ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ اداﻣﻪ ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﭘﺎدﺷﺎه
را ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺻﺮف در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در ﯾﻬﻮدا و ﺑﻌﺪاً ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺎن
ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﯾ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی داود ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﺤﺎم و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ،ﻫﻢ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت داﺧﻠ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺶ ﻣﮐﻨﺪ .داود ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن راﺳ داﺷﺖ و ﺷﺨﺼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ
ﻣﯿﻞ دل ﺧﺪا ﺑﻮد .او وﻓﺎداری ﻣﻠﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد آن داود ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ای ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺎه ﻃﻠﺒ و ارﺿﺎی
ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ زﺷﺘ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ او را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،داود ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و ﺟﺰای آﻧﺮا ﻧﯿﺰ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﮐﺎر ﻫﺎی داود ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﺮای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .ﺷﺮح زﻧﺪﮔ و ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی او
ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺛﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ داود ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد آرزو
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺪود ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از داود ﭘﺎدﺷﺎه ،از ﻧﺴﻞ او ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ
ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺑﺪی ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ از ﻧﺴﻞ داود اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا :ﻓﺼﻞ ۴ ‐ ۱
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ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۲۴ ‐ ۵
اﻟﻒ :ﺳﺎﻟﻬﺎی اول ﺳﻠﻄﻨﺖ :ﻓﺼﻞ ۱۰ ‐ ۵
ب :ﮔﻨﺎه داود :ﻓﺼﻞ ۲۵ :۱۲ ‐ ۱۱
ج :ﺳﺨﺘ و ﻣﺸﻼت :ﻓﺼﻞ ۲۶ :۲۰ ‐ ۲۶ :۱۲
د :ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ :ﻓﺼﻞ ۲۴ ‐ ۲۱

۲ / ۵۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

داود ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮐﻨﺪ

۱

۱

ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺷﺎﺋﻮل و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن ،داود دو روز در ﺻﻘﻠَ ﺗﻮﻗﻒ
۲

ﮐﺮد .در روز ﺳﻮم ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮد ﺟﻮاﻧ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﺎره و ﺧﺎک ﺑﺴﺮ از اردوی ﺷﺎﺋﻮل ﭘﯿﺶ
۳

داود آﻣﺪ و روی ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎد و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد .داود از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ای؟« او
ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ از اردوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮده ام۴ «.داود ﺳﻮال ﮐﺮد» :از ﺟﻨ ﭼﻪ
اﺣﻮال داری؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدم ﻣﺎ از ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ زﺧﻤ و
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﺮدﻧﺪ۵ «.داود ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺠﺎ ﻣ داﻧ ﮐﻪ
۶

ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻣﺮده اﻧﺪ؟« او ﺟﻮاب داد» :اﺗﻔﺎﻗﺎً ﮔﺬر ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺟِﻠﺒﻮع اﻓﺘﺎد و در
آﻧﺠﺎ ﺷﺎﺋﻮل را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺰۀ ﺧﻮد ﺗﯿﻪ داده و ﻋﺮاده ﻫﺎ و ﺳﻮاران دﺷﻤﻦ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ
۷

ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﺎه ﮐﺮد و ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﺻﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﺑﺮوم .ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و
ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘ ﮐﺮده ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ؟« ۸او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘ؟« ﺟﻮاب دادم:
»ﻣﻦ ﯾ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘ ﻫﺴﺘﻢ۹ «.او از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﻣﺮا ﺑﺶ و از اﯾﻦ رﻧ
ﺧﻼﺻﻢ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ درد ﮐﺸﻨﺪه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ۱۰ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،رﻓﺘﻢ و او را
ﮐﺸﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن زﺧﻢ ﻣﻬﻠ ﮐﻪ داﺷﺖ اﻣﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪ
ﺗﺎج ﺳﺮ و ﺑﺎزوﺑﻨﺪش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺤﻀﻮر آﻗﺎی ﺧﻮد آوردم«.
۱۱آﻧﺎه داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ۱۲ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﺳﭙﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آن روز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم روزه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۱۳ .داود از ﺟﻮان ﻗﺎﺻﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﯾ
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘ ﻫﺴﺘﻢ۱۴ «.داود ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﮐﺸﺘ؟« ۱۵ﺑﻌﺪ داود ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺮدان ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺶ!« آن ﻣﺮد ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد او را زد و ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۱۶ .داود ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮدن ﺧﻮدت ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﺮدی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺸﺘﻪ ای«.
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ﻣﺮﺛﯿﮥ داود ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
۱۷

داود اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺧﻮاﻧﺪ.

۱۸

ﺑﻌﺪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ

ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ) .اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ در «ﮐﺘﺎب ﯾﺎﺷﺮ» ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
۱۹

»ﺟﻼل و ﺷﻮﮐﺖ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .دﯾﺪی ﮐﻪ دﻻوران

ﭼﺴﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ.

۲۰

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﺟﺖ اﻋﻼن ﻧﻨﯿﺪ .در ﺟﺎده ﻫﺎی اَﺷﻘَﻠُﻮن

ﺧﺒﺮ ﻧﺒﺮﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا دﺧﺘﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ و دﺧﺘﺮان ﻣﺸﺮک ذوق ﺑﺰﻧﻨﺪ.
۲۱

ای ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺟِﻠﺒﻮع ،ﺷﺒﻨﻢ و ﺑﺎران ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎرد .در ﻣﺰارع ﺗﺎن ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ

ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ و ﺳﭙﺮ ﺷﺎﺋﻮل دﯾﺮ ﺑﺎ روﻏﻦ
ﺟﻼ داده ﻧﻤ ﺷﻮد.
۲۲ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﯾﺠﺎ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻨﺪ .از ﺟﻨ دﺳﺖ
ﺧﺎﻟ ﺑﺮﻧﺸﺘﻨﺪ.
۲۳ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ و ﺧﻮﺷﺮو ﺑﻮدﻧﺪ! در زﻧﺪﮔ و ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﯿﺰﺗﺮ از ﻋﻘﺎب ﺗﯿﺰﺑﺎل و ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﻏﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۴

ﺣﺎﻻ ای دوﺷﯿﺰﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ و

ﻧﻔﯿﺲ ﻣﻠﺒﺲ ﮐﺮد و ﺑﺎ زﯾﻮرات ﻃﻼ آراﺳﺖ.
۲۵اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎ ﭼﻮﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺟﺎن
داد۲۶ .ﺑﺮادرم ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،دﻟﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻣﺎﻻﻣﺎل ﻏﻢ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰ و دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨ ﺑﻮدی .ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ از ﻋﺸﻖ زﻧﺎن ﺑﻮد.
۲۷دﻻوران ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﺘﺎده و ﻣﺮده اﻧﺪ .و اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ«.

داود ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﻬﻮدا

۲

۱داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﺮد» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺮوم؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب

داد» :ﺑﻠ ،ﺑﺮو «.داود ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﻬﺮ ﺑﺮوم؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون«.
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۲ﭘﺲ داود ﺑﺎ دو زن ﺧﻮد ،اَﺧﯿﻨُﻮﻋﻢ ﯾِﺰرﻋﯿﻠ و اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ،ﺑﯿﻮۀ ﻧﺎﺑﺎل ﮐَﺮﻣﻠ۳ و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ
اﻓﺮادش و ﻓﺎﻣﯿﻠﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﺣﺒﺮون ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ۴ .ﺑﻌﺪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎج ﭘﻮﺷ آﻣﺪﻧﺪ و داود را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
۵

وﻗﺘ ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،داود اﯾﻦ ﭘﯿﺎم
را ﺑﺮای ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺷﺎه ﺗﺎن و ﺗﺪﻓﯿﻦ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﮥ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ! ۶دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻨﻮﺑﮥ ﺧﻮد ،وﻓﺎ و ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد را ﻧﺼﯿﺐ
ﺷﻤﺎ ﮔﺮداﻧﺪ! ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺮدار ﻧﯿ ﺗﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺑ و اﺣﺴﺎن ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ درﯾ
۷

ﻧﻤﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از ﺷﻤﺎ ﺗﻤﻨﺎ دارم ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺪدﮔﺎر ﺷﺠﺎع و وﻓﺎدار ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۸‐۹در اﯾﻦ وﻗﺖ اَﺑﻨﯿﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮ ،ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻟﺸﺮ ﺷﺎﺋﻮل ،ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ رﻓﺖ و اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ،
ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻠﻌﺎد ،آﺷﻮرﯾﺎن ،ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ،اﻓﺮاﯾﻢ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻤﺎﺷﺖ۱۰ .وﻗﺘ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ،ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و دو ﺳﺎل
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۱۱ .اﻣﺎ داود ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه در ﺣﺒﺮون ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد.

ﺟﻨ ﺑﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
۱۲روزی اَﺑﻨﯿﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮ ﺑﺎ ﯾ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ از ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻮن رﻓﺖ.
۱۳ﺳﭙﺎه داود ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔ ﯾﻮآب )ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ( در ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﺟِﺒﻌﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺮ دو
ﺳﭙﺎه در دو ﻃﺮف ﺣﻮض ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۱۴ .آﻧﺎه اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﻮآب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺬار ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ زورآزﻣﺎﺋ ﮐﻨﻨﺪ!« ﯾﻮآب ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮد۱۵ .ﭘﺲ دوازده ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮ ﺷﺎول و دوازده ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه داوداﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ۱۶.ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﯾﺪﯾﺮ ﻣ زدﻧﺪ ،ﺗﺎ
آﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ در ﺟِﺒﻌﻮن اﺳﺖ ﻣﯿﺪان ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۱۷ .ﺟﻨ آﻧﺮوز
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ﯾ ﺟﻨ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﭙﺎه داود ﻟﺸﺮ اَﺑﻨﯿﺮ را ﺷﺴﺖ داد.
۱۸

ﺳﻪ ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ،ﯾﻌﻨ ﯾﻮآب ،اﺑﯿﺸﺎی و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﯾ

آﻫﻮی وﺣﺸ ﭼﺎﺑ و ﺗﯿﺰ ﺑﻮد

۱۹

ﺗ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اَﺑﻨﯿﺮ رﻓﺖ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً او را دﻧﺒﺎل

ﮐﺮد و ﻫﯿ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻌﺶ ﻧﻤ ﺷﺪ.

۲۰

اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد دﯾﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،اﯾﻦ

ﺗﻮ ﻫﺴﺘ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ۲۱ «.اَﺑﻨﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ دو ﻃﺮﻓﺖ ﺑﺒﯿﻦ ،ﯾ از
ﺟﻮاﻧﺎن را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻦ ،داراﺋ اش را ﺑﯿﺮ و ﭘ ﮐﺎر ات ﺑﺮو «.اﻣﺎ ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺮد و
ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد۲۲ .اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو .ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺮا ﺑﺸﻢ،
زﯾﺮا در آﻧﺼﻮرت ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮوی ﺑﺮادرت ،ﯾﻮآب ﻧﺎه ﮐﻨﻢ؟«

۲۳

او ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺒﻮل

ﻧﺮد .آﻧﺎه اَﺑﻨﯿﺮ ﻧﻮک ﻧﯿﺰه را ﺑﻪ ﺷﻢ او زد و ﺳﺮ آن از ﭘﺸﺘﺶ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد
و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﺮد .ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎﺋﮐﻪ ﺟﻨﺎزۀ ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻣ رﺳﯿﺪ ،ﻣ اﯾﺴﺘﺎد.
۲۴ﯾﻮآب و اﺑﯿﺸﺎی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اَﺑﻨﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﭙﮥ اﻣﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ
ﺟﯿ و در اﻣﺘﺪاد ﺳﺮک ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟِﺒﻌﻮن اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ۲۵ .ﺳﭙﺎه اَﺑﻨﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺠﺎ در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ۲۶ .آﻧﺎه اَﺑﻨﯿﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﻮآب ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ
ﺑ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺪﯾﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ؟ ﻧﻤ داﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ات
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺎﮔﻮاری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﮐﻨ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺮادران
ﺧﻮد ﺑﺸﻨﺪ؟« ۲۷ﯾﻮآب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪای زﻧﺪه ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺣﺮﻓ
ﻧﻤ زدی ﻣﺎ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺻﺒ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﻮدﯾﻢ۲۸ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﯾﻮآب ﺳﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺖ و
ﻫﻤ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و دﯾﺮ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺟﻨ
ﻧﺮدﻧﺪ.
۲۹اَﺑﻨﯿﺮ و ﻣﺮدان او از راه درۀ اُردن ﺗﻤﺎم ﺷﺐ رﻓﺘﻪ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻓﺮدای
آن ﺗﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ راه ﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
۳۰ﯾﻮآب ﭘﺲ از ﺗﻌﻘﯿﺐ اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺟﻤ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از
ﺳﺮﺷﻤﺎری دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻐﯿﺮ از ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﻧﻮزده ﻧﻔﺮ دﯾﺮ از ﻋﺴﺎﮐﺮ داود ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ۳۱ .اﻣﺎ ﺳﯿﺼﺪ
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و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد اَﺑﻨﯿﺮ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺴﺎﮐﺮ داود ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳۲ .ﺑﻌﺪ
ﺟﻨﺎزۀ ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ را ﺑﺮدﻧﺪ و در آراﻣﺎه ﭘﺪرش در ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﯾﻮآب و اﻓﺮادش
ﺗﻤﺎم ﺷﺐ راه زدﻧﺪ و ﻫﻨﺎم دﻣﯿﺪن ﺻﺒ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﺳﯿﺪﻧﺪ.

اَﺑﻨﯿﺮ ﭘﯿﺶ داود ﻣ رود

۳

۱

ﺟﻨ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎﺋﻮل و ﺧﺎﻧﺪان داود اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻗﻮای ﺷﺎﺋﻮل روز ﺑﺮوز

ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﺪان داود ﻗﻮﯾﺘﺮ.
۲ﺷﺶ ﭘﺴﺮ داود در ﺣﺒﺮون ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻮن و ﻣﺎدرش اَﺧﯿﻨُﻮﻋﻢ ﯾِﺰرﻋﯿﻠ
ﺑﻮد۳ .ﭘﺴﺮ دوم او ﮐﯿﻼب ﺑﻮد ﮐﻪ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ،ﺑﯿﻮۀ ﻧﺎﺑﺎل ﮐَﺮﻣﻠ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .ﺳﻮﻣ اﺑﺸﺎﻟﻮم،
ﭘﺴﺮ ﻣﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺗَﻠﻤ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺸﻮر۴ ،ﭼﻬﺎرﻣ اَدوﻧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ ،ﭘﻨﺠﻤ ﺷﻔَﻄﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ
۵

اَﺑﯿﻄﺎل و ﺷﺸﻤ ﯾﺘﺮﻋﺎم ،ﭘﺴﺮ ﻋﺠﻠَﻪ ﺑﻮد.
۶در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨ ﺑﯿﻦ دو ﺧﺎﻧﺪان ،اَﺑﻨﯿﺮ ﯾ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوان ﺷﺎﺋﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.
۷ﺷﺎﺋﻮل ﮐﻨﯿﺰی داﺷﺖ ﺑﻨﺎم رِزِﻓﻪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اَﯾﻪ ﺑﻮد .اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ اَﺑﻨﯿﺮ را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﭼﺮا ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﭘﺪرم ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪی؟« ۸اَﺑﻨﯿﺮ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﻣﺮ ﻣﻦ ﺳ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ رﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮد؟ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﻮﺑ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﻖ ﭘﺪرت،
ﺑﺮادراﻧﺶ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮐﺮدم و ﻧﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ داود ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻮ اﻣﺮوز ﺑﺮﻋﺲ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﻣ زﻧ۹ .‐۱۰ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﮐﻮﺷﻢ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﻪ را از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ ،ﻗﺮار وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ داود ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻢ«.
۱۱ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ از ﺗﺮس ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﺑ ﺑﻪ اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ.
۱۲آﻧﺎه اَﺑﻨﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :ﻣ داﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎل
ﮐﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺒﻨﺪی ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻢ و زﻣﺎم اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ۱۳ «.داود ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ
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ﻣﮐﻨﻢ ،وﻟ ﺑﻪ ﯾ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺗﺎ اول ﻣﯿﺎل ،دﺧﺘﺮ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﺎﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﯿﺎوری ﺑﺎ ﺗﻮ
روﺑﺮو ﻧﻤ ﺷﻮم۱۴ «.ﺑﻌﺪ داود ﺑﻪ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :زن ﻣﻦ ،ﻣﯿﺎل را ﮐﻪ در
ﺑﺪل ﯾﺼﺪ ﭘﻮﺳﺖ آﻟﮥ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ«.
۱۵

اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ او را از ﺷﻮﻫﺮش ،ﻓﻠﺘﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻻﯾﺶ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ

۱۶

و ﺷﻮﻫﺮش ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺑﺤﻮرﯾﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل او رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﺘﺌﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺨﺎﻧﻪ ات ﺑﺮو «.او ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۱۷در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﺎ رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﻮره ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ داود ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ،

۱۸

ﭘﺲ ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺮار وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﺪه ام
داود ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﻢ«.

۱۹

اَﺑﻨﯿﺮ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ رﻫﺒﺮان ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ داود ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ از ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ او ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﺪ.
۲۰وﻗﺘ اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﺳﯿﺪ ،داود ﺑﺮای ﺷﺎن دﻋﻮﺗ
ﺗﺮﺗﯿﺐ داد.

۲۱

ﺑﻌﺪ اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮوم و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤ

ﮐﻨﻢ و ﺑﺤﻀﻮر آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ ﻗﺮار ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
آرزوی دﯾﺮﯾﻨﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ داود ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺨﯿﺮ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮوی«.

ﯾﻮآب از اَﺑﻨﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮔﯿﺮد
۲۲ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ اَﺑﻨﯿﺮ رﻓﺖ ،ﯾﻮآب و ﺑﻌﻀ از اﻓﺮاد داود از ﯾ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺘ
را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ۲۳ .ﭼﻮن ﯾﻮآب ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑ ﺧﻄﺮ ﺑﺮود۲۴ ،ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﭘﯿﺶ داود رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﮐﺮدی؟ اَﺑﻨﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ آﻣﺪ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دادی ﮐﻪ ﺑﺮود۲۵ .ﺗﻮ ﺧﻮب
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ﻣ داﻧﺴﺘ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت و ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد«.
۲۶

وﻗﺘ ﯾﻮآب از ﭘﯿﺶ داود رﻓﺖ ،ﻓﻮراً ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺪﻧﺒﺎل اَﺑﻨﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را از ﮐﻨﺎر

ﭼﺸﻤﮥ ﺳﯿﺮه ﺑﺎزآوردﻧﺪ.

۲۷

ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ اَﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﺳﯿﺪ ،ﯾﻮآب او را از دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ

ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻣﺬاﮐﺮۀ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺮد .و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﺮادر ﺧﻮد ،ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ
ﺷﻢ او را درﯾﺪ و ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۲۸ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ وﻗﺘ داود از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ در رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن اَﺑﻨﯿﺮ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارﯾﻢ .ﯾﻮآب و ﺧﺎﻧﺪان او
ﻣﻘﺼﺮﻧﺪ۲۹ .از ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮزاک و ﺟﺬام ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﭘﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﯾﺎ از ﻗﺤﻄ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ«.

۳۰

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﻮآب و ﺑﺮادرش ،اﺑﯿﺸﺎی اَﺑﻨﯿﺮ را

ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺑﺮادر ﺷﺎن ،ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ را در ﺟﻨ ﺟِﺒﻌﻮن ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
۳۱داود ﺑﻪ ﯾﻮآب و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎس ﺗﺎﻧﺮا ﭘﺎره ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﺪ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و
ﺑﺮای اَﺑﻨﯿﺮ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ «.داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﺎزۀ او را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﮐﺮد۳۲ .ﺑﻌﺪ اَﺑﻨﯿﺮ را در ﺣﺒﺮون
ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ او ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﯾﺮ ﻫﻢ
ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ۳۳ .آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را ﺑﺮای اَﺑﻨﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪ» :آﯾﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ اَﺑﻨﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﯾ
ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻖ ﺑﻤﯿﺮد؟

۳۴

دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ در زﻧﺠﯿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪی و

ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﻧﻘﺸﮥ ﯾ ﺟﻨﺎﯾﺘﺎر ﺑﻮد«.
و ﻣﺮدم ﻫﻤ دوﺑﺎره ﺑﺮای اَﺑﻨﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ۳۵ .ﭼﻮن داود در روز ﺟﻨﺎزۀ اَﺑﻨﯿﺮ ﭼﯿﺰی
ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،ﻣﺮدم از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد ،اﻣﺎ داود ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ
ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﭼﯿﺰی را ﺑﻠﺐ ﻧﺰﻧﺪ۳۶ .ﻣﺮدم اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﯿ او را ﻣﺜﻞ دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﻮب او ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ۳۷ .و آﻧﺎه داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﮐﺸﺘﻦ اَﺑﻨﯿﺮ دﺧﺎﻟﺘ ﻧﺪاﺷﺖ.
۳۸ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾ رﻫﺒﺮ و ﯾ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ۳۹و ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎزﻫﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو
ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﻣﻦ ﭘﻮره ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«.
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ﻗﺘﻞ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ

۴

۱

وﻗﺘ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اَﺑﻨﯿﺮ در ﺣﺒﺮون ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،از ﺗﺮس دﺳﺖ و

ﭘﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

۲‐۳

اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه،

ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﺑﻌﻨﻪ و رﯾﺎب داﺷﺖ .اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮان رِﻣﻮن ﺑﯿﺮوﺗ و از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ دو ﺳﭙﺎه ﻣﻬﺎﺟﻢ را رﻫﺒﺮی ﻣﮐﺮدﻧﺪ) .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺮوﺗﯿﺎن ﺑﻪ ﺟِﺘﺎﯾﻢ ،ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﻓﻌﻠ
ﺷﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺻﻼ از ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ(.
۴

ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺴﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ از دو ﭘﺎ ﻟﻨ ﺑﻮد .او ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ

ﺷﺪن ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن رﺳﯿﺪ .داﯾﻪ اش او را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد ،اﻣﺎ از ﺑﺲ ﮐﻪ در ﻓﺮار
ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺖ ﻃﻔﻞ از ﺑﻐﻠﺶ اﻓﺘﺎد و ﻟﻨ ﺷﺪ .ﻧﺎم او ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﻮد۵ .ﭘﺴﺮان رِﻣﻮن ،ﯾﻌﻨ
رﯾﺎب و ﺑﻌﻨﻪ ،در ﺣﻮاﻟ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ رﻓﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﺑﻮد۶ .دروازه ﺑﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﯾ زن ﺑﻮد ،ﮔﻨﺪم ﭘﺎک ﻣﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻌﺪ ،از ﺧﺴﺘ
ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن دو ﺑﺮادر از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻃﺎق
ﺧﻮاب اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ رﻓﺘﻪ او را در ﺑﺴﺘﺮش ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ
۸

ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درۀ اُردن ﺗﺎ ﺻﺒ ﻣﻨﺰل زدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺳﺮ
اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ را ﺑﺤﻀﻮر داود ﺑﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺳﺮ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل را ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺼﺪ
ﮐﺸﺘﻦ ﺗﺮا داﺷﺖ ﺑﺮاﯾﺖ آوردﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم آﻗﺎی ﻣﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه را از ﺷﺎﺋﻮل و اوﻻدۀ او
ﮔﺮﻓﺖ«.
۹اﻣﺎ داود ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻧﺠﺎت داد ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ۱۰وﻗﺘ
آن ﮐﺴﯿﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﺮاﯾﻢ آورد و ﻓﺮ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ از آن ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻣ ﺷﻮم،
او را در ﺻﻘﻠَ ﮐﺸﺘﻢ و اﯾﻨﻄﻮر اﻧﻌﺎم ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی اش را ﺑﻪ او دادم۱۱ .ﭘﺲ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﺴﯿﻪ
ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﯿ و ﺻﺎﻟ را در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺸﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﺮ
ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن او را از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﮔﯿﺮم و ﺷﻤﺎ را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﮐﻨﻢ؟«
۱۲آﻧﺎه ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آن دو ﺑﺮادر را ﺑﺸﻨﺪ .آن ﻫﺎ اﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ.
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ﺑﻌﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺷﺎن را ﻗﻄ ﮐﺮده اﺟﺴﺎد ﺷﺎن را در ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﺣﺒﺮون آوﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
ﺳﺮ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ را در آراﻣﺎه اَﺑﻨﯿﺮ ،در ﺣﺒﺮون دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

داود ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ ۹ ‐ ۱ :۱۱ و (۷ ‐ ۱ :۱۴

۵

۱ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺤﻀﻮر داود در ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ

ﻫﻤ رگ و ﺧﻮن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ۲ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﻮد ،وﻟ ﺗﻮ رﻫﺒﺮ
واﻗﻌ ﻣﺎ در ﺟﻨ ﺑﻮدی و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮﭘﺎن و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۳

ﺑﺎﺷ «.ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﺒﺮون ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و داود ﭘﺎدﺷﺎه
۴

ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﭘﯿﻤﺎن داود را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ .داود
۵

ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .او ﻗﺒﻼ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد و
ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه در ﺣﺒﺮون ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻣﺪت ﺳ و ﺳﻪ ﺳﺎل در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد.

داود اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ
۶در اﯾﻦ وﻗﺖ داود و ﺳﭙﺎﻫﺶ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ .ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داود ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﺷﻬﺮ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻟﻬﺬا ﺑﻪ داود ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ،زﯾﺮا ﺣﺘ اﺷﺨﺎص ﮐﻮر و ﻟﻨ ﻫﻢ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻣﺪن ﺗﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ۷ «.ﺑﺎ آﻧﻬﻢ داود ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﻢ آن ﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد و
آﻧﺮا ﺷﻬﺮ داود ﻧﺎﻣﯿﺪ۸ .در آن روز داود ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ
ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از راه ﮐﺎرﯾﺰ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﻧﺪ و آن ﻣﺮدم ﮐﻮر و ﻟﻨ را ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ) «.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﮐﻮر و ﺷﻞ وارد
ﻗﺼﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ(«.
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۹داود ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف آن ﻗﻠﻌﮥ ﻣﺴﺘﺤﻢ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و آن را »ﺷﻬﺮ داود« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗ آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺷﻬﺮی را در اﻃﺮاف آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد۱۰ .داود روز ﺑﺮوز
ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮد.
۱۱

ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺮام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻗﺎﺻﺪاﻧ را ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻬﺎی درﺧﺖ ﺳﺮو ،ﻧﺠﺎر و ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮای داود

ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺼﺮی آﺑﺎد ﮐﻨﺪ۱۲ .آﻧﺎه داود داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
۱۳

وﻗﺘ داود از ﺣﺒﺮون ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ ،ﮐﻨﯿﺰان و زﻧﺎن دﯾﺮ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ .آن ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ

ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردﻧﺪ۱۴ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻓﺮزﻧﺪان او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ :ﺷَﻤﻮع ،ﺷﻮﺑﺎب ،ﻧﺎﺗﺎن ،ﺳﻠﯿﻤﺎن۱۵ ،اﯾﺒﺤﺎر ،اَﻟﯿﺸُﻮع ،ﻧﻔ ،ﯾﺎﻓﯿ۱۶ ،اﻟﯿﺸﻤ،
اﻟﯿﺪاع و اَﻟﯿﻔَﻠَﻂ.

داود ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻬﺎ را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۱۷ ‐ ۸ :۱۴ 

۱۷ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﮥ ﻟﺸﺮ
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی او رﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘ داود از آﻣﺪن آن ﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﺪاﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ رﻓﺖ.
۱۸ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،در وادی رﻓﺎﺋﯿﺎن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ۱۹ .داود از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﻮال ﮐﺮد» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮوم و آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟«
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠ ،ﺑﺮو و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش .آن ﻫﺎ را ﺣﺘﻤﺎً ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫ«.
۲۰ﺑﻨﺎﺑﺮان ،داود رﻓﺖ و در ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺟﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد و
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻬﯿﺒ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را از ﺳﺮ راﻫﻢ ﭘﺎﺷﺎن ﮐﺮد «.از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
آﻧﺠﺎ را ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﺳﯿﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۲۱ .ﺑﻌﺪ داود و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎﻧﺶ ﺑﺘﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺠﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ.
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۲۲ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ وادی رﻓﺎﺋﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ۲۳ .اﯾﻨﺒﺎر وﻗﺘ داود
ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ داود ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ دﻓﻌﻪ از ﭘﯿﺸﺮوی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻦ ،ﺑﻠﻪ از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﺎن و از ﭘﯿﺶ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ آن ﻫﺎ ﺑﺮو۲۴ .ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ آواز ﭘﺎ را از ﺑﺎﻻی
درﺧﺘﺎن ﺷﻨﯿﺪی ،آﻧﻮﻗﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ! زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ راه را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮوی و ﺳﭙﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی«.

۲۵

داود ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر

ﮐﺮد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را از ﺟﺒﻌﻪ ﺗﺎ ﺟﺎزِر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورده ﻣ ﺷﻮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ ۱۴ ‐ ۱ :۱۳ و  ۶ :۱۶ ‐ ۲۵ :۱۵و (۴۳

۶

۱

۲

داود دوﺑﺎره ﺳ ﻫﺰار ﻋﺴﺮ ﺧﺎص را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﺎ آن ﻫﺎ رﻫﺴﭙﺎر ﺑﻌﻠﻪ در ﯾﻬﻮدا

ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﺪ و ﺑﺮ دو ﻣﺠﺴﻤﮥ
ﺑﺎﻟﺪار ﻗﺮار داﺷﺖ۳ ،از ﺧﺎﻧﮥ اَﺑِﯿﻨﺎداب ،در ﺟﺒﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﯾ ﻋﺮادۀ ﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺰه و
اَﺧﯿﻮ ،ﭘﺴﺮان اَﺑِﯿﻨﺎداب راﻧﻨﺪۀ ﻋﺮاده ﺑﻮدﻧﺪ۴ .و اَﺧﯿﻮ ﭘﯿﺸﺮوی آن ﻣ رﻓﺖ۵ .داود و ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن روان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮای ﭼﻨ و رﺑﺎب و داﯾﺮه و دﯾﺮ آﻻت
ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ آواز ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﻮﺑ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۶و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﺎه ﻧﺎﮐﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ ﭘﺎی ﮔﺎوﻫﺎ ﻟﻐﺰﯾﺪ .ﻋﺰه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻔﺘﺪ۷ ،آﻧﺎه آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺰه ﺷﻌﻠﻪ ور ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ
ﮐﺮد در ﭘﻬﻠﻮی ﺻﻨﺪوق ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ۸ .داود از اﯾﻨﻪ ﻗﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰه را ﺑﻪ آن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﭼﺎر ﮐﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﻧﺠﺎ ﻓﺎرِز ﻋﺰه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد۹ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ
ﺻﻨﺪوق ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮم؟« ۱۰ﻟﻬﺬا ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود ﻧﺒﺮد .ﭘﺲ
آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﺖ ﺑﻮد ،ﻧﻘﻞ داد ۱۱و ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﺧﺎﻧﻮادۀ او را ﺑﺮﮐﺖ داد.

۱۳ / ۵۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۱۲اﻣﺎ وﻗﺘ داود ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺻﻨﺪوق ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﻪ داراﺋ ﻋﻮﺑﯿﺪ
ادوم را ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ رﻓﺖ و آﻧﺮا از ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود آورد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺟﺸﻦ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد۱۳ .اﺷﺨﺎﺻ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق را ﺣﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﻪ
ﺷﺶ ﻗﺪم رﻓﺘﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ او ﯾ ﮔﺎو و ﯾ ﺑﺮۀ ﭼﺎق را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﺪ.

۱۴

داود در

ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻟُﻨ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺻﻨﺪوق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ رﻗﺼﯿﺪ.
۱۵

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داود و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ و آواز ﺳﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

داود آوردﻧﺪ.
۱۶

وﻗﺘ ﺻﻨﺪوق ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود رﺳﯿﺪ ،ﻣﯿﺎل ،دﺧﺘﺮ ﺷﺎﺋﻮل از ﮐﻠﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ

داود ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣ زﻧﺪ و رﻗﺺ ﻣﮐﻨﺪ ،دﻟﺶ از او ﺑﺪ ﺷﺪ.
۱۷

ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ درون ﺧﯿﻤﻪ در ﺟﺎﺋﯿﻪ داود ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .داود

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪﯾﮥ ﺻﻠ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد.

۱۸

ﭘﺲ از ادای ﻣﺮاﺳﻢ

ﻗﺮﺑﺎﻧ ،داود ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ داد۱۹ .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ـ ﺑﻪ زن و ﻣﺮد ـ ﯾ
ﺗﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﯾ ﮐﯿ ﮐﺸﻤﺶ داد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﯿﺎل داود را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ
۲۰ﺑﻌﺪ داود ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﻓﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺎل ،دﺧﺘﺮ ﺷﺎﺋﻮل
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺪرت و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺧﻮد را
ﺧﻮب ﻧﺸﺎن داد! او ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﯾ آدم اﺑﻠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﯿﺰان ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،رﺳﻮا
ﮐﺮد۲۱ «.داود ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﯿﺸﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﭘﺪرت و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اش
ﺑﺮﺗﺮی داد ،ﻣ رﻗﺼﯿﺪم .او ﻣﺮا رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ .و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه
او اﻇﻬﺎر اﻣﺘﻨﺎن و ﻗﺪرداﻧ ﮐﻨﻢ آن ﮐﺎر را ﮐﺮدم ۲۲و ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از اﯾﻦ ،ﮐﺎرﻫﺎی
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻨﻢ .ﯾﻘﯿﻦ دارم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺲ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺗﻮ ،ﮐﻨﯿﺰاﻧ ﮐﻪ ﺗﻮ از آن ﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدی اﺣﺘﺮام
زﯾﺎدﺗﺮی ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ۲۳ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﯿﺎل ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑ اوﻻد ﺑﺴﺮ ﺑﺮد.
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وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۱۵ ‐ ۱ :۱۷ 

۷

۱

وﻗﺘ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻠ و آراﻣﺶ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و داود از
۲

ﺟﻨ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد آراﻣ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻗﺼﺮ زﯾﺒﺎی ﺳﺮو زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ درﺣﺎﻟﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
۳

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز در ﺧﯿﻤﻪ ﻗﺮار دارد «.ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻦ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ«.
۴

۵

اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺰار ﻣﻦ داود ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮ ﺗﻮ
۶

ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺴﺎزد .زﯾﺮا از روزﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آوردم ،در ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺰﯾﺴﺘﻪ ام و ﺟﺎی ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ۷ .در ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﺋﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﻤﻮدم ،ﺑﻪ داوراﻧﯿﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺤﯿﺚ ﭼﻮﭘﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺎﯾﺖ ﻧﺮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻪ ای از ﺳﺮو ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از ﻃﺮف
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ام داود ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را از وﻇﯿﻔﮥ ﭼﻮﭘﺎﻧ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی و ﭘﯿﺸﻮاﺋ ﻗﻮم ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪم۹ .در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﻮده ام و ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ
را از ﺳﺮ راﻫﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدم «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻧﺎم ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﻧﺎم ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص
ﻣﻌﺮوف ﺟﻬﺎن ،ﻣﺸﻬﻮر ﻣ ﺳﺎزم۱۰ .ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﻮد ،ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن ﺑﻮده از ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ۱۱و ﻧﻤﮔﺬارم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
روزﻫﺎی ﮐﻪ داوران را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻢ ،روی ﺧﻮاری را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺮا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﻢ۱۲ .روزﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن وداع ﮐﻨ و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺖ دﻓﻦ
ﺷﻮی ،ﯾ از اوﻻده ﻫﺎﯾﺖ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺖ ﻣ ﺳﺎزم و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .او ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮاﯾﻢ آﺑﺎد ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را اﺑﺪی و ﺟﺎوﯾﺪان ﻣ ﺳﺎزم.
۱۴ﻣﻦ ﭘﺪر او ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و او ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ اﮔﺮ ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﮐﻨﺪ ،او را ﻣﺜﻠﯿﻪ ﭘﺪر
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ۱۵ .اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﺑﻮده و
ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺷﺎﺋﻮل را ﻃﺮد ﮐﺮدم او را ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﻢ۱۶ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﺎج و
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ﺗﺨﺖ او ﺑﺮای اﺑﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﻣﺎﻧﺪ۱۷ ««.ﭘﺲ ﻧﺎﺗﺎن ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ.

دﻋﺎی داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۲۷ ‐ ۱۶ :۱۷ 

۱۸آﻧﺎه داود ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻧﻮ زد و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ،
ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪۀ ﻧﺎﭼﯿﺰت اﯾﻨﻘﺪر رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪی؟ ۱۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ وﻋﺪۀ ﻧﺎم
ﺟﺎوﯾﺪاﻧ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ دادی ﺗﺎ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ،ﻣ داﻧﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺮم و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻗﻄﺮه ای از ﺑﺤﺮ رﺣﻤﺖ ﺑﯿﺮان ﺗﻮ اﺳﺖ.

۲۰

از

اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ؟ زﯾﺮا ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺗﻮ ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﻢ.
۲۱ﺗﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪه اﯾﻪ دادی و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﮐﻨ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺑﻨﺪه ات رﺿﺎی ﺗﺮا ﺑﺪاﻧﺪ۲۲ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﺑﺰرﮔﻮار ﻫﺴﺘ .ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی
ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻐﯿﺮ از ﺗﻮ ﺧﺪاﯾ ﻧﯿﺴﺖ۲۳ .ﻫﯿ ﻣﻠﺖ دﯾﺮ ﻣﺜﻞ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت
دادی ﺗﺎ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﺟﻼل و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﻌﺠﺰه ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮس آور ﻧﺸﺎن
دادی ﺗﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎﻧﺮا از ﺳﺮ راه ﻗﻮم ﺧﻮد دور ﮐﻨ۲۴ .ﺗﻮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ ﺧﺪای ﺷﺎن ﺑﺎﺷ۲۵ .ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا،
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ای اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ۲۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺘﺨﺎر دادی ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺗﺮا
ﺗﺠﻠﯿﻞ و اﺣﺘﺮام ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۷ .ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات وﻋﺪه
دادی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺳﺎزی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات ﺟﺮأت ﺑﺨﺸﯿﺪی ﮐﻪ دﻋﺎ و
ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺑﺎرت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ۲۸ .ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﺪای ﺑﺮﺣﻖ
ﻫﺴﺘ و ﮐﻼم ﺗﻮ ﺑﺮﺣﻖ و راﺳﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻋﺎﻟ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادی۲۹ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ
رﺿﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮐﺎت ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ﮔﺮدان ،ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ
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ﭼﻨﺎﻧﻪ وﻋﺪه داده ای ﻋﻤﻞ ﮐﻦ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ را ﺑﺮﮐﺖ ده .دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۱۷ ‐ ۱ :۱۸ 

۸

۱ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺑﺎز داود ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داده و ﻗﺪرت

آن ﻫﺎ را از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
۲

ﻣﺮدم ﻣﻮآب را ﻫﻢ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ در ﯾ

ﻗﻄﺎر ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾ ﻓﯿﺘﮥ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آن ﻫﺎ را ﺳﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .دو ﺣﺼﮥ آن ﻫﺎ را
ﮐﺸﺖ و ﯾ ﺣﺼﮥ ﺷﺎﻧﺮا زﻧﺪه ﻧﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
۳

داود ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ ،ﻫﺪد ﻋﺰر ﭘﺴﺮ رِﺣﻮب را در ﺟﻨ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻓﺮات ﻣﻐﻠﻮب

ﮐﺮد .زﯾﺮا ﻫﺪد ﻋﺰر ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت از دﺳﺖ رﻓﺘﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد۴ .داود
ﯾﻬﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﻮار و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺎدۀ او را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻫﺎی ﻫﻤﻪ اﺳﭙﺎن
ﻋﺮاده ﺟﺎت او را ﻗﻄ ﮐﺮد و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﺼﺪ اﺳﭗ او را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺧﻮد
ﻧﻬﺪاﺷﺖ۵ .وﻗﺘ آراﻣﯿﺎن دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻫﺪد ﻋﺰر آﻣﺪﻧﺪ ،داود ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
آراﻣ را ﮐﺸﺖ۶ .ﺑﻌﺪ داود ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣ را در دﻣﺸﻖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و آراﻣﯿﺎن ﺗﺎﺑ
داود ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ ﻣ دادﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ داود ﻣ رﻓﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ﻓﺎﺗ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ۷ .ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼﺋ را ﮐﻪ از ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻫﺪد ﻋﺰر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
آورد۸ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻓﻠﺰ ﺑﺮﻧﺠ را از ﺑﺎﺗﻪ و ﺑﯿﺮوﺗﺎی ،دو ﺷﻬﺮ ﻫﺪد ﻋﺰر ،ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮد.
۹وﻗﺘ ﺗﻮﻋ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺎت ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ داود ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮ ﻫﺪد ﻋﺰر را ﺷﺴﺖ داد۱۰ ،ﭘﺴﺮ
ﺧﻮد ،ﯾﻮرام را ﺑﺤﻀﻮر داود ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﻼم او را ﺑﻪ داود ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻔﺮش ﺑﺮ
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ﻫﺪد ﻋﺰر ،ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾ ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺪد ﻋﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﻋ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻨ ﺑﻮد .ﯾﻮرام
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺮای داود ﺑﺮد۱۱ .‐۱۲داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﺋﯿﻪ از ادوم ،ﻣﻮآب ،ﻋﻤﻮن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﺎن ،ﻋﻤﺎﻟَﻘﻪ و ﻫﺪد ﻋﺰر ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮد.
۱۳ﻧﺎم داود ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﻫﺠﺪه ﻫﺰار از ادوﻣﯿﺎن را در وادی ﻧﻤ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۱۴ .در ﺳﺮاﺳﺮ ادوم ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ را ﺗﺎﺑ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ داود ﻣ رﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻓﺎﺗ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ.
۱۵

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،داود ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد.

۱۶

ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻟﺸﺮ

او ﯾﻮآب ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻠﻮد وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت او ﺑﻮد۱۷ .ﺻﺎدوق ،ﭘﺴﺮ
اَﺧﯿﻄُﻮب و اَﺧﯿﻤﻠَ ،ﭘﺴﺮ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮاﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺸ او اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﮐﺮد۱۸ .ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،آﻣﺮ ﮔﺎرد ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﭘﺴﺮان داود ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ او ﺑﻮدﻧﺪ.

داود و ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ

۹

۱روزی داود ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ای از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﺋﻮل اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻋﺪه ای

ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن داده ام ﮐﻤ و اﺣﺴﺎﻧ ﺑﻪ او ﺑﻨﻢ؟« ۲ﯾﻨﻔﺮ از ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺷﺎﺋﻮل را ﮐﻪ
ﻧﺎم او ﺻﯿﺒﺎ ﺑﻮد ﺑﺤﻀﻮر داود آوردﻧﺪ .داود ﭘﺎدﺷﺎه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﺻﯿﺒﺎ ﻫﺴﺘ؟« او
ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،آﻗﺎی ﻣﻦ۳ «.ﭘﺎدﺷﺎه از او ﺳﻮال ﮐﺮد» :آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﺋﻮل
ﮐﺴ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻦ ﮐﺪام ﮐﻤ و اﺣﺴﺎن ﺧﺪاﺋ ﺑﻪ او ﺑﻨﻢ؟« او در ﺟﻮاب
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠ ،ﭘﺴﺮ ﻟﻨ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺪه اﺳﺖ۴ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :او ﺣﺎﻻ
ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« ﺻﯿﺒﺎ ﮔﻔﺖ» :او ﻓﻌﻼ در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎﮐﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ در ﻟﻮدﺑﺎر اﺳﺖ۵ «.آﻧﺎه
داود ﯾﻨﻔﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را از ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﯿﺎورد۶ .وﻗﺘ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
ﺑﺤﻀﻮر داود آﻣﺪ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺰﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﮐﺮد .داود ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ آﻗﺎ ،ﺑﻨﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ۷ «.داود ﮔﻔﺖ:
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»ﻧﺘﺮس ،ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ دوﺳﺘ و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﭘﺪرت ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ در ﺣﻖ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن و ﺧﻮﺑ
ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻬﺎی ﭘﺪرﮐﻼﻧﺖ ،ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺮ ﯾ ﺳﻔﺮه ﻏﺬا ﺑﺨﻮری۸ «.ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ در ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ
اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳ ﻣﺮده ﻟﯿﺎﻗﺖ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ را دارد؟«
۹ﺑﻌﺪ داود ﺻﯿﺒﺎ ،ﺧﺎدم ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﺖ دادم۱۰ .ﭘﺲ ﺗﻮ ،ﭘﺴﺮان و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﺶ
ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺣﺎﺻﻞ آن ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﺖ و ﻓﺎﻣﯿﻞ او ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ،ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺮ ﯾ ﺳﻔﺮه ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮرد «.ﺻﯿﺒﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﭘﺴﺮ و
ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺘﺎر داﺷﺖ.
۱۱ﺻﯿﺒﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد «.ﻟﻬﺬا
ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮان داود ﺑﺴﺮ ﯾ ﺳﻔﺮه ﺑﺎ او ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮرد۱۲ .ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧ
ﺑﻨﺎم ﻣﯿﺎ داﺷﺖ .و ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺻﯿﺒﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ۱۳ .اﻣﺎ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﮐﻪ
از دو ﭘﺎ ﻟﻨ ﺑﻮد ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺮ ﺳﻔﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮرد.

ﭘﯿﺮوزی داود ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ و ﺳﻮری ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۱۹ ‐ ۱ :۱۹ 

۱۰

۱ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﻧﺎﺣﺎش ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻣﺮد و ﺣﺎﻧﻮن ،ﭘﺴﺮش ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.

۲داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﭘﺪر او ﻧﺎﺣﺎش ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و وﻓﺎدار ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﭙﺎس
ﺧﻮﺑ ﻫﺎی او ﺑﻪ ﭘﺴﺮش اﺣﺴﺎن و ﺧﻮﺑ ﻣﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ داود ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻗﺘ ﺧﺎدﻣﺎن داود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ۳ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﺣﺎﻧﻮن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را داود ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪرت
ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ وﺿ و
ﺣﺎل اﯾﻨﺠﺎ را ﺑﺮرﺳ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۴ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺣﺎﻧﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻫﺎی داود را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﯾﺶ ﯾ
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ﻃﺮف ﺻﻮرت ﺷﺎﻧﺮا ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﺷﺎﻧﺮا از ﭘﺸﺖ ﭘﺎره ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ۵ .وﻗﺘ داود از ﻣﺎﺟﺮا ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻗﺎﺻﺪان ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
در ارﯾﺤﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ رﯾﺶ ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ از وﺿﻌ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
۶

ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ داود را ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻟﻬﺬا ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻋﺴﺮ ﭘﯿﺎده را از آراﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖ رِﺣﻮب و ﺻﻮﺑﻪ ،ﯾﻬﺰار ﻧﻔﺮ را از ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻌﻪ و دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را از ﻣﺮدم ﻃﻮب اﺟﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ۷ .از ﻃﺮف دﯾﺮ ﭼﻮن ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ
رﺳﯿﺪ ،ﯾﻮآب را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد۸ .ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع
ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﺴﺎﮐﺮ آراﻣﯿﺎنِ ﺑﯿﺖ رِﺣﻮب و ﺻﻮﺑﻪ و ﻣﻌﻪ در دﺷﺖ ﺻﻒ
آراﺳﺘﻨﺪ.
۹ﭼﻮن ﯾﻮآب دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺻﻒ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﯾ دﺳﺘﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﻟﺸﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آراﻣﯿﺎن ﺑﻪ دﺷﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮد.
۱۰ﺑﻘﯿﮥ ﻗﻮا را ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ ﺑﺮادر ﺧﻮد ،اﺑﯿﺸﺎی ﺑﻪ ﺟﻨ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۱ .ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺑﺮادر
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ دﯾﺪی ﮐﻪ آراﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﺎ ﺑﯿﺎ و اﮔﺮ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎر آورد آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺷﻤﺎ ﻣ آﺋﯿﻢ.

۱۲

دﻟﯿﺮ و ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم و

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺮداﻧﻪ وار ﺑﺠﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻦ
ﻣ دﻫﯿﻢ«.
۱۳ﭘﺲ ﯾﻮآب و ﺳﭙﺎه او ﺑﺮ آراﻣﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و آراﻣﯿﺎن ﻫﻤ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ۱۴ .ﭼﻮن
ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ از ﺗﺮس اﺑﯿﺸﺎی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ
و ﯾﻮآب ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۱۵ﭼﻮن آراﻣﯿﺎن ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﻟﺸﺮ ﺧﻮد را
آﻣﺎده و ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدﻧﺪ۱۶ .ﻫﺪد ﻋﺰر ﺑﺮای ﮐﻤ اﺿﺎﻓ ،آراﻣﯿﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺷﺮق درﯾﺎی
ﻓﺮات ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .آﻧﺎه ﻫﻤ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔ ﺷﻮﺑ ،ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﻫﺪد ﻋﺰر ﺑﻪ ﺣﯿﻼم
آﻣﺪﻧﺪ۱۷ .وﻗﺘ داود از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺧﻮدش ﺷﺨﺼﺎً ﺳﭙﺎه ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از درﯾﺎی
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اُردن ﻋﺒﻮر داده ﺑﺴﻮی ﺣﯿﻼم رﻫﺒﺮی ﮐﺮد .آﻧﺎه آراﻣﯿﺎن ﺣﻤﻠﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﻨ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ۱۸ .اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و دوﺑﺎره ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .داود ﻫﻔﺘﺼﺪ راﻧﻨﺪۀ
ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺳﻮار آراﻣﯿﺎن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺷﺎن ﮐﺸﺖ۱۹ .وﻗﺘ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺎﺑ ﻫﺪد ﻋﺰر ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﺑ آن ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و آراﻣﯿﺎن ،دﯾﺮ از ﺗﺮس ﺑﻪ ﮐﻤ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.

داود و ﺑﺘﺸﺒ

۱۱

۱

در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل دﯾﺮ ،وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺟﻨ ﺷﺮوع ﻣﮐﻨﻨﺪ ،داود ﯾﻮآب را ﺑﺎ

ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺷﻬﺮ رﺑﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺧﻮد داود در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ.
۲

ﯾﺮوز ،ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ داود از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎم ﻗﺼﺮ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﺪم زدن ﭘﺮداﺧﺖ .از

ﺳﺮ ﺑﺎم ﻧﻈﺮش ﺑﺮ زﻧ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﮐﺮد .آن زن زﯾﺒﺎﺋ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای داﺷﺖ۳ .ﺑﻌﺪ
داود ﮐﺴ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آن زن ﮐﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺘﺸﺒ ،دﺧﺘﺮ اﻟﯿﻌﺎم و زن
اورﯾﺎی ﺣﺘ اﺳﺖ۴ .ﭘﺲ داود ﻗﺎﺻﺪان را ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن زن را ﺑﺤﻀﻮرش آوردﻧﺪ و داود ﺑﺎ
او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ) .آن زن ﭼﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺑ ﻧﻤﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﻤﺎم ﻣﮐﺮد (.ﺑﻌﺪ
ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﻓﺖ ۵و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﭘ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ داود ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻃﻔﻞ او
را در ﺷﻢ دارد.
۶آﻧﺎه داود ﺑﻪ ﯾﻮآب ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اورﯾﺎ را ﺑﺤﻀﻮر او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ۷ .وﻗﺘ
اورﯾﺎ آﻣﺪ ،داود از ﺣﺎل ﯾﻮآب و ﺳﭙﺎه او و وﺿ ﺟﻨ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ۸ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اورﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮود و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﻔﻪ ای ﻫﻢ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش ﻓﺮﺳﺘﺎد۹ .اﻣﺎ اورﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺖ و در ﭘﯿﺶ دروازۀ ﻗﺼﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎه ﺧﻮاﺑﯿﺪ۱۰ .ﭼﻮن داود ﺧﺒﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ اورﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،او را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﺪت
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زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﯾﺖ دور ﺑﻮدی ،ﭘﺲ ﭼﺮا دﯾﺸﺐ ﭘﯿﺶ زﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺮﻓﺘ؟« ۱۱اورﯾﺎ
ﺟﻮاب داد» :آﯾﺎ روا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ،آﻗﺎﯾﻢ ﯾﻮآب
و ﺳﭙﺎه او ﺑﯿﺮون در دﺷﺖ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮوم ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرم و ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﺑﺎ زﻧﻢ ﺧﻮاب
ﺷﻮم .ﺑﺴﺮ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﮐﻨﻢ«.

۱۲

داود ﮔﻔﺖ:

»اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎن و ﻓﺮدا دوﺑﺎره ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮو «.ﭘﺲ اورﯾﺎ آﻧﺮوز ﻫﻢ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﭘﺎﺋﯿﺪ.

۱۳

داود او را ﺑﺮای ﻧﺎن ﺷﺐ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﻧﺸﺌﻪ اش ﮐﺮد .ﺷﺐ ﺑﺎز ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﺎ

ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎه ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺖ.
۱۴

ﻓﺮدای آن داود ﻧﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ اورﯾﺎ داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻮآب ﺑﺪﻫﺪ.

۱۵

ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ

اﯾﻨﻘﺮار ﺑﻮد» :اورﯾﺎ را در ﺻﻒ اول ﯾ ﺟﻨ ﺳﺨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺧﻮدت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﻦ
و او را ﺑﺬار ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد«.

۱۶

ﭘﺲ ﯾﻮآب او را در ﺟﺎﺋ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن دﺷﻤﻦ ﻣ ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ.

۱۷

آﻧﺎه دﺷﻤﻨﺎن

از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اورﯾﺎ ﻫﻢ در ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد۱۸ .ﺳﭙﺲ اﺧﺒﺎر ﺟﻨ را ﺑﺮای داود ﻓﺮﺳﺘﺎد ۱۹و ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن ﻫﺪاﯾﺖ داده ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﭘﯿﺎم ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘ۲۰ و اﮔﺮ دﯾﺪی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ از ﺑﺎﻻی
دﯾﻮار ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ۲۱آﯾﺎ اَﺑﯿﻤﻠ ،ﭘﺴﺮ ﺟِﺪﻋﻮن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺑﺎز،
ﯾ زن آﺳﯿﺎ ﺳﻨ را از ﺳﺮ دﯾﻮار ﺑﺮ او اﻧﺪاﺧﺖ و او را ﮐﺸﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﺷﻬﺮ
رﻓﺘﯿﺪ؟« آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ او ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺶ ،اورﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ«.
۲۲ﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎن آﻣﺪ و ﭘﯿﺎم ﯾﻮآب و وﻗﺎﯾ ﺟﻨ را ﺑﺮای داود ﮔﺰارش داد ۲۳و ﮔﻔﺖ» :دﺷﻤﻦ
از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﻣﺎ آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ راﻧﺪﯾﻢ۲۴ .آﻧﺎه
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان دﺷﻤﻦ از ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀ از اﻓﺮاد ﻣﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ
و اورﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ۲۵ «.داود ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺑﻪ ﯾﻮآب ﺑﻮ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ در دم ﺷﻤﺸﯿﺮ آﻣﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﭘﺲ در آﯾﻨﺪه ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﺠﻨ و ﺷﻬﺮ
را وﯾﺮان ﮐﻦ .اﯾﻦ را ﺑﻮ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻮآب ﺟﻤ ﺷﻮد«.
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۲۶ﭼﻮن زن اورﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺖ۲۷ .وﻗﺘ دوران
ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،داود او را ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﺘﻨ ﺧﻮد آورد و ﺑﺎ او ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد .آن زن
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر داود ﻧﺎراﺿ ﺷﺪ.

ﭘﯿﻐﺎم ﻧﺎﺗﺎن و ﺗﻮﺑﮥ داود

۱۲

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ را ﻧﺰد داود ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺰد او رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :در ﺷﻬﺮی دو
۲

ﻣﺮد زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﯾ از آن ﻫﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و دﯾﺮی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد .ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ
۳

ﻓﺮاوان داﺷﺖ .اﻣﺎ آن ﺷﺨﺺ دﯾﺮ ﻧﺎدار و از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺑﺮۀ ﻣﺎده داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮﯾﺪه و ﭘﺮورش داده ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﺣﯿﻮان دﺳﺖ آﻣﻮز ﺑﺎ او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﮐﺮد.
از ﮐﺎﺳﮥ او ﻣ ﺧﻮرد و از ﺟﺎم او ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪ .در آﻏﻮش او ﻣ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺧﻼﺻﻪ او را ﻣﺜﻞ
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد دوﺳﺖ داﺷﺖ۴ .روزی ﯾ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ آﻣﺪ .او دﻟﺶ
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ ﺧﻮد ﺑﺮه ای را ﺑﯿﺮد و ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎن ﻏﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،در ﻋﻮض
رﻓﺖ و ﺑﺮۀ آن ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا ﮐﺒﺎب ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎن آورد۵ «.داود از ﺷﻨﯿﺪن
اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه ﻗﺴﻢ اﺳﺖ آن ﺷﺨﺼﯿﻪ اﯾﻦ
۶

ﮐﺎر را ﮐﺮد ﺳﺰاوار ﻣﺮدن اﺳﺖ .ﭼﻮن او ﺑﺮۀ آن ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ آن را
ﺗﺎوان ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا او ﻫﯿ رﺣﻤ ﻧﺪاﺷﺖ«.
۷ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻫﺴﺘ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم .از دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﺗﺮا ﻧﺠﺎت
دادم۸ .ﻗﺼﺮ آﻗﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم و زﻧﻬﺎی او را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺗﻮ رﺳﺎﻧﺪم .ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎء ﮐﺮدم .اﮔﺮ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ زﯾﺎدﺗﺮ ﻣ دادم.
۹ﭘﺲ ﭼﺮا اﺣﺎم ﻣﺮا ﺧﻮار ﻧﻤﻮده و ﮐﺎری ﮐﺮدی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد؟ زﯾﺮا اورﯾﺎ را
ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪی و زن او را زن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘ۱۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻣﺮگ
ﯾ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻫﻤﯿﺸ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ زن اورﯾﺎ را ﮔﺮﻓﺘ ﮐﻪ زن
ﺗﻮ ﺑﺸﻮد .و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر ات ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺿ ﻫﺴﺘﻢ۱۱ «.ﺧﺪاوﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ از
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ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮدت ﮐﺴ را ﺑﻼی ﺟﺎﻧﺖ ﻣﮔﺮداﻧﻢ .و زﻧﻬﺎﯾﺖ را ﻣﮔﯿﺮم و ﺑﻪ ﻣﺮدم دﯾﺮ
ﻣ دﻫﻢ و آن ﻫﺎ ﺑﺎ زﻧﻬﺎﯾﺖ در روز روﺷﻦ و در ﻣﻼء ﻋﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۲ .ﺗﻮ آن ﮐﺎر را
در ﺧﻔﺎ ﮐﺮدی ،اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﮐﻨﻢ در روز روﺷﻦ و در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد««.
۱۳داود ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ام «.ﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺖ را ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﮐﺮدی ﻧﻤ ﻣﯿﺮی۱۴ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎ آن ﮐﺎر
زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮﻗ دادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻃﻔﻞ ﺗﻮ ﻣ ﻣﯿﺮد«.
۱۵

ﻧﺎﺗﺎن اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﻃﻔﻞ ﺑﺘﺸﺒ ﻣ ﻣﯿﺮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻔﻠ را ﮐﻪ ﺑﯿﻮۀ اورﯾﺎ ﺑﺮای داود ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﻬﻠ دﭼﺎر ﮐﺮد.
۱۶داود ﺑﺨﺎﻃﺮ او ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ .روزه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ
ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪ۱۷ .رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم و ﺧﺎﻧﻮاده اش آﻣﺪﻧﺪ و از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺎن ﺑﺨﻮرد ،اﻣﺎ او ﻗﺒﻮل ﻧﺮد۱۸ .ﺑﻌﺪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﻃﻔﻞ ﻣﺮد و ﺧﺎدﻣﺎن
داود از ﺗﺮس ﺑﻪ او ﻧﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺮده اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺮﯾﺾ
ﺑﻮد آﻧﻘﺪر ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ داﺷﺖ و ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺮده اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮد ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۱۹ «.اﻣﺎ وﻗﺘ داود دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در ﮔﻮش ﯾﺪﯾﺮ
آﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮف ﻣ زﻧﻨﺪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻠﺶ ﻣﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮان از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻃﻔﻞ
ﻣﺮده اﺳﺖ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﻠ ،ﻣﺮده اﺳﺖ۲۰ «.آﻧﺎه داود از روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺣﻤﺎم ﮐﺮد ،ﻋﻄﺮ زد و ﻟﺒﺎس ﭘﺎک ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺬا ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻏﺬا را آوردﻧﺪ ﭘﯿﺶ
روﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و او ﺧﻮرد۲۱ .ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﻢ! وﻗﺘﯿﻪ
ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﻮ روزه ﮔﺮﻓﺘ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدی .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ او ﻣﺮده اﺳﺖ آﻣﺪی و ﻧﺎن
ﻣ ﺧﻮری۲۲ «.داود ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯿﻪ ﻃﻔﻞ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﺑﻮد ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم ،زﯾﺮا
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اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻮد و ﻃﻔﻞ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ۲۳ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ او ﻣﺮده
اﺳﺖ ،ﭼﺮا روزه ﺑﯿﺮم؟ آﯾﺎ اﻣﺎن دارد ﮐﻪ او را ﺑﺎز آورم؟ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ او ﻣ روم ،وﻟ او
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﻤﮔﺮدد«.

ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن
۲۴

ﺳﭙﺲ داود زن ﺧﻮد ،ﺑﺘﺸﺒ را ﺗﺴﻠ داد و ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺑﺘﺸﺒ ﭘﺴﺮی

ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و او را ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را دوﺳﺖ داﺷﺖ،

۲۵

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ

را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﯾﺪِﯾﺪﯾﺎ ،ﯾﻌﻨ» ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ« ﻟﻘﺐ دﻫﺪ.

داود رﺑﻪ را ﻣﮔﯿﺮد
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۳ ‐ ۱ :۲۰ 

۲۶در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﻮآب ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺟﻨﯿﺪ و ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ رﺑﻪ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺎﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ
۲۷و ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺮای داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺟﻨﯿﺪم و ﺷﻬﺮ رﺑﻪ را ﮐﻪ ذﺧﯿﺮۀ
آب آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﮐﺮدم۲۸ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﻘﯿﮥ ﺳﭙﺎه را ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم ﮐﻦ ﺗﺎ ﻓﺘ
و ﻇﻔﺮ ﺑﻨﺎم ﺗﻮ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﻦ۲۹ «.ﭘﺲ داود ﻫﻤﮥ ﺳﭙﺎه را ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ رﺑﻪ رﻓﺖ،
ﺟﻨﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﻠ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد۳۰ .ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎﻧﺮا ﮐﻪ وزن آن ﺳ و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮ از
ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ و دارای ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻮد از ﺳﺮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد و ﻗﯿﻤﺘ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد۳۱ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻏﻼﻣ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اره ،ﺗﯿﺸﻪ و ﺗﺒﺮ ﺑﺮای
ﺷﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان داﺷﻬﺎی ﺧﺸﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ داود و ﺳﭙﺎﻫﺶ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

اَﻣﻨُﻮن و ﺗﺎﻣﺎر

۱۳

۱اﺑﺸﺎﻟﻮم ،ﭘﺴﺮ داود ،ﺧﻮاﻫﺮ زﯾﺒﺎﺋ داﺷﺖ ﺑﻨﺎم ﺗﺎﻣﺎر .ﭘﺴﺮ دﯾﺮ داود ﮐﻪ اَﻣﻨُﻮن ﻧﺎم
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داﺷﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎﻣﺎر ﺷﺪ۲ .ﻋﺸﻖ ﺗﺎﻣﺎر آﻧﻘﺪر او را رﻧ ﻣ داد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ .ﭼﻮن
ﺗﺎﻣﺎر ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮد ،اﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اَﻣﻨُﻮن ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۳ .اَﻣﻨُﻮن دوﺳﺖ
ﻫﻮﺷﯿﺎر و زﯾﺮﮐ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻮد .او ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌ ،ﺑﺮادر داود ﺑﻮد۴ .ﯾﺮوز
ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻪ اَﻣﻨُﻮن ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻬﺰاده ،ﭼﺮا روز ﺑﺮوز ﻻﻏﺮ ﻣ ﺷﻮی و ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﮔﻮﺋ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻠﯿﻒ داری؟« اَﻣﻨُﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﺎﻣﺎر ،ﺧﻮاﻫﺮ اﻧﺪرم را دوﺳﺖ دارم«.
۵

ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو در ﺑﺴﺘﺮت دراز ﺑﺶ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘ .وﻗﺘﯿﻪ

ﭘﺪرت ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺖ آﻣﺪ از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮت ﺗﺎﻣﺎر اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻏﺬا
۶

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻮ ﮐﻪ از دﺳﺖ او ﻧﺎن ﻣﺰه ات ﻣ دﻫﺪ «.ﭘﺲ اَﻣﻨُﻮن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺖ و ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ .وﻗﺘﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪﯾﺪﻧﺶ آﻣﺪ ،اَﻣﻨُﻮن از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺬار ﺧﻮاﻫﺮم ﺗﺎﻣﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﯾ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرم ،زﯾﺮا ﺧﻮش دارم ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺮوی ﻣﻦ آﺷﭙﺰی ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ از دﺳﺘﺶ ﺑﺨﻮرم«.
۷آﻧﺎه داود ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮادرت ﺑﺮو و ﺑﺮای او ﻧﺎن ﺑﭙﺰ۸ «.ﭘﺲ
ﺗﺎﻣﺎر ﺑﺨﺎﻧﮥ اَﻣﻨُﻮن رﻓﺖ و اَﻣﻨُﻮن در اﻃﺎق ﺧﻮاب ﺧﻮد روی ﺑﺴﺘﺮ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎﻣﺎر
ﮐﻤ آرد ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮد و ﻧﺎن ﭘﺨﺖ۹ .ﺑﻌﺪ آﻧﺮا در ﯾ ﭘﻄﻨﻮس ﺑﺮای او ﺑﺮد .اﻣﺎ
اَﻣﻨُﻮن از ﺧﻮردن ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻫﯿﭽﺲ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺮون ﮐﻦ.
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﺷﺪ۱۰ .آﻧﺎه اَﻣﻨُﻮن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﻧﺎن را ﺑﻪ اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﯿﺎر و
ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺎﻧﻢ ﮐﻦ۱۱ «.اﻣﺎ وﻗﺘ ﺗﺎﻣﺎر ﻧﺎن را ﺑﺮای او ﺑﻪ اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد ،اَﻣﻨُﻮن
از دﺳﺖ او ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰم ،ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺨﻮاب۱۲ «.ﺗﺎﻣﺎر ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻪ ،ﺑﺮادر ﻣﺮا وادار ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻦ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﺣﻤﻖ و
ﺳﺎده ﻟﻮح ﻧﺒﺎش۱۳ .ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه و رﺳﻮا ﻣ ﺷﻮم و ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾ از اﺣﻤﻘﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﺧﻮاﻫ رﻓﺖ .ﺑﺮو ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺮف ﺑﺰن و او اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻋﺮوﺳ ﮐﻨ۱۴ «.اﻣﺎ اَﻣﻨُﻮن ﺣﺮف او را ﻧﺸﻨﯿﺪ و ﭼﻮن او از ﺗﺎﻣﺎر ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮرش
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد.
۱۵ﺑﻌﺪ اَﻣﻨُﻮن دﻓﻌﺘﺎً از ﺗﺎﻣﺎر ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪ .ﻧﻔﺮت او ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻋﺸﻘ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ او
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داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻮراً از ﺧﺎﻧﻪ اش ﺧﺎرج ﺷﻮد۱۶ .ﺗﺎﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ ،ﺑﺮادر اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮ از ﺟﻨﺎﯾﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪی «.اﻣﺎ اَﻣﻨُﻮن ﺑﻪ زاری او ﮔﻮش ﻧﺪاد ۱۷و ﺧﺎدم ﺧﻮد را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﺑﯿﺎ اﯾﻦ زن را از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮ و دروازه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻗﻔﻞ ﮐﻦ.

۱۸

ﭘﺲ ﺧﺎدم اَﻣﻨُﻮن

او را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و دروازه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺴﺖ .ﺗﺎﻣﺎر ﭘﯿﺮاﻫﻦ درازِ آﺳﺘﯿﻦ دار ﺑﻪ ﺗﻦ
داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻗﺮار رواج آن زﻣﺎن ،دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮۀ ﭘﺎدﺷﺎه آن ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ﻣ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.

۱۹

ﺗﺎﻣﺎر

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد رﯾﺨﺖ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯿﻪ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ.

۲۰

اﺑﺸﺎﻟﻮم از ﺗﺎﻣﺎر ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺮادرت اﯾﻦ ﮐﺎر

را ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آرام ﺑﺎش .ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮر .او ﺑﺮادر ﺗﻮ اﺳﺖ «.ﺗﺎﻣﺎر در ﺧﺎﻧﮥ اﺑﺸﺎﻟﻮم در
ﻏﻢ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد.
۲۱

وﻗﺘ ﺧﺒﺮ ﺑﻮش ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪ .وﻟ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،اَﻣﻨُﻮن را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﺮد،

زﯾﺮا او را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮﻋﻼوه ﭘﺴﺮ اوﻟﺶ ﻫﻢ ﺑﻮد۲۲ .اﻣﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺣﺮف ﺧﻮب
ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻪ اَﻣﻨُﻮن ﻧﺰد .ﻣﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ آن رﺳﻮاﺋ را ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺮش آورده ﺑﻮد در دل ﺧﻮد
ﻧﻔﺮت ﺷﺪﯾﺪی از او داﺷﺖ.

اﻧﺘﻘﺎم اﺑﺸﺎﻟﻮم
۲۳دو ﺳﺎل از آن ﻣﺎﺟﺮا ﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨﺎن اﺑﺸﺎﻟﻮم ،در ﺑﻌﻞ ﺣﺎﺻﻮر در ﻧﺰدﯾ اﻓﺮاﯾﻢ،
ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان او را ﻣ ﭼﯿﺪﻧﺪ و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺗﻤﺎم ﺑﺮادران ﺧﻮد را در آن ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﻮت ﮐﺮد.
۲۴اﺑﺸﺎﻟﻮم ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺸﻢ ﭼﯿﻨ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد و
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ۲۵ «.اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ،
ﻓﺮزﻧﺪم ،اﮔﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﺣﻤﺖ ﻣ ﺷﻮد «.اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺴﯿﺎر اﺻﺮار ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .از او ﺗﺸﺮ ﮐﺮد و ﺑﺮﮐﺘﺶ داد۲۶ .اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،اﻗﻼ ﺑﻪ ﺑﺮادرم اَﻣﻨُﻮن اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا اَﻣﻨُﻮن را
ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟« ۲۷اﻣﺎ ﭼﻮن اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺴﯿﺎر زاری ﮐﺮد ،ﺷﺎه اﺟﺎزه داد ﮐﻪ اَﻣﻨُﻮن و
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ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان دﯾﺮش ﺑﺎ او ﺑﺮوﻧﺪ۲۸ .ﺑﻌﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد اﻣﺮ ﮐﺮد» :ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺳﺮ اَﻣﻨُﻮن از ﺷﺮاب ﮔﺮم ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﻓﻮراً اَﻣﻨُﻮن را ﺑﺸﯿﺪ و ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ،
زﯾﺮا ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻦ آن ﮐﺎر را ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ دﻟﯿﺮ و ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﯿﺪ۲۹ «.ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن اﺑﺸﺎﻟﻮم اﻣﺮ
آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﺠﺎ آورده اَﻣﻨُﻮن را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮان دﯾﺮ ﺷﺎه ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و
از ﺗﺮس ﺟﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
۳۰وﻗﺘ آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در راه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان او را ﮐﺸﺘﻪ و
ﯾ ﺷﺎﻧﺮا ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ۳۱ .آﻧﺎه ﺷﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﺮوی
زﻣﯿﻦ دراز اﻓﺘﺎد .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﻫﻢ ﻫﻤ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﯾﺪه ﺑﺪور او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.

۳۲

اﻣﺎ

ﯾﻮﻧﺎداب ،ﺑﺮادرزادۀ داود )ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌ (ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎن ﺟﻤ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اَﻣﻨُﻮن ﻣﺮده اﺳﺖ .اﺑﺸﺎﻟﻮم از ﻫﻤﺎن روزﯾﻪ اَﻣﻨُﻮن ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ،ﺗﺎﻣﺎر ﺗﺠﺎوز
ﮐﺮد ،ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺸﺘﻦ او را در ﺳﺮ داﺷﺖ و ﻗﺮار اﻣﺮ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

۳۳

ﺧﺒﺮﯾﻪ ﺷﻨﯿﺪی ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻧﺪارد .ﻃﻮرﯾﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻐﯿﺮ از اَﻣﻨُﻮن ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﺷﺎه زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
۳۴اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮار ﮐﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﻣﺮاﻗﺐ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺟﺎدۀ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻮه ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﻣ آﯾﻨﺪ.
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺒﯿﻦ ،آن ﻫﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ«.

۳۵

۳۶

ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻧﻔﺘﻤﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺖ

ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﭘﺴﺮان ﺷﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ و

ﻫﻤ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﺨ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
۳۷اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﭘﯿﺶ ﺗَﻠﻤ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﻬﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺸﻮر رﻓﺖ و داود ﻫﺮ روزه ﺑﺮای
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮐﺮد۳۸ .اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺟﺸﻮر ﻣﺎﻧﺪ۳۹ .ﺣﺎﻻ ﭼﻮن داود
ﻏﻢ و درد ﻣﺮگ اَﻣﻨُﻮن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﻟﺶ ﺑﺮای دﯾﺪن اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﯿﻘﺮاری ﻣﮐﺮد.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ

۱۴

۱ﭼﻮن ﯾﻮآب ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮق دﯾﺪن اﺑﺸﺎﻟﻮم را دارد،
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۲ﯾ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺗَﻘﻮع ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ زﻧ را ﮐﻪ در ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ ،ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را ﺑﺪروغ ﻣﺎﺗﻤﺪار ﻧﺸﺎن ﺑﺪه .ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﺑﭙﻮش ،ﺳﺮت را ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻦ و
ﻃﻮری ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻋﺰادار ﺑﻮده ای۳ .ﺑﻌﺪ ،از ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺑﯿﺮ و
ﺑﺤﻀﻮر او ﺑﺮو «.آﻧﺎه ﺑﻪ آن زن ﯾﺎد داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﭼﻪ ﺑﻮﯾﺪ.
۴وﻗﺘ آن زن ﺑﺤﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ ،ﭘﯿﺸﺮوی او ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺣﺘﺮام روی ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎد و
ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻦ!« ۵ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ؟« زن
ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ زن ﺑﯿﻮه ای ﻫﺴﺘﻢ .ﺷﻮﻫﺮم ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ۶ .اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰت دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ.
آﻧﺪو در ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻨ ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .در
۷

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ دﯾﺮم را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﭙﺎرم ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺘﻞ ﺑﺮادر ﺧﻮد اﻋﺪام ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﻢ وارﺛ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺎم ﺷﻮﻫﺮم از ﺻﻔﺤﮥ روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮد«.
۸ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ زن ﮔﻔﺖ» :ﻓﻌﻼ ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻧﻪ ات ﺑﺮو و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ۹ «.زن ﺗَﻘﻮﻋ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﺮ! و اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮐﻨ ﮐﺴ ﺗﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻼﻣﺘ
را ﻣﻦ ﺑﺮدن ﻣﮔﯿﺮم«.

۱۰

ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﯾﺪ ،او را ﺑﺤﻀﻮر

ﻣﻦ ﺑﯿﺎور و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺎﻧﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ«.
۱۱آﻧﻮﻗﺖ زن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﻋ را ﻧﺬاری
ﺧﻮن ﺷﺨﺺ دﯾﺮی را ﺑﺮﯾﺰد و ﭘﺴﺮ ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ
ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﻧﻤﮔﺬارم ﺣﺘ ﯾ ﺗﺎر ﻣﻮی ﭘﺴﺮت ﮐﻢ ﺷﻮد«.
۱۲ﺑﺎز زن ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﯾ ﺧﻮاﻫﺶ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﻢ «.ﭘﺎدﺷﺎه
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ؟« ۱۳زن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ وﻋﺪه دادی ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﻪ ﻣﮐﻨ ،ﭘﺲ
ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺣﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﻧﻤﮐﻨ؟ ﭘﺎدﺷﺎه در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﺴﺮ ﺧﻮدش را ﮐﻪ آواره اﺳﺖ ،ﻧﺒﺨﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﻣ ﻣﯿﺮﯾﻢ۱۴ .زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ آب اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺰﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ ﺟﻤ ﮐﺮدن
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آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯿﻪ ﻣﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘ ﮔﻤﺸﺪه ای را از آوارﮔ و
ﺳﺮﮔﺮداﻧ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،ﻋﻤﺮ دراز ﻣ دﻫﺪ۱۵ .ﭼﻮن ﺣﯿﺎت ﻣﺎ در ﺧﻄﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ روم و ﻋﺮض ﺧﻮد را ﻣﮐﻨﻢ ۱۶ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻣﺮا
و ﭘﺴﺮم را از دﺳﺖ آن ﮐﺴﯿﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ از وﻃﻦ و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺟﺪا ﮐﺮده از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،رﻫﺎﺋ
دﻫﺪ.

۱۷

اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰت ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ دارد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻣﺎ ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﻣ آورد ،زﯾﺮا او

ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻓﺮق ﺧﻮﺑ و ﺑﺪی را ﻣ داﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﻫﻤﺮاﻫﺖ
ﺑﺎﺷﺪ«.
۱۸

آﻧﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺖ» :از ﺗﻮ ﺳﻮاﻟ ﻣﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ راﺳﺖ ﺑﻮﺋ «.زن ﮔﻔﺖ:

»ﺑﻔﺮﻣﺎ«.

۱۹

ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﯾﻮآب ﺗﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد؟« زن ﺟﻮاب داد» :ﻋﻤﺮ ﺷﺎه

دراز ﺑﺎد! ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﯿﺰی را از ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ .ﺑﻠ ،ﯾﻮآب ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد داد.

۲۰

او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را

ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﺣﯿﻢ و داﻧﺎ
و از ﻫﻤﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ«.
۲۱

ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘ ﻣﮐﻨﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮو و اﺑﺸﺎﻟﻮم را

ﺑﯿﺎور«.

۲۲

ﯾﻮآب ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﻣﺮوز ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ

دارﯾﺪ ،ﭼﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﺪ .ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ۲۳ «.ﭘﺲ ﯾﻮآب
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺸﻮر رﻓﺖ و اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورد۲۴ .ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :او را
ﺑﺨﺎﻧﻪ اش ﺑﺒﺮ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎور .ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ روﯾﺶ را ﺑﺒﯿﻨﻢ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺸﺎﻟﻮم در
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و دﯾﺮ روی ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﺪﯾﺪ.

اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺎ داود آﺷﺘ ﻣﮐﻨﺪ
۲۵در ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺟﻮان ﺧﻮﺷﭽﻬﺮه ای ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﺪ .از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ ﻓﺮق ﺳﺮ،
ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻋﯿﺒ در او ﻧﺒﻮد۲۶ .او ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺒﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﮐﺮد .زﯾﺮا در
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ﻇﺮف ﯾﺴﺎل آﻧﻘﺪر دراز و ﺳﻨﯿﻦ ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ وزن آن ﺑﻪ ﭘﻨ ﭘﺎو ﻣ رﺳﯿﺪ۲۷ .اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺳﻪ
ﭘﺴﺮ و ﯾ دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺎم ﺗﺎﻣﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋ ﺑﻮد.
۲۸

اﺑﺸﺎﻟﻮم دو ﺳﺎل ﭘﻮره در اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﮐﺮد و ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺮﻓﺖ.

۲۹

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﻮآب ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و او را ﭘﯿﺶ ﺷﺎه ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎ ﯾﻮآب ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﺎر دوم از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺮد۳۰ .آﻧﺎه اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺰرﻋﮥ ﯾﻮآب ﭘﻬﻠﻮی ﮐﺸﺘﺰار ﻣﻦ اﺳﺖ و او در آن ﺟﻮ ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﺮا
آﺗﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ «.ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺰرﻋﮥ او را آﺗﺶ زدﻧﺪ۳۱ .ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ اﺑﺸﺎﻟﻮم رﻓﺖ و
از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺎدﻣﺎﻧﺖ ﻣﺰرﻋﮥ ﻣﺮا آﺗﺶ زدﻧﺪ؟«

۳۲

اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ از ﺗﻮ

ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋ ﺗﺎ ﺗﺮا ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ از او ﺑﭙﺮﺳ ﭼﺮا ﻣﺮا از ﺟﺸﻮر
ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﺪم .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺷﺎه
ﺑﺮوم ﺗﺎ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫ دارم ،ﻣﺮا ﺑﺸﺪ«.

۳۳

ﯾﻮآب رﻓﺖ و ﭘﯿﺎم اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﺑﻪ ﺷﺎه رﺳﺎﻧﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ .وﻗﺘ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ ،ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻌﻈﯿﻢ و
اﺣﺘﺮام را ﺑﺠﺎ آورد و ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺑﻮﺳﯿﺪ.

ﺗﻮﻃﺌﮥ اﺑﺸﺎﻟﻮم

۱۵

۱ﺑﻌﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﯾ ﮔﺎدی و ﭼﻨﺪ اﺳﭗ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺎﻃﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ

ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﺑﺪوﻧﺪ۲ .او ﻫﺮ روز ،ﺻﺒ وﻗﺖ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﺪ و ﻣ رﻓﺖ و ﺑﻪ دروازۀ
ﺷﻬﺮ ﻣ اﯾﺴﺘﺎد .ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺷﺎﯾﺘ ﻣ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﯿﺼﻠﮥ دﻋﻮای ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺷﺎه
ﻣ رﻓﺖ۳ ،اﺑﺸﺎﻟﻮم او را ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺪام ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘ؟« و اﮔﺮ او
ﻣﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﻓﻼن ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ او ﻣﮔﻔﺖ» :دﻋﻮای ﺗﻮ ﺻﺤﯿ و
ﺑﺠﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﺗﺮا ﺑﺸﻨﻮد۴ «.و ﻣﮔﻔﺖ:
»ﮐﺎﺷ ﻣﻦ ﻗﺎﺿ ﻣ ﺑﻮدم و آﻧﻮﻗﺖ ﻫﺮ ﮐﺴ دﻋﻮاﺋ ﻣ داﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣ آﻣﺪ و ﻣﻦ از
روی ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺑﻪ دﻋﻮای او رﺳﯿﺪﮔ ﻣﮐﺮدم۵ «.ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ
ﻣ ﺷﺪ و اﺣﺘﺮام ﻣﮐﺮد ،اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺎ او دﺳﺖ ﻣ داد و او را ﻣ ﺑﻮﺳﯿﺪ۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
۳۱ / ۵۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﯾﺖ و ﻓﯿﺼﻠﮥ دﻋﻮای ﺧﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه ﻣ آﻣﺪ،
ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮد و دل ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
۷‐۸

ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫ ﺗﺎ

ﺑﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺮوم و ﻧﺬری را ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ادا ﮐﻨﻢ .زﯾﺮا وﻗﺘ در ﺟﺸﻮر
ﺑﻮدم ﻧﺬر ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا دوﺑﺎره ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺣﺒﺮون ﻣ روم و ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﻨﻢ۹ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ،ﺧﺪا ﻧﻬﺪارت «.ﭘﺲ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﻓﺖ.
۱۰اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﻗﺎﺻﺪاﻧ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﺑﻤﺠﺮدﯾﻪ
آواز ﺳﺮﻧﺎ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻮﺋﯿﺪ :اﺑﺸﺎﻟﻮم ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺮون اﺳﺖ«.

۱۱

و آن دوﺻﺪ ﻧﻔﺮی را ﮐﻪ

از اورﺷﻠﯿﻢ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد .آن ﻫﺎ ﺑﺎ دل ﺻﺎف ﺑﺎ او رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﻮر او
ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

۱۲

ﻫﻨﺎم ادای ﻧﺬر ،اﺑﺸﺎﻟﻮم اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺟﯿﻠﻮﻧ را ﮐﻪ ﻣﺸﺎور داود ﺑﻮد از ﺷﻬﺮ

ﺟﯿﻠﻮه ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و او ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﯿﻌﺖ داد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﺳﯿﺴﻪ داﻣﻨﻪ دار ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﻓﺪاران اﺑﺸﺎﻟﻮم اﻓﺰود.

داود از اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ
۱۳ﮐﺴ ﺑﺮای داود ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺧﺒﺮ آورده ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺑﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم
ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۴ «.آﻧﺎه داود ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮداﻧﯿﻪ ﺑﺎ او در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻋﺠﻠﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ورﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ ﻣ رود و راه ﻓﺮار از دﺳﺖ اﺑﺸﺎﻟﻮم
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﻮراً از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﺒﺪا او ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻼﺋ ﺑﺴﺮ ﻣﺎ
ﺑﯿﺎورد و ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺸﺪ۱۵ «.ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺮ اﻣﺮ و
ﺧﺪﻣﺘ ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده اﯾﻢ۱۶ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ داود ده ﻧﻔﺮ از
زﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ۱۷ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻃ
ﯾ ﻣﺴﺎﻓﮥ ﻃﻮﻻﻧ داود ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺰل ﮐﺮدﻧﺪ. ۱۸ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ او
ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﺖ ﮐﻪ از ﮐﺮﯾﺘ و ﻓﻠﯿﺘ ﺑﺪﻧﺒﺎل او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﭘﯿﺶ او ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
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۱۹ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺗﺎی ﺟﺘ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﭼﺮا ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ
آﻣﺪی؟ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺮو .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾ ﺑﯿﺎﻧﻪ و
ﺟﻼی وﻃﻦ ﻫﺴﺘ۲۰ .دﯾﺮوز ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺪی و اﻣﺮوز ﺗﺮا ﺑﺎز ﺑﺎ ﺧﻮد آواره ﺳﺎزم؟ ﺧﺪا
ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺮد و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ.
رﺣﻤﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪرﻗﮥ راﻫﺖ ﺑﺎد«.

۲۱

اﻣﺎ اﺗﺎی ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ

و ﺑﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮوی از ﺗﻮ ﺟﺪا ﻧﻤ ﺷﻮم ـ ﭼﻪ در ﻣﺮگ و ﭼﻪ در
زﻧﺪﮔ«.

۲۲

ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮاه ﺑﯿﻔﺖ و ﺑﺮو «.آﻧﺎه اﺗﺎی ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و

اﻃﻔﺎل ﺷﺎن از ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.

۲۳

ﻫﻤ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ،

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه از درﯾﺎی ﻗﺪرون ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
۲۴

آﻧﺎه اﺑﯿﺎﺗﺎر ،ﺻﺎدوق و ﻫﻤﻪ ﻻوﯾﺎن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ

ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.

۲۵

ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﺎدوق ﮔﻔﺖ» :ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن

ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮ و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻄﻒ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮا واﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣ آورد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺟﺎی آﻧﺮا ﺑﺒﯿﻨﻢ۲۶ .و اﮔﺮ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻧﺎراﺿ ﻫﺴﺘﻢ «.آﻧﻮﻗﺖ
ﻫﺮﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺮم ﺑﯿﺎورد۲۷ «.ﺑﻌﺪ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﺎدوق ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺮد و ﭘﺴﺮت اﺧﯿﻤﻌﺺ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮ اﺑﯿﺎﺗﺎر را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ۲۸ .ﻣﻦ در ﮔﺬرﮔﺎه ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺎم ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﭼﻮﻧ اوﺿﺎع اورﺷﻠﯿﻢ آﮔﺎه ﮐﻨ۲۹ «.ﭘﺲ ﺻﺎدوق و
اﺑﯿﺎﺗﺎر ﺻﻨﺪوق ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺑﺎره ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺷﺎن ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
۳۰داود در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﺮد ،ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﺑﺎﻻ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﻫﻢ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
۳۱وﻗﺘ ﮐﺴ ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ،ﻣﺸﺎور او ﺑﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﻣﺸﻮرۀ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺪﻫﺪ«.
۳۲ﭼﻮن داود ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ،ﺑﻪ ﺟﺎﺋ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺣﻮﺷﺎی ارﮐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﮥ درﯾﺪه و ﺧﺎک ﺑﺴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮد۳۳ .داود ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ
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ﺑﺮوی ﺑﻐﯿﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﺎر ﮔﺮدﻧﻢ ﺷﻮی ﮐﺪام ﻓﺎﯾﺪۀ دﯾﺮ ﻧﺪارد ۳۴و اﮔﺮ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺮدی و ﺑﻪ
اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻮﺋ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻃﻮرﯾﻪ ﻣﺸﺎور ﭘﺪرت ﺑﻮدم ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮای
ﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ «.در آﻧﺼﻮرت ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﺸﻮرۀ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ را ﺑﺎﻃﻞ و
ﺑ ﻣﻌﻨ داﻧﺴﺘﻪ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻨﺪ.

۳۵‐۳۶

ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر و ﭘﺴﺮان ﺷﺎن ،اﺧﯿﻤﻌﺺ و

ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎه ﺷﻨﯿﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ اﺣﻮال
ﺑﺪه«.

۳۷

ﭘﺲ ﺣﻮﺷﺎی ،دوﺳﺖ داود رواﻧﮥ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و در ﻫﻤﺎن وﻗﺘﯿﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم وارد

اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ او ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ.

داود و ﺻﯿﺒﺎ

۱۶

۱داود از ﺟﺎﺋﯿﻪ ﻣﺮدم ﻋﺒﺎدت ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،اﻧﺪﮐ دور ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﯿﺒﺎ ،ﺧﺎدم

ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﯾ ﺟﻮره ﺧﺮِ زﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او آﻣﺪ .ﺑﺴﺮ ﺧﺮﻫﺎ دوﺻﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ،ﯾﺼﺪ

ﮐﯿ ﮐﺸﻤﺸ ،ﯾﺼﺪ ﮐﯿ اﻧﺠﯿﺮ و ﯾ ﻣﺸ ﺷﺮاب ﺑﺎر ﺑﻮد۲ .ﭘﺎدﺷﺎه از ﺻﯿﺒﺎ
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﭼﻪ آوردی؟« ﺻﯿﺒﺎ ﺟﻮاب داد» :ﺧﺮﻫﺎ را ﺑﺮای آن آوردم ﺗﺎ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎه از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻮاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎن اﻧﺠﯿﺮ را ﺑﺮای ﺧﺎدﻣﺎن و ﺷﺮاب را
۳

ﺑﺮای رﻓ ﺗﺸﻨ و ﺧﺴﺘ ﺗﺎن آورده ام «.ﭘﺎدﺷﺎه از ﺻﯿﺒﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ،ﻧﻮاﺳﮥ
آﻗﺎﯾﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« ﺻﯿﺒﺎ ﺟﻮاب داد» :او ﻫﻨﻮز در اورﺷﻠﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺪرﮐﻼﻧﺶ ،ﺷﺎﺋﻮل را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورد و ﺧﻮدش ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺷﻮد«.
۴ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ«.
ﺻﯿﺒﺎ ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﻏﻼم ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻟﻄﻒ ﺗﺎن از ﺳﺮ ﻣﻦ ﮐﻢ ﻣﺒﺎد!«

داود و ﺷﻤﻌ
۵وﻗﺘ داود ﺑﻪ ﺑﺤﻮرﯾﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺷﺨﺼ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻨﺎم ﺷﻤﻌ ،ﭘﺴﺮ ﺟﯿﺮا ﺑﺴﺮ راه
ﺷﺎن آﻣﺪ ،دﺷﻨﺎم داد ۶و ﺑﻄﺮف داود ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﺎدﻣﺎن ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و دﻻوراﻧﯿﻪ ﺑﺪور او
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ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻨ اﻧﺪاﺧﺖ ۷و ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻨﺠﺎ دور ﺷﻮ ،ای ﻗﺎﺗﻞ! ای ﺟﻨﺎﯾﺘﺎر! ۸ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎﺋﻮل را ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺠﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪی از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺮا از ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد و ﭘﺴﺮت اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺖ ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﻮﻧﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺳﺮ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﻼی
ﺑﺪ «.ای آدﻣﺶ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﺖ رﺳﯿﺪی!«
۹آﻧﺎه اﺑﯿﺸﺎی ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﭼﻄﻮر اﺟﺎزه ﻣ دﻫ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳ ﻣﺮده ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه دﺷﻨﺎم ﺑﺪﻫﺪ؟ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﺑﺮوم و ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا
ﮐﻨﻢ؟« ۱۰اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮان زِروﯾﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ؟ ﺑﺬارﯾﺪ دﺷﻨﺎﻣﻢ ﺑﺪﻫﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺷﻨﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﻨ؟«

۱۱

ﺑﻌﺪ داود ﺑﻪ اﺑﯿﺸﺎی و ﻫﻤﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ

ﺧﻮدم ﮐﻪ رگ و ﺧﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮا دارد ،ﭘﺲ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻨﯿﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ زﯾﺎدﺗﺮ دﺷﻨﺎﻣﻢ ﻣ دﻫﺪ .ﺑﺬارﯾﺪ دﺷﻨﺎﻣﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ارادۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
۱۲ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ دﺷﻨﺎﻣﻬﺎ ،اﺟﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ«.
۱۳داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﺑﺮاه ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺷﻤﻌ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯿﻪ دﺷﻨﺎم ﻣ داد و
ﺑﻄﺮف داود ﺳﻨ ﻣ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﺎﮐﻬﺎ را ﺑﺎد ﻣﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺴﻮی ﮐﻮه
رﻓﺖ۱۴ .ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اُردن رﺳﯿﺪﻧﺪ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺑﺸﺎﻟﻮم در اورﺷﻠﯿﻢ
۱۵اﺑﺸﺎﻟﻮم و ﭘﯿﺮوان او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ۱۶ .وﻗﺘ ﺣﻮﺷﺎی ارﮐ،
دوﺳﺖ داود ﭘﯿﺶ اﺑﺸﺎﻟﻮم آﻣﺪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه! زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه!«
۱۷اﺑﺸﺎﻟﻮم از ﺣﻮﺷﺎی ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ وﻓﺎداری ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺘﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن
ﻣ دﻫ؟ ﭼﺮا ﻫﻤﺮاه رﻓﯿﻘﺖ ﻧﺮﻓﺘ؟« ۱۸ﺣﻮﺷﺎی ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﮐﺴ
ﻣ ﺑﺎﺷﻢ و ﭘﯿﺶ آن ﺷﺨﺼ ﻣ ﻣﺎﻧﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ۱۹ .از ﻃﺮف دﯾﺮ ،ﭼﻮن در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪرت ﺑﻮدم ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ
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ﺑﺎﺷﻢ«.
۲۰

آﻧﺎه اﺑﺸﺎﻟﻮم از اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﻮره ﺑﺪه ﮐﻪ دﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟«

۲۱

اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ

ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺑﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﻬﺎی ﭘﺪرت ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ اش ﻧﻬﺪاری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮ .آﻧﻮﻗﺖ
ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﭘﺪرت ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺪه ای و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺗﻮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۲ «.ﭘﺲ ﺧﯿﻤﻪ ای ﺑﺮای اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺴﺮ ﺑﺎم ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﺸﺎﻟﻮم در ﺣﺎﻟﯿﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﻬﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ۲۳ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻫﺮ ﻣﺸﻮره اﯾﻪ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﻣ داد ،اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﺜﻞ داود آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﻣﮐﺮد و در ﻧﻈﺮ او آﻧﻘﺪر
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺋ ﮐﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ.

ﺣﻮﺷﺎی ﻧﻘﺸﮥ اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﺑﺎﻃﻞ ﻣ ﺳﺎزد

۱۷

۱

اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﺮده اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ داود ﺑﺮوم.

۲‐۳

ﭼﻮن او ﺧﺴﺘﻪ و ﺑ ﺣﺎل اﺳﺖ ،وارﺧﻄﺎ ﻣ ﺷﻮد و

ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﯿﻪ ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﮐﺸﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣ آورم۴ «.اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻣﺸﻮرۀ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻗ ﺷﺪ.
۵ﺑﻌﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ» :از ﺣﻮﺷﺎی ارﮐ ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ«.
۶وﻗﺘ ﺣﻮﺷﺎی آﻣﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﺋ؟ آﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ را ﻗﺒﻮل
ﮐﻨﻢ؟« ۷ﺣﻮﺷﺎی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﻮرۀ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ۸ .ﺧﻮدت ﻣ داﻧ ﮐﻪ
ﭘﺪرت و ﻣﺮدان او ﭼﻪ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺷﺠﺎﻋ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﺳ ﮐﻪ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺸﻤﯿﻦ و ﺑﯿﺘﺎب اﻧﺪ .ﭘﺪرت در ﺟﻨ و ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺷﺨﺺ
آزﻣﻮده و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺴﺖ و ﺷﺐ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮاب ﻧﻤﮐﻨﺪ۹ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در
ﻏﺎری ﯾﺎ ﺟﺎیِ دﯾﺮی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و
ﺗﻌﺪادی را ﺑﺸﺪ ،آﻧﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﺎﯾ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ۱۰ .ﺣﺘ
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ﺷﺠﺎﻋﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮداﻧﯿﻪ دل ﺷﯿﺮ را دارﻧﺪ ،از ﺗﺮس روﺣﯿﮥ ﺧﻮد را ﻣ ﺑﺎزﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرت و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮداﻧﯿﻪ ﺑﺎ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻘﺪر دﻻور و ﺷﺠﺎع
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۱ .ﭘﺲ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
رﯾ ﺑ ﺷﻤﺎر اﻧﺪ ،ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ ﺷﺨﺼﺎً ﻫﻤﺮاه ﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺮو.

۱۲

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯿﻪ او

اﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻤ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﺎرد ﺑﺮ او ﻓﺮود ﻣ آﺋﯿﻢ .آﻧﺎه از او و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن او اﺛﺮی ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.

۱۳

و اﮔﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﺰد ،آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺎه

اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻤﻨﺪ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ و ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ دره ﻣﮐﺸﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آن ﻣ اﻧﺪازﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘ ﯾ داﻧﻪ ﺳﻨﭽﻞ آن ﻫﻢ ﺑﺎﻗ
ﻧﻤﺎﻧﺪ۱۴ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﺑﺸﺎﻟﻮم و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ رأی و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺣﻮﺷﺎی ﺑﻬﺘﺮ از
ﻧﻈﺮﯾﮥ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻮرۀ ﻋﺎﻗﻼﻧﮥ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ
ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﺑﺮوز ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ داود ﻫﻮﺷﺪار ﻣ رﺳﺪ و او ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ
۱۵ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺷﺎی ﺑﻪ ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و ﻣﺸﻮرۀ
ﺧﻮدش ﭼﻪ ﺑﻮد.

۱۶

ﭘﺲ ﻓﻮراً ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ داود ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺑﻪ او اﻃﻼع ﺑﺪه ﮐﻪ ﺷﺐ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در

ﮔﺬرﮔﺎه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺬراﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ورﻧﻪ او و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻧﺎﺑﻮد
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۷در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮ اﺑﯿﺎﺗﺎر و اﺧﯿﻤﻌﺺ ﭘﺴﺮ ﺻﺎدوق در ﻋﯿﻦ روﺟِﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﮐﻨﯿﺰی ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﺒﺮﻫﺎ را ﻣ آورد و آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺧﺒﺮﻫﺎ را ﺑﻪ داود ﻣ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .زﯾﺮا
آﻧﺪو از ﺗﺮس اﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎدا دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ۱۸ .ﺑﺎوﺟﻮد آﻧﻬﻤﻪ
اﺣﺘﯿﺎط ﯾ از ﻏﻼﻣﺎن آن ﻫﺎ را دﯾﺪ و ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺧﺒﺮ داد .ﭘﺲ آﻧﺪو ﻓﻮراً از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺼ آن ﻫﺎ را در ﭼﺎه ﺣﻮﯾﻠ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد۱۹ .زن
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺮ ﭼﺎه را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺮوی ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﻨﺪم را ﭘﺎش داد ﮐﻪ ﭼﺎه
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد۲۰ .وﻗﺘ ﺧﺎدﻣﺎن اﺑﺸﺎﻟﻮم آﻣﺪﻧﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﻤﻌﺺ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮐﺠﺎ
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ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زن ﮔﻔﺖ» :آن ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎ رﻓﺘﻨﺪ «.ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ و
آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
۲۱

وﻗﺘ آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و اﺧﯿﻤﻌﺺ از ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺶ داود ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻨﺪ و

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :زود ﺷﻮ و از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻦ ،زﯾﺮا اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﻣﺸﻮره داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺸﻨﺪ۲۲ «.آﻧﺎه داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺗﺎ دﻣﯿﺪن ﺻﺒ
ﺣﺘ ﯾﻨﻔﺮ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
۲۳

ﭼﻮن اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرۀ او ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪ ،اﻻغ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد

رﻓﺖ .ﭘﺲ از آﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﺮﺑﺮاه ﻧﻤﻮد ،ﺧﻮد را ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﮐﺮد و ﻣﺮد و او را در
آراﻣﺎه ﭘﺪرش ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
۲۴

ﺑﻌﺪ داود ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ آﻣﺪ و اﺑﺸﺎﻟﻮم اردوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را آﻣﺎده و ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد و از درﯾﺎی

اُردن ﮔﺬﺷﺖ.

۲۵

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﺎﺳﺎ را ﺑﻌﻮض ﯾﻮآب ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮد.

)ﻋﻤﺎﺳﺎ ﭘﺴﺮ ﺷﺨﺼ ﺑﻨﺎم ﯾﺘﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻠ ،ﺷﻮﻫﺮ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ،دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺣﺎش ،ﺧﻮاﻫﺮ زِروﯾﻪ،
ﻣﺎدر ﯾﻮآب ﺑﻮد۲۶ (.و اﺑﺸﺎﻟﻮم و ﺳﭙﺎه او در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد اردو زدﻧﺪ.
۲۷

ﭼﻮن داود ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ آﻣﺪ ،ﺷﻮﺑ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺣﺎش از رﺑﺖ ﺑﻨ ﻋﻤﻮن ،ﻣﺎﮐﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ از

ﻟﻮدﺑﺎر و ﺑﺮزِﻻی ﺟِﻠﻌﺎدی از روﺟﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﻣ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ۲۸ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮای او و
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﺴﺘﺮ ،دﯾ و ﮐﺎﺳﻪ ،آرد ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ،ﻏﻠﮥ ﺑﺮﯾﺎن ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﻣﺎش ،ﻧﺨﻮد۲۹ ،ﻋﺴﻞ
و ﭘﻨﯿﺮ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ دور و دراز ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﻐﻠﻮب و ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد

۱۸

۱ﺑﻌﺪ داود ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮ ﺧﻮد را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎﻧ را ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد۲ .ﯾ ﺳﻮم ﻟﺸﺮ را ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ ﯾﻮآب ،ﯾ ﺳﻮم ﺷﺎﻧﺮا ﺗﺤﺖ
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ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ اﺑﯿﺸﺎی ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ،ﺑﺮادر ﯾﻮآب و ﯾ ﺳﻮم آن ﻫﺎ را ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﺗﺎی ﺟﺘ ﺑﺮاه
اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﻢ۳ «.اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻧ ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺋ ﻧﺮوی .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺗﺮا
ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .ارزش ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻟﻬﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎﻧ
۴

و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻫﺮﭼﻪ
را ﺷﻤﺎ ﺻﻼح ﻣ داﻧﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻢ «.ﭘﺲ داود ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎد و ﻫﻤ
۵

ﺑﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﺪ ﻧﻔﺮی و ﻫﺰار ﻧﻔﺮی از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﻮآب ،اﺑﯿﺸﺎی و اﺗﺎی
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮐﻪ ﺟﻮان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ «.ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧ را ﮐﻪ داود درﺑﺎرۀ اﺑﺸﺎﻟﻮم داد ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
۶

ﭘﺲ ﺳﭙﺎه داود ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺖ و ﺟﻨ در ﺟﻨﻞ اﻓﺮاﯾﻢ
۷

ﺷﺮوع ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﭙﺎه داود ﻟﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﺴﺖ داد و ﮐﺸﺘﺎر آﻧﺮوز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
و در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد۸ .ﺟﻨ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدﻣﯿﻪ
در ﺟﻨﻞ ﮔﻢ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺎدﺗﺮ از آﻧﻬﺎﺋ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ.
۹

در ﺣﯿﻦ ﺟﻨ ،اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺧﺎدﻣﺎن داود ﺑﺮﺧﻮرد .ﭘﺲ ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ

و ﻓﺮار ﮐﺮد .ﻗﺎﻃﺮ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﯾ درﺧﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻠﻮط رﻓﺖ .ﺳﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ
ﮔﯿﺮ ﺷﺪ و او در ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا آوﯾﺰان ﻣﺎﻧﺪ .ﻗﺎﻃﺮ از زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ رﻓﺖ و ﺑﻪ دوﯾﺪن اداﻣﻪ
داد۱۰ .ﺷﺨﺼ او را در آن ﺣﺎل دﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﻮآب ﺧﺒﺮ داده ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﺑﺸﺎﻟﻮم را دﯾﺪم ﮐﻪ
از درﺧﺖ ﺑﻠﻮط آوﯾﺰان ﺑﻮد۱۱ «.ﯾﻮآب از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﮔﻔﺘ؟ ﺗﻮ او را در آﻧﺠﺎ دﯾﺪی و
ﻧﺸﺘ؟ اﮔﺮ او را ﻣﮐﺸﺘ ﻣﻦ ﺗﺮا ده ﺳﮥ ﻧﻘﺮه و ﯾ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣ دادم۱۲ «.اﻣﺎ آن ﻣﺮد
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻫﺰار ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﻫﻢ ﻣ دادی ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﮐﺮدم ،زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﺗﻮ و اﺑﯿﺸﺎی و اﺗﺎی ﭼﻪ اﻣﺮ ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او
ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺟﻮان ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﻢ۱۳ .و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮐﺮدم و ﭘﺴﺮش را
ﻣﮐﺸﺘﻢ ،از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﻔ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ و اوﻟﺘﺮ ﺧﻮدت ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣ ﺧﺎﺳﺘ۱۴ «.ﯾﻮآب
ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺿﺎﯾ ﮐﻨﻢ «.آﻧﺎه ﺳﻪ ﺗﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
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ﻗﻠﺐ اﺑﺸﺎﻟﻮم ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮو ﮐﺮد۱۵ .ﺑﻌﺪ ده ﻧﻔﺮ از ﺳﻼﺣﺒﺮدار ﯾﻮآب
ﺑﺪور اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
۱۶

ﺳﭙﺲ ﯾﻮآب ﺳﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﻪ ﻟﺸﺮ از ﺗﻌﻘﯿﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

۱۷

آﻧﺎه

ﺟﺴﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم را در ﺟﻨﻞ ﺑﺮده در ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻘ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮده ای از ﺳﻨﻬﺎ را ﺑﺮوی آن
اﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۱۸ .اﺑﺸﺎﻟﻮم وﻗﺘ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺎری
ﺑﺮای ﺧﻮد در وادی ﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﺴﺮی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺮا زﻧﺪه
ﻧﻬﺪارد «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﻧﺮا ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻣﻨﺎر اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﯾﺎد
ﻣ ﺷﻮد.

داود از ﻣﺮگ اﺑﺸﺎﻟﻮم آﮔﺎه ﻣ ﺷﻮد
۱۹

ﺑﻌﺪ اﺧﯿﻤﻌﺺ ﭘﺴﺮ ﺻﺎدوق ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﻣ روم و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﮋده ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

او را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻧﺠﺎت داد۲۰ «.ﯾﻮآب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﮋده
را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫ .ﯾﺮوز دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻦ ،زﯾﺮا ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷ ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۲۱ «.و ﯾﻮآب ﺑﻪ ﻣﺮد ﺳﻮداﻧ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺮو آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﺪی ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﺑﺪه «.ﻣﺮد ﺳﻮداﻧ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد۲۲ .اﺧﯿﻤﻌﺺ ﺑﺎز ﺑﻪ ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺬار ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺳﻮداﻧ ﺑﺮوم «.ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪم ،ﺣﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺧﺒﺮ زﯾﺎدﺗﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺒﺮی۲۳ «.اﺧﯿﻤﻌﺺ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻬﺮ
ﺣﺎل ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮوم «.ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﻮآب ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﺮو«.
آﻧﺎه اﺧﯿﻤﻌﺺ از راه ﮐﻮﺗﺎه وادی رﻓﺖ و ﭘﯿﺶ از ﻣﺮد ﺳﻮداﻧ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ.
۲۴داود ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .وﻗﺘ ﯾ از ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار ﺑﺴﺮ وﻇﯿﻔﮥ
ﺧﻮد رﻓﺖ ،ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﻪ و ﺗﻨﻬﺎ دوﯾﺪه ﺑﻄﺮف آن ﻫﺎ ﻣ آﯾﺪ۲۵ .ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ
داد .ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺒﺮی آورده اﺳﺖ «.وﻗﺘ او ﻧﺰدﯾﺘﺮ آﻣﺪ،
۲۶ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣ آﯾﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﺪا ﮐﺮد» :ﯾﻨﻔﺮ دﯾﺮ
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ﻫﻢ ﻣ آﯾﺪ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ او ﻫﻢ ﺧﺒﺮ زﯾﺎدﺗﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ۲۷ «.ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﮔﻔﺖ» :ﺷﺨﺺ اوﻟ ﻣﺜﻞ اﺧﯿﻤﻌﺺ ﻣ دود «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :او ﺷﺨﺺ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ و
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﻣ آورد«.
۲۸

اﺧﯿﻤﻌﺺ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻼم و درود او را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ:

»ﺳﭙﺎس ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺨﺸﯿﺪ۲۹ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»آﯾﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺟﻮان ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ؟« اﺧﯿﻤﻌﺺ ﺟﻮاب داد» :وﻗﺘ ﯾﻮآب ﻣﺮا و ﺧﺎدم ﺷﺎه را
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در آﻧﺠﺎ ﻫﻨﺎﻣﮥ ﺑﺰرﮔ را ﺑﺮﭘﺎ دﯾﺪم ،اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آن ﭼﻪ ﺑﻮد۳۰ «.ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﺎش «.ﭘﺲ اﺧﯿﻤﻌﺺ ﺑﻪ ﯾﻄﺮف اﯾﺴﺘﺎد.
۳۱ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺷ ،آن ﻏﻼم ﺳﻮداﻧ ،رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﺸﻢ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه روﺷﻦ! زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز ﺗﺮا از ﺷﺮ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت داد۳۲ «.ﭘﺎدﺷﺎه
ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺟﻮان ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ؟« آن ﻣﺮد ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮوز آن ﺟﻮان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ۳۳ «.ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻃﺎق ﺑﺎﻻی دروازه رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺮزﻧﺪم ،اﺑﺸﺎﻟﻮم ،ای ﭘﺴﺮم
اﺑﺸﺎﻟﻮم! ای ﮐﺎش ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﺗﻮ ﻣ ﻣﺮدم! ای اﺑﺸﺎﻟﻮم ،ﻓﺮزﻧﺪم ،ﭘﺴﺮم!«

ﯾﻮآب داود را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﮐﻨﺪ

۱۹

۱ﯾﻮآب ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۲ .ﭼﻮن

ﻣﺮدم ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻇﻔﺮ آﻧﺮوز ﺑﻪ ﻏﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ۳ .ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻠﯿﻪ در ﺟﻨ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،داﺧﻞ ﺷﻬﺮ
ﺷﺪﻧﺪ۴ .ﭘﺎدﺷﺎه روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آه ای ﭘﺴﺮم،
اﺑﺸﺎﻟﻮم! وای ﭘﺴﺮم ،اﺑﺸﺎﻟﻮم!« ۵آﻧﺎه ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز
ﺗﻮ ﻫﻤﻪ را ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺗﻮ ،ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮان ،زﻧﺎن و
ﮐﻨﯿﺰاﻧﺖ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ۶ .ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ داری و از ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﺒﺖ
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دارﻧﺪ ﻧﻔﺮت ﻣﮐﻨ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮداران و اﻓﺮادت ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﯿ ارزش
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم زﻧﺪه ﻣ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﻮ ﺧﻮش
ﻣ ﺷﺪی۷ .ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ،ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮو ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻧﻨ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﯾﻨﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻗ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺖ
۸

ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﺮت ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷ «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻓﺖ و ﭘﯿﺶ
دروازه ﻧﺸﺴﺖ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﯾ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺶ دروازه ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤ
ﺑﺤﻀﻮر او ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ.

داود ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۹ .ﺑﺤﺚ و دﻋﻮاﺋ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت داد
و ﺣﺎﻻ از دﺳﺖ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮاری اﺳﺖ و در آوارﮔ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد۱۰ .ﭼﻮن اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﺤﯿﺚ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺮوﯾﻢ و داود را ﺑﺎز ﻧﺮداﻧﯿﻢ
ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺷﻮد؟«
۱۱ﺧﺒﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮش داود ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ داود ﺑﻪ ﺻﺎدوق و
اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد :ﺑﻪ ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪان ﯾﻬﻮدا ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﭼﺮا در
ﺑﺎزآوردن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﻤﺎ آﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ۱۲ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و رگ و ﺧﻮن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﭼﺮا در ﺑﺎز آوردن ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟« ۱۳و ﺑﻪ ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺮزادۀ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘ ،ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﺸﺪ اﮔﺮ ﺗﺮا ﺑﺠﺎی ﯾﻮآب ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﻧﻨﻢ۱۴ «.ﭘﺲ
ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﯾﻬﻮدا را ﻗﺎﻧ ﺳﺎﺧﺖ و آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﯾﺪل و ﯾﺰﺑﺎن ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ«.
۱۵ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﭘﺎدﺷﺎه رﻫﺴﭙﺎر اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ و وﻗﺘﯿﻪ ﺑﻪ درﯾﺎی اُردن رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﻪ ﺟِﻠﺠﺎل آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را در ﻋﺒﻮر از درﯾﺎی اُردن ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﻨﻨﺪ.
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۱۶ﺷﻤﻌ ،ﭘﺴﺮ ﺟﯿﺮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ از ﺑﺤﻮرﯾﻢ آﻣﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
او ﺷﺘﺎﻓﺖ۱۷ .ﺑﺎ او ﯾﻬﺰار ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ﺑﺸﻤﻮل ﺻﯿﺒﺎ ،ﺧﺎدم ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺎﻧﺰده ﭘﺴﺮ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ
ﺧﺪﻣﺘﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از داود ﺑﻪ اُردن رﺳﯿﺪﻧﺪ۱۸ .ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎه را از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر
دادﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮﺷ و راﺣﺖ آن ﻫﺎ از ﻫﯿ ﮐﺎری درﯾ ﻧﺮدﻧﺪ.

داود ﺷﻤﻌ را ﻋﻔﻮ ﻣﮐﻨﺪ
وﻗﺘ ﭘﺎدﺷﺎه از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﺷﻤﻌ ﭘﺴﺮ ﺟﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺷﺎه اﻓﺘﺎد

۱۹

و ﮔﻔﺖ:

»اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮔﻨﺎﻫ را ﮐﻪ ﮐﺮده ام و ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔ را ﮐﻪ در روز رﻓﺘﻦ ﺷﺎن
از اورﺷﻠﯿﻢ از ﻣﻦ ﺳﺮ زد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﻣﺮا ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲۰

زﯾﺮا ﺧﻮدم ﺧﻮب ﻣ داﻧﻢ

ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده ام و از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎه
آﻣﺪم۲۱ «.اﺑﯿﺸﺎی ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﻌ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﺷﻨﺎم داد،
ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد؟« ۲۲داود ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮان زِروﯾﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ اﻣﺮوز روز ﮐﺸﺘﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﻦ دوﺑﺎره ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪم«.
۲۳ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﻌ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرم ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ در ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ داود را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﮐﻨﺪ
۲۴‐۲۵ﺑﻌﺪ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺷﺎﺋﻮل از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺪﯾﺪن ﺷﺎه آﻣﺪ .از روزﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اورﺷﻠﯿﻢ
را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ دﯾﺮ ﻧﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ و ﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻮد را و ﻧﻪ رﯾﺶ
ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺮﻓﺘ؟«
۲۶ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺟﻮاب داد» :آﻗﺎی ﻣﻦ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه! ﺧﺎدم ﻣﻦ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داد .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ اﻻﻏﻢ را آﻣﺎده ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮوم .ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ از دوﭘﺎ ﻟﻨ ﻫﺴﺘﻢ۲۷ .و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎه ﺑﺮوم .و
ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﻞ داری ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﻦ۲۸ .ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺎ ﺑﺎور ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را زﻧﺪه ﺑﺬاری ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﻋﺲ ،ﻣﺮا از
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ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺮ ﯾ ﺳﻔﺮه ﻧﺎن ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ ،زﯾﺎدﺗﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪی .ﻟﻬﺬا ﻣﻦ
ﻫﯿ ﮔﻠﻪ و ﺷﺎﯾﺘ ﻧﺪارم۲۹ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :دﯾﺮ ﺣﺮف ﻧﺰن .ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
و ﺻﯿﺒﺎ زﻣﯿﻦ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ۳۰ «.ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻦ از ﺻﯿﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن ﺣﺎﻻ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ«.

داود ﺑﺮزِﻻی را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ
۳۱

در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﺮزِﻻی ،ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﭙﺎه او وﻗﺘﯿﻪ در ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ در

ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ،در ﻣﻮرد ﺧﻮراک و ﻏﺬا ﮐﻤ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از روﺟﻠﯿﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺷﺎه
را در ﻋﺒﻮر از درﯾﺎی اُردن ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

۳۲

او ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺎد

ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ۳۳ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮو .در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ
ﮐﻦ و ﻣﻦ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔ ات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﻢ۳۴ «.اﻣﺎ ﺑﺮزِﻻی ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی از ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮوم۳۵ .ﻣﻦ ﯾ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺮ
ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﻓﺮق ﺧﻮﺑ و ﺑﺪی را ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ .در زﻧﺪﮔ ﺷﻮق و ذوﻗ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮرد و ﻧﻮش ﻣﺰه ام ﻧﻤ دﻫﺪ .ﺳﺎز و آواز ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﻣﺮد ﯾﺎ زن را ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺸﻞ دﯾﺮی ﺑﺮ ﻣﺸﻼت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﻔﺰاﯾﻢ؟

۳۶

ﺑﺮای

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻢ! ۳۷ﺑﻌﺪ اﺟﺎزه ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدم و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺋﯿﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم دﻓﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻤﯿﺮم .اﻣﺎ ﮐﻤﻬﺎم اﯾﻨﺠﺎ در
ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮود و ﻫﺮ ﺧﻮﺑ ﮐﻪ در ﺣﻖ او ﺑﻨﯿﺪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﮐﻨﯿﺪ۳۸ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﮐﻤﻬﺎم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮود و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ۳۹ «.ﭘﺲ ﻫﻤ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
آﻧﻄﺮف درﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺑﺮزِﻻی را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺮﮐﺘﺶ داد و ﺑﺮزِﻻی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.

دﻋﻮای ﯾﻬﻮدا و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
۴۰ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟِﻠﺠﺎل رﻓﺖ و ﮐﻤﻬﺎم را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا و ﻧﯿﻢ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه او رﻓﺘﻨﺪ۴۱ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﺤﻀﻮر او
ﺑﺮای ﺷﺎﯾﺖ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧﻮاده اش را در
ﻋﺒﻮر از درﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ۴۲ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺑﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﺎ از
او ﭼﯿﺰی ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﻧﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺪام اﻧﻌﺎﻣ داده اﺳﺖ«.

۴۳

اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ده ﻗﺒﯿﻠﮥ دﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎه ده ﭼﻨﺪ ﺣﻖ دارﯾﻢ .ﭘﺲ ﭼﺮا
ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ را در آوردن ﺷﺎه دﻋﻮت ﻧﺮدﯾﺪ؟ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ او را دوﺑﺎره آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ «.اﻣﺎ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺟﻮاب دادﻧﺪ.

ﺷﻮرش ﺷَﺒ

۲۰

۱در ﺟِﻠﺠﺎل ﺷﺨﺺ آﺷﻮﺑﺮی ﺑﻮد ﺑﻨﺎم ﺷَﺒ .ﭘﺪر او ﺑﺮی و از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮد.

او ﺳﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زد» :ﻣﺎ ﺑﺎ داود ﺳﺮ و ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ .ﭘﺴﺮ ﯾﺴ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ۲ «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ داود را ﺗﺮک
ﮐﺮده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷَﺒ رﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و او را از اُردن ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺮدﻧﺪ.
۳وﻗﺘ داود ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ وارد ﺷﺪ ،ﻫﺪاﯾﺖ داد ﮐﻪ ده ﮐﻨﯿﺰ او را ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر
ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻮدﻧﺪ در ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻬﺪارﻧﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺎﻧﺮا ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .وﻟ ﺧﻮدش دﯾﺮ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪ و ﺗﺎ روز ﻣﺮگ ﺷﺎن ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺑﯿﻮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
آن زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.
۴ﺑﻌﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﺎﺳﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺸﺮ ﯾﻬﻮدا ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ در ﻇﺮف ﺳﻪ روز ﻫﻤﻪ ﺟﻤ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ۵ .ﭘﺲ ﻋﻤﺎﺳﺎ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺎه را ﺟﻤ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎر ﺟﻤ
آوری زﯾﺎدﺗﺮ از ﺳﻪ روز را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ۶ .داود ﺑﻪ اﺑﯿﺸﺎی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﯾﻌﻨ ﺷَﺒ
ﺑﻦ ﺑﺮی ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﻣﺎ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﻓﻮراً ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
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ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ او ﺑﺮو و ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ داﺧﻞ ﭼﻬﺎر دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ﺷﻮد
و ﻣﻮﺟﺐ درد ﺳﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺎ ﮔﺮدد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎن۷ «.ﭘﺲ اﺑﯿﺸﺎی و ﯾﻮآب ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﮔﺎرد ﺷﺎﻫ و ﻋﺪه ای از دﻻوران از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷَﺒ رﻓﺘﻨﺪ۸ .وﻗﺘ ﺑﻪ
ﺳﻨ ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ در ﺟِﺒﻌﻮن اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎن آﻣﺪ .ﯾﻮآب ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
ﻋﺴﺮی ﺑﻪ ﺗﻦ و ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻏﻼف ﺑﻪ ﮐﻤﺮ داﺷﺖ ﺑﻄﺮف ﻋﻤﺎﺳﺎ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ
۹

وﻗﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ او از ﻏﻼف ﺑﺰﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .ﯾﻮآب ﺑﻪ ﻋﻤﺎﺳﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮادر ،ﭼﻪ ﺣﺎل داری؟«
و اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد از رﯾﺶ او ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺒﻮﺳﺪ،

۱۰

اﻣﺎ ﻋﻤﺎﺳﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ در دﺳﺖ ﯾﻮآب ﺑﻮد ﻧﺸﺪ .ﯾﻮآب ﺷﻤﺸﯿﺮ را در ﺷﻢ او ﻓﺮو ﺑﺮد و روده ﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺰﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ .ﻋﻤﺎﺳﺎ در ﻫﻤﺎن ﺿﺮﺑﮥ اول ﺟﺎن داد.
ﺑﻌﺪ ﯾﻮآب و ﺑﺮادرش ،اﺑﯿﺸﺎی ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷَﺒ ﭘﺴﺮ ﺑﺮی رﻓﺘﻨﺪ.

۱۱

ﯾ از ﻣﺮدان ﯾﻮآب ﮐﻪ

در ﮐﻨﺎر ﺟﺴﺪ ﻋﻤﺎﺳﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار داود و ﯾﻮآب اﺳﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﻮآب
ﺑﯿﺎﯾﺪ۱۲ «.ﻋﻤﺎﺳﺎ ﻏﺮق در ﺧﻮن ،ﺑﺮوی ﺳﺮک اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .وﻗﺘ ﯾ از ﻣﺮدان ﯾﻮآب دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺪور ﺟﺴﺪ او اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻤﺎﺳﺎ را از روی ﺳﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻪ
در ﺻﺤﺮا اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۱۳ .وﻗﺘ ﺟﺴﺪ ﻋﻤﺎﺳﺎ از روی ﺳﺮک
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻤ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﻮآب ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی ﺷَﺒ رﻓﺘﻨﺪ.
۱۴در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺷَﺒ از ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﺑﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻌﻪ آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم
اﻓﺮاد ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﺮی ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ۱۵ .وﻗﺘ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﯾﻮآب ﺑﻪ آﺑﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ آﻧﺮا ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺸﺘﻪ ای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﺑﺎﻻی آن
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮاب ﮐﺮدن دﯾﻮارﻫﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۱۶ .آﻧﺎه زن داﻧﺸﻤﻨﺪی از دﯾﻮار ﺷﻬﺮ ،ﯾﻮآب را
ﺻﺪا ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﻮآب ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ«.
۱۷ﯾﻮآب ﭘﯿﺶ آن زن رﻓﺖ و زن از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﯾﻮآب ﻫﺴﺘ؟« او ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ«.
زن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﺮف ﮐﻨﯿﺰت ﮔﻮش ﺑﺪه «.ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮش ﻣ دﻫﻢ۱۸ «.زن
ﮔﻔﺖ» :در ﻗﺪﯾﻢ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ دﻋﻮاﺋ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﻮره ﺑﻪ آﺑﻞ ﺑﺮوﯾﺪ «.زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻋﻮا ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣ ﺷﺪ ۱۹و ﻣﻦ ﯾ از اﺷﺨﺎص ﺻﻠﺤﺠﻮ و ﺻﺎدق در اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺷﻬﺮی را ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﺧﺮاب ﮐﻨ .ﭼﺮا ﭼﯿﺰی را
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮی؟« ۲۰ﯾﻮآب ﺟﻮاب داد» :ﺧﺪا ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺮا
ﻧﺎﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﺮاب ﮐﻨﻢ۲۱ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ﺷَﺒ ﭘﺴﺮ ﺑﺮی ،از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ .او در ﻣﻘﺎﺑﻞ داود ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش زده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ او را ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد و آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣ روﯾﻢ «.زن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﺎ ﺳﺮ او را از
آﻧﻄﺮف دﯾﻮار ﺑﺮاﯾﺖ ﻣ اﻧﺪازﯾﻢ«.

۲۲

آﻧﺎه زن ﺑﺎ ﻣﺸﻮرۀ ﺣﯿﻤﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم رﻓﺖ و

آن ﻫﺎ ﺳﺮ ﺷَﺒ را از ﺗﻨﺶ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﻮآب اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮآب ﺳﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺖ و ﻣﺮدم
دﺳﺖ از ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﯾﻮآب ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و دﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ داود
۲۳ﺣﺎﻻ ﯾﻮآب ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣ ﻗﻮای ﻋﺴﺮی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ درﺑﺎر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ۲۴ .ادورام ﺳﺮﮐﺮدۀ ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺒﺎری،
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻠﻮد ﺧﺒﺮﻧﺎر۲۵ ،ﺷﯿﻮا ﻣﻨﺸ درﺑﺎر و ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۶

ﻋﯿﺮای ﯾﺎﯾﺮی ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻦ داود ﺑﻮد.

اوﻻدۀ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ

۲۱

۱در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﯾ ﻗﺤﻄ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل دوام ﮐﺮد .ﭘﺲ

داود ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاب دﻋﺎی او ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﻗﺤﻄ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮔﻨﺎه
ﺷﺎﺋﻮل و ﺧﺎﻧﺪان او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟِﺒﻌﻮﻧ ﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ۲ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺷﺎه ﺟِﺒﻌﻮﻧ ﻫﺎ را ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ) .ﺟِﺒﻌﻮﻧ ﻫﺎ از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﮔﺮوﻫ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ اﻣﻮرﯾﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮوی ﺷﺎن ﻧﺸﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﺋﻮل
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻠ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ آن ﻫﺎ را ﮐﺮد۳ (.داود از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻢ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ؟«
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۴آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ از ﺷﺎﺋﻮل و ﺧﺎﻧﺪان او ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﻧﻪ ﺧﯿﺎل اﻧﺘﻘﺎم
را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴ از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد «.ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭘﺲ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ؟«
۵‐۶آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﺪه ﺗﺎ آن ﻫﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺷﻬﺮ
ﺷﺎﺋﻮل ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﺪار ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺮدم ﻣﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻧﻘﺸﮥ
ﺗﺒﺎﻫ ﻣﺎ را ﮐﺸﯿﺪ و ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻬﺮه ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.ﭘﺎدﺷﺎه
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ«.
۷اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را ﻧﺪاد ،ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
۸

ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان دو ﭘﺴﺮ رِزِﻓﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ارﻣﻮﻧ
و ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ و ﭘﻨ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮاب ،دﺧﺘﺮ ﺷﺎﺋﻮل را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪرﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﺑﺮزِﻻی ﻣﺤﻮﻻﺗ
۹

ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟِﺒﻌﻮﻧ ﻫﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن
ﮐﻮه ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﯾﺠﺎ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ .روزﯾﻪ آن ﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﻮﺳﻢ درو ﺟﻮ ﺑﻮد.
۱۰ﺑﻌﺪ رِزِﻓﻪ ،دﺧﺘﺮ اَﯾﻪ ﻧﻤﺪی را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮوی ﺻﺨﺮه ای ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ .و در ﺗﻤﺎم
ﻣﻮﺳﻢ درو ﺗﺎ ﺑﻪ روزﯾﻪ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎزۀ دو ﭘﺴﺮش از ﭼﻨﺎل و ﻧﻮل
ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا در روز و از ﭼﻨ و دﻧﺪان ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ در ﺷﺐ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۱

وﻗﺘ

داود ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ رِزِﻓﻪ ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ۱۲ ،‐۱۴ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ داد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی
آن ﻫﺎ را ﺟﻤ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎد و از ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻧﺠﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ اﺟﺴﺎد ﺷﺎﺋﻮل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را
از ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻮﻣ در ﺑﯿﺖ ﺷﺎن دزدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ) .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ آﻧﺪو را ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ در ﺳﺮ ﮐﻮه
ﺟِﻠﺒﻮع ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﯿﺪان آوردﻧﺪ و آوﯾﺰان ﮐﺮدﻧﺪ (.وﻗﺘ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ را آوردﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﯿﺲ ،ﭘﺪر ﺷﺎﺋﻮل در ﺷﻬﺮ ﺻﯿﻠ ،در ﻗﻠﻤﺮو
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی ﺷﺎﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻗﺤﻄ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.

۴۸ / ۵۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺟﻨ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۸ ‐ ۴ :۲۰ 
۱۵

ﺑﺎر دﯾﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪﻧﺪ .داود و ﻣﺮدان او ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

رﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺟﻨ ،داود ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ.

۱۶

ﯾﺸﺒﯿﺒﻨﻮب ﮐﻪ از اوﻻدۀ راﻓﺎی

ﻏﻮل ﭘﯿﺮ و وزن ﻧﯿﺰۀ ﺑﺮﻧﺠ او در ﺣﺪود ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻮد و ﯾ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ
داﺷﺖ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ داود را ﮐﺮد.

۱۷

اﻣﺎ اﺑﯿﺸﺎی ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ داود آﻣﺪ و ﺑﻪ

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و او را ﮐﺸﺖ .آﻧﺎه ﻣﺮدان داود ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از اﯾﻦ ﺑﺒﻌﺪ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺮوی ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮاغ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد«.
۱۸

ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ،در ﯾ ﺟﻨ دﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟﻮب ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺳﺒﺎی

ﺣﻮﺷﺎﺗ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﯾ از اوﻻده ﻫﺎی راﻓﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﺮ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ۱۹ .ﺑﺎز
در ﺟﻨ دﯾﺮی ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ در ﺟﻮب ﺑﻮد ،اَﻟﺤﺎﻧﺎن ﭘﺴﺮ ﯾﻌﺮی ارﺟﯿﻢ ،از
اﻫﺎﻟ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ،ﺑﺮادر ﺟﻠﯿﺎت ﺟﺘ را ﮐﺸﺖ ﮐﻪ ﭼﻮب ﻧﯿﺰه اش ﻣﺜﻞ ﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ
ﺑﻮد۲۰ .ﺑﺎز در ﯾ ﺟﻨ دﯾﺮ در ﺟﺖ ،ﻣﺮد ﻗﻮی ﻫﯿﻞ و ﻗﺪﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﺶ
ﺷﺶ اﻧﺸﺖ و ﻫﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺶ ﭘﻨﺠﻪ داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺟﻤﻠﮥ اﻧﺸﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎر و او ﻫﻢ از اوﻻدۀ راﻓﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﺮ ﺑﻮد۲۱ .ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻨ
آورد ،ﺑﺮادرزادۀ داود ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۲۲ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻫﻤﻪ از
اوﻻدۀ راﻓﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داود و ﻣﺮدان او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺮود ﭘﯿﺮوزی داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺰﻣﻮر (۱۸

۱‐۲داود ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ و از دﺳﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﻧﺠﺎت داد ،اﯾﻦ
ﺳﺮود را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪ:
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»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﻨﺎﻫﺎه و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻣﻦ۳ .ﺧﺪاﯾﻢ ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
او ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮم .او ﺳﭙﺮ ﻣﻦ و رﻫﺎﻧﻨﺪۀ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﭘﻨﺎﻫﺎه اﻣﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺎی
ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮا از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣ رﻫﺎﻧﺪ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ.
ﭘﺲ ،از دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ رﻫﺎﯾ ﻣ ﯾﺎﺑﻢ.
۵رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮگ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده و اﻣﻮاج ﻧﯿﺴﺘ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد۶ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮر ﺑﺪورم
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و داﻣﻬﺎی ﻣﺮگ در ﺳﺮ راﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ۷ .در اﻓﺴﺮدﮔ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺧﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردم .او آواز ﻣﺮا از ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﻮد
ﺷﻨﯿﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ ﮔﻮش وی رﺳﯿﺪ.
۸آﻧﺎه زﻣﯿﻦ ﻟﺮزﯾﺪ و ﺗﺎن ﺧﻮرد و ﺑﻨﯿﺎد آﺳﻤﺎن ﻫﺎ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ او ﺑﻪ ﻟﺮزه آﻣﺪ۹ .از ﺑﯿﻨ
او دود ﺑﺮآﻣﺪ و از دﻫﺎﻧﺶ ﺷﻌﻠﮥ ﺳﻮزﻧﺪه ﻓﺮوزان ﺷﺪ و آﺗﺶ ﻫﺎ از آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ۱۰ .او
آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮود آﻣﺪ و زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻈ ﺑﻮد۱۱ .ﺑﺮ ﮐَﺮوب ،ﯾﻌﻨ
ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺮب ،ﺳﻮار ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺗﻨﺪﺑﺎد ﭘﺮواز ﻣﮐﺮد۱۲ .ﺗﺎرﯾ را ﻫﻤﭽﻮ ﭘﺮده و
ﺧﯿﻤﻪ ای ﺑﺪور ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﯾ آب ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و اﺑﺮ ﻫﺎی ﻏﻠﯿﻆ آﺳﻤﺎن۱۳ .از
درﺧﺸﻨﺪﮔ ﺣﻀﻮر او ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

۱۴

آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎ

ﺻﺪای رﻋﺪآﺳﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و آواز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ.

۱۵

ﭘﺲ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد را

ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق آن ﻫﺎ را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮد۱۶ .آﻧﺎه ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺎ دﻣﯿﺪن ﻧﻔﺲ او ،اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺎس زﻣﯿﻦ آﺷﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
۱۷آﻧﺎه از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﺮا ﺑﺮداﺷﺖ و از اﻋﻤﺎق آب ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ۱۸ .او
ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن زورآورم رﻫﺎﯾ داد و از ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ۱۹ .در روز
ﺑﻼی ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮم رﯾﺨﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻦ ﺑﻮد۲۰ .او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی وﺳﯿ آورد و
ﻧﺠﺎت داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮد.
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺪاﻟﺘﻢ اﺟﺮ داد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﮐ دﺳﺘﻢ ﭘﺎداش داد۲۲ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده و از ﺣﻀﻮر او ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺮدﯾﺪم۲۳ .ﺟﻤﯿ اواﻣﺮ او را
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ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮاﯾﺾ او را از ﺧﻮد دور ﻧﺮده ام۲۴ .در ﺣﻀﻮر او ﺑ ﻋﯿﺐ ﺑﻮده و از ﮔﻨﺎه
ﮐﺮدن ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده ام۲۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺪاﻟﺘﻢ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﮐ دﺳﺘﻢ
ﭘﺎداش داده اﺳﺖ.
۲۶

ﺑﺎ ﺷﺨﺺ وﻓﺎدار ،وﻓﺎدار ﻫﺴﺘ و ﺑﺎ ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨ.

۲۷

ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ

ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐ رﻓﺘﺎر ﻣ ﻧﻤﺎﺋ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﮐﻨ۲۸ .ﻣﺮدم
ﻣﻈﻠﻮم را ﻧﺠﺎت ﻣ ﺑﺨﺸ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺘﺒﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺳﺮﻧﻮن ﺳﺎزی.
۲۹

ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻮر ﻣﻦ ﻫﺴﺘ و ﺗﺎرﯾ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨ.

۳۰

ﺑﺎ

ﮐﻤ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻣﺪد ﺧﺪای ﺧﻮد از ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﻣﮔﺬرم.
۳۱راه ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﮐﻼم او ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن .او ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﻣ آورﻧﺪ ،ﺳﭙﺮ
اﺳﺖ.

۳۲

زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪا ﻏﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﺻﺨﺮه ای ﻏﯿﺮ از ﺧﺪای ﻣﺎ؟

۳۳

ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﻣﺴﺘﺤﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ و راه ﻫﺎی ﻣﺮا راﺳﺖ ﻣﮔﺮداﻧﺪ.

۳۴

ﭘﺎﻫﺎی ﻣﺮا

ﻣﺜﻞ ﭘﺎﻫﺎی آﻫﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ اﺳﺘﻮار ﻧﺎه ﻣ دارد۳۵ .دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺮای
ﺟﻨ ﻣﺎﻫﺮ ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎزواﻧﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻤﺎن ﺑﺮﻧﺠ ﮐﺎر ﺑﯿﺮﻧﺪ.
۳۶

ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮ ﻧﺠﺎت را ﺑﺨﺸﯿﺪی و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺗﻮ ﻣﺮا وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

۳۷

راه را

ﺑﺮای ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ ﻓﺮاخ ﺳﺎﺧﺘ ﺗﺎ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﻧﻠﻐﺰﻧﺪ۳۸ .دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﺳﯿﺪم
و ﺗﺎ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮدم ،ﺑﺮ ﻧﺸﺘﻢ۳۹ .آن ﻫﺎ را ﺑﺰﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪم ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و زﯾﺮ
ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ۴۰ .زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺟﻨ ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪی و آﻧﻬﺎی را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺑﺰﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ اﻓﻨﺪی۴۱ .ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺷﺴﺖ دادی و آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺪﺧﻮاه ﻣﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدی۴۲ .آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ زاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ رﻫﺎﻧﻨﺪۀ ﻧﺒﻮد .ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ او ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻮاﺑ ﻧﺪاد۴۳ .اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎد ﺳﭙﺮدم و
ﻣﺜﻞ ﮔﻞ و ﻻی ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ دور رﯾﺨﺘﻢ.
۴۴ﺗﻮ ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮان ﻗﻮم رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﯿﺪی ،ﺣﻤﻔﺮﻣﺎی ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘ و ﻗﻮﻣ را ﮐﻪ
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ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ۴۵ .ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﻧﺎم ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎﺑ ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۴۶ .ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺟﺮأت ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻟﺮز از
ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ.
۴۷

ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ! ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﺻﺨﺮۀ ﻣﻦ و ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎد ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﻦ!

۴۸

ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ

اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﮔﯿﺮد و ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣ ﺳﺎزد۴۹ ،او ﻣﺮا از
دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻓﺮازم ﺳﺎﺧﺖ و از ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺠﺎﺗﻢ
داد.
۵۰

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺳﺮود ﺳﭙﺎﺳﺰاری

ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ۵۱ .او ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺷﺎﯾﺎﻧ ﻧﺎﯾﻞ ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد رﺣﻤﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ داود و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ«.

آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن داود

۲۳

۱اﯾﻨﻬﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر داود اﺳﺖ .ﮐﻼم داود ،ﭘﺴﺮ ﯾﺴ اﺳﺖ .داود ،ﻣﺮدﯾﻪ ﺧﺪا او

را ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔ ﻧﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ .او ﺷﺨﺺ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب و ﺳﺮاﯾﻨﺪۀ ﻧﻐﻤﺎت
ﺷﯿﺮﯾﻦ زﺑﻮر در اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ.
»۲روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ و ﮐﻼم او ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎری اﺳﺖ۳ .ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد و ﺻﺨﺮۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آن ﮐﺴﯿﻪ ﺑﺎ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺣﻤﺮاﻧ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺮﺳ ﺣﻮﻣﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۴ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺻﺒﺤﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
رﻋﯿﺖ ﺧﻮد ﻣ ﺗﺎﺑﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﺑ اﺑﺮ ﻣ درﺧﺸﺪ و ﺳﺒﺰه ﻫﺎ را
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران ﺷﺎداب ﻣ ﺳﺎزد«.
۵ﺑﻠ ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﻤﯿﺸ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﻤﺎن او ﭘﯿﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﻣﺤﻢ ،ﻧﻬﺎﺋ و از
ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن .از آزادی ﺑﺮﺧﻮردارم ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ آرزو ﻫﺎﯾﻢ ﻣ رﺳﺎﻧﺪ۶ .اﻣﺎ ﻣﺮدم
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ﺷﺮﯾﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮان دﺳﺖ زد۷ .اﮔﺮ
ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﻣﺨﺼﻮﺻ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در
آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ«.

اﻓﺴﺮان ﻣﻌﺮوف داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۴۱ ‐ ۱۰ :۱۱ 

۸اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺳﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﭙﺎه داود ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ آن ﻫﺎ ﯾﻮﺷﯿﺐ
ﺑِﺸﺒﺖ ﺗﺤﻤﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻋﺪﯾﻨﻮ ﻋﺼﻨ ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣ ﺷﺪ .او در ﯾ ﺟﻨ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ را
ﮐﺸﺖ.
۹ﺷﺨﺺ دوم اَﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮ دودو و ﻧﻮاﺳﮥ ﺧﻮﺧ ﺑﻮد .او ﯾ از آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه داود ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ آن ﻫﺎ رﻓﺖ .در آن
ﺟﻨ ﻫﻤﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۱۰ ،وﻟ او ﺑﻪ ﺟﻨ اداﻣﻪ داد و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ دﺳﺘﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺪﺳﺘﺶ ﭼﺴﭙﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در آن
روز ﻓﺘ ﺑﺰرﮔ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺎن ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎراج و
ﻏﺎرت ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۱ﺳﻮﻣ ﺷﻤﻪ ﭘﺴﺮ آﺟ ﻫﺮاری ﺑﻮد .ﯾﺒﺎر وﻗﺘ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان ﻟﯿﺤ ،ﺟﺎﺋﯿﻪ ﭘﺮ
از ﻣﺸﻨ ﺑﻮد ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ۱۲ ،وﻟ او ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺪان ﺑﺮای
دﻓﺎع اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد .ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻇﻔﺮ ﺑﺰرﮔ ﻧﺎﯾﻞ ﮐﺮد.
۱۳ﯾﺒﺎر زﻣﺎﻧﯿﻪ داود در ﻣﻐﺎرۀ ﻋﺪوﻻم زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد و ﺳﭙﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در وادی
رﻓﺎﺋﯿﻢ اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آن ﺳ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ ﻧﻈﺎﻣ ﻟﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
در ﻣﻮﺳﻢ درو ،ﺑﺪﯾﺪن داود رﻓﺘﻨﺪ۱۴ .داود در ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮد و ﭘﻬﺮه داران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در
ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ۱۵ .داود ﺑﺎ ﺷﻮق و آرزو ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﺎش ،ﮐﺴ ﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤ آب از
ﭼﺎه ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣ آورد۱۶ «.آﻧﺎه آن ﺳﻪ ﻣﺮد دﻻور ﺻﻒ ﻟﺸﺮ دﺷﻤﻦ را
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ﺷﺎﻓﺘﻪ از ﭼﺎه ﭘﻬﻠﻮی دروازۀ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ آب ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای داود ﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ داود آب را
ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺨﺖ ۱۷و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
آب را ﺑﻨﻮﺷﻢ .اﯾﻦ آب ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردن آن ﺑﺨﻄﺮ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،داود آب را ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﺎری ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﻣﺮد دﻻور ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۸اﺑﯿﺸﺎی ﺑﺮادر ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ﺳﺮﮐﺮدۀ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﯾﺒﺎر او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ
از دﺷﻤﻦ را ﮐﺸﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺠﺎﻋﺘﺶ ﻣﺜﻞ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ۱۹ .ﮔﺮﭼﻪ او
ﺳﺮﮐﺮدﮔ ﺳ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﺑﺎزﻫﻢ در دﻻوری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﻧﻤ رﺳﯿﺪ.
۲۰ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺷﺨﺺ ﺷﺠﺎﻋ ﺑﻮد از اﻫﺎﻟ ﻗﺒﺼﺌﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﮐﺮده
ﺑﻮد .او ﯾﺒﺎر دو ﺟﻨﺠﻮی ﻣﻌﺮوف ﻣﻮاﺑ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و در ﯾ روزﯾﻪ ﺑﺮف
ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ در ﯾ ﻏﺎر داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺷﯿﺮی را ﮐﺸﺖ۲۱ .دﻓﻌﮥ دﯾﺮ ﺑﺎ ﯾ ﭼﻮب دﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﯾ ﺟﻨﺠﻮی ﻣﺼﺮی ﻗﻮی ﻫﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺑﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﻧﯿﺰه را از دﺳﺘﺶ
رﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﯿﺰۀ ﺧﻮدش او را ﮐﺸﺖ۲۲ .ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺜﻞ آن ﺳﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ.

۲۳

او ﯾ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آن ﺳ دﻻور ﺑﻮد ،وﻟ ﺑﺎ آﻧﻬﻢ ﻣﻘﺎم و رﺗﺒﮥ آن ﺳﻪ

ﻧﻔﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ .داود او را ﺑﺤﯿﺚ ﺳﺮﮐﺮدۀ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
۲۴ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،ﺑﺮادر ﯾﻮآب ﻫﻢ ﯾ از آن ﺳ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻘﯿﮥ آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :اَﻟﺤﺎﻧﺎن
ﭘﺴﺮ دودو از ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ۲۵ ،ﺷﻤﮥ ﺣﺮودی ،اﻟﯿﻘﺎی ﺣﺮودی۲۶ ،ﺣﺎﻟَﺰ ﻓﻠﺘ ،ﻋﯿﺮا ﭘﺴﺮ ﻋﻘﯿِﺶ
ﺗَﻘﻮﻋ۲۷ ،اَﺑﯿﻌﺰر ﻋﻨﺎﺗﻮﻧ ،ﻣﺒﻮﻧﺎی ﺣﻮﺷﺎﺗ۲۸ ،ﺻﻠﻤﻮن اﺧﻮﺧ ،ﻣﻬﺮای ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ،
۲۹ﺣﺎﻟﺐ ﭘﺴﺮ ﺑﻌﻨﮥ ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ ،اﺗﺎی ﭘﺴﺮ رﯾﺒﺎی از ﺷﻬﺮ ﺟﻌﺒﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ۳۰ ،ﺑﻨﺎﯾﺎی ﻓﺮﻋﺎﺗﻮﻧ،
ﻫﺪای از وادﯾﻬﺎی ﺟﺎﻋﺶ۳۱ ،اﺑﻮﻋﻠﺒﻮن ﻋﺮﺑﺎﺗ ،ﻋﺰﻣﻮت ﺑﺮﺣﻮﻣ۳۲ ،اﻟﯿﺤﺒﺎی ﺷَﻌﻠﺒﻮﻧ
ﭘﺴﺮ ﯾﺎﺷﻦ ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن۳۳ ،ﺷﻤﮥ ﻫﺮاری ،اﺧﯿﺎم ﭘﺴﺮ ﺷﺎرر ﻫﺮاری۳۴ ،اَﻟﯿﻔَﻠَﻂ ﭘﺴﺮ اﺣﺴﺒﺎی ﭘﺴﺮ
ﻣﻌﺎﺗ ،اﻟﯿﻌﺎم ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺟﯿﻠﻮﻧ۳۵ ،ﺣﺰرای ﮐَﺮﻣﻠ ،ﻓﻌﺮای ارﺑ۳۶ ،ﯾﺠﺎل ﭘﺴﺮ ﻧﺎﺗﺎن
از ﺻﻮﺑﻪ ،ﺑﺎﻧ ﺟﺎدی۳۷ ،ﺻﺎﻟﻖ ﻋﻤﻮﻧ ،ﻧﺤﺮای ﺑﯿﺮوﺗ) ﺳﻼﺣﺒﺮدار ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ(،
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۳۸ﻋﯿﺮای ﯾﺘﺮی ،ﺟﺎرِب ﯾﺘﺮی ۳۹و اورﯾﺎی ﺣﺘ ـ ﺟﻤﻠﻪ ﺳ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ.

داود ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺗﻮارﯾ(۲۷ ‐ ۱ :۲۱ 

۲۴

۱ﺑﺎر دﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻬﺮ ﺷﺪ و داود را وادار ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﺮاﺋﯿﻞ و

ﯾﻬﻮدا ﮐﺮد۲ .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﻮآب ،ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﺗﻤﺎم
ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس ﮐﺸﻮر ﭼﻘﺪر
۳

اﺳﺖ «.ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﻫﺎ! ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ و ﺗﻮ آن روزی را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨ .ﭼﺮا ﺷﺎه ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻨﺪ؟«
۴اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﯾﻮآب ﺧﺎﺗﻤﻪ داد .ﭘﺲ ﯾﻮآب و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻟﺸﺮ از
ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ۵ .آن ﻫﺎ از درﯾﺎی
اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده در ﻋﺮوﻋﯿﺮ ،در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در وﺳﻂ وادی ﺟﺎد و در ﻧﺰدﯾ ﯾﻌﺰﯾﺮ
اﺳﺖ ،ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ۶ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺤﺘﯿﻢ ﺣﺪﺷ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دان ﯾﻌﻦ
۷

آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺻﯿﺪون را دور زده ﺑﻪ ﻗﻠﻌﮥ ﺻﻮر آﻣﺪﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﻮﯾﺎن
۸

و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺪت ﻧﻪ ﻣﺎه و ﺑﯿﺴﺖ روز را در ﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﯾﻮآب و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۹ .ﯾﻮآب ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﺑﻪ ﺷﺎه
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﻮس اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺟﻨ و ﺷﻤﺸﯿﺮزن و
از ﯾﻬﻮدا ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۰ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،داود از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪم ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪا ،از ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸ.
ﺑﺮاﺳﺘ ﮐﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ای ﮐﺮدم۱۱ «.‐۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎد ﮐﻪ ﻧﺒ داود ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﺑﻪ
داود ﺑﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﻢ و او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ «.ﺻﺒ
روز دﯾﺮ وﻗﺘ داود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ۱۳ ،ﺟﺎد ﻧﺒ ﻧﺰد او رﻓﺖ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا

۵۵ / ۵۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺪام ﯾ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨ :ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺤﻄ
در ﺳﺮزﻣﯿﻨﺖ ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺮار از دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ و ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﻣﺮض ﻣﻬﻠ در ﮐﺸﻮرت؟ ﺣﺎﻻ
ﻓﺮ ﮐﻦ و ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ۱۴ «.داود ﺟﻮاب داد» :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺨﺘ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﭙﺎرم از اﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯿﻔﺘﻢ ،زﯾﺮا او
ﺧﺪای ﺑﺴﯿﺎر رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.

۱۵

ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮض وﺑﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد

و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ.

۱۶

ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﺮگ ﺑﻨﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ

را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺨﺘﯿﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺲ اﺳﺖ .دﺳﺖ
ﻧﻬﺪار!« در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾ ﺧﺮﻣﻨﺎه اروﻧﮥ ﯾﺒﻮﺳ ﺑﻮد.
۱۷

وﻗﺘﯿﻪ داود ﻓﺮﺷﺘﻪ را دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺳﺮاﺳﺮ از ﻣﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان

ﺑ زﺑﺎن ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ ﺳﺰاوار ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
۱۸در ﻫﻤﺎن روز ﺟﺎد ﭘﯿﺶ داود آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ در ﺧﺮﻣﻨﺎه اروﻧﮥ ﯾﺒﻮﺳ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺎز۱۹ «.ﭘﺲ داود ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮد و رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
ﺑﺠﺎ آورد۲۰ .وﻗﺘ اروﻧﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﺴﻮی او ﻣ آﯾﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و روی
ﺑﺨﺎک ﺑﺰﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد

۲۱

و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ؟« داود

ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮﻣﻨﺎه را از ﺗﻮ ﺑﺨﺮم و ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺴﺎزم«.
۲۲اروﻧﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﻔﺎده ای از آن ﺑﻨﻨﺪ .ﮔﺎوﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺮﻣﻨﺎه و ﯾﻮغ ﮔﺎوﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﯿﺰم ﺑﻪﮐﺎر
ﺑﺒﺮﻧﺪ۲۳ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ دﻫﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۲۴ «.اﻣﺎ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اروﻧﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺪﻫﻢ و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﻣﻔﺖ و راﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ داود ﺧﺮﻣﻨﺎه و
ﮔﺎوﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪ ۲۵و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺳﭙﺲ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺻﻠ ﺑﺮای او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎی او را ﻗﺒﻮل
ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻼ از ﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓ ﺷﺪ.
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