ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﺎم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دوران ﮔﺬر از زﻣﺎن داوران
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒ آﻏﺎز و ﺑﺎ وﻓﺎت
ﺷﺎﺋﻮل ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﺣﯿﺎت ﻣﻠ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾ داﺷﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑ رﻫﻨﻤﺎﯾ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮدم از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ .او ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺷﺎﺋﻮل در اواﯾﻞ ﺧﻮب ﺑﻮد و از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﺮد ،اﻣﺎ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ از ﺧﺪا دور ﺷﺪ.
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒ ﻫﺪاﯾﺖ داد ﮐﻪ داود را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .داود
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺟﻠﯿﺎت ،دﺷﻤﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ
وﺟﻮدﯾﻪ داود ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ داد ،اﻣﺎ ﺑﺮﻋﺲ روز ﺑﻪ روز آﺗﺶ ﺣﺴﺎدت در
ﻣﻘﺎﺑﻞ داود در دل ﺷﺎﺋﻮل زﯾﺎدﺗﺮ زﺑﺎﻧﻪ زد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او ﮔﺮﻓﺖ .داود ﻓﺮار ﮐﺮد
و ﺗﻼش ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ او ﺑ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
در ﺟﻨ ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮش ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺘﺎب اول
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﺪ.
ﻣﻮ ﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻓﺎداری
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺿﺎﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﺲ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﺨﺘ و ﻧﺎﮐﺎﻣ
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ﻣﮔﺮدد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ داور :ﻓﺼﻞ ۷ ‐ ۱
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﭘﺎدﺷﺎه :ﻓﺼﻞ ۱۰ ‐ ۸
ﺳﺎﻟﻬﺎی اول ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎﺋﻮل :ﻓﺼﻞ ۱۵ ‐ ۱۱
داود و ﺷﺎﺋﻮل :ﻓﺼﻞ ۳۰ ‐ ۱۶
ﻣﺮگ ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ :ﻓﺼﻞ ۳۱
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اَﻟﻘﺎﻧَﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اش در ﺷﯿﻠﻮه

۱

۱

راﻣﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺻﻮﻓﯿﻢ ﺷﻬﺮی ﺑﻮد در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮدی زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد

ﺑﻨﺎم اَﻟﻘﺎﻧَﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﯾِﺮوﺣﻢ ،ﭘﺪرﮐﻼﻧﺶ اﻟﯿﻬﻮ و از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﻮﺣﻮ ﭘﺴﺮ
۲

ﺻﻮف ﺑﻮد .اَﻟﻘﺎﻧَﻪ دو زن داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺣﻨّﻪ و ﻓَﻨﯿﻨﻪ .ﻓَﻨﯿﻨﻪ دارای اوﻻد ﺑﻮد ،وﻟ ﺣﻨّﻪ
اوﻻد ﻧﺪاﺷﺖ.
۳

اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت و ادای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ

ﺷﯿﻠﻮه ﻣ رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ دو ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻠ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﺣﻔﻨ و ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
۴

اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮد ،از ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻓَﻨﯿﻨﻪ
و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﯾ ﺣﺼﻪ ﻣ داد۵ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺣﻨّﻪ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻫﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ آن زن ﺑ اوﻻد ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﯾ ﺣﺼﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ ﻣ داد۶ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻨّﻪ را از
داﺷﺘﻦ اوﻻد ﺑ ﺑﻬﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓَﻨﯿﻨﻪ ،رﻗﯿﺐ او ﻫﻤﯿﺸﻪ او را ﻃﻌﻨﻪ ﻣ داد و ﺟﺮش را
ﺧﻮن ﻣﮐﺮد۷ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮار ﻣ ﺷﺪ .ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ رﻓﺖ،
ﻓَﻨﯿﻨﻪ رﯾﺸﺨﻨﺪش ﻣﮐﺮد و او را ﺑﺮﯾﻪ ﻣ آورد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤ ﺧﻮرد۸ .ﺷﻮﻫﺮش
از او ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤ ﺧﻮری؟ ﭼﺮا ﻧﺎﺣﻖ ﺧﻮد را ﺟﺮﺧﻮن
ﻣ ﺳﺎزی؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ از ده ﭘﺴﺮ زﯾﺎدﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟«

ﺣﻨّﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۹ﯾ ﺷﺐ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻨّﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
ﻋﯿﻠ ﮐﺎﻫﻦ در ﭘﯿﺶ دروازۀ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد۱۰ .ﺣﻨّﻪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﻮز دل
ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪا دﻋﺎ ﻣﮐﺮد ،زار زار ﻣﮔﺮﯾﺴﺖ ۱۱و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻧﺬر ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻤﺰده رﺣﻢ ﻧﻤﺎ .دﻋﺎﯾﻢ را ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و
ﻗﻮل ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ او را وﻗﻒ ﺗﻮ ﮐﻨﻢ و ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮی ﺳﺮ او ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻧﺸﻮد«.
۱۲ﺣﻨّﻪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻨﻮز دﻋﺎ ﻣﮐﺮد ،ﻋﯿﻠ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
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۱۳ﭼﻮن ﺣﻨّﻪ در دل ﺧﻮد دﻋﺎ ﻣﮐﺮد ،ﺻﺪاﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤ ﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺗﺎن
ﻣ ﺧﻮرد .ﻋﯿﻠ ﻓﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﻣﺴﺖ اﺳﺖ۱۴ .ﺑﻪ ﺣﻨّﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﺘ ﺗﺎ ﺑ؟ ﺷﺮاﺑﺖ را
از ﺧﻮد دور ﮐﻦ «.ﺣﻨّﻪ ﺟﻮاب داد»۱۵ :ﻧﺨﯿﺮ آﻗﺎ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﺷﺮاب ﺧﻮرده ام،
ﺑﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﯿﺒﺖ زده ای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد راز و ﻧﯿﺎز ﻣﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﯾ زن ﻫﺮﺟﺎﺋ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺧﻮد ﻣ ﻧﺎﻟﻢ«.
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻤﺮادت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«.

۱۶

ﻓﺮ ﻧﻨ ﮐﻪ

۱۷

ﻋﯿﻠ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﺮو!

۱۸

ﺣﻨّﻪ ﮔﻔﺖ» :از ﻟﻄﻔ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰت داری ،ﺗﺸﺮ

ﻣﮐﻨﻢ «.ﺑﻌﺪ ﺣﻨّﻪ ﺑﺨﺎﻧﻪ رﻓﺖ .ﮐﻤ ﻏﺬا ﺧﻮرد و دﯾﺮ آﺛﺎر ﻏﻢ در ﭼﻬﺮه اش دﯾﺪه
ﻧﻤ ﺷﺪ.

ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ و وﻗﻒ او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
۱۹ﺻﺒ وﻗﺖ روز دﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد
در ﺷﻬﺮ راﻣﻪ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ .اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ﺑﺎ زن ﺧﻮد ،ﺣﻨّﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﻗﺒﻠ ﺣﻨّﻪ را
ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد۲۰ ،زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﺣﻨّﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و او را ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
)ﯾﻌﻨ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺧﺪا( ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ام«.
۲۱آﻧﺎه اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺬر ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ۲۲ .اﻣﺎ ﺣﻨّﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﻃﻔﻞ از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺷﺪ او را ﻣ ﺑﺮم و وﻗﻒ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۳ «.اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ
ﻃﻔﻞ از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ «.ﭘﺲ ﺣﻨّﻪ
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺷﺪ ،از او ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮد.
۲۴ﺑﻌﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾ
ﺟﻮال آرد و ﯾ ﻣﺸ ﺷﺮاب ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﯿﻠﻮه رﻓﺖ۲۵ .در آﻧﺠﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را
ذﺑ ﮐﺮد و ﻃﻔﻞ را ﭘﯿﺶ ﻋﯿﻠ ﺑﺮد ۲۶و ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ،آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ داری؟ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن زن
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ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﺪی در ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم و ﺑﺪرﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﮐﺮدم۲۷ .و اﯾﻦ ﻃﻔﻞ را
ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ از او ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و او دﻋﺎﯾﻢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻤﺮادم رﺳﺎﻧﺪ۲۸ .ﺣﺎﻻ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ او
را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﻢ و ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ در ﺧﺪﻣﺖ او ﺑﺎﺷﺪ «.ﭘﺲ ﻫﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ را در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.

دﻋﺎی ﺣﻨّﻪ

۲

۱

ﺣﻨّﻪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﻣﺮا از ﺧﻮﺷ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺮأت داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ .از ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻧﺠﺎﺗﻢ داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎدﻣﺎن
ﻫﺴﺘﻢ.
۲

او ﯾﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﭘﺎک و ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﺷﺮﯾ و ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ ﭘﺸﺖ و
۳

ﭘﻨﺎه ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻣﻐﺮور و ﻣﺘﺒﺮ ﻣﺒﺎش و ﺳﺨﻨﺎن ﻏﺮورآﻣﯿﺰ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯿﺎور .زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺎ اﺳﺖ .او ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ را ﻣ ﺳﻨﺠﺪ۴ .ﺑﺎزوی زورﻣﻨﺪان را
ﻣ ﺷﻨﺪ .ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﻧﯿﺮو ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۵ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾ
ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن زﺣﻤﺖ ﺑﺸﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .زﻧ ﮐﻪ ﺑ اوﻻد ﺑﻮد،
ﻫﻔﺖ ﻃﻔﻞ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد ،و آﻧﻪ اﻃﻔﺎل زﯾﺎد داﺷﺖ ﺣﺎﻻ ﻫﯿ ﻧﺪارد۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﻣﯿﺮاﻧﺪ و زﻧﺪﮔ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣ ﺑﺮد و زﻧﺪه ﻣ ﺳﺎزد۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀ را
ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﺮﺧ را ﻏﻨ ﻣﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻧﻮن ﻣ ﺳﺎزد و ﺳﺮﻓﺮاز ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۸ .ﻣﺴﯿﻨﺎن را از
ﺧﺎک ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را از ﺗﻮدۀ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ .آن ﻫﺎ را ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻓﺘﺨﺎر ﻣ رﺳﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻟ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم
ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺳﺎزد.
۹ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ و اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ را در ﺗﺎرﯾ از ﺑﯿﻦ
ﻣ ﺑﺮد .زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ زور ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ۱۰ .دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ذره ذره ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از آﺳﻤﺎن رﻋﺪ و ﺑﺮق را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻓﺮود ﻣ آورد .ﺧﺪاوﻧﺪ داور
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ﺟﻬﺎن ﻣ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﻣ ﺑﺨﺸﺪ«.
۱۱ﺑﻌﺪ اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد در راﻣﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در ﺣﻀﻮر ﻋﯿﻠ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.

ﭘﺴﺮان ﺑﺪﮐﺎر ﻋﯿﻠ
۱۲

ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻠ اﺷﺨﺎص ﺑﮐﻔﺎﯾﺘ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺘﺮام ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ

۱۳

و اﺻﻮل

ﻣﺬﻫﺒ را ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺎن اﯾﺠﺎب ﻣﮐﺮد ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﺎدت ﺑﺪ آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
وﻗﺘ ﮐﺴ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮد ،ﺧﺎدم آن ﻫﺎ ﻣ آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻨﻮز در دﯾ ﺟﻮش
ﻣ ﺧﻮرد ،ﭘﻨﺠﮥ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ،در دﯾ ،ﭘﺎﺗﻠﻪ ،دﯾﺒﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻇﺮف
دﯾﺮی ﮐﻪ در آن ﮔﻮﺷﺖ را ﻣ ﭘﺨﺘﻨﺪ ،ﻓﺮوﻣ ﺑﺮد ۱۴و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ از دﯾ
ﻣﮐﺸﯿﺪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻫﻦ ﻣ ﺑﻮد .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۵ .در ﺑﻌﻀ ﻣﻮاﻗ ﭘﯿﺶ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﺮﺑ ﺧﺎدم آن ﻫﺎ ﻣ آﻣﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺴﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﺮد ،ﻣﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم را ﺑﺮای ﮐﺒﺎب ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﺮد.

۱۶

اﮔﺮ آن ﻣﺮد ﻣﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ اول ﭼﺮﺑ ﺑﺴﻮزد و

ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺒﺮ «.ﺧﺎدم ﺑﻪ او ﻣﮔﻔﺖ» :ﻧ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺪه ،ورﻧﻪ
ﺑﺰور از ﺗﻮ ﻣﮔﯿﺮم۱۷ «.ﻟﻬﺬا ،ﮔﻨﺎه آن ﺟﻮاﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺷﺪ ،ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در ﺷﯿﻠﻮه
۱۸ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎوﺟﻮدی ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮرد ﺳﺎﻟ ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾ ﻟُﻨ ِﮐﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﮐﺮد۱۹ .ﻣﺎدرش ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾ ردای ﮐﻮﭼ ﻣ دوﺧﺖ و وﻗﺘﯿﻪ
ﺑﺮای ادای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﻣ رﻓﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣ ﺑﺮد۲۰ .ﻋﯿﻠ
ﺑﺮای اَﻟﻘﺎﻧَﻪ و زﻧﺶ دﻋﺎ ﻣﮐﺮد و ﻣﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮض اﯾﻦ ﻃﻔﻠ ﮐﻪ وﻗﻒ او
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ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﺮی از اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ «.و ﺑﻌﺪ آن ﻫﺎ ﻫﻤ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ.
۲۱

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ ﺣﻨّﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﺮد و او را ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ .و در ﻋﯿﻦ

ﺣﺎل ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در ﺣﻀﻮر و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﮐﺮد.

ﭘﯿﺸﻮﺋ در ﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﯿﻠ
۲۲در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﯿﻠ ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭘﯿﺸﺂﻣﺪ ﺧﻮب ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ زﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۲۳

ﻟﻬﺬا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺮدم از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺷﻤﺎ

ﺷﺎﯾﺖ دارﻧﺪ۲۴ .ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ،از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣ رﺳﺪ و ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ
ﮐﻨﻨﺪ۲۵ .اﮔﺮ ﺷﺨﺼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﮔﻨﺎه ورزد ،ﺧﺪاوﻧﺪ از او ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ،
وﻟ اﮔﺮ ﮐﺴ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ او را
ﺑﻨﺪ؟« اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ ،ﭼﻮن ارادۀ ﺧﺪا ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ
ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ.
۲۶ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ رﺷﺪ ﻣﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺮدم او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﻮﯾ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻋﯿﻠ
۲۷روزی ﯾ از اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺶ ﻋﯿﻠ آﻣﺪه و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘ ﺟﺪَت
در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ و در ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻋﻮن ﻏﻼم ﺑﻮد ،دﯾﺪار ﺧﻮد را ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮐﺮدم۲۸ .از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادۀ او را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻦ ﻧﺬر
و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺟﺪت ﺣﻖ دادم ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ۲۹ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﻧﺬرﻫﺎی ﻣﺮا
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ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﮐﻨ؟ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﭘﺴﺮاﻧﺖ زﯾﺎدﺗﺮ از ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣ دﻫ ﮐﻪ
از ﺧﻮردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد را
ﭼﺎق ﺑﺴﺎزی۳۰ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻋﺪه داده ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﺪت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎدﻣﺎن درﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ .ﮐﺴﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام دارد ،ﺑﻪ او ﻋﺰت ﻣ دﻫﻢ و ﮐﺴﯿﻪ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرد ،ﺧﻮار و رﺳﻮاﯾﺶ
ﻣ ﺳﺎزم.

۳۱

روزی آﻣﺪﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﻮ و ﻗﺪرت ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺪت زوال ﻣ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ

ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﯿﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ.

۳۲

و ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ،ﺑﺎ ﻧﺎه ﺣﺴﺮت ﻣ ﺑﯿﻨ .ﺑﻠ ،ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻬﻨﺎم ﻧﺼﯿﺐ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﻣ ﺷﻮد.
۳۳و ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،در ﻏﻢ و درد زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻔﺎل ﺷﺎن
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﻼک ﻣﮔﺮدﻧﺪ.

۳۴

ﺑﺮای ﺛﺒﻮت ﺣﺮف ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دو ﭘﺴﺮت ﻫﻢ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮﻣ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺣﻔﻨ و ﻓﯿﻨﺤﺎس ﻫﺮ دو در ﯾ روز ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ.
۳۵اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎﻫﻦ ﺻﺎدق ﺗﺮ و ﺑﺎ وﻓﺎﺗﺮی اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﺮا ﻣﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادۀ او را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎدۀ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ۳۶ .و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮ ﺑﺮای ﯾ ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﯾ ﻗﺮص ﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﺮ
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻢ ﮐﺮده ﺑﻮﯾﻨﺪ :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎری در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧ ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﻢ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد

۳

۱ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﯿﻠ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮد .در آن زﻣﺎن ﮐﻼم

ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣ آﻣﺪ و روﯾﺎﻫﺎ ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲ﯾ ﺷﺐ ﻋﯿﻠ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﺷﺪه و ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﻮﺑ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،در ﺑﺴﺘﺮ
ﺧﻮد دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد۳ .ﭼﺮاغ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﺑﻮد .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻫﻢ در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮد۴ .در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ ﺻﺪای
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ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ! ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ!« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ۵ «.ﺑﻌﺪ از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﻋﯿﻠ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ،زﯾﺮا ﻣﺮا ﺻﺪا ﮐﺮدی «.ﻋﯿﻠ
ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺗﺮا ﺻﺪا ﻧﺮدم .ﺑﺮو ﺑﺨﻮاب۶ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﺻﺪا ﮐﺮد» :ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ«.
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﻋﯿﻠ رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﻗﺎ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ،زﯾﺮا
۷

ﻣﺮا ﺻﺪا ﮐﺮدی «.ﻋﯿﻠ ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪم ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﺻﺪا ﻧﺮدم ،ﺑﺮو ﺑﺨﻮاب) «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
۸

ﻫﻨﻮز ﺧﺪا را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد (.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﺻﺪا ﮐﺮد .او ﺑﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﻋﯿﻠ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ،زﯾﺮا
۹

ﻣﺮا ﺻﺪا ﮐﺮدی «.آﻧﻮﻗﺖ ﻋﯿﻠ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﺻﺪا ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺑﺨﻮاب .اﮔﺮ ﺑﺎز ﺻﺪاﺋ ﺑﺸﻨﻮی ﺟﻮاب ﺑﺪه و ﺑﻮ :ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪا،
ﺑﻨﺪه ات ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ رﻓﺖ و در ﺟﺎی ﺧﻮد دراز ﮐﺸﯿﺪ.
۱۰

ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺜﻞ دﻓﻌﺎت ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺻﺪا ﮐﺮد» :ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ!

ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ!« و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺑﻨﺪه ات ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ«.
۱۱آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﮐﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻣ آورم۱۲ .درآن
روز ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻠ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﮐﺮده ام ،از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﻠ
ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺒﺮ دادم ﮐﻪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺴﺮان او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ و
او آن ﻫﺎ را ﻣﻨ ﻧﺮد۱۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻠ را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ و
ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤ ﺑﺨﺸﻢ«.
۱۵آن ﺷﺐ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺻﺒ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دروازه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻗﺮار
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎز ﮐﺮد .او ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ رؤﯾﺎﺋ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﯿﻠ ﺑﻮﯾﺪ۱۶ .اﻣﺎ
ﻋﯿﻠ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪم «.او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ«.
۱۷ﻋﯿﻠ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﭼﯿﺰی را از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻦ .اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﮔﻔﺖ و ﺗﻮ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺋ ﺧﺪا ﺟﺰاﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ۱۸ «.ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ روﯾﺪاد ﺷﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﻮﺑﻤﻮ ﺑﺮای ﻋﯿﻠ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد و ﻫﯿ ﭼﯿﺰی را از او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺮد .ﻋﯿﻠ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﺑﺮﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻦ ﻣ دﻫﻢ .ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ رﺿﺎی او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﯿﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ«.
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۱۹ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﺪ و ﺧﺪا ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮد و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﮐﺮد ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣ رﺳﯿﺪ۲۰ .ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از دان در ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ در ﺟﻨﻮب ،ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ۲۱ .از آن ﺑﺒﻌﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد را در
ﺷﯿﻠﻮه ﺑﻪ او ﻣ داد و او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد آن ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻣ اﻓﺘﺪ

۴

۱

در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ در
۲

اَﺑﻦ ﻋﺰر و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در اَﻓﯿﻖ ﻣﻮﺿ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻒ
آراﺳﺘﻨﺪ و ﺟﻨ ﺷﺮوع ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﯿﺪان
ﺟﻨ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرد۳ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ وﻗﺘ اردوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
ﺷﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺷﯿﻠﻮه ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻬﺪارد۴ «.ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺠﺴﻤﮥ ﮐﺮوﺑﯿﻦ )ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺮب(
ﻗﺮار داﺷﺖ آوردﻧﺪ .ﺣﻔﻨ و ﻓﯿﻨﺤﺎس ،دو ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻠ ،ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻤﺮاﻫ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۵وﻗﺘﯿﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪﻧﺪ ،از ﺧﻮﺷ ﭼﻨﺎن ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ ﮐﻪ
زﻣﯿﻦ ﺑﻠﺮزه آﻣﺪ۶ .ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ آواز ﻓﺮﯾﺎد آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﻪ از اردوی ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻣ آﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟« وﻗﺘ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ را در اردوﮔﺎه ﺧﻮد آورده اﻧﺪ۷ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :وای ﺑﺮ ﻣﺎ ،زﯾﺮا ﺧﺪاﺋ
در اردوﮔﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ۸ .وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎ ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﺪ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﻼﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدﻧﺪ۹ .ای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ،ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺜﻠﯿﻪ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻏﻼم ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺎ ﻏﻼم آن ﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻣﺮداﻧﻪ وار ﺑﺠﻨﯿﺪ«.
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۱۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ رﻓﺘﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ .ﻋﺴﺎﮐﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻨ ﺳ ﻫﺰار ﻋﺴﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۱۱ .ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ اﻓﺘﺎد و دو ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻠ،
ﺣﻔﻨ و ﻓﯿﻨﺤﺎس ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

وﻓﺎت ﻋﯿﻠ
۱۲

ﻣﺮدی از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﺻﻒ ﻟﺸﺮ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﺎ ﺟﺎﻣﮥ درﯾﺪه و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ،ﻫﻤﺎن

روز ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه رﻓﺖ.

۱۳

وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻋﯿﻠ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮک ﺑﺮ ﭼﻮﮐ ﺧﻮد

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﺟﻨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا دﻟﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آرام
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ آن ﻣﺮد داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و ﺧﺒﺮ ﺟﻨ را ﺑﻪ ﻣﺮدم داد ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ۱۴ .ﭼﻮن ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻮش ﻋﯿﻠ رﺳﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻏﻮﻏﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﭼﯿﺴﺖ؟« آن ﻣﺮد دوﯾﺪه آﻣﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﻪ را ﺑﺮای ﻋﯿﻠ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ۱۵ .در آن وﻗﺖ ﻋﯿﻠ
ﻧﻮدوﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۶ .آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﯿﻠ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻣﺮوز از
ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم «.ﻋﯿﻠ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻓﺮزﻧﺪم ،وﺿ ﺟﻨ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟«
۱۷

ﻗﺎﺻﺪ ﺟﻮاب داد» :ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻓﺮار

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم زﯾﺎدی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دو ﭘﺴﺮت ،ﺣﻔﻨ و ﻓﯿﻨﺤﺎس ﻫﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ،ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﻓﺘﺎد۱۸ «.ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﻋﯿﻠ از
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،از ﭼﻮﮐ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎد و ﮔﺮدﻧﺶ ﺷﺴﺖ و ﺟﺎن داد،
ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮ و ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻮد .ﻋﯿﻠ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﮐﺮد.
۱۹ﻋﺮوس او ،زن ﻓﯿﻨﺤﺎس ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ و زﻣﺎن وﺿ ﺣﻤﻞ او ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻗﺘ ﺷﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ اﻓﺘﺎده و ﺧﺴﺮ و ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻢ ﻣﺮده اﻧﺪ ،درد
زاﯾﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .دﻓﻌﺘﺎً ﺧﻢ ﺷﺪ و ﻃﻔﻠ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۲۰ .او در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺟﺎن ﻣ داد،
زﻧﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻏﻢ ﻧﺨﻮر ،زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی ﺷﺪه ای «.اﻣﺎ او ﺟﻮاﺑ ﻧﺪاد و ﺑﻪ
ﺣﺮف ﺷﺎن اﻋﺘﻨﺎﺋ ﻧﺮد۲۱ .ﻃﻔﻞ را »اﯾﺨﺎﺑﻮد« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻋﺰت و آﺑﺮوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺑﺎد
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ﺷﺪ .زﯾﺮا ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺮ و ﺷﻮﻫﺮش از دﺳﺖ رﻓﺘﻨﺪ۲۲ .ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ» :ﻋﺰت و آﺑﺮوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻦ اﻓﺘﺎد«.

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ

۵

۱

وﻗﺘﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،آن را از اَﺑﻦ ﻋﺰر ﺑﻪ
۲

اَﺷﺪُود ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ داﺟﻮن آوردﻧﺪ و در ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺖ داﺟﻮن ﻗﺮار دادﻧﺪ.

۳

ﺻﺒ روز دﯾﺮ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﺮدم اَﺷﺪُود ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺖ داﺟﻮن رو

ﺑﺨﺎک در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﭘﺲ داﺟﻮن را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و آﻧﺮا دوﺑﺎره
در ﺟﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ۴ .اﻣﺎ ﻓﺮدای آن روز وﻗﺘﯿﻪ ﻣﺮدم ﺻﺒ وﻗﺖ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ،
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ داﺟﻮن ﺑﺎز رو ﺑﺨﺎک در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺳﺮ و دو
دﺳﺘﺶ ﻗﻄ ﺷﺪه در آﺳﺘﺎﻧﮥ دروازه ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺗﻦ او ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد۵ .از ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﺎدﻣﺎن داﺟﻮن و ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﮥ داﺟﻮن داﺧﻞ
ﻣ ﺷﻮد ،ﻗﺪم ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﮥ داﺟﻮن ﻧﻤﮔﺬارد.
۶آﻧﺎه دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺎﻫ ﻣﺮدم اَﺷﺪُود ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ اَﺷﺪُود و
اﻃﺮاف و ﻧﻮاﺣ آﻧﺮا ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ داﻧﮥ دﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ۷ .وﻗﺘ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺷﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﻧﻬﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را ﺑﺎ داﺟﻮنِ ﺧﺪای ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد۸ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺧﻮد
را ﺟﻤ ﮐﺮده ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ:
»آﻧﺮا ﺑﻪ ﺟﺖ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ «.ﭘﺲ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺟﺖ ﺑﺮدﻧﺪ۹ ،وﻟ
وﻗﺘﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺟﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮض دﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
۱۰ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺮون ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻤﺠﺮد ورود ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ،
ﻣﺮدم ﻋﻘﺮون ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ» :ﺻﻨﺪوق ﺧﺪا را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎ را
ﻫﻼک ﮐﻨﺪ۱۱ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ:
۱۲ / ۶۸
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»ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دوﺑﺎره ﺑﺠﺎی ﺧﻮدش ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ و ﻣﺮدم ﻣﺎ از
ﻫﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ «.زﯾﺮا آن ﻣﺮض ﻫﻤ را دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد۱۲ .ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ
ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮض دﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎن درد ﻣﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد و ﻓﻐﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ

۶

۲

۱

ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﻣﺎه در ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ

ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻓﺎﻟﯿﺮان ﺧﻮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻧﻈﺮﯾﻪ
۳

ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺤﻔﻪ ای آﻧﺮا دوﺑﺎره ﺑﺠﺎﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ «.آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
آﻧﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ روان ﻧﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ آﻧﺮا ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪﻗﮥ ﮔﻨﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺷﻔﺎ ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ و اﮔﺮ ﺷﻔﺎ ﻧﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﻧﯿﺴﺖ۴ «.ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺻﺪﻗﮥ ﮔﻨﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﭘﻨ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ از
دﻣﻞ و ﭘﻨ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ از ﻣﻮش را ،ﯾﻌﻨ ﯾ ﻋﺪد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﯾ از ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﺎن آﻣﺪ۵ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪء
ﻣﻮﺷﻬﺎ و دﻣﻞ را ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﯾﺮان ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه ﺑﻪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ
۶

ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ و ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﯿﺎورد .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺳﺮﮐﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺎزۀ ﺧﺮوج ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﻼﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۷ .ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾ ﮐﺮاﭼ ﻧﻮ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و دو ﮔﺎو ﺷﯿﺮی را ﮐﻪ
ﯾﻮغ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﮐﺮاﭼ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را از آن ﻫﺎ ﺟﺪا
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ۸ .ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﮐﺮاﭼ ﺑﺎر ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﺋ دﻣﻞ و ﻣﻮﺷﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﺪﻗﮥ ﮔﻨﺎه ﻣ ﻓﺮﺳﺘﯿﺪ در ﯾ ﺻﻨﺪوق
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ﭘﻬﻠﻮی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .آﻧﺎه ﮔﺎوﻫﺎ را ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ۹ .اﮔﺮ ﮔﺎوﻫﺎ از ﺳﺮﺣﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺶ ﺑﺮوﻧﺪ،
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آﻧﺎه ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا آن ﺑﻼی ﻣﺪﻫﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آورد .و اﮔﺮ ﺑﻪ آن راه ﻧﺮوﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﻼﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗ ﺑﻮده دﺳﺖ ﺧﺪا در آن ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺘ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
۱۰

ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﮔﺎو ﺷﯿﺮی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ

ﮐﺮاﭼ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را در ﻃﻮﯾﻠﻪ از آن ﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

۱۱

ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن

ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﻋﺮاده ﺑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ای را ﮐﻪ در آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﺋ
دﻣﻞ و ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ در ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ۱۲ .آﻧﺎه ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﺎﻧ زده ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه داﺧﻞ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ
ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺶ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ.
۱۳در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺮدم ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺶ ﻣﺸﻐﻮل درو ﮐﺮدن ﮔﻨﺪم ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﺎن ﺑﺮ
ﺻﻨﺪوق اﻓﺘﺎد از دﯾﺪن آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ۱۴ .ﮐﺮاﭼ در ﻣﺰرﻋﮥ ﺷﺨﺼ ﺑﻨﺎم ﯾﻮﺷ
ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺶ ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾ ﺳﻨ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻗﻒ
ﮐﺮد .ﻣﺮدم ﭼﻮب ﮐﺮاﭼ را ﺷﺴﺘﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آن آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎوﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﮐﺸﺘﻨﺪ۱۵ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی آﻣﺪﻧﺪ و ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺻﻨﺪوق ﺣﺎوی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﺋ دﻣﻞ و ﻣﻮﺷﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻨ ﺑﺰرگ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺶ در ﻫﻤﺎن روز ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۱۶ .ﭘﺲ از آﻧﻪ ﭘﻨ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ آن ﻣﺮاﺳﻢ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن
روز ﺑﻪ ﻋﻘﺮون ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
۱۷آن ﭘﻨ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻃﻼﺋ دﻣﻞ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﺪﻗﮥ ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،از ﻃﺮف ﭘﻨ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اَﺷﺪُود ،ﻏﺰه ،اَﺷﻘَﻠُﻮن ،ﺟﺖ و ﻋﻘﺮون ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۸ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻃﻼﺋ ﻣﻮش از ﭘﻨ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﻢ و دﻫﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﭘﻨ ﺣﺎﮐﻢ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ اداره ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻨ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺰرﻋﮥ ﯾﻮﺷ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ.
۱۹اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺶ را ﮐﺸﺖ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ در ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ را ﻫﻼک ﮐﺮد ،ﻣﺎﺗﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ۲۰و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪای ﻣﻘﺪس ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و
اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ؟« ۲۱ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﻫﺎ ﻗﺎﺻﺪاﻧ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﯿﺶ
ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ» :ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را واﭘﺲ روان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ آﻧﺮا ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ«.

۷

۱

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺎﻧﮥ اَﺑِﯿﻨﺎداب ﮐﻪ
۲

ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ای ﺑﻨﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮش اَﻟﻌﺎزار را ﺑﻪ ﻧﻬﺒﺎﻧ آن ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ .ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺧﻼل آن ﻣﺪت ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻤﯿﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد.

دﻋﻮت ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ
۳آﻧﺎه ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺻﻤﯿﻢ دل ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺖ ﻋﺸﺘﺎروت را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪۀ او ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﻧﻮﻗﺖ او ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت
۴

ﻣ دﻫﺪ «.ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﺑﺘﻬﺎی ﺑﻌﻠﯿﻢ و ﻋﺸﺘﺎروت را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺷﺴﺖِ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﻣﺼﻔﻪ
۵ﺑﻌﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ۶ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﻫﻤ در ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ .از ﭼﺎه آب ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن در آن روز ﻫﻤﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﭘﯿﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ «.و در ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻌﻨﻮان داور اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

۱۵ / ۶۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۷وﻗﺘ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻤ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ آﻣﺎدۀ ﺣﻤﻠﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ۸ .ﻟﻬﺬا ،از ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺤﻀﻮر
۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ زاری ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ «.آﻧﻮﻗﺖ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﯾ ﺑﺮۀ ﺷﯿﺮﺧﻮار را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﻗﺒﻮل
ﻓﺮﻣﻮد.

۱۰

در ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﺼﺮوف اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﻮد ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ

ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آواز ﻣﻬﯿﺐ رﻋﺪ از آﺳﻤﺎن آن ﻫﺎ را
ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ و دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺳﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد۱۱ .ﻋﺴﺎﮐﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﻔﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺖﮐﺎر ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده ﮐﺸﺘﻪ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ.
۱۲

ﺑﻌﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺳﻨ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻔﻪ و ﺳﻦ ﻗﺮار داد و آن را اَﺑﻦ ﻋﺰر ـ ﯾﻌﻨ،

ﺳﻨ ﮐﻤ ـ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا او ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﺮده اﺳﺖ!« ۱۳ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻨﻬﺎدﻧﺪ،
زﯾﺮا دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ در ﮐﺎر ﺑﻮد۱۴ .و ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﺳﺮاﺋﯿﻠ ،از ﻋﻘﺮون ﺗﺎ ﺟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﻮرﯾﺎن ﺻﻠ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
۱۵ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺤﯿﺚ داور ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮد ۱۶و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ،ﺟِﻠﺠﺎل و ﻣﺼﻔﻪ ﻣ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم رﺳﯿﺪﮔ ﻣﮐﺮد۱۷ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﻮد در راﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﮔﺸﺖ و ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋ ﻣ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

۸

۱وﻗﺘ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﯿﺮی رﺳﯿﺪ ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان داور ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺮر
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ﮐﺮد۲ .ﻧﺎم ﭘﺴﺮ اول او ﯾﻮﺋﯿﻞ و از دوﻣ اَﺑﯿﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻤﮥ ﺑﺌﺮﺷﺒ داور ﺑﻮدﻧﺪ۳ .ﻣﺮ
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮاه او ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده رﺷﻮت ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۴

۵

ﭘﺲ ﻫﻤﻪ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم ﯾﺠﺎ ﺷﺪه ﭘﯿﺶ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ راﻣﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»ﺧﻮدت ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ای و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﺮاه ﺗﻮ ﻧﻤ روﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻗﻮام دﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ۶ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از اﯾﻦ
ﺣﺮف آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ« ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
۷

دﻋﺎ ﮐﺮده از او ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ،ﻫﺮﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺒﻮل
ﮐﻦ .آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺮا و ﻣﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
۸

از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮدم ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﮐﺸ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭘﯿﺮو
۹

ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮو و ﺧﻮاﻫﺶ آن ﻫﺎ
را ﺑﺠﺎ آور ،اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺧﻄﺎر ﮐﻦ و از رﻓﺘﺎر و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻮﻣﺖ
ﺑﻨﺪ ،آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎز«.
۱۰

ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از او ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ.

۱۱

»ﻃﺮز ﺣﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ :او ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﻮﻇﯿﻔﮥ ﺷﺎﻃﺮی و

ﺑﺤﯿﺚ ﺳﻮارﮐﺎر ﻣﮔﻤﺎرد ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻋﺮادۀ او ﺑﺮوﻧﺪ۱۲ .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻧﻈﺎﻣ را ﺑﻪ
رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮر ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﭙﺎه او را در ﺟﻨ رﻫﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﻀ را ﻣﺄﻣﻮر
ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی او را ﻗﻠﺒﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت او را درو ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣ و
ﭘﺮزه ﺟﺎت ﻋﺮاده ﻫﺎی او را ﺑﺴﺎزﻧﺪ۱۳ .دﺧﺘﺮان ﺗﺎن را ﺑﺮای ﻋﻄﺮﺳﺎزی ،آﺷﭙﺰی و ﻧﺎن ﭘﺰی
ﻣ ﺑﺮد۱۴ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زراﻋﺘ ،ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻧﻮر و زﯾﺘﻮن ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎران
ﺧﻮد ﻣ ﺑﺨﺸﺪ۱۵ .ده ﻓﯿﺼﺪ ﻏﻠﻪ و اﻧﻮر ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﻣﻼزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ دﻫﺪ.
۱۶ﻏﻼﻣﺎن ،ﮐﻨﯿﺰان ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻠﻪ و ﺧﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻐﺮض ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼ ﺧﻮد
ﻣﮔﯿﺮد۱۷ .ده ﻓﯿﺼﺪ رﻣﮥ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﺎن را ﻏﻼم ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزد۱۸ .در آن روز
از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد و ﻓﻐﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﺑﻪ داد ﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ«.
۱۹

ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮدم اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ،

۲۰

ﭼﻮن آرزو دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﻗﻮام دﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .او ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و رﻫﺒﺮ ﻣﺎ در ﺟﻨ

ﺑﺎﺷﺪ«.

۲۱

وﻗﺘ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد.

۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻦ .ﺑﺮو ﺑﺮای ﺷﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.

ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺤﯿﺚ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد

۹

۱ﻣﺮد ﻣﻘﺘﺪر و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی در ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد .ﻧﺎم او ﻗَﯿﺲ ،ﻧﺎم ﭘﺪرش

اَﺑﯿﺌﯿﻞ ،ﻧﺎم ﭘﺪرﮐﻼﻧﺶ ﺻﺮور ،ﻧﺎم ﻧﯿﻪ اش ﺑُﻮرت و ﻧﺎم ﻧﯿﻪﮐﻼن او اﻓﯿ ﺑﻮد۲ .ﻗَﯿﺲ
ﭘﺴﺮ ﺟﻮان و ﺧﻮش ﭼﻬﺮه ای ﺑﻨﺎم ﺷﺎﺋﻮل داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ او ﺟﻮان
ﺧﻮش اﻧﺪاﻣ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﺪ و در ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪ ﻧﻈﯿﺮ او ﮐﺴ ﻧﺒﻮد.
۳روزی ﺧﺮﻫﺎی ﻗَﯿﺲ ،ﭘﺪر ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗَﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و
ﯾ از ﺧﺎدﻣﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺮﻫﺎ ﺑﺮو۴ «.آن ﻫﺎ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی اﻓﺮاﯾﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷَﻠﯿﺸﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺮﻫﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷَﻌﻠﯿﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟ
اﺛﺮی از ﺧﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺮﻫﺎ را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
۵وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺻﻮف رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﺧﺎدم ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﭘﺪرم ﺧﺮﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ۶ «.اﻣﺎ ﺧﺎدﻣﺶ
در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎدم آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾ ﻣﺮد ﺧﺪا زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام دارﻧﺪ .او ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
او ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺳﻔﺮ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﻨﺪ۷ «.ﺷﺎﺋﻮل ﺟﻮاب داد» :وﻟ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
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ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺗﻮﺑﺮه داﺷﺘﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﻔﮥ دﯾﺮی ﻫﻢ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟« ۸ﺧﺎدم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﺶ
ﻧﺨﻮد ﻧﻘﺮه دارم و آن را ﺑﻪ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ راه را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ)۹ «.در آن
زﻣﺎن وﻗﺘ ﮐﺴ ﺣﺎﺟﺘ از ﺧﺪا ﻣ داﺷﺖ ،ﻣﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﯾ راﯾ ﺑﺮوﯾﻢ«.
ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺒ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ در آن دوران آن ﻫﺎ را راﯾ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ(.

۱۰

ﺷﺎﺋﻮل

ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶ آن ﻣﺮد ﺧﺪا
رﻓﺘﻨﺪ.
۱۱

آن دو در راه ﺗﭙﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﻣ رﻓﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﮐﺸﯿﺪن آب ﻣ رﻓﺘﻨﺪ .از آن دﺧﺘﺮﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺒ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؟«
۱۲

دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ ،از ﻫﻤﯿﻦ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﭼﻮن او ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

رﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻣﺼﺮوف اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۳

ﭘﺲ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ،

ﭼﻮن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ وﻗﺘ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ او ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﺴﺮ ﺗﭙﻪ ﺑﺮود .و ﺗﺎ او
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﺬا دﺳﺖ ﻧﻤ زﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا او اول دﻋﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﻣ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
از آن ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎ ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺰودی او را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ۱۴ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در راه ﺧﻮد ﺑﺴﻮی ﺗﭙﻪ ،ﺑﻄﺮف آن ﻫﺎ ﻣ آﯾﺪ.
۱۵ﯾ روز ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺷﺎﺋﻮل ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد»۱۶ :ﻓﺮدا در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺮدی را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺗﻮ او را ﻣﺴ ﮐﺮده ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای
ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﮐﺮده ام ،زﯾﺮا زاری و ﻧﺎﻟﮥ ﺷﺎن ﺑﻮش ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.
۱۷وﻗﺘ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺷﺎﺋﻮل را دﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎره اش ﺑﺘﻮ ﮔﻔﺘﻢ! او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﺣﻮﻣﺖ
ﮐﻨﺪ۱۸ «.ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺋﻮل در ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :ﻟﻄﻔﺎً
ﺧﺎﻧﮥ ﻧﺒ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه۱۹ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻫﻤﺎن ﻧﺒ
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ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﺴﺮ ﺗﭙﻪ ﺑﺮو ،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻦ ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮری .ﻓﺮدا ﺻﺒ ﻫﺮﭼﻪ
ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺪاﻧ ،ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﻣ ﺧﻮاﻫ ،ﺑﺮوی۲۰ .اﻣﺎ
در ﺑﺎرۀ ﺧﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﻢ ﻧﺨﻮر ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﻟ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرت ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

۲۱

ﺷﺎﺋﻮل

ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻦ ﻫﻢ از
ﻧﺎه اﻫﻤﯿﺖ و ﺷﻬﺮت ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺎ
ﻣﻦ ﻣ زﻧ؟«
۲۲

آﻧﺎه ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺷﺎﺋﻮل و ﺧﺎدﻣﺶ را در ﺳﺎﻟﻮن ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ در آن در ﺣﺪود ﺳ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎن

ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮده در ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎ داد.

۲۳

ﺑﻌﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ آﺷﭙﺰ ﮔﻔﺖ» :آن ﺗﮥ

ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﺮا ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﻬﺪار ،ﺑﯿﺎور«.

۲۴

آﺷﭙﺰ ﮔﻮﺷﺖ را آورد

و ﭘﯿﺶ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ در
وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻨﺶ آن را ﺑﺨﻮری .ﺣﺎﻻ ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻦ!«
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺎﺋﻮل در آن روز ﺑﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻏﺬا ﺧﻮرد۲۵ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ از ﺗﭙﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﺮ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮده و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻮ ﭘﺮداﺧﺖ.
۲۶

ﺻﺒ وﻗﺖ روز دﯾﺮ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺷﺎﺋﻮل را ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﻮد ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺮﺧﯿﺰ ،وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی «.ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
۲۷وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺖ ﺑﻮ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎ ﺑﺮود و ﺗﻮ ﮐﻤ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﻐﺎﻣ را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
دارم ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ«.

ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴ ﻣﮐﻨﺪ

۱۰

۱آﻧﺎه ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﯾ ﺑﻮﺗﻞ روﻏﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎﺋﻮل رﯾﺨﺖ .ﺑﻌﺪ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ

و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را

۲۰ / ۶۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻣﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺶ آن ﻫﺎ از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣ ﺷﻮی .ﺑﺮای ﺛﺒﻮت اﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﺤﯿﺚ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﮔﻮﯾﻢ ۲ﮐﻪ وﻗﺘ از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮی ،دو ﻧﻔﺮ را در ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮ راﺣﯿﻞ در ﺷﻬﺮ
ﺻﻠﺼ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ واﻗ اﺳﺖ ،ﻣ ﺑﯿﻨ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﮐﺮدی ،ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﭘﺪرت در ﻓﺮ ﺧﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ
۳

ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺴﺮم را ﭼﻄﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ «.وﻗﺘ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮوی ﺑﻪ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط
ﺗﺎﺑﻮر ﻣ رﺳ .در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ ﻣﺮد را ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ روﻧﺪۀ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾ از آن ﻫﺎ ﺳﻪ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ،دﯾﺮی ﺳﻪ ﻗﺮص ﻧﺎن و ﺳﻮﻣ ﯾ ﻣﺸ ﺷﺮاب ﺑﺎ
ﺧﻮد دارد۴ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ دو ﻗﺮص ﻧﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ آن را
۵

ﺑﭙﺬﯾﺮی .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﭙﮥ ﺧﺪا ﻣ رﺳ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﭘﻬﺮه ﻣ دﻫﻨﺪ .و ﻫﻤﯿﻨﻪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ وارد ﻣ ﺷﻮی ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮ ﻣ ﺧﻮری ﮐﻪ از ﺗﭙﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آﯾﻨﺪ و در ﺣﺎل
ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭼﻨ و داﯾﺮه و ﻧَ و ﺗﻨﺒﻮر ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ۶ .ﺑﻌﺪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨ و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮی۷ .از آن
ﺑﺒﻌﺪ ،ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ ﺑﯿﺮی ،اﻧﺠﺎم داده ﻣ ﺗﻮاﻧ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺎدی و راﻫﻨﻤﺎﯾﺖ
۸

ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺮو و در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎش .ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﯾ
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﻣ آﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در وﻗﺖ ادای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ذﺑ ﮐﺮدن
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨ ﻫﺎی دﯾﺮی دارم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﻮﯾﻢ«.

ﺷﺎﺋﻮل ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨﺪ
۹وﻗﺘ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ وداع ﮐﺮد و ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ﺧﺪا وﺿ و ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد و ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻫﺎی ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ۱۰ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﭙﮥ ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﮔﺮوﻫ
از اﻧﺒﯿﺎء را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺷﺎن ﻣ آﯾﻨﺪ .آﻧﺎه روح ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﺎﺋﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﺷﺮوع ﮐﺮد۱۱ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ او را ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ وﻗﺘ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎء ﻧﺒﻮت
ﻣﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺴﺮ ﻗَﯿﺲ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ؟«

۲۱ / ۶۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۱۲ﯾﻨﻔﺮ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :و ﭘﺪر ﺷﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟« از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺜَﻞ ورد زﺑﺎن
ﻣﺮدم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ۱۳ «.وﻗﺘ ﺷﺎﺋﻮل ﻧﺒﻮت را ﺗﻤﺎم
ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ رﻓﺖ.
۱۴

ﮐﺎﮐﺎی ﺷﺎﺋﻮل از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ؟« ﺷﺎﺋﻮل ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﺧﺮﻫﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻮن آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ رﻓﺘﯿﻢ۱۵ «.ﮐﺎﮐﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻮ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﮔﻔﺖ۱۶ «.ﺷﺎﺋﻮل ﺟﻮاب داد» :او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ «.اﻣﺎ
در ﺑﺎرۀ اﯾﻨﻪ او ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎﮐﺎی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺖ.

ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺤﯿﺚ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد
۱۷ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﯾ اﺟﺘﻤﺎع در ﻣﺼﻔﻪ دﻋﻮت ﮐﺮد ۱۸و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردم و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و ﻣﻤﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت
دادم۱۹ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺧﺪای ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از آن ﻫﻤﻪ ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ رﻫﺎﺋ
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ .ﺣﺎﻻ از ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮای ﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ«.
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺗﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ«.
۲۰ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻫﻤﮥ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤ ﮐﺮد و از ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺤﻢ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ۲۱ .ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ آورد و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻄﺮی ﺑﺮآﻣﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻓﺮد ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻄﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ
و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺋﻮل ،ﭘﺴﺮ ﻗَﯿﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،او را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ۲۲ .ﭘﺲ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :او ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ او اﯾﻨﺠﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ؟«
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،او در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻ و ﻟﻮازﻣ ﮐﻪ آورده اﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ۲۳ «.آﻧﺎه رﻓﺘﻨﺪ و او را آوردﻧﺪ .وﻗﺘ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎد ،ﻗﺪش از ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
ﺑﻮد۲۴ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻌﻨﻮان
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ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻈﯿﺮ او ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد «.آﻧﺎه
ﻫﻤ ﺑﺎ ﯾ ﺻﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه!«
۲۵

ﺑﻌﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﺮح داد و ﻫﻤﻪ را در ﮐﺘﺎب

ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
۲۶ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد در ﺟِﺒﻌﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﺪﯾﻤﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دل آن ﻫﺎ را ﺑﺮ اﻧﯿﺨﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺷﺎﺋﻮل را ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺮدﻧﺪ۲۷ .اﻣﺎ ﺑﻌﻀ از اﺷﺨﺎص ﭘﺴﺘ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟« او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﻔﻪ ای
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،وﻟ او ﺣﺮﻓ ﻧﺰد.

ﺷﺎﺋﻮل ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ

۱۱

۱

در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﺎﺣﺎش ﻋﻤﻮﻧ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻘﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟِﻠﻌﺎد اردو زدﻧﺪ .ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﺎش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎن
ﺑﺒﻨﺪ و ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮا ﻣﮐﻨﯿﻢ۲ «.ﻧﺎﺣﺎش ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﻪ ﯾ ﺷﺮط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻤﺎن
ﻣ ﺑﻨﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎن را از ﮐﺎﺳﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ!« ۳رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ
ﻗﺎﺻﺪاﻧ را ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ
ﻧﯿﺎﻣﺪ ،آﻧﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ«.
۴وﻗﺘ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻦ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻮد ،آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم از وﺿ ﺑﺪ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ ،ﻫﻤ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ۵ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺼﺮوف ﻗﻠﺒﻪ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﻮد
و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ واﻗﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻫﻤ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﮐﻨﻨﺪ؟« آن ﻫﺎ او را از ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺪان ﯾﺎﺑﯿﺶ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۶ .وﻗﺘ
ﺷﺎﺋﻮل آن ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪ ،روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺸﺪت ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ۷ .آﻧﺎه
ﯾ ﺟﻮره ﮔﺎو را ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ﻫﺎ را ﺗﻪ ﺗﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪان داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﺎﺋﻮل و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﻧﺮود ،ﮔﺎوﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ دﭼﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺮس ﺧﺪا ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻤ ﺑﺎ ﯾﺪل ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ۸ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ را در ﺑﺎزِق ﺷﻤﺎر ﮐﺮدﻧﺪ،
۹

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺳﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﺳ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺻﺪان را دوﺑﺎره ﺑﺎ
اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﻓﺮدا ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﯿﺪ «.ﭼﻮن ﻗﺎﺻﺪان ﺑﻪ ﯾﺎﺑﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ و
ﭘﯿﻐﺎم ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻫﻤ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ.

۱۰

ﭘﺲ ﻣﺮدم ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻮﻗﺖ ﻫﺮﭼﻪ دل ﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻨﯿﺪ«.
۱۱

روز دﯾﺮ ﺷﺎﺋﻮل آﻣﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﻫﻨﺎم ﺻﺒ ﯾ ﺣﻤﻠﮥ

ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ را ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻃﻮری ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﻫﻢ ﯾﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﺪﻧﺪ.
۱۲ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺎﺋﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ؟ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻫﺎی ﺷﺎن را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ۱۳ «.اﻣﺎ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺣﺘ
ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت داد«.
۱۴

ﺑﻌﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺮوﯾﻢ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺳﺮ از ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮار

ﮐﻨﯿﻢ«.

۱۵

ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟِﻠﺠﺎل رﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﺎﺋﻮل را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه

ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻼﻣﺘ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﺋﻮل و ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮﺷ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻧﻄﻖ وداﻋﯿﮥ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ

۱۲

۱ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺸ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﺠﺎ آوردم و

ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮای ﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم۲ .ﺣﺎﻻ ﭘﺎدﺷﺎه رﻫﺒﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﻦ ﭘﯿﺮ و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪ
ﺷﺪه ام ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻤﺎرم .ﻣﻦ از دوران ﺟﻮاﻧ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را
ﮐﺮده ام ۳و اﮐﻨﻮن از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﺣﻘﯿﻘﺖ را
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ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﮔﺎو ﯾﺎ ﺧﺮ ﮐﺴ را ﺑﺰور ﮔﺮﻓﺘﻪ ام؟ آﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﺴ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده ام ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام
ﮐﺴ آزار رﺳﺎﻧﺪه ام؟ اﮔﺮ از ﮐﺴ رﺷﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺑﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻼﻓ آن ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را
ﮐﻮر ﮐﻨﻢ۴ «.آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺴ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده ای ،ﻧﻪ آزار رﺳﺎﻧﺪه ای و ﻧﻪ از ﮐﺴ
۵

رﺷﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ ای «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺧﺪا و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ در ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارم «.آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ ،درﺳﺖ اﺳﺖ«.
۶ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ را از ﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد۷ .ﺣﺎﻻ در ﺟﺎﺋﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺤﻮم ﺳﺎزم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد آور ﺷﻮم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺧﻮﺑ ﻫﺎﺋ در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ و ﭘﺪران ﺗﺎن
۸

ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ آزار آن ﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ،
آن ﻫﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳ و ﻫﺎرون را ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻫﺎ
۹

ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد و در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎ داد .وﻟ آن ﻫﺎ ﺑﺰودی ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ،ﯾﻌﻨ ﺳﯿﺴﺮا،
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه ﯾﺎﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻮر ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ.
۱۰آن ﻫﺎ ﺑﺎز ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد و زاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻋﻮض ﺑﺘﻬﺎی ﺑﻌﻠﯿﻢ و ﻋﺸﺘﺎروت را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ و
از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺪه و ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ۱۱ «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺮ ﺑﻌﻞ ،ﺑِﺪان،
ﯾِﻔﺘﺎح و ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺗﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﯿﺪ و
ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗ داد ﺗﺎ زﻧﺪﮔ آﺳﻮده ای را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ۱۲ .اﻣﺎ وﻗﺘ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﺎش،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﻣﺎ ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ «.در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۱۳اﯾﻨ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ و او ﯾ
ﭘﺎدﺷﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ۱۴ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺪﮔ او را
ﺑﻨﯿﺪ ،از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮب۱۵ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺮف
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ و از اواﻣﺮ او ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ دﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد۱۶ .ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۷ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﺳﺎل ﮐﻪ وﻗﺖ درو ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ،ﺑﺎران ﻧﻤ ﺑﺎرد .ﻣﺮ ﻣﻦ
ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ رﻋﺪ و ﺑﺎران را از آﺳﻤﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﺪﯾﺪ«.
۱۸آﻧﺎه ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن روز رﻋﺪ و ﺑﺎران را ﻓﺮﺳﺘﺎد
و ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻫﻤ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.

۱۹

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از

ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻫﻼک ﻧﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻓﺰودﯾﻢ«.

۲۰

ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ،

ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و از دل و ﺟﺎن ﺑﻨﺪه و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار او ﺑﺎﺷﯿﺪ۲۱ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﺮای ﺗﺎن دارﻧﺪ و ﻧﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را
ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺧﻮﺷ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ ۲۳و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺪا ﻧﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺸﻮم و دﺳﺖ از دﻋﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ راه ﻧﯿ و راﺳﺘ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ۲۴ .ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ وﻓﺎداری و از
ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻨﺪﮔ او را ﺑﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺟﺮاء ﮐﺮده اﺳﺖ ،از
ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ۲۵ .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ دﺳﺖ ﻧﺸﯿﺪ ،ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎن
ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﯾﺪ«.

ﺟﻨ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ

۱۳

۱ﺷﺎﺋﻮل ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد۲ .او ﺳﻪ

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻠ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او در ﻣﺨﻤﺎس
و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﻌﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و
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ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
۳

ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﻬﺮه داران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟِﺒﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد .ﺧﺒﺮ

اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺰودی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﺷﺎﺋﻮل اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
۴

ﺟﻨ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺷﯿﭙﻮر اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﭘﻬﺮه داران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﺎم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺰﺷﺘ و ﻧﻔﺮت ﯾﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺤﺎﻟﺖ آﻣﺎده
ﺑﺎش ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ.
۵

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺳ ﻫﺰار ﻋﺮادۀ ﺟﻨ ،ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﻮار و ﯾ ﻟﺸﺮی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻣﺜﻞ

رﯾ درﯾﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده در ﻣﺨﻤﺎس ،در ﺷﺮق
ﺑﯿﺖ آون ،اردو زدﻧﺪ۶ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از دﯾﺪن آن ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﯿﭽﺎره دﯾﺪﻧﺪ و دل و
ﺟﺮأت ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و در ﻣﻐﺎره ﻫﺎ ،ﺑﯿﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ،ﻗﺒﺮﻫﺎ و ﮐﺎرﯾﺰﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ.
۷ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ از درﯾﺎی اُردن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎد و ﺟﻠﻌﺎد ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ
ﺷﺎﺋﻮل در ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺟﻨ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
۸ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺪن او ﯾ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺪ .ﭼﻮن آﻣﺪن او
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﺮدم ﮐﻢ ﮐﻢ از او ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺳﻼﻣﺘ را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ۱۰ «.ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺠﺎ آورده ﺷﺪ،
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ آﻣﺪ و ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او رﻓﺖ۱۱ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ
ﮐﺮدی؟« ﺷﺎﺋﻮل ﺟﻮاب داد» :ﭼﻮن دﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪی و ﻣﺮدم ﻫﻢ از
اﻃﺮاف ﻣﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺮﻋﻼوه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﺨﻤﺎس آﻣﺎدۀ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
۱۲ﻟﻬﺬا ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ زودی در ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ آورﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻢ ﮐﺴﺐ ﻧﺮده ام ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺧﻮد را
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ۱۳ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ای ﮐﺮدی و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ را ﺑﺠﺎ
ﻧﯿﺎوردی .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ و اوﻻده ات ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ،
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۱۴ﻣﺮ ﭼﻮن ﺗﻮ از اﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدی ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ زﯾﺎد دوام ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺺ
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و او را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ«.
۱۵ﺑﻌﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻪ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رﻓﺖ.
وﻗﺘ ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد را ﺷﻤﺎر ﮐﺮد دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۶ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺷﺎن در ﺟﺒﻌﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در
ﻣﺨﻤﺎس اردو زدﻧﺪ۱۷ .ﺳﭙﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾ ﻓﺮﻗﻪ از راه ﻋﻔﺮه ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻮﻋﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد۱۸ ،ﻓﺮﻗﮥ دوم ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون و ﺳﻮﻣ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺮﺣﺪی ﮐﻪ
ﻣﺸﺮف ﺑﻪ درۀ زِﺑﯿﻢ در ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد.
۱۹در آن روزﻫﺎ ﻫﯿ آﻫﻨﺮی در ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﺑﺴﺎزﻧﺪ۲۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﺰ
ﮐﺮدن ﺑﯿﻞ ،ﻗﻠﺒﻪ ،ﺗﺒﺮ ﯾﺎ داس ﺿﺮورت ﻣ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ آﻫﻨﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
ﻣ رﻓﺘﻨﺪ۲۱ .اﺟﻮرۀ ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﯿﻞ و ﻗﻠﺒﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﻮرۀ ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن داس و ﺗﺒﺮ ﺑﻮد۲۲ .و در
روز ﺟﻨ ،ﺑﻐﯿﺮ از ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻫﯿ ﯾ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺷﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﺰه ای
ﻧﺪاﺷﺖ.

۲۳

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻟﺸﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮔﺬرﮔﺎه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﻣﺨﻤﺎس را در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد

داﺷﺘﻨﺪ.

ﺣﻤﻠﮥ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ

۱۴

۱ﯾ روز ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮدار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ از راه دره ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت

ﻧﻈﺎﻣ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ «.او ﺑ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد اﻃﻼﻋ ﻧﺪاد۲ .ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ
ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد در ﻧﺰدﯾ ﺟِﺒﻌﻪ زﯾﺮ ﯾ درﺧﺖ اﻧﺎر ﺧﯿﻤﻪ زده ﺑﻮد۳ .در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان او اﺧﯿﺎی ﮐﺎﻫﻦ ،ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﻄُﻮب ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و اَﺧﯿﻄُﻮب ﺑﺮادر اﯾﺨﺎﺑﻮد ﺑﻮد و
اﯾﺨﺎﺑﻮد ﭘﺴﺮ ﻓﯿﻨﺤﺎس و ﻧﻮاﺳﮥ ﻋﯿﻠ ،ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﻮد .او ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨ در ﺑﺮ
داﺷﺖ .ﻣﺮدم ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ۴ .ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ
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اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮔﺬرﮔﺎه ﺑﺎرﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺻﺨﺮۀ ﺗﯿﺰ
ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﺑﻮزﯾﺰ و ﺳﻨﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺬرد۵ .ﯾ از آن دو ﺻﺨﺮه ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﻤﺎس و
دﯾﺮی ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟِﺒﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ.
۶

ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﻮان اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮدار ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﭗ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﻢ .اﻣﯿﺪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﺑﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد دﺷﻤﻦ ﭼﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ زﯾﺎد ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ۷ «.ﺟﻮان ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮ
ﻣﻮاﻓﻘﻢ۸ «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﻢ.
۹

اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ،ﻣﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﭘﯿﺶ

آن ﻫﺎ ﻧﻤ روﯾﻢ.

۱۰

اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ،در آن ﺻﻮرت ﻣ روﯾﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ

ﻧﺸﺎﻧﮥ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ«.

۱۱

ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻏﺎرﻫﺎﺋ
ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ۱۲ «.آن ﻫﺎ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺶ را ﺻﺪا ﮐﺮده
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﺣﺒﺮدار ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ۱۳ «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺤﺎﻟﺖ
ﺳﯿﻨﻪﮐﺶ درﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮد .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺶ از ﭼﭗ و راﺳﺖ آن ﻫﺎ را
ﻣﮐﺸﺘﻨﺪ۱۴ .در ﻫﻤﺎن ﺣﻤﻠﮥ اول ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺶ در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ آن ﻫﺎ را در
ﺳﺎﺣﮥ ﯾ ﺟﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﮐﺮدﻧﺪ۱۵ .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﭼﻪ در اردوﮔﺎه و ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون و
ﺣﺘ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ از ﺗﺮس ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .در آن ﻫﻨﺎم زﻟﺰﻟﮥ ﺷﺪﯾﺪی رﺧﺪاد و آن ﻫﺎ را
زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ.

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ
۱۶ﭘﻬﺮه داران ﺷﺎﺋﻮل در ﺟﺒﻌﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮف ﻣ دوﻧﺪ۱۷ .آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻏﺎﯾﺐ
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ﻫﺴﺘﻨﺪ «.وﻗﺘ ﺗﺠﺴﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ،داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺳﻼح ﺑﺮدارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ۱۸ .ﭘﺲ
ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ اﺧﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺶ او ﺑﯿﺎورد) .ﭼﻮﻧﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ در آن وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد۱۹ (.ﻣﻮﻗﻌﯿﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﺣﺮف ﻣ زد،
ﺷﻮرش در اردوی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ!«

۲۰

ﺑﻌﺪ

ﺷﺎﺋﻮل و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﯾﺠﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮد را
ﻣﮐﺸﻨﺪ .ﻫﻤ ﺳﺨﺖ دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

۲۱

آن ﻋﺪه از ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در اردوی

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ داﺧﻞ ﺟﻨ ﺷﺪﻧﺪ.

۲۲

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن

اﻓﺮاﯾﻢ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﻓﺮار ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨ دﺷﻤﻦ
رﻓﺘﻨﺪ.

۲۳

ﺧﺪاوﻧﺪ در آن روز ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﭘﯿﺮوز ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻨ از ﺳﺮﺣﺪات ﺑﯿﺖ آون

ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ.

واﻗﻌﺎت ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ
۲۴ﺷﺎﺋﻮل در آن روز ﮐﺎر ﻋﺎﺟﻼﻧﻪ ای ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از
دﺷﻤﻨﺎن ﻧﯿﺮم ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺰﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ
او ﺑﺎد!« ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺎن را ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺰد۲۵ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻨﻠ رﺳﯿﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﺴﻞ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﺟﺎری اﺳﺖ ۲۶و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﻞ ﻋﺴﻞ ﺑﻔﺮاواﻧ ﭘﯿﺪا ﻣ ﺷﺪ ،وﻟ
از ﺗﺮس ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﮐﺴ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﺰد۲۷ .اﻣﺎ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭼﻮن از
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑ اﻃﻼع ﺑﻮد ،ﻧﻮک ﻋﺼﺎﺋ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،داﺧﻞ ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻞ
ﮐﺮده آن را ﺑﺪﻫﺎن ﺑﺮد و ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ۲۸ .ﯾ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻫﻤ از
ﮔﺮﺳﻨ ﺑ ﺣﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭘﺪرت اﺧﻄﺎر داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ در آن
روز ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد۲۹ «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺟﻮاب داد» :ﭘﺪرم ﻧﺎﺣﻖ ﻣﺮدم را زﺣﻤﺖ ﻣ دﻫﺪ .ﻣ ﺑﯿﻨ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﺸﯿﺪن اﻧﺪﮐ ﻋﺴﻞ ﭼﻘﺪر ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺠﺎ آﻣﺪ۳۰ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻣ داد ﺗﺎ از
ﻏﺬاﺋ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺑﻮد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﺗﺮی
از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺪ«.
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۳۱ﺑﺎوﺟﻮد ﺿﻌﻒ و ﮔﺮﺳﻨ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را از ﻣﺨﻤﺎس ﺗﺎ اَﯾﻠﻮن ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﮐﺮده ﮐﺸﺘﻪ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﯿﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ۳۲ .ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺣﻤﻠﻪ و ﻏﺎرت ﺑﺮ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮐﺮده و در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ را ﺧﺎم و ﺧﻮن آﻟﻮد
ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ.

۳۳

ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل از واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺧﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ «.ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﯾ ﺳﻨ ﺑﺰرگ را
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﯿﺪ

۳۴

و ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﻫﻤﮥ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺸﻨﺪ و ﺑﺨﻮرﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺧﻮن ،ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﻧﻨﻨﺪ «.ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ
در آن ﺷﺐ ﮔﺎو ﺧﻮد را آورده در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ.

۳۵

ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ

ﺳﺎﺧﺖ و آن اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد.
۳۶

ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﺒﺨﻮن ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺗﺎ ﺻﺒ ﻫﯿ ﮐﺪام آن ﻫﺎ

را زﻧﺪه ﻧﺬارﯾﻢ «.ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮﭼﻪ ﺻﻼح ﻣ داﻧ ﺑﻦ «.اﻣﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :اول
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﮐﻨﯿﻢ۳۷ «.ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮده ﺳﻮال ﮐﺮد» :آﯾﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزﯾﻢ؟« اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺷﺐ ﺑﻪ او ﺟﻮاﺑ ﻧﺪاد۳۸ .ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ از ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه زده اﺳﺖ۳۹ .ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آزادی ﺑﺨﺶ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎر را ﻣﮐﺸﻢ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﭘﺴﺮم ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺖ۴۰ .آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣ اﯾﺴﺘﯿﻢ «.ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۴۱ .ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ
دﻋﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ای ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﻮال اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات ﺟﻮاﺑ
ﻧﺪادی؟ آﯾﺎ ﻣﻦ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده اﯾﻢ ﯾﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﺮدن دﯾﺮان اﺳﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﮔﻨﺎﻫﺎر
را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه «.ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ وﻗﺘ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
۴۲ﻗﺮار اﻣﺮ ﺷﺎﺋﻮل ،ﺑﯿﻦ ﺧﻮد او و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎم ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد.
۴۳آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :راﺳﺖ ﺑﻮ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮده ای؟« ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺟﻮاب داد:
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»ﮐﻤ ﻋﺴﻞ را ﺑﺎ ﻧﻮک ﻋﺼﺎی دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮردم .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﻦ اﺳﺖ،
ﺑﺮای ﻣﺮدن ﺣﺎﺿﺮم۴۴ «.ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ ،ﺗﻮ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی ـ ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺸﺪ
اﮔﺮ ﺗﺮا ﻧﺸﻢ۴۵ «.وﻟ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت داد.
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﮔﺬارﯾﻢ ﺣﺘ ﯾ ﺗﺎر
ﻣﻮی او ﻫﻢ ﮐﻢ ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰۀ ﺑﺰرﮔ ﻧﺸﺎن داد «.ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ.

۴۶

ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺋﻮل اﻣﺮ ﺑﻪ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﮐﺮد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎﺋﻮل
۴۷وﻗﺘ ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮآﺑﯿﺎن ،ﺑﻨ ﻋﻤﻮن،
ادوﻣﯿﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻮﺑﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺟﻨﯿﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﻨﻬﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ۴۸ .او ﺑﺎ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن را ﺷﺴﺖ داد و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﺗﺎراﺟﺮان ﺷﺎن
ﻧﺠﺎت داد.
۴۹ﺷﺎﺋﻮل ﺳﻪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﯾﺸﻮی و ﻣﻠﯿﺸﻮع .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای دو
دﺧﺘﺮ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﯿﺮاب و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﺶ ﻣﯿﺎل ﻧﺎم داﺷﺖ۵۰ .زن ﺷﺎﺋﻮل دﺧﺘﺮ
اﺧﯿﻤﻌﺎص و اﺳﻤﺶ اَﺧﯿﻨُﻮﻋﻢ ﺑﻮد ،اﺑﻨﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮ ﮐﺎﮐﺎی ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻮد۵۱ .ﻗَﯿﺲ ﭘﺪر ﺷﺎﺋﻮل و
ﻧﯿﺮ ﭘﺪر اَﺑﻨﯿﺮ و ﭘﺴﺮ اَﺑﯿﺌﯿﻞ ﺑﻮد.
۵۲در ﺗﻤﺎم دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎﺋﻮل ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﺋﻮل
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﺠﺎﻋ را ﮐﻪ ﻣ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻣﮐﺮد.

ﺟﻨ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن

۱۵

۱ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮت
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ﺑﺬارم ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻮش ﺑﺪه ۲ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻣﺮدم ﻣﺎﻧ ﻋﺒﻮر آن ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ
۳

ﮐﺎر ﺷﺎن ﺟﺰا ﺑﺪﻫﻢ .ﭘﺲ ﺑﺮو ﻫﻤﮥ آن ﻣﺮدم را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮ .زن و ﻣﺮد ،اﻃﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﯿﺮﺧﻮار ،ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺷﺘﺮ و ﺧﺮﻫﺎی ﺷﺎن را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻣﺬار«.
۴ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را در ﻃَﻼﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده ﮐﺮد .ﺗﻌﺪاد ﻋﺴﺎﮐﺮ او دو ﺻﺪ ﻫﺰار
ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد۵ .ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ داﺧﻞ ﺷﺪه در ﯾ
۶

وادی ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗَﯿﻨ ﻫﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :از ﻣﺮدم ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ
ورﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ و ﺧﻮﺑ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﯾﺪ «.ﭘﺲ ﻗَﯿﻨ ﻫﺎ از ﻣﺮدم ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺟﺪا
۷

ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﻫﻤﻪ را از ﺣﻮﯾﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﻮر ﮐﻪ در ﺷﺮق ﻣﺼﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۸ .اَﺟﺎج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را زﻧﺪه دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮد و دﯾﺮان را ﺑﺎ دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۹ .اﻣﺎ ﺷﺎﺋﻮل و ﻣﺮدان او اَﺟﺎج را ﻧﺸﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﮔﺎوﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﺎق و ﭼﻠﻪ و ﺑﺮه ﻫﺎ و اﺟﻨﺎس ﻗﯿﻤﺘ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
اﺷﯿﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑ ارزش را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮدود
۱۰‐۱۱ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ از اﯾﻨﻪ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم،
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،زﯾﺮا او از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﻤ آورد «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﻏﻤﯿﻦ و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﮐﺮد۱۲ .ﺑﻌﺪ ﺻﺒ وﻗﺖِ
روز دﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺪن ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮود .ﮐﺴ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﮐَﺮﻣﻞ رﻓﺖ ﺗﺎ
ﯾ ﻣﻨﺎر ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟِﻠﺠﺎل رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱۳ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺷﺎﺋﻮل را ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺠﺎ آوردم۱۴ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺻﺪای ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺎﻧ ﮔﺎوﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ
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ﻣ ﺷﻨﻮم؟« ۱۵ﺷﺎﺋﻮل ﺟﻮاب داد» :آن ﻫﺎ را از ﻣﺮدم ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺮدان
ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوﻫﺎ را ﻧﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﻢ۱۶ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش!
ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﻮد «.ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،ﺑﻮ«.
۱۷ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :آن وﻗﺘ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺘ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮدت ﺷﺨﺺ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻮدی ،ﺧﺪا
ﺗﺮا ﺑﺤﯿﺚ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺗﺎج ﺷﺎﻫ را ﺑﺮ ﺳﺮت ﮔﺬاﺷﺖ۱۸ .او ﺗﺮا
ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎر را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻦ و ﺗﺎ وﻗﺘ ﺑﺠﻨ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ«.

۱۹

ﭘﺲ ﭼﺮا از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدی؟ ﭼﺮا دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎراج و

ﭼﭙﺎول زدی و ﮐﺎری را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد ﺑﻌﻤﻞ آوردی؟« ﺷﺎﺋﻮل در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ:

۲۰

»ﻣﻦ از اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدم .وﻇﯿﻔﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل و

ﺗﻤﺎم اﺟﺮاء ﮐﺮدم .اَﺟﺎج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده آوردم و ﻣﺮدم ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را ﺑﻠ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدم۲۱ .اﻣﺎ ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﮔﺎوﻫﺎ و
اﻣﻮاﻟ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ در
ﺟِﻠﺠﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ۲۲ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ و ﻧﺬرﻫﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮد و
راﺿ ﻣ ﺷﻮد ﯾﺎ از اﻃﺎﻋﺖ از او؟ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری
ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺧﻮﺑﺘﺮ از ﭼﺮﺑﻮی ﻗﻮچ اﺳﺖ۲۳ .ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﺜﻞ ﺟﺎدوﮔﺮی ،ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .ﺳﺮﮐﺸ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮارت و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺗﻮ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﺮدی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،او ﻫﻢ
ﺗﺮا از ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ۲۴ «.ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ،
ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎرم .از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﺮف ﺗﻮ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده ام ،زﯾﺮا ﻣﻦ از ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﯿﺪم و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ آن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم۲۵ .اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸ و ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ
ﺑﺮوی ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻢ۲۶ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد! زﯾﺮا ﺗﻮ اﻣﺮ
ﺧﺪا را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردی و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﺮا از ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖِ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻠ ﮐﺮده اﺳﺖ۲۷ «.وﻗﺘ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ از ﭘﯿﺶ او ﺑﺮود ،ﺷﺎﺋﻮل دﺳﺖ ﺑﺪاﻣﻦ ردای او اﻧﺪاﺧﺖ و آن ﭘﺎره
ﺷﺪ۲۸ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣ ﺑﯿﻨ ،اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺗﻮ ﭘﺎره و ﺟﺪا ﮐﺮد
و آن را ﺑﻪ ﯾ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ داد۲۹ .و آن ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ و ارادۀ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤ دﻫﺪ ،زﯾﺮا او ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺪﻫﺪ۳۰ «.ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎزﻫﻢ زاری ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام ،اﻣﺎ
اﻗﻼ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﭘﯿﺶ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم و ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪار«.

۳۱

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ راﺿ ﺷﺪ و ﺑﺎ او رﻓﺖ.

۳۲ﺑﻌﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اَﺟﺎج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن را ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.اَﺟﺎج
ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﻨﺪان آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺷﺮ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺖ۳۳ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻮ ﻣﺎدران را ﺑ اوﻻد ﮐﺮد ،ﻣﺎدر ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎدران
ﺑ اوﻻد ﻣ ﺷﻮد «.اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و اَﺟﺎج را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟِﻠﺠﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﮐﺮد.
۳۴ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ راﻣﻪ رﻓﺖ و ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ۳۵ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﺷﺎﺋﻮل را ﺗﺎ روز ﻣﺮﮔﺶ دﯾﺮ ﻧﺪﯾﺪ ،وﻟ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﻏﻤﯿﻦ ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻨﻪ
ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﻣﮐﺮد.

داود ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد

۱۶

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ ﺑ ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل ﮐﻪ ﻣﻦ او را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠ

ﮐﺮده ام ،ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮی؟ ﺣﺎﻻ ﯾ اﻧﺪازه روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺷﺨﺼ ﺑﻨﺎم ﯾﺴ ﺑﺮو .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾ از ﭘﺴﺮان او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام۲ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮوم ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺷﺎﺋﻮل ﺧﺒﺮ ﺷﻮد ،ﻣﺮا
ﻣﮐﺸﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﯿﺮ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ و ﺑﻮ» :ﺟﻬﺖ اﺟﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ روم۳ «.ﯾﺴ را ﻫﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ دﻋﻮت ﮐﻦ و آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨ و ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣ ﺑﺮم ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴ ﮐﻦ«.
۴ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﺗﺮس و ﻟﺮز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او آﻣﺪﻧﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪه ای؟ ﺧﯿﺮﯾﺖ
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اﺳﺖ؟« ۵ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﺧﯿﺮ و ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ آﻣﺪه ام ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻃﻬﺎرت ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺮای ادای ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮوﯾﺪ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﺧﻮدش در اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﻬﺎرت ﺑﺎ ﯾﺴ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﻤ ﻧﻤﻮده آن ﻫﺎ را ﻫﻢ دﻋﻮت
ﮐﺮد.
۶وﻗﺘ آن ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮ اﻟﯿﺎب اﻓﺘﺎد ،ﻓﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ۷ «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴ را
از روی ﻗﺪ و ﭼﻬﺮه اش ﻗﻀﺎوت ﮐﻨ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻦ او را ﻗﺒﻮل ﻧﺮده ام .ﻣﻦ از ﻧﺎه ﯾ
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﻤ ﻧﺮم .اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺮدم را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ اﻓﺎر و راز دل ﻫﺮ ﮐﺴ را
۸

ﻣ داﻧﻢ «.ﺑﻌﺪ ﯾﺴ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،اَﺑِﯿﻨﺎداب را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓ
۹

ﮐﻨﺪ .ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :او را ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮده اﺳﺖ «.ﯾﺴ ﭘﺴﺮ دﯾﺮ ﺧﻮد،
ﺷﻤﻪ را ﺑﺤﻀﻮر ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ«.
۱۰ﭘﺲ ﯾﺴ ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﺴ ﮔﻔﺖ:
»ﻫﯿﭽﺪام اﯾﻨﻬﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻧﺰﯾﺪه اﺳﺖ۱۱ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از ﯾﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻫﻤﻪ
ﭘﺴﺮاﻧﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮاﻧﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
او رﻣﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻣ ﭼﺮاﻧﺪ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻮراً او را ﺑﯿﺎورد و ﺗﺎ
ﮐﻪ او ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻧﻤ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ۱۲ «.ﭘﺲ ﯾﺴ او را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .او ﺟﻮان ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ و دارای
رﺧﺴﺎر ﺷﺎداب و ﭼﺸﻤﺎن زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و او را ﻣﺴ ﮐﻦ ،زﯾﺮا او
ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺖ۱۳ «.آﻧﺎه ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ داود ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺮادران ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد رﯾﺨﺖ و در ﻫﻤﺎن روز روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ داود ﻓﺮود آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از
آن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ راﻣﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.

داود ﻧﻮازﻧﺪۀ ﺷﺎﺋﻮل
۱۴اﻣﺎ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﺋﻮل را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻮض ،ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﭘﻠﯿﺪ را ﺑﺮای ﻋﺬاب
دادن او ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۵ .‐۱۶ﺑﻌﻀ از ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮای ﻋﻼج او ﭼﺎره ﺳﻨﺠﯿﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ:
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»ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﯾ ﻧﻔﺮ ﭼﻨ ﻧﻮاز را ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﺎﻫ ﮐﻪ روح ﭘﻠﯿﺪ ﺗﺮا رﻧ و ﻋﺬاب
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻧﻮای ﭼﻨ ﺗﺮا آرام ﮐﻨﺪ و ﺣﺎل ات دوﺑﺎره ﺧﻮب ﺷﻮد۱۷ «.ﺷﺎﺋﻮل ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮده
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾ ﭼﻨ ﻧﻮاز ﻣﺎﻫﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ۱۸ «.ﯾ از
ﺧﺪﻣﺘﺎران ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾ از ﭘﺴﺮان ﯾﺴ را ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ
ﮐﻪ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﭼﻨ ﻧﻮاز ﻻﯾﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﯾ ﺟﻮان ﺧﻮش ﭼﻬﺮه ،دﻟﯿﺮ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و
دارای زﺑﺎن ﻓﺼﯿ ﻫﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه او اﺳﺖ«.
۱۹

ﺷﺎﺋﻮل ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﭘﯿﺶ ﯾﺴ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،داود ﭼﻮﭘﺎن را ﺑﺤﻀﻮر او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

۲۰

ﯾﺴ ﯾ ﺧﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮراک و ﯾ ﻣﺸ ﺷﺮاب ﺑﺎر ﮐﺮد و ﯾ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ داود

ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎد۲۱ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮ داود اﻓﺘﺎد ،از او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده
ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ و ﺑﺤﯿﺚ ﺳﻼح ﺑﺮدار ﺧﻮد ﻣﻘﺮرش ﮐﺮد.

۲۲

ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﯾﺴ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده

و از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ داود اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﺑﻤﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪش
واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ۲۳ .ﭘﺲ ﻫﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ روح ﭘﻠﯿﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ آﻣﺪ و او را رﻧ
ﻣ داد ،داود ﭼﻨ ﻣ ﻧﻮاﺧﺖ و روح ﭘﻠﯿﺪ ﺷﺎﺋﻮل را ﺗﺮک ﻣﮐﺮد و آﻧﻮﻗﺖ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ
ﻣ ﺷﺪ.

داود و ﺟﻠﯿﺎت

۱۷

۱ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨ در ﺳﻮﮐﻮه ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ

و در اَﻓَﺲ دﻣﯿﻢ ،ﺑﯿﻦ ﺳﻮﮐﻮه و ﻋﺰﯾﻘﻪ اردو زدﻧﺪ۲ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺋﻮل و ﻣﺮدان ﺟﻨ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤ ﺷﺪه در درۀ اﯾﻼ اردو زدﻧﺪ و ﯾ ﺧﻂ دﻓﺎﻋ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ۳ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﯾ ﻃﺮف ﺑﺎﻻی ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻣﻘﺎﺑﻞ
در ﻃﺮف دﯾﺮ ﺳﻨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ دره در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ.
۴آﻧﺎه ﻣﺮد ﻣﺒﺎرزی ﺑﻨﺎم ﺟﻠﯿﺎت ﮐﻪ از اﻫﺎﻟ ﺟﺖ ﺑﻮد از اردوی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ.
ﻗﺪ او در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد۵ .ﮐﻼﻫﺨﻮد ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺮ ﺳﺮ ،زره ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻪ وزن ﺷﺼﺖ و ﭘﻨ
ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﺗﻦ ۶و ﺳﺎﻗﭙﻮش ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ .ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺠ در ﮐﻤﺮش ﺑﻮد ۷و ﭼﻮب
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ﻧﯿﺰه اش ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ و ﺳﺮﻧﯿﺰه اش از آﻫﻦ و ﺑﻪ وزن ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻮد.
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮدارش ﭘﯿﺸﺮوی او ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﺑﺰرﮔ ﻣ رﻓﺖ۸ .او در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺿﺮور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ؟
ﻣﻦ از ﻃﺮف ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪه ام و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮدان ﺷﺎﺋﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾ ﻧﻔﺮ را
۹

از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺠﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﺸﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪم و او را ﮐﺸﺘﻢ ،در آﻧﺼﻮرت
ﺷﻤﺎ ﻏﻼم ﻣﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ را ﻣﮐﻨﯿﺪ«.

۱۰

او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺳﭙﺎه

اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﺠﻞ ﻣ ﺳﺎزم ،ﭘﺲ ﯾﻨﻔﺮ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺠﻨﺪ«.

۱۱

وﻗﺘ ﺷﺎﺋﻮل و

ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺟﺮأت ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

داود در اردوﮔﺎه ﺷﺎﺋﻮل
۱۲داود ،ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎی اﻓﺮاﺗ ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ و از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ،ﻫﻔﺖ ﺑﺮادر
داﺷﺖ .ﭘﺪرش در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد۱۳ .ﺳﻪ ﺑﺮادر
ﺑﺰرگ او ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻦ ،اﻟﯿﺎب ،اَﺑِﯿﻨﺎداب و ﺷﻤﻪ ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮای ﺟﻨ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

۱۴

داود ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻮد .آن ﺳﻪ ﺑﺮادرش ﺑﺎ ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ

۱۵

و

ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ از رﻣﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻨﺪ۱۶ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،آن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ روز ﺻﺒ و ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣ آﻣﺪ و ﻣﺒﺎرز ﻣ ﻃﻠﺒﯿﺪ.
۱۷ﯾﺮوز ﯾﺴ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺟﻮال ﻏﻠﮥ ﺑﺮﯾﺎن را ﺑﺎ ده ﻧﺎن ﺑﯿﺮ و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮای
ﺑﺮادراﻧﺖ در اردوﮔﺎه ﺑﺒﺮ۱۸ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺑﺒﺮ و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ
ﺑﺮادراﻧﺖ ﭼﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ اﺣﻮال ﺷﺎﻧﺮا ﺑﯿﺎور«.
۱۹در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺷﺎﺋﻮل و ﻋﺴﺎﮐﺮ او در درۀ اﯾﻼ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ۲۰ .داود
ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻣﻪ را ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﺳﭙﺮد .آذوﻗﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺪر ﺧﻮد
رﻫﺴﭙﺎر اردوﮔﺎه ﺷﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد رواﻧﮥ ﻣﯿﺪان ﺟﻨ اﺳﺖ۲۱ .ﻟﺤﻈﻪ ای
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ﺑﻌﺪ ﻫﺮدو ﻟﺸﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺻﻒ آراﺳﺘﻨﺪ۲۲ .داود ﭼﯿﺰ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ﺑﻪ
ﭘﻬﺮه دار داد و ﺧﻮدش ﺑﻪ اردوﮔﺎه رﻓﺖ ﺗﺎ اﺣﻮال ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﺪ۲۳ .در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ
ﻣﺒﺎرز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺟﻠﯿﺎت و از ﺷﻬﺮ ﺟﺖ ﺑﻮد ،از اردوﮔﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و
ﻣﺜﻞ دﻓﻌﮥ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺎرز ﻃﻠﺒﯿﺪ و داود ﺷﻨﯿﺪ.
ﺗﺮس ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۴

ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ او را دﯾﺪﻧﺪ ،از

۲۵

و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن ﻣﺮد را دﯾﺪﯾﺪ؟ او آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را

ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ او را ﺑﺸﺪ ،ﭘﺎداﺷ ﺧﻮﺑ ﺑﻪ او
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻣ دﻫﺪ .و ﻋﻼوﺗﺎً ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ از دادن ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻌﺎف
ﻣ ﺷﻮد«.

۲۶

داود از ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺴﯿﻪ آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ را ﺑﺸﺪ

و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از اﯾﻦ ﻧﻨ رﻫﺎﯾ دﻫﺪ ﭼﻪ ﭘﺎداﺷ ﻣﮔﯿﺮد؟ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺑ ﺧﺪا
ﭼﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﺪای زﻧﺪه را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺤﻘﯿﺮ و رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ؟«

۲۷

آن ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﻫﻤﺎن ﭘﺎداﺷ را ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ«.
۲۸ﭼﻮن اﻟﯿﺎب ،ﺑﺮادر ﺑﺰرگ او دﯾﺪ ﮐﻪ داود ﺑﺎ آن ﻣﺮدان ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ ،ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﮐﻨ؟ آن ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﭼﻪ ﮐﺴ ﮔﺬاﺷﺘ؟ ﻣﻦ ﺗﻮ آدم
ﻣﻀﺮ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪ دﻟﺖ را ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺟﻨ آﻣﺪه ای۲۹ «.داود
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮده ام؟ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺳﻮال ﮐﺮدم۳۰ «.اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و رو ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ
دﯾﺮی ﮐﺮده ﺳﻮال ﺧﻮد را ﺗﺮار ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻫﻤﺎن ﯾ ﺟﻮاب را ﺑﻪ او داد.
۳۱وﻗﺘ ﺳﺨﻨﺎن داود را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ۳۲ .داود
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎن ﺟﻤ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣ روم و ﺑﺎ آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻣ ﺟﻨﻢ«.
۳۳ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧ ﺣﺮﯾﻒ آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺷﻮی ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﯾ ﺟﻮان
ﺑ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘ و او از ﺟﻮاﻧ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺠﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ۳۴ «.اﻣﺎ داود در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻏﻼﻣﺖ ﭼﻮﭘﺎﻧ رﻣﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺪام ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﺮس
ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮه ای را از رﻣﻪ ﺑﺒﺮد۳۵ ،ﻣﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻪ و آﻧﺮا از دﻫﻦ ﺣﯿﻮان درﻧﺪه ﻧﺠﺎت
ﻣ دﻫﻢ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ از رﯾﺶ آن ﻣﮔﯿﺮم و آﻧﺮا ﻣﮐﺸﻢ۳۶ .ﻏﻼﻣﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﺮس
را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺑ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺧﺪای زﻧﺪه را رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن
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ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ۳۷ .ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺮا از ﭼﻨ و دﻧﺪان ﺷﯿﺮ و ﺧﺮس ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ،
از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﻢ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ «.ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺧﺪا
ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ۳۸ «.آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل داود را ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﻼﻫﺨﻮد ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺴﺮش و زره
ﭘﻠﯿﺖ دار ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﺮد.

۳۹

داود ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی زره ﺑﻪ ﻏﻼف ﮐﺮد و ﯾ دو ﺳﻪ ﻗﺪم

ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻌﺪ اﯾﺴﺘﺎد .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﻟﻬﺬا ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻫﯿ ﻋﺎدت ﻧﺪارم «.ﭘﺲ ﻫﻤﻪ
را از ﺗﻦ ﮐﺸﯿﺪ.

۴۰

ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻨ ﺗﺎ ﺳﻨ ِﻟﺸﻢ را ﻫﻢ از ﺟﻮی

ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻃﺒﺮاق ﭼﻮﭘﺎﻧ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺒﺎن او ﺑﻮد ،اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﻠﺨﻤﺎن ﺧﻮد را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻄﺮف رزﻣﻨﺪۀ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ.

داود ﺟﻠﯿﺎت را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﮐﻨﺪ
۴۱ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﻢ آﻣﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺳﭙﺮ ﺑﺮدارش ﭘﯿﺸﺘﺮ از او ﻣ رﻓﺖ ،ﺑﻪ داود ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ.
۴۲وﻗﺘ ﭼﺸﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺑﻪ داود اﻓﺘﺎد ،در ﻧﻈﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺣﻘﯿﺮ آﻣﺪ ،زﯾﺮا داود ﯾ ﺟﻮان
ﺧﻮش ﭼﻬﺮه و زﯾﺒﺎ رو ﺑﻮد۴۳ .او ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺳ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻣﻦ ﻣ آﺋ؟« و داود را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺧﻮد ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

۴۴

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ

ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و درﻧﺪﮔﺎن ﺻﺤﺮا ﺑﺪﻫﻢ«.
۴۵داود ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﻣ آﺋ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺤﻘﯿﺮش ﮐﺮدی ،ﻣ آﯾﻢ۴۶ .اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ
ﻣ ﺳﺎزد .ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣﮐﺸﻢ و ﺳﺮت را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﻣﮐﻨﻢ .ﻻش ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و
درﻧﺪﮔﺎن ﺻﺤﺮا ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﺋ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ۴۷ .و
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﻔﺮ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤ آﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻨ ،ﺟﻨ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺳﺎزد۴۸ «.وﻗﺘﯿﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ داود ﻧﺰدﯾ ﺷﻮد ،داود ﻓﻮراً ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺴﻮی او ﺷﺘﺎﻓﺖ۴۹ .دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻃﺒﺮاق ﮐﺮد و ﯾ ﺳﻨ را ﮔﺮﻓﺖ و در
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ﻓﻠﺨﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﯿﺸﺎﻧ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻨ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧ او ﻓﺮو رﻓﺖ ،اﻓﺘﺎد و
روﯾﺶ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺧﻮرد۵۰ .داود ﺑﺎ ﯾ ﻓﻠﺨﻤﺎن و ﯾ ﺳﻨ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ و در
ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﯿ ﺷﻤﺸﯿﺮی در دﺳﺖ او ﻧﺒﻮد ،او را ﮐﺸﺖ۵۱ .ﺑﻌﺪ داود رﻓﺖ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ اﯾﺴﺘﺎد ﺷﻤﺸﯿﺮ او را از ﻏﻼف ﮐﺸﯿﺪ و او را ﮐﺸﺖ و ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮد.
وﻗﺘ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮان ﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۵۲ .ﺑﻌﺪ ﻟﺸﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺖ و دروازه ﻫﺎی ﻋﻘﺮون
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .و ﺟﺎده اﯾﻪ ﺑﻄﺮف ﺷَﻌﺮِﯾﻢ و ﺟﺖ و ﻋﻘﺮون ﻣ رﻓﺖ ﭘﺮ از اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻮد.
۵۳

ﺳﭙﺲ دﺳﺖ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎراج اردوﮔﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.

۵۴

ﺑﻌﺪ داود ﺳﺮِ ﺑﺮﯾﺪۀ ﺟﻠﯿﺎت را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮد .اﻣﺎ اﺳﻠﺤﮥ او را در ﺧﯿﻤﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻧﻬﺪاﺷﺖ.

داود ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎﺋﻮل ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﺷﻮد
۵۵وﻗﺘﯿﻪ داود ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻣ رﻓﺖ ،ﺷﺎﺋﻮل از ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ،اَﺑﻨﯿﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﺟﻮان ﭘﺴﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟« اَﺑﻨﯿﺮ ﺟﻮاب داد» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﻢ۵۶ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اَﺑﻨﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺑﭙﺮس ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﭘﺴﺮ ﮐﯿﺴﺖ۵۷ «.ﭘﺲ از
آﻧﻪ داود ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ را ﮐﺸﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،اَﺑﻨﯿﺮ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﺎﺋﻮل آورد .ﺳﺮ آن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد۵۸ .ﺷﺎﺋﻮل از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ای ﺟﻮان ،ﭘﺪر ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟« داود
ﺟﻮاب داد» :ﭘﺪر ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺷﻤﺎ ،ﯾﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ«.

۱۸

۱در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ داود ﺣﺮف زد ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻋﻼﻗﮥ زﯾﺎدی ﺑﻪ

داود ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و او را ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ۲ .و ﺷﺎﺋﻮل داود را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﻧﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد۳ .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎ داود ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘ
ﺑﺴﺖ ،زﯾﺮا او را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ۴ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ردای ﺧﻮد را از ﺗﻦ
ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ داود داد و ﺣﺘ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﺎن و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ۵ .و داود در
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ﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ او ﻣ داد ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺷﺎﺋﻮل او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از
اﻓﺴﺮان ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮد و از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ داود ﺣﺴﺎدت ﻣ ورزد
۶

وﻗﺘﯿﻪ داود ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﮔﺸﺖ ،زﻧﻬﺎ از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺑﺎ ﺳﺎز و داﯾﺮه و دﯾﺮ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ رﻗﺺﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ﺳﺮود
۷

ﺧﻮﺷ ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ» :ﺷﺎﺋﻮل ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را و داود ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ
۸

اﺳﺖ «.ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﺳﺨﻨﺎن آن ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ داود
اﻋﺘﺒﺎر ده ﻫﺎ ﻫﺰار را داده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺰاران را .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧَﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ۹ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از ﻫﻤﺎن روز ﮐﯿﻨﮥ داود را ﺑﺪل ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪ.
۱۰

روز دﯾﺮ روح ﭘﻠﯿﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺋﻮل آﻣﺪ و او را در ﺧﺎﻧﻪ اش دﯾﻮاﻧﻪ

ﻣ ﺳﺎﺧﺖ .داود ﺑﺮای اﯾﻨﻪ او را آرام ﺳﺎزد ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨ ﻣ ﻧﻮاﺧﺖ۱۱ .اﻣﺎ
ﺷﺎﺋﻮل ﻧﯿﺰه ای را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺴﻮی داود ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ او را در دﯾﻮار ﻣﯿ ﮐﻨﺪ،
وﻟ داود دو ﺑﺎر ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
۱۲

ﺷﺎﺋﻮل از داود ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﺷﺎﺋﻮل ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد.

۱۳ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﺎﺋﻮل او را از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﻘﺮرش
ﮐﺮد .ﺑﺎ آﻧﻬﻢ داود در ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮد ۱۴و در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﺮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﻮد۱۵ .وﻗﺘ ﺷﺎﺋﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او را در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ دﯾﺪ ،زﯾﺎدﺗﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
۱۶اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا داود را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﮐﻤ و
راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻣﮐﺮد.

داود ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺷﺎﺋﻮل ازدواج ﻣﮐﻨﺪ
۱۷ﯾﺮوز ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ،ﻣﯿﺮاب را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ زن
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ﺗﻮ ﺷﻮد ،وﻟ ﺑﻪ ﯾ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻨﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﻻوراﻧﻪ ﺑﺠﻨ«.
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﺋﻮل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد او.
۱۸داود ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم و ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﻮم؟«

۱۹

اﻣﺎ وﻗﺘ داود آﻣﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺮاب ،دﺧﺘﺮ ﺷﺎﺋﻮل ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ

او را ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻋﺪرﺋﯿﻞ داده ﺑﻮد.
۲۰در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯿﺎل ،دﺧﺘﺮ دﯾﺮ ﺷﺎﺋﻮل ،ﻋﺎﺷﻖ داود ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ،
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ اش ﺑﻮد۲۱ .و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ داود
ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ و او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﺎﺋﻮل
ﺑﺎر دوم ﺑﻪ داود ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ داﻣﺎدش ﺑﺸﻮد.

۲۲

ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ

ﺧﺼﻮﺻ را ﺑﻪ داود ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داود ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه از ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر راﺿ اﺳﺖ و
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن او ﻫﻢ ﺗﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎدﺷﺎه را ﻗﺒﻮل ﮐﻨ و داﻣﺎد
او ﺑﺸﻮی۲۳ «.وﻗﺘ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎه ،ﭘﯿﺎم او را ﺑﻪ داود رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،داود ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎره و ﻣﺴﯿﻦ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋ آﻧﺮا دارم ﮐﻪ داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮم؟«
۲۴

ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻮاب داود را ﺑﻪ او دادﻧﺪ.

۲۵

ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ داود

ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ .در ﻋﻮض ﺑﺮای ﻣﻦ ﺻﺪ ﭘﻮﺳﺖ آﻟﮥ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را
ﺑﯿﺎور ﺗﺎ از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﺋﻮل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ داود ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ۲۶ .وﻗﺘ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،او اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ داﻣﺎد ﺷﺎه ﺑﺸﻮد .ﭘﺲ داود ﭘﯿﺶ از زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ۲۷ ،ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد رﻓﺖ و دو ﺻﺪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ را ﮐﺸﺖ و ﭘﻮﺳﺖ آﻟﮥ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺷﺎﻧﺮا ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﺎه داد ﺗﺎ ﺷﺮط او ﺑﻪ ﺟﺎ آورده ﺷﻮد
و ﺑﺤﯿﺚ داﻣﺎد ﺷﺎه ﻗﺒﻮل ﮔﺮدد .ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻢ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺎل را ﺑﻪ او داد۲۸ .آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ داود اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻫﻢ او را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارﻧﺪ۲۹ ،ﭘﺲ زﯾﺎدﺗﺮ از
ﭘﯿﺸﺘﺮ از داود ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ و دﺷﻤﻨ و ﻧﻔﺮت او ﺑﻪ داود روز ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ ﻣ ﺷﺪ.
۳۰ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﺳﭙﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﺮد ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داود در ﺷﺴﺖ آن ﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از
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دﯾﺮ اﻓﺴﺮان ﻧﻈﺎﻣ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻮد.

ﺷﺎﺋﻮل در ﺻﺪد ﻗﺘﻞ داود

۱۹

۱ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ داود را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ

ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭼﻮن داود را دوﺳﺖ داﺷﺖ۲ ،ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم ،ﺷﺎﺋﻮل ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ

ﺗﺮا دارد .ﭘﺲ ﺗﺎ ﺻﺒ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد ﺑﺎش .در ﺟﺎﺋ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮ و ﺧﻮد را ﻣﺨﻔ ﻧﺎﻫﺪار.
۳

ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺪرم در ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﺷﻮی ﻣ آﯾﻢ و در ﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ و از

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺬاﮐﺮۀ ﺧﻮد ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻮ اﻃﻼع ﻣ دﻫﻢ«.
۴ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد از داود ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ داود
ﺿﺮری ﻧﺮﺳﺎﻧ ،زﯾﺮا او ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺪام ﺑﺪی ﻧﺮده اﺳﺖ .رﻓﺘﺎر او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ
۵

ﻧﯿ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ او ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ را ﮐﺸﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔ ﻧﺼﯿﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮد .ﺧﻮدت آﻧﺮا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪی و ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪی .ﭘﺲ ﭼﺮا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮن ﯾ ﺑﯿﻨﺎه آﻟﻮده ﻣﮐﻨ و ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ داود را
ﺑ ﺳﺒﺐ ﺑﺸ؟« ۶ﺷﺎﺋﻮل ﺧﻮاﻫﺶ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ
داود را ﻧﺸﺪ۷ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن داود را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ؛ ﺳﭙﺲ او را
ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮد و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.
۸ﻃﻮﻟ ﻧﺸﯿﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺟﻨ ﺷﺮوع ﺷﺪ و داود ﺑﺎ ﯾ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ
داد و آن ﻫﺎ ﺑﺎ دادن ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﯿﻨ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۹ .ﺑﻌﺪ ﯾﺮوز ﺷﺎﺋﻮل در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻧﯿﺰۀ ﺧﻮد را در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮای ﭼﻨ داود ﮔﻮش ﻣ داد ﮐﻪ دﻓﻌﺘﺎً روح ﭘﻠﯿﺪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺋﻮل آﻣﺪ۱۰ .و ﺷﺎﺋﻮل ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ داود را ﺑﺎ ﻧﯿﺰۀ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻮار ﻣﯿ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮ داود از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﺋﻮل ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻧﯿﺰه ﺑﺪﯾﻮار ﻓﺮو رﻓﺖ .او از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮد و از
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
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۱۱در آﻧﺸﺐ ﺷﺎﺋﻮل ﯾ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ داود ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻓﺮدای آن وﻗﺘﯿﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،او را ﺑﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯿﺎل ،زن داود از ﺧﻄﺮﯾﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺑﻮد ،ﺑﺎﺧﺒﺮش ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮ ،ورﻧﻪ ﻓﺮدا زﻧﺪه
ﻧﺨﻮاﻫ ﺑﻮد.

۱۲

ﻣﯿﺎل داود را از راه ﮐﻠﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺮد و داود از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺨﺖ.

۱۳

ﺑﻌﺪ

ﻣﯿﺎل ﯾ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﮔﺮﻓﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﺎﻟﺸ از ﻣﻮی ﺑﺰ زﯾﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و
۱۴

آﻧﺮا ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻓ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
داود ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ.

وﻗﺘ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺷﺎﺋﻮل آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﯿﺎل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

۱۵

ﺷﺎﺋﻮل ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :او را در ﺑﺴﺘﺮش ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ

ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻢ«.

۱۶

وﻗﺘ آن ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ای در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار دارد و

ﺑﺎﻟﺸ زﯾﺮ ﺳﺮ آن ﺑﻮد۱۷ .ﺷﺎﺋﻮل از ﻣﯿﺎل ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی و دﺷﻤﻦ ﻣﺮا
ﮔﺬاﺷﺘ ﮐﻪ ﺑﺮود و ﻓﺮار ﮐﻨﺪ؟« ﻣﯿﺎل ﺟﻮاب داد» :او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺬار ﮐﻪ
ﻓﺮار ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺗﺮا ﻣﮐﺸﻢ«.
۱۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،داود ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در راﻣﻪ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ داود را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﯾﻮت ﺑﺮد ﺗﺎ در
آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ۱۹ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ داود در ﻧﺎﯾﻮت اﺳﺖ ۲۰ﺑﺎز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ او را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻧﺒﯿﺎء را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺒﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در رأس آن ﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .آﻧﺎه روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
ﺷﺎﺋﻮل آﻣﺪ و آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ۲۱ .ﭼﻮن ﺷﺎﺋﻮل از واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﯾ
ﺗﻌﺪاد دﯾﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
ﺑﺮای آﻧﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺗّﻔﺎق اﻓﺘﺎد. ۲۲ﺳﭙﺲ ﺧﻮدش ﺑﻄﺮف راﻣﻪ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد .وﻗﺘ ﺑﻪ ﭼﺎه
ﺑﺰرﮔ در ﺳﯿﺨﻮه رﺳﯿﺪ ،از ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ و داود ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟« ﯾﻨﻔﺮ ﺟﻮاب
داد» :آن ﻫﺎ در ﻧﺎﯾﻮت راﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۳ «.در راه ﻧﺎﯾﻮت روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻫﻢ آﻣﺪ و او ﻫﻢ
در ﺣﺎﻟﯿﻪ در راه ﺧﻮد روان ﺑﻮد ،ﻧﺒﻮت ﻣﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﯾﻮت راﻣﻪ رﺳﯿﺪ۲۴ .او ﻫﻢ
ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را از ﺗﻦ ﮐﺸﯿﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﮐﺮد .و ﺗﻤﺎم روز و ﺷﺐ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺑﺮﻫﻨﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﮥ اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ؟«

۴۵ / ۶۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن

۲۰

۱

ﺑﻌﺪ داود از ﻧﺎﯾﻮت راﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮده ام؟ ﻗﺼﻮر ﻣﻦ
۲

ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﭘﯿﺶ ﭘﺪرت ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮا دارد؟« ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪا ﻧﻨﺪ! ﮐﺴ ﺗﺮا ﻧﻤﮐﺸﺪ .ﭘﺪرم ﻫﯿ ﮐﺎر ﺟﺰﺋ ﯾﺎ ﻣﻬﻢ را ﺑﺪون ﺻﻼح و ﻣﺸﻮرۀ ﻣﻦ
ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻣﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد۳ «.داود ﺟﻮاب
داد» :ﭘﺪرت ﺧﻮب ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻧﺨﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻏﻤﯿﻦ ﺷﻮی .ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺴﺮ ﺗﻮ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ از
۴

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻗﺪم ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن از داود ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ
۵

ﺑﻨﻢ؟« داود ﺟﻮاب داد» :ﻓﺮدا ﻣﻬﺘﺎب ﻧﻮ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺪرت ﯾﺠﺎ ﻏﺬا
ﺻﺮف ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺮدا ﻣ روم و در ﻣﺰرﻋﻪ ای ﭘﻨﻬﺎن ﻣ ﺷﻮم .و ﺗﺎ ﺷﺎم روز ﺳﻮم در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﻢ۶ .اﮔﺮ ﭘﺪرت دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن ﻣﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﺮوم و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ۷ .اﮔﺮ ﺑﻮﯾﺪ» :ﺧﻮب« آﻧﻮﻗﺖ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ ،آﻧﺎه ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺣﺘﻤ اﺳﺖ۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
از روی ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﻧﻤﺎﺋ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﻗﻮل دوﺳﺘ ﺑﻬﻢ داده اﯾﻢ .و اﮔﺮ ﺧﻄﺎﺋ از ﻣﻦ
ﺳﺮزده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدت ﻣﺮا ﺑﺶ ،اﻣﺎ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﭘﺪرت ﻧﺒﺮ۹ «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎور ﻧﻤﯿﻨﻢ!
اﮔﺮ ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ دارد ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﮔﻔﺘﻢ؟« ۱۰داود ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻄﻮر ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺪرت ﺑﺎﻻی ﻣﻦ ﻗﻬﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧ؟« ۱۱ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮوﯾﻢ «.و ﻫﺮ دو ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
۱۲ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدا
ﯾﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا ،ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرم درﺑﺎرۀ ﺗﻮ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻢ و ﻓﻮراً ﺑﻪ ﺗﻮ اﻃﻼع ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ او در
ﻣﻮرد ﺗﻮ ﭼﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﻨﺪ۱۳ .اﮔﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﻬﺮ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﺮا دارد ،ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم
ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧ ﺑﺴﻼﻣﺘ ﻓﺮار ﮐﻨ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎر و ﻧﻬﺒﺎن
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ از ﭘﺪرم ﺑﻮده اﺳﺖ! ۱۴‐۱۵و ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ
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دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﮐﺮد ،دوﺳﺘ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺧﺪاوﻧﺪی را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫ۱۶ «.ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان داود ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ و داود ﻗﺴﻢ
ﺳﺨﺖ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻨﻨﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺎد ﺑﺮ آن ﻫﺎ۱۷ .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن دوﺑﺎره داود
را ﻗﺴﻢ داد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺘ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺷﺖ ،زﯾﺮا داود را ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد
دوﺳﺖ ﻣ داﺷﺖ.
۱۸ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﻣﻬﺘﺎب ﻧﻮ ﻣ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺮ دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻧﺒﺎﺷ ﺟﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۹ .و ﺗﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻫﻤ از ﻏﯿﺒﺖ ﺗﻮ آﮔﺎه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و دﻟﯿﻞ آﻧﺮا ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺨﻔﮔﺎه ﺧﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻮدۀ ﺳﻨ ﺑﻤﺎن.

۲۰

ﻃﺮف ﻃﻮری ﭘﺮﺗﺎب ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺪﻓ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام.

ﻣﻦ ﻣ آﯾﻢ و ﺳﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ آن
۲۱

آﻧﺎه ﯾﻨﻔﺮ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ

ﮐﻪ ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﻢ» :ﺗﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺗﻮ اﻧﺪ ،ﺑﺮو آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺎور«.
ﭘﺲ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﯿﺮﯾﺖ اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻫﯿ ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.

۲۲

و

اﮔﺮ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﻢ» :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮو ،ﺗﯿﺮﻫﺎ در آن ﻃﺮف ﺗﻮ اﻧﺪ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻮراً از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوی ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺗﺮا ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ۲۳ .و از ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
۲۴

ﭘﺲ داود ﺧﻮد را در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و وﻗﺘﯿﻪ ﻣﻬﺘﺎب ﻧﻮ ﺷﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺻﺮف

ﻏﺬا آﻣﺎده ﺷﺪ ۲۵و ﻗﺮار ﻋﺎدت ﺑﺠﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﻧﺸﺴﺖ .ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ او
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اَﺑﻨﯿﺮ ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺎﺋﻮل ﻧﺸﺴﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎی داود ﺧﺎﻟ ﺑﻮد۲۶ .ﺷﺎﺋﻮل در آﻧﺮوز
ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺖ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﺮای داود رﺧﺪاده اﺳﺖ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎک ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻠ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ۲۷ .اﻣﺎ ﻓﺮدای آن،
ﯾﻌﻨ در روز دوم ﻣﺎه ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺎی داود ﺧﺎﻟ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل از ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﭘﺴﺮ ﯾﺴ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا ﻧﻤ آﯾﺪ؟ ﻧﻪ دﯾﺮوز اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد و ﻧﻪ اﻣﺮوز«.
۲۸ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺟﻮاب داد» :داود ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر زاری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ
ﺑﺮود؛ ۲۹او از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺮوم ،زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ و ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﮔﺮ ﺑﻤﻦ ﻟﻄﻒ داری ﺑﺬار ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺑﺮادراﻧﻢ را ﺑﺒﯿﻨﻢ «.ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎن ﺧﻮردن ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد«.
۳۰

آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﻧﺎﺧﻠﻒ! ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﯾﺴ را ﺑﺮای

اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را رﺳﻮا ﮐﻨ و ﻣﺎدرت را ﺑ آﺑﺮو.

۳۱

و ﺗﺎ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺴ ﺑﺮوی

زﻣﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻧﻤ رﺳ .ﭘﺲ ﺑﺮو و او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور و او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد۳۲ «.و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن از ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﮔﻨﺎه او ﭼﯿﺴﺖ؟«
۳۳آﻧﻮﻗﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﻧﯿﺰه ای را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻘﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ او ﺑﻄﺮف او اﻧﺪاﺧﺖ .ﭼﻮن
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش دﺳﺖ از ﮐﺸﺘﻦ داود ﻧﻤﮐﺸﺪ،

۳۴

ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و از ﺳﺮ

دﺳﺘﺮﺧﻮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در روز دوم ﻣﺎه ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ داود ﺧﯿﻠ ﻏﻤﯿﻦ
ﺑﻮد و ﭘﺪرش ﻫﻢ او را ﺧﺠﺎﻟﺖ داده ﺑﻮد.
۳۵ﺻﺒ روز دﯾﺮ ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎ ﯾ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺑﻪ وﻋﺪهﮔﺎه ﺧﻮد ،در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﯿﺶ داود
رﻓﺖ۳۶ .ﺑﻪ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺗﯿﺮی را ﮐﻪ ﻣ زﻧﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ «.آن ﺟﻮان در ﺣﺎﻟﯿﻪ
ﻣ دوﯾﺪ ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺗﯿﺮ را ﻃﻮری ﻣ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ از او دورﺗﺮ ﻣ اﻓﺘﺎد۳۷ .وﻗﺘ آن ﺟﻮان ﺑﻪ
ﺟﺎﺋ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺧﻮرده ﺑﻮد،

۳۸

ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺻﺪا ﮐﺮد» :زود ﺷﻮ.

ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ .اﯾﺴﺘﺎد ﻧﺸﻮ «.ﺟﻮان ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ﺧﻮد آﻣﺪ.

۳۹

اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ آن

ﺟﻮان ﻣﻘﺼﺪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و داود ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ۴۰ .ﺑﻌﺪ
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﺳﻠﺤﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺟﻮان داد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮد.
۴۱ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ آن ﺟﻮان از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ ،داود از ﮐﻨﺎر ﺗﻮدۀ ﺳﻨ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ روی ﺑﺨﺎک
اﻓﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮد .آﻧﺪو ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﯾﺠﺎ ﺑﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .و ﻏﻢ و
ﻏﺼﮥ داود زﯾﺎدﺗﺮ از ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻮد۴۲ .ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﯿﺮ ﺑﺮوی .ﻣﺎ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﯾﻢ و ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺧﻮد را و اوﻻدۀ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺳﭙﺮده اﯾﻢ«.
ﺑﻌﺪ ﻫﺮدو از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
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داود از دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ

۲۱

۱

داود ﺑﻪ ﻧﻮب ﭘﯿﺶ اَﺧﯿﻤﻠَ رﻓﺖ .وﻗﺘ اَﺧﯿﻤﻠَ او را دﯾﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
۲

»ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺪی و ﮐﺴ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟« داود ﺑﻪ اَﺧﯿﻤﻠَ ﮐﺎﻫﻦ ﺟﻮاب داد:
»ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا ﺑﺮای ﯾ ﮐﺎر ﺧﺼﻮﺻ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ آن
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺴ ﻧﻮﯾﻢ .و ﮐﺴ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ام .و ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ
در ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ۳ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی داری ﺑﯿﺎور ﮐﻪ ﺑﺨﻮرم .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨ ﺗﺎ ﻧﺎن و
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﮐﻪ داری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه۴ «.ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻧﺎن دﯾﺮی ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﻧﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﻮ و ﻣﺮداﻧﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ؛ ﺑﺸﺮﻃﯿﻪ ﻣﺮداﻧﺖ
۵

ﺑﺎ زﻧ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ «.داود ﺟﻮاب داد» :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش .ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ زﻧ ﻧﺰدﯾ ﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﯿﻪ ﻣﺮدان ﻣﻦ
در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﺎدی ﭘﺎک ﺑﻮده اﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺎﮐﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ۶ «.ﭼﻮن ﻧﺎن
ﻋﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ،ﮐﺎﻫﻦ از ﻧﺎن ﻣﻘﺪس ،ﯾﻌﻨ از ﻧﺎﻧﯿﻪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻪ او داد .آن ﻧﺎن در ﻫﻤﺎن روز ﺗﺎزه و ﮔﺮم از ﺗﻨﻮر ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﺎن ﺑﺎﺳ در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد.
۷در ﻫﻤﺎن روز ﺗﺼﺎدﻓﺎً ﯾ از ﮔﻤﺎﺷﺘﺎن ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻃﻬﺎرت در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺎم او دواغ ادوﻣ ﺑﻮد و ﺳﺮﮐﺮدﮔ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
۸داود از اَﺧﯿﻤﻠَ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰه ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮی داری؟ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ اﯾﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾ اﻣﺮ ﻓﻮری و ﺿﺮوری ﺑﻮد وﻗﺖ آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ اﺳﻠﺤﻪ ای ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎورم۹ «.ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻠﯿﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﮐﻪ ﺗﻮ او را در درۀ اﯾﻼ ﮐﺸﺘ ،در
ﭘﺎرﭼﻪ ای ﭘﯿﭽﯿﺪه و در اﻟﻤﺎری ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺮار دارد .اﮔﺮ آن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺪردت ﻣ ﺧﻮرد،
ﺑﺮو آﻧﺮا ﺑﯿﺮ ،زﯾﺮا ﻣﻦ اﺳﻠﺤﮥ دﯾﺮی ﻧﺪارم «.داود ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ؛ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪه«.
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۱۰داود ﻫﻤﺎن روز از آﻧﺠﺎ ﻫﻢ از ﺗﺮس ﺷﺎﺋﻮل ﻓﺮار ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ اَﺧﯿﺶ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺖ رﻓﺖ.
۱۱ﺧﺎدﻣﺎن اَﺧﯿﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮرش ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ
اﻓﺘﺨﺎر او ﺳﺎز و رﻗﺺ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ :ﺷﺎﺋﻮل ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
داود ده ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را؟«
۱۲وﻗﺘ داود ﺳﺨﻨﺎن آن ﻫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،از اَﺧﯿﺶ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪ۱۳ .ﭘﺲ دﻓﻌﺘﺎً
وﺿ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮاﻧ زد .ﺑﻪ دروازه ﻫﺎ ﺧﻂ ﻣﮐﺸﯿﺪ و آب دﻫﻨﺶ
از رﯾﺸﺶ ﻣ ﭼﯿﺪ۱۴ .آﻧﺎه اَﺧﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا او را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آوردﯾﺪ؟

۱۵

دﯾﻮاﻧﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻫﻢ آوردﯾﺪ ﮐﻪ

ﺑﺮای ﻣﻦ دﯾﻮاﻧ ﮐﻨﺪ؟ و ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮم؟«

ﻗﺘﻞ ﮐﺎﻫﻨﺎن

۲۲

۱

داود از آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻓﺮار ﮐﺮد و در ﻣﻐﺎرۀ ﻋﺪوﻻم ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .وﻗﺘ ﺑﺮادران و دﯾﺮ

اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرش ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺪﯾﺪن او رﻓﺘﻨﺪ۲ .ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺗﻨﺪﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از ﻗﺮﺿﺪاری ﺷﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﯿﻪ از زﻧﺪﮔ
ﻧﺎراﺿ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤ ﺑﺪور او ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ .و داود ﺳﺮﮐﺮده و راﻫﻨﻤﺎی آن ﻫﺎ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﻣﺮدﻣﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۳ﺑﻌﺪ داود از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﮥ ﻣﻮآب رﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر
و ﻣﺎدرم اﺟﺎزه ﺑﺪﻫ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﺪ«.
۴ﭘﺲ او ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﺮد و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯿﻪ داود در ﭘﻨﺎﻫﺎه
ﺑﻮد ،آن ﻫﺎ ﻧﺰد او ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۵ .ﯾﺮوز ﺟﺎد ﻧﺒ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :از ﭘﻨﺎﻫﺎﻫﺖ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا ﺑﺮو «.ﭘﺲ داود آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻨﻞ ﺣﺎرث رﻓﺖ.
۶ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ داود ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺷﺎﺋﻮل در آن وﻗﺖ در ﺟِﺒﻌﻪ
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ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ای زﯾﺮ ﯾ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﯿﺰه در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻨﺶ ﺑﺪور او
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۷ .‐۸ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺪور او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ،
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! آﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺴ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪۀ زﻣﯿﻦ و ﺑﺎغ اﻧﻮر و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻈﺎﻣ را داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ؟ وﻗﺘ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺴ ﻣﺘﻔﻖ ﺷﺪ ،ﮐﺴ
ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع ﻧﺪاد .دل ﻫﯿ ﮐﺲ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ ﻧﺴﻮﺧﺖ و ﻫﯿﭽﺪام ﺗﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد
۹

ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﻧﻮﮐﺮ ﺧﻮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﮐﺮد «.دواغ ادوﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎﺋﻮل
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﺴ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮب ،ﭘﯿﺶ اَﺧﯿﻤﻠَ ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﺘُﻮب
آﻣﺪ.

۱۰

و اَﺧﯿﻤﻠَ درﺑﺎرۀ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او آذوﻗﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻠﯿﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ را داد«.
۱۱

ﺷﺎﺋﻮل ﻓﻮراً اَﺧﯿﻤﻠَ ﮐﺎﻫﻦ ،ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﺘُﻮب را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرش ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻧﻮب

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ.

۱۲

ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻨﻮ ،ای اَﺧﯿﻤﻠَ ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﺘُﻮب!« او

ﺟﻮاب داد» :ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ آﻗﺎ ،ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ۱۳ «.ﺷﺎﺋﻮل از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﺗﻮ و
ﭘﺴﺮ ﯾﺴ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻮ ﺑﻪ او آذوﻗﻪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ دادی و از ﻃﺮف او ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮا
ﺑﺸﺪ؟« ۱۴اَﺧﯿﻤﻠَ در ﺟﻮاب ﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :در ﺑﯿﻦ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﺜﻞ داود وﻓﺎدار
و ﺻﺎدق اﺳﺖ؟ ﺑﺮﻋﻼوه او داﻣﺎد ﺷﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎرد ﺳﻠﻄﻨﺘ و ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺮﻣ
در ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘ اﺳﺖ! ۱۵و اﯾﻦ ،ﺑﺎر اول ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ او ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره
ﮐﺮدم! ﺧﺪا ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺧﯿﺎل ﺑﺪی درﺑﺎرۀ ﭘﺎدﺷﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ
را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزد .ﻣﻦ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﯿ ﭼﯿﺰی ﻧﻤداﻧﻢ۱۶ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»اَﺧﯿﻤﻠَ ،ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﺳﺰاوار ﻣﺮدن ﻫﺴﺘﯿﺪ۱۷ «.آﻧﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺪور او
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ داود ﻫﻤﺪﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ داود از ﻣﻦ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ ،وﻟ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع ﻧﺪادﻧﺪ!«
اﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﮐﻨﻨﺪ۱۸ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
دواغ ادوﻣ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺮو آن ﻫﺎ را ﺑﺶ «.دواغ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺸﺖ.
ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻫﻨ در ﺑﺮ داﺷﺘﻨﺪ۱۹ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻮب ﮐﻪ ﺷﻬﺮ
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ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻮد ،رﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن را از ﻣﺮد و زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻃﻔﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺖ .ﺣﺘ ﮔﺎو ،ﺧﺮ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺎﻧﺮا ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺖ.
۲۰

اﻣﺎ ﯾ از ﭘﺴﺮان اَﺧﯿﻤﻠَ ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﺘُﻮب ﮐﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﻧﺎم داﺷﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ و

ﭘﯿﺶ داود رﻓﺖ.

۲۱

و ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺸﺖ.

۲۲

داود ﺑﻪ

اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮔﻔﺖ» :در ﻫﻤﺎن روزﯾﻪ دواغ ادوﻣ را در ﻧﻮب دﯾﺪم ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل
ﺧﺒﺮ ﻣ دﻫﺪ .و ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﻫﺴﺘﻢ۲۳ .ﺗﻮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻤﺎن
و ﻧﺘﺮس .ﻫﺮﮐﺴﯿﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮا ﻫﻢ دارد .ﻟﻬﺬا ﺑﻮدن ﺗﻮ
ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد«.

ﻧﺠﺎت ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﻌﯿﻠﻪ

۲۳

۱

ﯾﺮوز ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗَﻌﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﭼﻮر و
۲

ﭼﭙﺎول ﺧﺮﻣﻨﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﯿﺨﻮاﻫ ﺑﺮوم و ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻢ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠ ،ﺑﺮو آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪه و ﻗﻌﯿﻠﻪ را آزاد ﮐﻦ«.
۳اﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن داود ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﯾﻬﻮدﺑﻪ در ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺠﻨﯿﻢ؟« ۴آﻧﺎه داود دوﺑﺎره از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺑﺮو .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫ۵ «.ﭘﺲ داود و ﻣﺮدان او ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﯿﻦ ﺟﺎﻧ ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ آن ﻫﺎ را ﺗﺎراج ﮐﺮده ﺑﺎ ﺧﻮد
آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،داود ﻣﺮدم ﻗﻌﯿﻠﻪ را ﻧﺠﺎت داد.
۶وﻗﺘﯿﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ،ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﻤﻠَ ﭘﯿﺶ داود ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد ،اﯾﻔﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد۷ .ﮐﺴ
ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ﺷﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ داد ،زﯾﺮا ﺑﺎ آﻣﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﻬﺎر دﯾﻮار اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﺑﺪام
اﻧﺪاﺧﺖ۸ «.ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﻟﺸﺮﮐﺸ ﮐﻨﻨﺪ و داود و
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ﻫﻤﺮاﻫﺎن او را دﺳﺘﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۹ .داود داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﻧﻘﺸﮥ ﺷﯿﻄﺎﻧ ﺑﺮای او ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻔﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور۱۰ «.آﻧﺎه داود دﻋﺎ ﮐﺮده
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺪه ات ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺧﯿﺎل دارد ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ.

۱۱

آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻗﻌﯿﻠﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ

ﻗﺮارﯾﻪ ﺑﻨﺪه ات ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣ آﯾﺪ؟ ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ﺗﻮ
ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ات را از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه ﺳﺎزی «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠ ،او اﯾﻨﺠﺎ
ﻣ آﯾﺪ«.

۱۲

داود ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻗﻌﯿﻠﻪ ﻣﺮا و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﺗﺴﻠﯿﻢ

ﻣﮐﻨﻨﺪ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ﻣﮐﻨﻨﺪ«.

۱۳

آﻧﺎه داود ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد

ﺷﺎن در ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد از ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺷﺎﺋﻮل
ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ داود ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ،از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ.

داود در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
۱۴در وﻗﺘﯿﻪ داود در اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﺎت زﯾﻒ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ،ﺷﺎﺋﻮل
ﻫﻤﻪ روزه در ﺟﺴﺘﺠﻮی او ﺑﻮد ،وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ داود ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﯿﻔﺘﺪ.
۱۵داود ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ او آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ .داود در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﯾﻒ
در ﺟﻨﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد۱۶ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮای دﯾﺪن او در آﻧﺠﺎ رﻓﺖ
و او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ۱۷ .و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻧﺘﺮس! زﯾﺮا ﭘﺪرم،
ﺷﺎﺋﻮل ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮا ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ رﺳ و ﻣﻦ ﺷﺨﺺ دوم
در درﺑﺎر ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮم .ﭘﺪرم ﻫﻢ اﯾﻨﺮا ﻣ داﻧﺪ۱۸ «.ﺑﻌﺪ آﻧﺪو ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘ ﺧﻮد را ﺗﺎزه
ﮐﺮدﻧﺪ و داود در ﺟﻨﻞ ﻣﺎﻧﺪ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۱۹در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺮدم زﯾﻒ ﭘﯿﺶ ﺷﺎﺋﻮل در ﺟِﺒﻌﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ داود
در ﮐﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .او در اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت ﺟﻨﻞ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺣﺨﯿﻠﻪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد.
۲۰ﭘﺲ ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺎ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ
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ﺗﺎ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﮥ ﺗﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮد۲۱ «.ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮز ﻫﺴﺘﯿﺪ۲۲ .ﺑﺮوﯾﺪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم و
ﭘﻨﺎﻫﺎه دﻗﯿﻖ او را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ او را دﯾﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ
ﯾ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﻠﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ.

۲۳

وﻗﺘ ﻣﺨﻔﮔﺎه او را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع

ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣ روم و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ او را
ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻢ«.

۲۴

آﻧﺎه ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

در اﯾﻦ وﻗﺖ داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻮن واﻗ در ﻋﺮﺑﻪ در ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۵

ﺷﺎﺋﻮل و ﻣﺮدان او ﺑﻪ ﺳﺮاغ او رﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘ داود از آﻣﺪن ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ زﯾﻒ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،او و

ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻮن در ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮا دورﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﺋﻮل در ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺑﻮد.
۲۶

ﺣﺎﻻ ﺷﺎﺋﻮل در ﯾ ﻃﺮف ﮐﻮه ﺑﻮد و داود در ﻃﺮف دﯾﺮ آن .ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ داود و

ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎﺋﻮل دورﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺎﺋﻮل و ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی
آن ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۲۷ .در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ ﻗﺎﺻﺪی آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﻓﻮراً ﺑﺮو ﮐﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﻠﻪ آورده اﻧﺪ۲۸ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﺎﺋﻮل دﺳﺖ از ﺗﻌﻘﯿﺐ داود ﮐﺸﯿﺪ و
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ رﻓﺖ .ﺑﯿﺎد ﺑﻮد آﻧﺮوز آﻧﺠﺎ را »ﺻﺨﺮۀ ﻓﺮار« ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۲۹ .و داود
از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و در اﺳﺘﺤﺎﻣﺎت ﻋﯿﻦ ﺟﺪی ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد.

داود از ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎﺋﻮل ﭼﺸﻢ ﻣ ﭘﻮﺷﺪ

۲۴

۱وﻗﺘ ﺷﺎﺋﻮل از ﺟﻨ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ داود در

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﯿﻦ ﺟﺪی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۲ .ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ ﯾ ﺳﭙﺎه ﺧﺎص ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ

داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ در ﺑﯿﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و ﺑﺰﻫﺎی ﮐﻮﻫ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺖ۳ .در ﺳﺮ راه ﺧﻮد
در ﮐﻨﺎر ﺳﺮک ،ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻫﺎﺋ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻣﻐﺎره ای ﺑﻮد .ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮای ﻗﻀﺎی
ﺣﺎﺟﺖ در آن ﻣﻐﺎره رﻓﺖ .از ﻗﻀﺎ داود و ﻣﺮدان او ﻫﻢ در درون آن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
۴ﻫﻤﺮاﻫﺎن داود ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ دﺷﻤﻨﺖ را
ﺑﺪﺳﺘﺖ ﻣ ﺳﭙﺎرم و ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ دﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻦ!« آﻧﺎه داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
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آﻫﺴﺘﻪ رﻓﺖ و داﻣﻦ ردای ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﺮﯾﺪ۵ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً وﺟﺪاﻧﺶ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا داﻣﻦ
ردای ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﺮﯾﺪ۶ .و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﺮدم ،زﯾﺮا ﮔﻨﺎه
ﺑﺰرﮔ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ ﮐﺮدم۷ «.و ﺳﺨﻨﺎن
داود ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺿﺮری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺋﻮل
از ﻣﻐﺎره ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺖ.
۸داود ﻫﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از ﻣﻐﺎره ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﺎﺋﻮل ﺻﺪا ﮐﺮد» :آﻗﺎی ﻣﻦ،
ای ﭘﺎدﺷﺎه!« وﻗﺘﯿﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺎه ﮐﺮد ،داود ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد ۹و ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل
ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﮔﻮش ﻣ دﻫ؟
۱۰

اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪی ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻣﻐﺎره ﺗﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ

داد و ﺣﺘ ﺑﻌﻀ از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﺸﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﺮدم و
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ۱۱ .ﺑﺒﯿﻦ آﻗﺎی ﻋﺰﯾﺰم ،ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﯾ ﭘﺎرﭼﮥ ردای ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ از
داﻣﻦ آن ﺑﺮﯾﺪم ،وﻟ ﺗﺮا ﻧﺸﺘﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧ و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﻣﻦ ﻫﯿ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺮده ام ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ
ﺑﻮده ای۱۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻗﺎﺿ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺑﯿﺮد .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﮐﺎری ﻧﺪارم۱۳ .ﻣﺜَﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎر ﺑﺪ از ﻣﺮدم ﺑﺪ ﺳﺮ ﻣ زﻧﺪ «.ﺑﺎوﺟﻮد ﺑﺪی ﻫﺎﺋ
ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮده ای ،ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪی ﮐﻨﻢ۱۴ .و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻪ ﮐﺴ
را ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﺪ؟ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺴﯿﻪ ﻣﺜﻞ ﯾ ﺳ ﻣﺮده و ﯾﺎ ﯾ ﮐﯿ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ؟
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ داور ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و دﻋﻮای ﻣﺎ را ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮا از ﺷﺮ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ«.
۱۶وﻗﺘ داود ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :داود ﻓﺮزﻧﺪم ،اﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘ؟«
آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد ۱۷و ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻬﺘﺮی
ﻫﺴﺘ .ﺗﻮ ﺑﺪی ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮﺑ ﺟﻮاب دادی۱۸ .ﺑﻠ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ اﺣﺴﺎن
ﺑﺰرﮔ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮدی .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﭙﺮد ،وﻟ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻧﺸﺘ۱۹ .اﯾﻦ ﺗﻮ
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ﺑﻮدی ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﺗﻮ او را ﮔﺬاﺷﺘ ﮐﻪ ﺑ ﺧﻄﺮ ﭘ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮود.
ﭘﺲ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺣﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮدی ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺮ
ﺑﺪﻫﺪ۲۰ .ﺣﺎﻻ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣ رﺳ و ﺑﻨﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ
۲۱

ﭘﺲ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ام را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮی و ﻧﺎم ﻣﺮا

ﺗﻮ اﺳﺖ.

از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرم ﻣﺤﻮ ﻧﻨ«.

۲۲

داود ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و وﻋﺪه داد .ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد

رﻓﺖ و داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻐﺎره ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

وﻓﺎت ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ

۲۵

۱

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ درﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺟﻤ

ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ او را در آرﻣﺎه آﺑﺎﺋ اش ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.

داود و زن ﻧﺎﺑﺎل
ﺑﻌﺪ داود ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎران رﻓﺖ۲ .ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی در ﻣﻌﻮن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ دارای
اﻣﻼﮐ در ﮐَﺮﻣﻞ ﺑﻮد .او ﺳﻪ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﯾ ﻫﺰار ﺑﺰ داﺷﺖ و در وﻗﺖ ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨ در
ﮐَﺮﻣﻞ ﺑﻮد۳ .ﻧﺎم او ﻧﺎﺑﺎل ﺑﻮد زﻧﺶ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾ زن ﻓﺎﺿﻞ و از زﯾﺒﺎﺋ
ﮐﺎﻣﻠ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،وﻟ ﻧﺎﺑﺎل ﯾ ﻣﺮد ﺳﻨﺪل و ﺑﺪﺧﻮ و از ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻮد۴ .در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎل ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻣ ﭼﯿﻨﺪ۵ .ﭘﺲ داود ده ﻧﻔﺮ از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐَﺮﻣﻞ ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎد ۶و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و
ﺑﻮﺋﯿﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘ ات را ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان و داراﺋ ات ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﺪﻫﺪ۷ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨ آﻣﺪه ای .وﻗﺘﯿﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ آزاری ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﻪ در ﮐَﺮﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺷﺎن ﮔﻢ ﻧﺸﺪ۸ .از
ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ ﺑﭙﺮس و آن ﻫﺎ ﺣﺮف ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ آرزو ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﻦ
اﺣﺴﺎن ﮐﻨ ،زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾ روز ﺧﻮش و ﻓﺮﺧﻨﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ داده
ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺘﺎرت ،داود ﺑﺪه«.

۵۶ / ۶۸
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۹ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن داود رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎم او را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎل رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۱۰ .ﻧﺎﺑﺎل ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»داود ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺴﺮ ﯾﺴ ﭼﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ؟ ﺣﺎﻻ وﻗﺘ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﮐﺮﻫﺎ
ﺑﺎدارﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۱ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎن و آب و ﮔﻮﺷﺖ را از
ﻣﺰدوراﻧ ﮐﻪ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻢ را ﻣ ﭼﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺮم و ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯿﻪ ﻧﻤ داﻧﻢ از ﮐﺠﺎ
آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺪﻫﻢ؟«

۱۲

ﻗﺎﺻﺪان داود ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎل ﭼﻪ ﮔﻔﺖ.

۱۳

آﻧﺎه داود ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮥ ﺗﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ «.ﻫﻤ

ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل داود رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دو ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن
ﺑﺮای ﭘﻬﺮه داری ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
۱۴

ﯾ از ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻧﺎﺑﺎل ﺑﻪ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :داود ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ

ﺳﻼم او را ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ ﺑﻮﯾﺪ اﻣﺎ او آن ﻫﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮد.

۱۵

در ﺣﺎﻟﯿﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺑ

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﯾﺠﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺿﺮری ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ و ﭼﯿﺰی از ﻣﺎ ﮔﻢ
ﻧﺸﺪ۱۶ .روز و ﺷﺐ ﻣﺜﻞ دﯾﻮاری از ﻣﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﯾ ﻓﺮی ﺑﻨ ،ورﻧﻪ ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻗﺎی ﻣﺎ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان او
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .و آﻗﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺧﻮدﺧﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ﮐﻠﻤﻪ ای ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ«.
۱۸آﻧﺎه اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﻓﻮراً ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ دو ﺻﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ،دو ﻣﺸ ﺷﺮاب ،ﭘﻨ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭘﺨﺘﻪ ،ﭘﻨ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻏﻠﮥ ﺑﺮﯾﺎن ،ﯾﺼﺪ ﮐﯿ ﮐﺸﻤﺸ و دو ﺻﺪ ﮐﯿ اﻧﺠﯿﺮ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﺮ ﺧﺮﻫﺎ ﺑﺎر
ﮐﺮد ۱۹و ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺎن ﻣ آﯾﻢ «.او در
اﯾﻨﺒﺎره ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺖ۲۰ .اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺳﻮار ﺑﻮد و از ﺗﭙﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣ ﺷﺪ ،داود را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣ آﯾﺪ و ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ
رﺳﯿﺪ۲۱ .داود ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ از ﻣﺎل و داراﺋ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﺮدﯾﻢ.
وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﻬﻮده ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻧﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾ ﺧﺲ او ﮔﻢ ﺷﻮد .اﻣﺎ او در ﻋﻮض
ﺧﻮﺑ ﭘﺎداش ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺪی داد۲۲ .ﺣﺎﻻ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ام ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺻﺒ ﯾ ﻣﺮد از
ﻣﺘﻌﻠﻘﯿﻦ او را زﻧﺪه ﺑﺬارم ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎد«.

۵۷ / ۶۸
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۲۳وﻗﺘ ﭼﺸﻢ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﺑﺮ داود اﻓﺘﺎد ،ﻓﻮراً از ﺳﺮ ﺧﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﺪه روی ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد۲۴ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدن
ﻣﮔﯿﺮم .اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺗﺎن ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ۲۵ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﺎﺑﺎل ﮐﻪ
ﯾ ﺷﺨﺺ ﭘﺴﺖ اﺳﺖ ،دﻟﺨﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ .او ﯾ آدم اﺣﻤﻖ اﺳﺖ و ﻧﺎم او ﻧﺎﺑﺎل ،ﻣﻌﻨ
اﺣﻤﻖ را دارد .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺪﯾﺪم.

۲۶

ﺣﺎﻻ آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﻃﻮرﯾﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﺎل ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد.
آورده ام

۲۷

ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻔﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﺎن

۲۸

و آرزوﻣﻨﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ آﻣﺪن ﮐﻨﯿﺰ ﺗﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧ ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ .و

ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺪان آﻗﺎﯾﻢ را ﺟﺎوﯾﺪان ﻣﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا او ﺟﻨ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﭘﯿﺶ ﻣ ﺑﺮد .و ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻄﺎﺋ از ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﻧﻤ زﻧﺪ.

۲۹

و اﮔﺮ ﮐﺴ در ﭘ

آزار ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﻃﻮری ﺣﻔﻆ
ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﺷﻢ ﻣﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺟﺎن دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎﻧﺮا ﻣﺜﻞ ﺳﻨ ﻓﻼﺧﻦ از ﺑﺪن ﺷﺎن
دور ﻣ اﻧﺪازد۳۰ .‐۳۱و وﻗﺘﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮﺑ را ﮐﻪ وﻋﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ در
ﺣﻖ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داد و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،وﺟﺪان ﺗﺎﻧﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻧﺘﻘﺎم از دﺷﻤﻨﺎن و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن آن ﻫﺎ ﻧﺎآرام ﻧﺴﺎزﯾﺪ .و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺴﺎن ﺧﻮد
را در ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﺎﻧﺮا ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.
۳۲داود ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺗﺮا اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
۳۳آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺨﺮج دادی و ﻣﺮا از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺎزداﺷﺘ!
۳۴ورﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺬاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و اﮔﺮ ﺗﻮ
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﻤ آﻣﺪی ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒ ﯾﻨﻔﺮ از ﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎل را ﻫﻢ زﻧﺪه
ﻧﺬارم۳۵ «.ﺑﻌﺪ داود ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ آورده ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ات و ﺧﺪا ﻧﻬﺪارت .ﻣﻦ ﻋﺮﺿﺖ را ﺷﻨﯿﺪم و ﺧﻮاﻫﺸﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم«.
۳۶وﻗﺘ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ ﻧﺎﺑﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ،دﯾﺪ ﮐﻪ او ﺟﺸﻦ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ای در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده و
ﺳﺮﺧﻮش و ﻣﺴﺖ ﺑﻮد۳۷ .اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﺻﺒ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺖ .وﻗﺘ ﺻﺒ ﺷﺪ و ﻧﺸﺌﮥ
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ﺷﺮاب از ﺳﺮش ﭘﺮﯾﺪ ،زﻧﺶ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ .دﻓﻌﺘﺎً ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺑﺎل اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺜﻞ ﺳﻨ
ﺑ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ۳۸ .و ﺑﺮای ده روز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اش ﺧﺎﺗﻤﻪ
داد.
۳۹

وﻗﺘ داود از ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﺎل ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻮﻫﯿﻨ را ﮐﻪ

او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد ،از او ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﮐﺪام ﺧﻄﺎﺋ ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺰای
ﻋﻤﻞ ﺑﺪ او را ﺑﻪ او داد «.ﺑﻌﺪ داود ﺑﻪ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ زن او
ﺑﺸﻮد۴۰ .ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن داود ﭘﯿﺶ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐَﺮﻣﻞ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :داود ﻣﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﮐﻪ ﺗﺮا ﭘﯿﺶ او ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎ زن او ﺑﺸﻮی«.

۴۱

اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ روی ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:

»ﮐﻨﯿﺰﺗﺎن ﺧﺪﻣﺘﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده اﺳﺖ ﭘﺎی ﺧﺎدﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ«.

۴۲

ﺑﻌﺪ ﻓﻮراً

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ ﺧﺮ ﺳﻮار ﺷﺪ و ﭘﻨ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن داود ﺑﺮاه
اﻓﺘﺎد .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،زن داود ﺷﺪ.
۴۳داود ﺑﺎ اَﺧﯿﻨُﻮﻋﻢ ﯾِﺰرﻋﯿﻠ ﻫﻢ ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد و ﻫﺮ دو زن او ﺷﺪﻧﺪ۴۴ .و ﺷﺎﺋﻮل دﺧﺘﺮ ﺧﻮد
ﻣﯿﺎل را ﺑﻪ ﻓﻠﺘ ﭘﺴﺮ ﻻﯾﺶ ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﯿﻢ ﺑﻮد ،داد.

داود ﺑﺎزﻫﻢ از ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎﺋﻮل ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ

۲۶

۱در اﯾﻨﻮﻗﺖ ﻣﺮدم زﯾﻒ ﭘﯿﺶ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻪ آﻣﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :داود ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ

و در ﺗﭙﮥ ﺣﺨﯿﻠﻪ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ۲ «.ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻋﺴﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ
ﺗﻌﻘﯿﺐ داود ﺑﻪ زﯾﻒ رﻓﺖ۳ .ﺷﺎﺋﻮل در ﺗﭙﮥ ﺣﺨﯿﻠﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮ راه و در ﺷﺮق ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد،
اردو زد۴ .داود ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از آﻣﺪن ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ۵ .ﺑﻌﺪ داود ﺑﻪ
اردوﮔﺎه ﺷﺎﺋﻮل رﻓﺖ و ﺟﺎﺋ را ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ اَﺑﻨﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮ ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل در درون ﺧﯿﻤﻪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺑﺪور او ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد.
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۶ﺑﻌﺪ داود آﻣﺪ و ﺑﻪ اَﺧﯿﻤﻠَ ﺣﺘ و اﺑﯿﺸﺎی ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ،ﺑﺮادر ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﮐﺴ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮود؟« اﺑﯿﺸﺎی ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﻣ روم«.
۷ﭘﺲ داود و اﺑﯿﺸﺎی ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺷﺎﺋﻮل رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل در ﺧﻮاب
ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰه اش در زﻣﯿﻦ ﻓﺮورﻓﺘﻪ و در ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﻗﺮار داﺷﺖ .اَﺑﻨﯿﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺑﺪور او
۸

ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﯿﺸﺎی ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز دﺷﻤﻨﺖ را ﺑﻪ دﺳﺘﺖ داد .ﺣﺎﻻ
اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻮﺑﻢ .ﻓﻘﻂ ﯾ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻢ و
۹

ﺿﺮﺑﮥ دوم ﺿﺮور ﻧﯿﺴﺖ «.داود ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،او را ﻧﺶ .زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا دراز ﮐﻨﺪ ،ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ.

۱۰

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ روزی او را

ﻣﮐﺸﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ اﺟﻞ ﺧﻮد ﻣ ﻣﯿﺮد و ﯾﺎ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد۱۱ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ آﻧﺮا
ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا را ﺑﺸﻢ! وﻟ ﯾ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻢ .ﻧﯿﺰه اﯾﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮش اﺳﺖ
و ﮐﻮزۀ آﺑﺶ را ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ و از اﯾﻨﺠﺎ ﻣ روﯾﻢ!« ۱۲ﭘﺲ داود ﻧﯿﺰه و ﮐﻮزۀ آب ﺷﺎﺋﻮل را از
ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺖ .ﻫﯿ ﮐﺴ آن ﻫﺎ را ﻧﺪﯾﺪ ،ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ و ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪ ،ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاب ﺳﻨﯿﻨ ﺑﺮ ﻫﻤ آورده ﺑﻮد.
۱۳ﺑﻌﺪ داود از ﺗﭙﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﺮ آن رﻓﺖ .و ﭘﺲ از ﻃ ﻣﺴﺎﻓﮥ دوری ﺑﺮ ﺑﺎﻻی
ﺗﭙﻪ اﯾﺴﺘﺎد۱۴ .آﻧﺎه ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺷﺎﺋﻮل و اَﺑﻨﯿﺮ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :اَﺑﻨﯿﺮ
ﺟﻮاب ﺑﺪه!« او ﺟﻮاب داد» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻣﮐﻨ؟« ۱۵داود ﺑﻪ اَﺑﻨﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺮد ﻫﺴﺘ؟ ﻣﻘﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﻮ داری ﻫﯿ ﮐﺲ دﯾﺮ در ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﭼﺮا
از آﻗﺎی ﺧﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪرﺳﺘ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻧﻤﮐﻨ؟ زﯾﺮا ﯾﻨﻔﺮ آﻣﺪ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺖ را ﺑﺸﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺪی۱۶ .ﭘﺲ ﮐﺎر ﺧﻮﺑ ﻧﺮدی .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﻗﺴﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ از آﻗﺎی ﺧﻮد
ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻮﺑ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺮدی ،ﺳﺰاوار ﮐﺸﺘﻦ ﻫﺴﺘ .آﯾﺎ
ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه و ﮐﻮزۀ آب ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟«
۱۷ﺷﺎﺋﻮل ﺻﺪای داود را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﺻﺪای ﺗﻮ اﺳﺖ ،داود ﭘﺴﺮم؟« داود
ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﺳﺮورم! اﯾﻦ ﺻﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ۱۸ .ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮده ام؟ ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎرت
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﻫﺴﺘ؟ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض اﯾﻦ ﺑﻨﺪه
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ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ۱۹ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻢ و
ﺑﺨﺸﺶ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ و اﮔﺮ دﺳﯿﺴﮥ ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﺑﺎد! ﺗﻮ ﻣﺮا از دﯾﺎر
و ﺧﺎﻧﻪ ام آواره ﮐﺮدی ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ و ﺧﺪا
را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻢ و در ﻋﻮض ،ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺮوم و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻢ.

۲۰

ﺣﺎﻻ

اﻟﺘﺠﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺬار ﺧﻮن ﻣﻦ در دﯾﺎر ﺑﯿﺎﻧﺎن و دور از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰد.
ﭼﺮا ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﺎر ﯾ ﮐﺒ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣ رود
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﮐﯿ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺎﺷﺪ؟«
۲۱

ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻫﺴﺘﻢ .داود ﻓﺮزﻧﺪم ،ﺑﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺮﮔﺮد .ﻣﻦ دﯾﺮ

آزاری ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤ رﺳﺎﻧﻢ ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻣﺮا از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دادی .رﻓﺘﺎر ﻣﻦ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮد و
ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔ از ﻣﻦ ﺳﺮ زد«.

۲۲

داود ﮔﻔﺖ» :ﻧﯿﺰه ات ﭘﯿﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ ﯾ از

ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻨﺖ را ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورد.

۲۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺴ را از روی ﺻﺪاﻗﺖ و

وﻓﺎداری او اﺟﺮ ﻣ دﻫﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا اﻣﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ داد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘ ،ﺿﺮری ﻧﺮﺳﺎﻧﺪم۲۴ .ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ زﻧﺪﮔ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰ
اﺳﺖ ،ﺣﯿﺎت ﻣﺮا ﻫﻢ ﮔﺮاﻣ ﺑﺪار و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت
ﺑﺪﻫﺪ۲۵ «.ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺒﯿﻨ ﻓﺮزﻧﺪم .ﺗﻮ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤ را
اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫ و در ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺷﻮی «.آﻧﺎه داود ﺑﺮاه ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺷﺎﺋﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.

داود در ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ

۲۷

۱داود در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮم .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﺋﻮل از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻦ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺮدد و
ﻣﻦ از دﺳﺘﺶ آرام ﺷﻮم۲ «.‐۳ﭘﺲ داود ﺑﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ اَﺧﯿﺶ ﭘﺴﺮ
ﻣﻌﻮک ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺖ رﻓﺖ .و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد و داود ﻫﻢ ﺑﺎ دو زن
ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ اَﺧﯿﻨُﻮﻋﻢ ﯾِﺰرﻋﯿﻠ و اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﮐَﺮﻣﻠ ﺑﯿﻮۀ ﻧﺎﺑﺎل ،در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر
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ﮐﺮدﻧﺪ۴ .ﺧﺒﺮ ﻓﺮار داود ﺑﻪ ﺟﺖ ،ﺑﺰودی ﺑﻮش ﺷﺎﺋﻮل رﺳﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از ﺗﻌﻘﯿﺐ داود
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ.
۵

ﯾﺮوز داود ﺑﻪ اَﺧﯿﺶ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﺟﺎزۀ آﻗﺎی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺠﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در
۶

ﯾ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎی اﻃﺮاف زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻢ «.اَﺧﯿﺶ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮد ،ﺷﻬﺮ ﺻﻘﻠ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮدا ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ او داد۷ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﺴﺎل و ﭼﻬﺎر
ﻣﺎه در ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﺮدﻧﺪ.
۸

داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺟﺸﻮرﯾﺎن ،ﺟﺮِزﯾﺎن و ﻋﻤﺎﻟَﻘﻪ ﻣﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.
۹

اﯾﻦ ﻣﺮدم از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف در ﻧﺰدﯾ ﺷﻮر در اﻣﺘﺪاد راه ﻣﺼﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ زن و ﻣﺮد آﻧﺠﺎ را ﻣﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو ،ﺧﺮ ،ﺷﺘﺮ و
ﺣﺘ ﻟﺒﺎس ﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ اَﺧﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﮔﺸﺘﻨﺪ۱۰ .اَﺧﯿﺶ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﻣﺮوز ﺑﺠﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﯾﺪ؟« و داود ﺟﻮاب ﻣ داد» :ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﯾﻬﻮدا ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ﯾﺎ ﻗَﯿﻨ ﻫﺎ«.
۱۱داود در ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد زن ﯾﺎ ﻣﺮدی را زﻧﺪه ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺟﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺰارش
ﮐﺎرﻫﺎی او را ﺑﺪﻫﻨﺪ .و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯿﻪ در ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد ،ﮐﺎر او ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻮد.

۱۲

اَﺧﯿﺶ ﺣﺮف داود را ﺑﺎور ﻣﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻠ از او

ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ او ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺖ او را ﻣﮐﻨﺪ.

۲۸

۱در ﻫﻤﺎن روز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺑﺠﻨﻨﺪ .اَﺧﯿﺶ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و ﻣﺮداﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ
ﮐﻨﯿﺪ۲ «.داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﺮت ﭼﻪ ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎﺋ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد «.اَﺧﯿﺶ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﺮا ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺤﯿﺚ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر
ﻣﮐﻨﻢ«.

ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ ﯾ ﺟﺎدوﮔﺮ ﻣﺸﻮره ﻣﮐﻨﺪ
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۳در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻣﺮده ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ او را در
ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش ،در راﻣﻪ ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .و ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻟﺒﯿﻦ ﻫﺎ و ﺟﺎدوﮔﺮان را از
ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ۴ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺷﻮﻧﯿﻢ اردو زدﻧﺪ .و ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ ﺳﭙﺎه
۶

۵

ﺧﻮد در ﺟِﻠﺒﻮع ﺳﻨﺮ ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘ ﺷﺎﺋﻮل ﺳﭙﺎه ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را دﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﺪاد ـ ﻧﻪ در ﺧﻮاب و ﻧﻪ ﺑﺬرﯾﻌﮥ
۷

اورﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﻧﺒﯿﺎء .آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ زﻧ را ﮐﻪ ﺟﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻪ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻢ «.آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﯾ زن را
در ﻋﯿﻦ دور ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
۸

ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ داده ﻟﺒﺎس ﻋﺎدی ﭘﻮﺷﯿﺪ و در وﻗﺖ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ آن زن رﻓﺖ .از

او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺟﻨ ﮐﻪ داری ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺎل ﺑﺒﯿﻦ و ﺷﺨﺼ را ﮐﻪ ﻧﺎم
۹

ﺑﺒﺮم ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎور «.زن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻟﯿﺮان و
ﺟﺎدوﮔﺮان را از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺮون راﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪام ﺑﯿﻨﺪازم و
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺪﻫﻢ؟« ۱۰ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﯿ ﺿﺮری ﺑﺘﻮ ﻧﻤ رﺳﺪ۱۱ «.زن ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ را ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎورم؟« او
ﺟﻮاب داد» :ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را۱۲ «.وﻗﺘ آن زن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را دﯾﺪ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ
ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی؟ ﺗﻮ ﺷﺎﺋﻮل ﻫﺴﺘ۱۳ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ
را ﻣ ﺑﯿﻨ؟« زن ﮔﻔﺖ» :روﺣ را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ۱۴ «.ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﭼﻪ ﺷﻞ دارد؟« زن ﺟﻮاب داد» :ﻣﺮد ﭘﯿﺮی را ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ردای ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ «.آﻧﺎه
ﺷﺎﺋﻮل داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ اﺳﺖ .ﭘﺲ رو ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
۱۵ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﺮﻫﻢ زدی و ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردی؟« ﺷﺎﺋﻮل
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺸﻞ ﺑﺰرﮔ دارم ،زﯾﺮا ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣﻦ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻧﻤ دﻫﺪ ـ ﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﻧﺒﯿﺎء و ﻧﻪ در ﺧﻮاب.
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺗﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺋ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﺎره ﮐﻨﻢ۱۶ «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :در ﺻﻮرﺗﯿﻪ
ﻣ داﻧ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده و دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻣﻦ ﭼﺮا ﺳﻮال ﻣﮐﻨ؟
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۱۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮرﯾﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .او ﭘﺎدﺷﺎﻫ را از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
رﻗﯿﺒﺖ ،داود داده اﺳﺖ۱۸ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردی و ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﻗﻬﺮ و
ﻏﻀﺐ او را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادی .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ روز را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ آورد۱۹ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮ
و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ اﺳﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﻓﺮدا ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد .و ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮد«.
۲۰آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ دراز اﻓﺘﺎد ،زﯾﺮا ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ او را ﺑﺸﺪت ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﻋﻼوه ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺐ و روز ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد۲۱ .وﻗﺘ آن زن وﺿ
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺎﺋﻮل را دﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﮐﻨﯿﺰت اﻣﺮت را ﺑﺠﺎ آورد و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﻄﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ.

۲۲

ﺣﺎﻻ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﺰت را ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﯾ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮر ﺗﺎ

ﮐﻤ ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮوی«.

۲۳

اﻣﺎ ﺷﺎﺋﻮل از ﺧﻮردن ﺧﻮدداری ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ

ﭼﯿﺰی ﻧﻤ ﺧﻮرم «.ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ آن زن ﻫﻤﻨﻮا ﺷﺪه اﺻﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل از
زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ۲۴ .آن زن ﻓﻮراً ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﭼﺎﻗ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ ﮐﺸﺖ.
آرد را ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮده ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﭘﺨﺖ۲۵ .و ﺑﻌﺪ ﻏﺬا را ﭘﯿﺶ ﺷﺎﺋﻮل و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ آورد .ﺑﻌﺪ از
آﻧﻪ ﻧﺎن ﺧﻮرده ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺷﺒﺎﺷﺐ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ داود را رد ﻣﮐﻨﺪ

۲۹

۱ﺳﭙﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در اَﻓﯿﻖ ﺟﻤ ﺷﺪ و ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮥ ﯾِﺰرﻋﯿﻞ

اردو زدﻧﺪ۲ .وﻗﺘ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻟﺸﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﺪ ﻧﻔﺮی و ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را رﻫﺒﺮی
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل اَﺧﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ رﻓﺘﻨﺪ۳ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﯾﻦ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟« اَﺧﯿﺶ ﺑﺠﻮاب آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :او داود
ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻓﺮاری ﺷﺎﺋﻮل ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ .او ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻦ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد .و در
اﯾﻦ ﻣﺪﺗﯿﻪ او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﯿ ﺧﻄﺎﺋ در او ﻧﺪﯾﺪه ام۴ «.اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ
ﻗﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او را واﭘﺲ ﺑﺠﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ .او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺮود ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺎ ﺑﺠﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﻪ او
۶۴ / ۶۸
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ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎ او آﺷﺘ ﮐﻨﺪ۵ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن
داود ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠ در رﻗﺼﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ :ﺷﺎﺋﻮل ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ
را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ و داود ده ﻫﺎ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را؟«
۶

ﺑﻨﺎﺑﺮان اَﺧﯿﺶ داود را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ

ﺗﻮ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺻﺎدق ﻫﺴﺘ .و از روزﯾﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪی ﮐﺪام ﺑﺪی از ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪه ام .ﻣﻦ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺮوی ،اﻣﺎ رﻫﺒﺮان ﺳﭙﺎه ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ۷ .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺨﯿﺮ و
ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺮو۸ «.داود ﺑﻪ اَﺧﯿﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮده ام؟ در اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺪﺗﯿﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﻮده ام آﯾﺎ ﮐﺪام ﻋﯿﺒ در ﻣﻦ دﯾﺪه ای ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺟﻨ ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺎز
۹

دارد؟« اَﺧﯿﺶ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻢ .ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪا ﺑ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺘ،
وﻟ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ رﻫﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺮوی.
۱۰

ﭘﺲ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰی و ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ روﺷﻨ ﺷﻮد ،اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨ«.

۱۱ﺑﻨﺎﺑﺮان ،داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و رﻫﺴﭙﺎر ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ .و
ﺳﭙﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮاه ﺧﻮد ﺑﻄﺮف ﯾِﺰرﻋﯿﻞ اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

ﺟﻨ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن

۳۰

۱ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻘﻠَ آﻣﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن ﺑﻪ

ﺟﻨﻮب ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺷﻬﺮ ﺻﻘﻠَ را آﺗﺶ زده اﻧﺪ۲ .و زﻧﻬﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴ را ﻧﺸﺘﻪ اﻧﺪ۳ .داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ وﻗﺘ آن ﺻﺤﻨﻪ را دﯾﺪﻧﺪ و ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و زن و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺷﺎﻧﺮا ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده اﻧﺪ۴ ،آﻧﻘﺪر
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ۵ .دو زن داود ،اَﺧﯿﻨُﻮﻋﻢ ﯾِﺰرﻋﯿﻠ
و اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﺑﯿﻮۀ ﻧﺎﺑﺎل ﮐَﺮﻣﻠ ﻫﻢ در ﺟﻤﻠﮥ اﺳﯿﺮان ﺑﻮدﻧﺪ۶ .داود ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻮﯾﺶ داﺷﺖ ،زﯾﺮا
ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺎن ﺑ ﺣﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺳﻨﺴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻓﺖ.

۶۵ / ۶۸
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۷داود ﺑﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ،ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﻤﻠَ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻔﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎور!« واﺑﯿﺎﺗﺎر آﻧﺮا
ﺑﺮاﯾﺶ آورد۸ .آﻧﺎه داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺮوم؟
آﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﺳﯿﺪه ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﺑﺮو ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن .ﺑﻪ آن ﻫﺎ
۹

ﻣ رﺳ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آوری «.ﭘﺲ داود و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﺑﺴﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ.

۱۰

دوﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن آﻧﻘﺪر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﮐﻪ ﯾﺎرای ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ داود ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﺑﺮاه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد.
۱۱در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﺼﺮی در ﺻﺤﺮا ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ و او را ﭘﯿﺶ داود آوردﻧﺪ .آن
ﺷﺨﺺ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﻪ او ﻧﺎن و آب دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد.
۱۲

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﺗﻪ از ﮐﯿ اﻧﺠﯿﺮ و ﮐﺸﻤﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ او دادﻧﺪ .وﻗﺘﯿﻪ او ﺳﯿﺮ ﺷﺪ،

ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺠﺎ آﻣﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﺎن و آب را ﺑﻠﺐ ﻧﺰده ﺑﻮد.

۱۳

داود از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:

»ﮐﯿﺴﺘ و از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ای؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾ ﻣﺼﺮی و ﺧﺎدم ﯾ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪم و از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮد۱۴ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﮐَﺮِﯾﺘﯿﺎن
و ﮐﺸﻮر ﯾﻬﻮدا و ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺷﻬﺮ ﺻﻘﻠَ را آﺗﺶ زدﯾﻢ و در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻮدﯾﻢ۱۵ «.داود ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺒﺮی؟« او ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮری ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺸ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎﯾﻢ ﻧﺴﭙﺎری ،ﻣﻦ ﺗﺮا ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺮم«.
۱۶وﻗﺘ داود را ﭘﯿﺶ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن ﺑﺮد ،دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺎط ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﻮار ﮐﺮده
ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﻬﻤﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺸﻦ داﺷﺘﻨﺪ۱۷ .داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺷﺒﺨﻮن زدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم روز دﯾﺮ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎر آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻐﯿﺮ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﺴ دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺰد۱۸ .داود ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و دو زن ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻧﺠﺎت داد۱۹ .ﻫﯿ ﭼﯿﺰ ﺷﺎن ،ﻧﻪ
ﺧﻮرد و ﻧﻪ ﺑﺰرگ ،ﻧﻪ ﭘﺴﺮ و ﻧﻪ دﺧﺘﺮ و ﻫﯿﭽﯿ از ﻣﺎل ﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ
ﺧﻮد آوردﻧﺪ۲۰ .داود ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮدم ،آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﻣ راﻧﺪﻧﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ داود اﺳﺖ«.
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۲۱وﻗﺘ داود ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﺑﺴﻮر ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ آن دوﺻﺪ ﻧﻔﺮﯾﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺴﺘ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺮاه او
ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳ ﮐﺮد۲۲ .اﻣﺎ ﺑﻌﻀ از اﺷﺨﺎص ﭘﺴﺖ و ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن داود ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ از ﻏﻨﯿﻤﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ
ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎن زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﭘ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ«.

۲۳

اﻣﺎ داود ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،ﺑﺮادران ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻨﯿﺪ! ﺷﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ.

۲۴

ﮐﺴ

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﺣﻖ ﻣﺴﺎوی دارد .ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺮود ،ﺧﻮاه
از ﻣﺎل و ﻟﻮازم ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﺪ«.

۲۵

و داود از ﻫﻤﺎن روز ﺑﺒﻌﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز دوام دارد.
۲۶

وﻗﺘ داود ﺑﻪ ﺻﻘﻠَ آﻣﺪ ﯾ ﺣﺼﮥ ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳﺘﺎد و

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺤﻔﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ«.

۲۷‐

۳۱ﺗﺤﻔﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ او و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ـ ﯾﻌﻨ
ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ،راﻣﻮت ﺟﻨﻮﺑ ،ﯾﺘﯿﺮ ،ﻋﺮوﻋﯿﺮ ،ﺳﻔﻤﻮت ،اَﺷﺘَﻤﻮع ،راﮐﺎل ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻠ
ﻫﺎ ،ﻗَﯿﻨ ﻫﺎ ،ﺣﺮﻣﺎ ،ﺑﻮرﻋﺎﺷﺎن ،ﻋﺘﺎق و ﺣﺒﺮون.

ﻣﺮگ ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۱۲ ‐ ۱ :۱۰ 

۳۱

۱ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و

در ﮐﻮه ﺟِﻠﺒﻮع ﻫﻤ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۲ .ﺳﭙﺲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎﺋﻮل رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ،
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،اَﺑِﯿﻨﺎداب و ﻣﻠﯿﺸﻮع را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ۳ .و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺎﺋﻮل رﻓﺘﻨﺪ و
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده زﺧﻤ اش ﮐﺮدﻧﺪ۴ .آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﺳﻼح ﺑﺮدار ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮت را ﺑﯿﺮ و ﻣﺮا ﺑﺶ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺑﯿﻔﺘﻢ و ﺷﻨﺠﻪ ام
ﮐﻨﻨﺪ «.اﻣﺎ ﺳﻼح ﺑﺮدارش از ﺗﺮس ﻧﺨﻮاﺳﺖ آن ﮐﺎر را ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎﺋﻮل ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از
ﻏﻼف ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ آن اﻓﺘﺎد۵ .ﭼﻮن ﺳﻼح ﺑﺮدار دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺮد ،او ﻫﻢ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را
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ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ آن اﻓﺘﺎد و او ﻫﻢ ﻣﺮد۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﺳﻪ ﭘﺴﺮش و ﺳﭙﺎه او ﯾﺠﺎ در
ﯾ روز ﻣﺮدﻧﺪ۷ .اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ دﯾﺮ دره و ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ در آن ﻃﺮف اُردن
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .آﻧﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ.
۸ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آﻣﺪﻧﺪ .و ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی
ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را در ﮐﻮه ﺟِﻠﺒﻮع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ۹ .ﺳﺮ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ،اﺳﻠﺤﻪ اش را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﮋدۀ ﻣﺮگ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

۱۰

اﺳﻠﺤﮥ ﺷﺎﺋﻮل

را در ﻣﻌﺒﺪ ﻋﺸﺘﺎروت ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺟﺴﺪش را ﺑﺮ دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﺷﺎن آوﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟِﻠﻌﺎد ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﺣﻖ ﺷﺎﺋﻮل ﭼﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ،

۱۱

ﭼﻮن

۱۲

ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎن

ﺗﻤﺎم ﺷﺐ راه ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺷﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﺟﺴﺎد ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را از دﯾﻮار ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪﻧﺪ۱۳ .ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﺎﻧﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط در
ﯾﺎﺑﯿﺶ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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