٔتٟا زض تط ذٛاٞس ٌطفت .  Zionٖ ٍٞٙاْ { ٘ٛض ٔطزاٖ تٝ ٌاٚ آٞٗ تثسیُ قٛ٘س } آ

تٙالًٟای تیٗ ٔحمماٖ وتاب ٔمسؼ ٚ االٞیات زاٟ٘ا زض ٟ٘ایت ٔا ضا زض تطضؾی ٔٛقىافا٘ٝ رٕالت 

رٍسداٍری کِ تِ آى رٍس پزٍردگار پیأثطاٖ تٝ یافتٝ ٞای حیطت اٍ٘یعی ؾٛق ٔی زٞس . 

رٍسّا ، ّیچکذام هتزادف ًثَدُ ٍ پیص گفتِ هی ضَد ٍ اًتظار ظَْر هَػَد در پایاى 

تیٌی ٍقایؼی ّوشهاى هحسَب ًوی ضًَذ . تلکِ آًْا دٍ حادثِ جذاگاًِ ّستٌذ کِ تِ 

ػلتْای هختلف ٍدر دٍرُ ّایی هتفاٍت رخ هی دٌّذ . یکی رٍس پزٍردگار است ، رٍس 

 داٍری خذا ٍ دیگزی طلَع ػصز ًیکَکاری ) ػصز طالیی ( است کِ ٌَّس در راُ است

  ٍ سهاًی در آیٌذُ تزای خَد دارد .

آیا رٕالتی وٝ زض اٚضقّیٓ تطظتاٖ ضا٘سٜ ٔی قٛز تاظتاتی اؾت اظ ٔٙاظػات ٘یٙٛا ٚ تاتُ زض ذهٛل 

٘یثیطٚ ٚ ظٔاٖ نٛضت  یعزا٘یچطذٝ ظٔا٘ی وٝ تط آیٙسٜ ذسایاٖ ٚ ا٘ؿاٖ نسق ٔی وٙس ؛ ظٔاٖ ٔساض 

فّىی زایطٜ اِثطٚری ؟ تسٖٚ تطزیس تا پایاٖ لطٖ ٞكتٓ پیف اظ ٔیالز چٙیٗ تٛزٜ . زضٟ٘ایت 

ٔكرم ٔی قٛز وٝ چطذٝ ظٔا٘ی وٝ زض ٞط وساْ اظ ؾٝ پایترت زضتاضٜ اـ نحثت ٔی قٛز 

ایٗ  یىؿاٖ ٘یؿت . آ٘چٙاٖ وٝ زض اٚضقّیٓ ، ؾرٗ ٌفتٗ اظضٚظ پطٚضزٌاض زض ٚالغ ٘كاٖ زٞٙسٜ

 ٔؿاِٝ اؾت وٝ پیأثطاٖ وتاب ٔمسؼ اظ تاظٌكت ٘یثیطٚ ؾرٗ ٔی ٌفتٙس . 
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ٕٞیكٝ ٚلتی تركٟایی اظ وتاب پیسایف ضا تاظ ٔی وٙیٓ تا ٘ؿرٝ ای ٔرتهط ٚتطرٕٝ قسٜ اظ 

حٕاؾٝ ذّمت ؾٛٔطی ٔٛارٝ ٔیكٛیٓ . آ٘چٙاٖ وٝ زض وتاب ٔمسؼ ٔٛرٛزیت ٘یثیطٚ تٝ ضؾٕیت 

ٚيغ  –آٖ تٝ اَطاف ظٔیٗ ٚ ٔٛيٛػات ٔٛضز تحج زض ٔٛضز آٖ قٙاذت قسٜ ٚ تاظٌكت زٚضٜ ای 

ظٟٛض یٟٜٛ تؼٙٛاٖ ذسایی رٟا٘ی ضا ٘كاٖ ٔی زٞس . زض ٔعأیط ٚ وتاب ایٛب اظ  –آؾٕا٘یف 

« . زض ضفیغ تطیٗ آؾٕاٟ٘ا ٔساضی زاضز ٚ ٘كا٘ٝ ای » پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی ٘ازیس٘ی نحثت ٔی قٛز وٝ 

ٝ تطای اِٚیٗ تاض ظاٞط قس تٝ یاز ٔی آٚض٘س . ٚلتی وٝ تا آٟ٘ا ایٗ پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی ضا ٚلتی و

Tiamat  ْزض وتاب ٔمسؼ تٝ ٘ا ( تطذٛضز وطزTehom  اظ آٖ یازقسٜ وٝ ٘اْ ٔؿتؼاضRahab  تا ) ٜتٛز

ظٔیٗ زض » وٕطتٙس ؾیاضوٟا ( ذّك ٔی قٛز . ٚ « )  Hammered Bracelet» ایٗ تطذٛضز ، زض آؾٕاٖ 

ٚ ٘یع آٟ٘ا ظٔا٘ی ضا تٝ یاز ٔی آٚض٘س وٝ پطٚضزٌاض تاػج َٛفاٖ تعضي « ذالء ، ٔؼّك تالی ٔی ٔا٘س 

 قس . 

ٚضٚز ٘یثیطٚ ٚ تطذٛضز آؾٕا٘ی وٝ ٌطزـ ٔساض تعضي ٘یثیطٚ ضا تٝ ا٘تٟا ٔی ضؾا٘س تا قىٜٛ ذؿطٚا٘ی 

 ؾتٛزٜ قسٜ :  19زض ٔعأیط 

  

 آسواًْا اس جالل پزٍردگار خثز هی دٌّذ 

Hammered Bracelet  کار دستْای اٍست 

 چَى هْتزی اس خیوِ گاُ خَد تیزٍى هی آیذ 

 چَى ٍرسضکاری جست ٍخیش کٌاى اجزای في هی کٌذ 

 اٍ اس اًتْای آسواى تجلی هی کٌذ 

 ٍ هذارش تِ پایاى هی رسذ . 
  

  

ٚلتی وٝ َٛفاٖ اتفاق افتاز پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی ٘عزیه قسٜ تٛز . اتفاق تؼسی ظٔا٘ی ٔی افتاز وٝ 

2(  17 – 19  -    77:  6پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی تاظ ٔی ٌكت . ) ٔعأیط 
 

  

  

پیاهثزاى رخذادّای اٍلیِ را تِ ػٌَاى راٌّوایی تزای آًچِ هَرد اًتظار تَدُ هطزح 

 رٍس پزٍردگار .  کزدًذ .

 

                                                           
 ترجوِ فاضل خاى ّوذاًی از هتي عبری بِ ضرح زیر است .  3

آسواًْا جالل خذا را آضکار ٍ رفیع ، عول دستْایص را َّیذا هی سازد ... اٍ هثل داهاد از ضبستاى خَد بیرٍى هی آیذ ٍ هثل قَتوٌذی از » 
 « ز حرارتص چیسی هستَر ًیست . هترجن دٍیذى راّص ضادی هی ًوایذ . خرٍجص از کراى آسواًْا ٍ دٍراًص تا بکراى دیگر است ٍ ا
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 تٝ ٘مُ اظ یٛئُ پیأثط 

ظٔیٗ ٔتالَٓ ٔی قٛز ٚ ذٛضقیس ٚ ٔاٜ زض تاضیىی فطٚ ٔی ضٚ٘س ٚ ؾتاضٌاٖ زیٍط » ٚلتی اؾت وٝ 

 « ٕ٘ی زضذكٙس ... ضٚظی وٝ تعضي اؾت ٚ ٚحكتٙان 

پیأثطاٖ ضؾا٘ٙسٜ والْ یٟٜٛ تٝ اؾطائیُ ٚ ٕٞٝ ّٔتٟا زض یه زٚضٜ حسٚزاً ؾٝ لط٘ٝ ٚاضز ػُٕ قس٘س . 

پیف اظ ٔیالز زض  760ٚزتط ٚاضز ػُٕ قسٜ . اٚ زض حسٚز زض تیٗ پا٘عزٜ پیأثط اظ ٕٞٝ ظ ؼآٔٛ

وؿٛت ؾرٍٙٛی ذسا ) ٘ثی ( قطٚع تٝ واض وطز . ٘ثٛت اٚ ؾٝ زٚضٜ ضا تحت پٛقف ذٛز لطاض زاز . 

پط اظ نّح ٚ فطاٚا٘ی  یاٚ اظ تزاٚظ آقٛضیاٖ زض آیٙسٜ ٘عزیه ذثط زاز ٚ آٔسٖ ضٚظ زاٚضی ٚ آذطاِعٔا٘

 پطٚضزٌاض یٟٜٛ ، وؿی وٝ ضاظٞایف ضا تط پیأثطا٘ف آقىاض » ٘اْ  ضا ٞٓ پیف تیٙی ٕ٘ٛز . اٚ تٝ

ذٛضقیس زض ٔٛلؼیت ظٟط » نحثت ٔی وطز . اٚ ضٚظ پطٚضزٌاض ضا ایٙچٙیٗ قطح ٔی زاز وٝ « ٔی وٙس 

ؾیاضات ٚ ؾتاضٌاٖ » زض ذُاب تٝ وؿا٘ی وٝ « تالی ٔی ٔا٘س أا ظٔیٗ زض تاضیىی فطٚ ٔی ضٚز 

ٗ ظٔی» آٖ ضٚظٞا ضاتا ضٚظٞای پط حازحٝ َٛفاٖ لیاؼ ٔی وٙس . ٚلتی وٝ « ذسایاٖ ضا ٔی پطؾتٙس 

ٚ اٚ پطؾتف وٙٙسٌاٖ ضا « چٖٛ قة تاضیه ٔی قٛز ٚ آتٟای زضیاٞا ضٚی ظٔیٗ ؾطاظیط ٔی قٛ٘س 

 تا ِفظ پطؾكٍطا٘ٝ ٞكساض ٔی زٞس . 

اتاایي رٍس چِ کار ؟ چًَکِ رٍس رٍس خذاًٍذ آرسٍهٌذ اًذ . ضوا ر ٍای تز کساًی کِ اس» 

 « تاریک است ًِ رٍضي  پزٍردگار

  15:  8 ؼآٔٛ

تا ٔىاٖ رغطافیایی ذانی « ضٚظ پطٚضزٌاض » پیكٍٛیٟای اقؼیاء پیأثط تحت ػٙٛاٖ ٘یٓ لطٖ تؼس ، 

وؿی وٝ ذٛزـ آٖ « زأٙٝ ٞای قٕاِی » ٔىا٘ی زض « وٜٛ تؼییٗ وٙٙسٜ ظٔاٖ » اضتثاٌ پیسا وطز . تا 

 تاال تٛز ٚ تٝ پازقاٜ ٔی ٌفت :

ٗ ضا تطای ٚیطاٖ وطزٖ ٚاظتیٗ ٕٞا٘ا ضٚظ پطٚزٌاض تا ذكٓ ٚغًثی تی ضحٕا٘ٝ فطا ٔی ضؾس ، وٝ ظٔی» 

 اٚ تطای ٔمایؿٝ آ٘چٝ وٝ اتفاق ذٛاٞس افتاز ظٔا٘ی « . تطزٖ ٌٙاٞىاضا٘ف ٘كاٖ وطزٜ اؾت 

 « پطٚضزٌاض آٔس ؛ تا ٔٛرٟای ؾٍٟٕیٗ ٚ َٛفا٘ی ٘اتٛزٌط » ض ایاز آٚضی ٔی وٙس وٝ 

( آٔسٜ اؾت . ضٚظی وٝ ٔی آیس ٚ اتفاق آؾٕا٘ی وٝ ظٔیٗ ضا  13:  10،  13قطحف زض ) اقؼیاء 

 تحت تاحیط لطاض ٔی زٞس : 

ایٙه ضٚظ ذساٚ٘س وٝ ضٚظ تی ضحٕی ٚ لٟط ٚ قست غًة اؾت ترهٛل ٚیطا٘ی ظٔیٗ ٔی آیس تا » 

طٚرف ٘ٛض ذٛز ضا ؾاَغ وٝ ٌٙاٜ واضا٘ف ضا اظ آٖ اؾتیهاَ ٕ٘ایس . ظیطا وٝ ؾتاضٜ ٞای آؾٕاٖ ٚت

 « ٘رٛاٞٙس ؾاذت ٚ آفتاب َّٛػف تاضیه قسٜ ، ٔاٜ ٘ٛض ذٛز ضا ٘رٛاٞس تاتا٘یس . 

 -«پطٚضزٌاض ناحثرا٘ٝ »قٙاؾایی ضٚظ ذساؾت . ٚلتی وٝ ، تیكتطیٗ أط لاتُ تٛرٝ زض ایٗ ٘ثٛت 

 اظ تماَغ ٔی ٌصضز .  –آ٘چٝ وٝ اظ آؾٕاٖ ٔی آیس ، ؾیاضٜ پطٚضزٌاض 
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اؾت وٝ زض ا٘ٛٔا اِیف تؿیاض ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌطفتٝ . آ٘زا وٝ ٔی ٌٛیس چٍٛ٘ٝ ایٗ ازتیاتی 

 ٘اْ ٌطفت : « ٘یثیطٚ »ٟٔارٕی وٝ تطای ٘ثطز تا تیأات آٔس 

 « ! پؽ ، اظ ػثٛض ٘اْ ٌطفت » 

ضٚظی وٝ آؾٕاٖ ٚ » تٝ ز٘ثاَ اقؼیاء ، ٞٛقغ ٘ثی ٞٓ ضٚظ ذسا ضا پیف تیٙی وطز ، تحت ػٙٛاٖ 

تسٞٙس . ضٚظی وٝ پسیسٜ ٞای آؾٕا٘ی ضٚی ظٔیٗ َٙیٗ « پاؾد » تایس تٝ زیٍطی  ظٔیٗ ٞط وساْ

زض ازأٝ تطضؾی تاضیرچٝ ٘ثٛتٟا ٔا چیعی ضا زض لطٖ ٞفتٓ پیف اظ ٔیالز پیسا « . ا٘ساظ ذٛاٞٙس قس 

ٔی وٙیٓ . پیكٍٛیی قٍفت اٍ٘یعتط ٚ نطیح تط . } َثك آٖ { ضٚظ پطٚزٌاض ضٚظ لًاٚت تط ٕٞٝ 

تٛز . وٝ قأُ تٙی اؾطائیُ ٞٓ ذٛاٞس قس . أا زض زضرٝ اَٚ آقٛضیٟا لًاٚت ذٛاٞٙس  ّٔتٟا ذٛاٞس

 قس تطای آ٘چٝ زض تاتُ ا٘زاْ زازٜ ٚ ا٘زاْ ذٛاٞٙس زاز . ضٚظی وٝ زض آیٙسٜ ، آٔس٘ف ٘عزیه اؾت . 

  

 رٍس تشرگ پزٍردگار در آیٌذُ 

 ًشدیک است ! 

 صذای پزٍردگار در ایي رٍس ضتاب سیادی دارد 

 سی کِ رٍس خطن است رٍ

 رٍسی کِ رٍس هصیثت ٍ ٍیزاًی است 

 رٍس تاریکی ٍتیزگی ػویق 

 رٍس اتزّا ٍ هِ غلیظ 

Zephania, 1: 11–11  

  

ذسایی وٝ ؾاَ آٔس٘ف » اظ ٔیالز ، حثمٛق ٘ثی زض ٕ٘اظـ تٝ   پیف 600زضؾت لثُ اظ ؾاَ 

 اقاضٜ ٔی وٙس . « وؿی وٝ ػّیطغٓ ذكٕف ، تركٙسٌی ٞٓ ٘كاٖ ذٛاٞس زاز » ٚ « ٘عزیه قسٜ 
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 حثمٛق ا٘تظاض پطٚضزٌاض آؾٕا٘ی ضا تحت ػٙٛاٖ ؾیاضٜ ٔتكؼكغ تٛنیف ٔی وٙس . 

 

 ضٚقی وٝ تؿیاض قثیٝ تٛنیف ؾیاضٜ ٘یثیطٚ زض ؾٛٔط ٚ آوس اؾت . َثك ٌفتٝ پیأثط ، آ٘چٝ ظاٞط 

 ٔی قٛز اظ آؾٕاٖ رٙٛتی ٔی آیس : 

  

ذسا اظ تیٕاٖ آٔس ٚ لسٚؼ اظ رثُ فاضاٖ ، ؾالٜ . رالَ اٚ آؾٕاٟ٘ا ضا پٛقا٘یس ٚ ظٔیٗ اظ تؿثیح » ... 

ظ زؾت ٚی قؼاع ؾاَغ ٌطزیس ٚ ؾتط لٛت اٚ زض آ٘زا تٛز اٚ ّٕٔٛ ٌطزیس . پطتٛ اٚ ٔخُ ٘ٛضی تٛز ٚ ا

} ... { اٚ تایؿتاز ٚ ظٔیٗ ضا پیٕٛز . اٚ ٘ظط افىٙس ٚأت ٞا ضا پطاوٙسٜ ؾاذت ٚ وٟٛٞای اظِی رؿتٙس 

3« ٚ تّٟای اتسی ذٓ قس٘س . َطیك ٞای اٚ راٚزا٘ی اؾت . 
 

 ( –ٔتطرٓ ٘أؼّْٛ  -) ٘مُ اظ وتاب ٔمسؼ چاج قسٜ زض اٍّ٘ؿتاٖ 

 

رٍس خذا در » ٘یاظ قسیستط تٝ ٘ثٛت زض لطٖ قكٓ پیف اظ ٔیالز آغاظ قس . یٛئیُ ٘ثی اػالْ وطز 

  «رٍس خذا ًشدیک است ! » . ػٛتسیا ضؾَٛ اػالْ وطز :  «دستْای هاست ! 

 

 

 

 

                                                           
 تیواى : صحرای جٌَبی .  4

کَُ فاراى : ّواى کَّی است کِ خذاًٍذ ٌّگام آهذى از آًجا تجلی فرهَد ٍ جسء جٌَبی کَّْایی است در ضوال ضرقی دضتی کِ بٌی 
 اسرائیل در آًجا گردش کردًذ . 

 بِ ًقل از قاهَس کتاب هقذس تالیف : هستر ّاکس . هترجن 
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 پیف اظ ٔیالز حعلیاَ ٘ثی پیاْ اِٟی فٛضی ضا وٝ زضیافت وطزٜ تٛز تیاٖ وطز :  570حسٚز 

  

 ، ًثَت ًوَدُ ٍ تگَ ای فزسًذ آدم 

 چٌیي هی فزهایذ   – Lord God -کِ خذای پزٍردگار

 سَگَاری ًوائیذ . ٍای تز آى رٍس .   کِ

 سیزا کِ رٍس ًشدیک است . 

 تلکِ رٍس پزٍردگار کِ رٍس هیغ دار ) اتزی ( سهاى اهتْاست ًشدیک است . 
  

ٞٓ تٝ ضٚظی وٝ تا اتط یا اتطٞایی ذال پیٛ٘س زاضز اقاضٜ  –لطآٖ  –) زض وتاب ٔمسؼ ٔؿّٕا٘اٖ 

 قسٜ اؾت 

 « تراَط تیاٚض ضٚظی ضا وٝ آؾٕاٖ تا اتطٞا قىافتٝ ٔی قٛز ٚ فطقتٍاٖ ٘اظَ ٔی ٌطز٘س » 

  

  25آیٝ  –فطلاٖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

فطا ؾطا٘زاْ اٚضا تىصیة وطز٘س ٚ ػصاب ضٚظ ؾایٝ تاٖ ) ؾایثا٘ی اظ اتط ناػمٝ ذیع ( آٟ٘ا ضا  » 

 «ٌطفت . یمیٙاً آٖ ػصاب ضٚظ تعضٌی تٛز 

  189اِكؼطاء آیٝ 

 تطرٕٝ آیات اظ آیت اهلل ٘انط ٔىاضْ قیطاظی 

 ٔتطرٓ ( 

  

سپس حشقیال اس اٍرضلین خارج ضذ . پادضاُ تاتلی ًثَخذ ًصز ، اٍرا تِ ّوزاُ سایز  

رٍیای رّثزاى یَْدی دستگیز کزدُ ٍ تثؼیذ ًوَد . هحل تثؼیذ ّواى جایی است کِ 

ٍیژُ ٍ هطَْر حشقیال در آى پذیذ آهذ . هکاى دیذى سفیٌِ آسواًی ، } کجا؟ { در ساحل 

 رٍدخاًِ خاتَر در هٌطقِ حزاى . 
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 تصايیرفرضی عجیب ي غریبی کٍ از ريیای حسقیال بٍ مرير زمان ترسیم شذٌ
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هکاًی کِ تزای اًؼقاد رٍس پزٍردگار ضاًسی اًتخاب ًطذُ تَد . ایٌجا جایی است کِ 

  سفز اتزاّین تزای ایفای ًقطص آغاس هی ضَد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


