ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾ
ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ اوﻻدۀ آدم ﺗﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ۳۲ ‐ ۱ :۵؛ ۳۲ ‐ ۱ :۱۰؛ (۲۶ ‐ ۱۰ :۱۱

۱‐۴آدم ﭘﺪر ﺷﯿﺖ ،ﺷﯿﺖ ﭘﺪر اﻧﻮش ،اﻧﻮش ﭘﺪر ﻗﯿﻨﺎن ،ﻗﯿﻨﺎن ﭘﺪر
ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ﭘﺪر ﯾﺎرِد ،ﯾﺎرِد ﭘﺪر ﺧﻨﻮخ ،ﺧﻨﻮخ ﭘﺪر ﻣﺘﻮﺷﺎﻟ،
ﻣﺘﻮﺷﺎﻟ ﭘﺪر ﻟَﻤ ،ﻟَﻤ ﭘﺪر ﻧﻮح و ﻧﻮح ﭘﺪر ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﻮد.
۵ﭘﺴﺮان ﯾﺎﻓﺖ :ﺟﻮﻣﺮ ،ﻣﺎﺟﻮج ،ﻣﺎدای ،ﯾﺎوان ،ﺗﻮﺑﺎل ،ﻣﺎﺷ و
ﺗﯿﺮاس۶ .ﭘﺴﺮان ﺟﻮﻣﺮ :اَﺷَﻨﺎز ،رﯾﻔﺎت و ﺗُﺠﺮﻣﻪ۷ .ﭘﺴﺮان ﯾﺎوان:
اَﻟﯿﺸَﻪ ،ﺗﺮﺷﯿﺶ ،ﮐﺘﯿﻢ و روداﻧﯿﻢ.
۸ﭘﺴﺮان ﺣﺎم :ﮐُﻮش ،ﻣﺴﺮاﯾِﻢ ،ﻓُﻮت و ﮐَﻨﻌﺎن۹ .ﭘﺴﺮان ﮐﻮش :ﺳﺒﺎ،
ﺣﻮﯾﻠﻪ ،ﺳﺒﺘﺎ ،رﻋﻤﻪ ،ﺳﺒﺘﺎ و ددان۱۰ .ﮐﻮش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪر ﻧﻤﺮود
ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن روی زﻣﯿﻦ ﺷﺪ۱۲‐۱۱ .ﭘﺴﺮان ﻣﺴﺮاﯾِﻢ:
ﻟُﻮدﯾﻢ ،ﻋﻨﺎﻣﯿﻢ ،ﻟَﻬﺎﺑﯿﻢ ،ﻧﻔﺘﻮح ،ﻓَﺘﺮوﺳﯿﻢ ،ﮐَﺴﻠﻮﺣﯿﻢ )ﺟﺪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ( و ﮐﻔﺘﻮرﯾﻢ ﺑﻮد۱۶‐۱۳ .ﮐَﻨﻌﺎن ﭘﺪر ﺻﯿﺪون )ﭘﺴﺮ اول(،
ﺣﺖ ،ﯾﺒﻮﺳ ،اَﻣﻮری ،ﺟﺮﺟﺎﺷ ،ﺣﻮی ،ﻋﺮﻗ ،ﺳﯿﻨ ،اروادی،
ﺻﻤﺎری و ﺣﻤﺎﺗ ﺑﻮد.
۱۷ﭘﺴﺮان ﺳﺎم :ﻋﯿﻼم ،آﺷﻮر ،اَرﻓَﺸﺎد ،ﻟُﻮد ،ارام ،ﻋﻮص ،ﺣﻮل،
ﺟﺎﺗَﺮ و ﻣﺎﺷ ﺑﻮد۱۸ .اَرﻓَﺸﺎد ﭘﺪر ﺷَﻠ و ﺷَﻠ ﭘﺪر ﻋﺒِﺮ ﺑﻮد.
۱۹ﻋﺒِﺮ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ .ﯾ از آن ﻫﺎ ﻓﻠ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران زﻧﺪﮔ او
ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،و دﯾﺮی ﯾﻘﻄﺎن
ﻧﺎم داﺷﺖ۲۳‐۲۰ .ﯾﻘﻄﺎن ﭘﺪر اَﻟﻤﻮداد ،ﺷﻠﻒ ،ﺣﺰرﻣﻮت ،ﯾﺎرح،

ﻫﺪورام ،اوزال ،دِﻗﻠﻪ ،اﯾﺒﺎل ،اَﺑﯿﻤﺎﺋﯿﻞ ،ﺳﺒﺎ ،اوﻓﯿﺮ ،ﺣﻮﯾﻠﻪ و ﯾﻮﺑﺎب
ﺑﻮد.
۲۴-۲۷ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﺎم ﺗﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ :اَرﻓَﺸﺎد ،ﺷَﻠ ،ﻋﺒِﺮ ،ﻓﻠ،
رﻋﻮ ،ﺳﺮوج ،ﻧﺎﺣﻮر ،ﺗﺎرح و اﺑﺮام )ﯾﻌﻨ اﺑﺮاﻫﯿﻢ(.

ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ (۱۶ ‐ ۱۲ :۲۵

۲۸اﺑﺮاﻫﯿﻢ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اﺳﺤﺎق و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ.

‐۲۹

۳۱ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ آن ﻫﺎ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ :ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ :ﻧﺒﺎﯾﻮت )ﭘﺴﺮ
اول( ،ﻗﯿﺪار ،اَدﺑﺌﯿﻞ ،ﻣﺒﺴﺎم ،ﻣﺸﻤﺎع ،دوﻣﻪ ،ﻣﺴﺎ ،ﺣﺪَد ،ﺗﯿﻤﺎ،
ﯾﻄﻮر ،ﻧﺎﻓﯿﺶ و ﻗﺪﻣﻪ.
۳۲ﻗَﻄﻮره ،ﮐﻨﯿﺰ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،زﻣﺮان ،ﯾﻘﺸﺎن ،ﻣﺪان ،ﻣﺪﯾﺎن ،ﯾﺸﺒﺎق و
ﺳﻮﺣﺎ را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .ﺳﺒﺎ و ددان ﭘﺴﺮان ﯾﻘﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ۳۳ .ﭘﺴﺮان
ﻣﺪﯾﺎن :ﻋﯿﻔﻪ ،ﻋﯿﻔﺮ ،ﺧﻨﻮخ ،اَﺑﯿﺪاع و اَﻟﺪَﻋﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻤﯿ اﯾﻨﻬﺎ
ﭘﺴﺮان ﻗَﻄﻮره ﺑﻮدﻧﺪ.
۳۴اﺳﺤﺎق ،ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻋﯿﺴﻮ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
۳۵ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺴﻮ :اَﻟﯿﻔﺎز ،رﻋﻮﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻮش ،ﯾﻌﻼم و ﻗﻮرح۳۶ .ﭘﺴﺮان
اَﻟﯿﻔﺎز :ﺗﯿﻤﺎن ،اُوﻣﺎر ،ﺻﻔ ،ﺟﻌﺘﺎم ،ﻗﻨﺎز ،ﺗﻤﻨﺎع و ﻋﻤﺎﻟَﯿﻖ.
۳۷ﭘﺴﺮان رﻋﻮﺋﯿﻞ :ﻧَﺤﺖ ،زِرح ،ﺷﻤﻪ و ﻣﺰه.

ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠ ادوم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ (۳۰ ‐ ۲۰ :۳۶

۳۸ﭘﺴﺮان ﺳﻌﯿﺮ :ﻟﻮﺗﺎن ،ﺷﻮﺑﺎل ،ﺻﺒﻌﻮن ،ﻋﻨَﻪ ،دﯾﺸﻮن ،اﯾﺰر و

دﯾﺸﺎن۳۹ .ﺣﻮری و ﻫﻮﻣﺎم ﭘﺴﺮان ﻟﻮﺗﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺮ ﻟﻮﺗﺎن ﺗﻤﻨﺎع
ﻧﺎم داﺷﺖ۴۰ .ﭘﺴﺮان ﺷﻮﺑﺎل :ﻋﻠﯿﺎن ،ﻣﻨﺎﺣﺖ ،ﻋﯿﺒﺎل ،ﺷَﻔ و اُوﻧﺎم.
اَﯾﻪ و ﻋﻨَﻪ ﭘﺴﺮان ﺻﺒﻌﻮن ﺑﻮدﻧﺪ۴۱ .ﻋﻨَﻪ ﭘﺪر دﯾﺸﻮن و دﯾﺸﻮن ﺟﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺣﻤﺮان ،اﺷﺒﺎن ،ﯾﺘﺮان و ﮐﺮان ﺑﻮد۴۲ .ﺑِﻠﻬﺎن ،زَﻋﻮان و
ﯾﻌﻘﺎن ﭘﺴﺮان اﯾﺰر ،ﻋﻮص و اران ﭘﺴﺮان دﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ادوم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ (۴۳ ‐ ۳۱ :۳۶

۴۳اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﻮد ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ادوم ﺣﻤﺮاﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎﻟَ،
ﭘﺴﺮ ﺑِﻌﻮر ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ دِﻧﻬﺎﺑﻪ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺖ۴۴ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺑﺎﻟَ
ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِرح ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ۴۵ .ﺑﻌﺪ از ﯾﻮآب
ﺣﻮﺷﺎم ،از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗَﯿﻤﺎﻧ ﺑﺠﺎی او ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ۴۶ .ﭘﺲ از
وﻓﺎت ﺣﻮﺷﺎم ،ﻫﺪَد ﭘﺴﺮ ﺑِﺪاد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺎن را در ﮐﺸﻮر ﻣﻮآب ﺷﺴﺖ
داد ،ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ او ﺷﻬﺮ ﻋﻮﯾﺖ ﺑﻮد۴۷ .وﻗﺘ
ﻫﺪَد درﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﻤﻠﻪ از ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺮﯾﻘﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ۴۸ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﺳﻤﻠﻪ ،ﺷﺎﺋﻮل از رِﺣﻮﺑﻮت ،ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠ درﯾﺎی ﻓﺮات ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او
ﺷﺪ۴۹ .ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ،ﭘﺴﺮ ﻋﺒﻮر ﺑﺠﺎی او ﺑﺮ
ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫ ﻧﺸﺴﺖ۵۰ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ﻣﺮد ،ﺑﻌﻮض او ﻫﺪَد
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ او ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻋﻮ و ﻧﺎم زﻧﺶ ﻣﻬﯿﺘﺒﺌﯿﻞ ،دﺧﺘﺮ ﻣﻄﺮِد
و ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﯿﺬَﻫﺐ ﺑﻮد۵۱ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﻫﺪَد ﻫﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد.
اﻣﺮای ادوم اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :اﻣﯿﺮ ﺗﻤﻨﺎع ،اﻣﯿﺮ اَﻟﯿﻪ ،اﻣﯿﺮ ﯾﺘﯿﺖ۵۲ ،اﻣﯿﺮ
اَﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ ،اﻣﯿﺮ اﯾﻠﻪ ،اﻣﯿﺮ ﻓﯿﻨﻮن۵۳ ،اﻣﯿﺮ ﻗﻨﺎز ،اﻣﯿﺮ ﻣﺒﺴﺎر۵۴ ،اﻣﯿﺮ
ﻣﺠﺪِﯾِﺌﯿﻞ و اﻣﯿﺮ ﻋﯿﺮام.

اوﻻدۀ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد
۱‐۲اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ :رؤﺑﯿﻦ ،ﺷﻤﻌﻮن ،ﻻوی ،ﯾﻬﻮدا،
اﯾﺴﺴﺎر ،زﺑﻮﻟﻮن ،دان ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،ﻧﻔﺘﺎﻟ ،ﺟﺎد و اَﺷﯿﺮ.
۳ﻋﯿﺮ ،اوﻧﺎن و ﺷﯿﻠﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺶ ،ﺑﺘﺸﻮع ﮐﻨﻌﺎﻧ
ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .ﻋﯿﺮ ،ﭘﺴﺮ اول ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾ ﺷﺨﺺ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮐﺸﺖ۴ .ﺑﯿﻮۀ ﻋﯿﺮ و ﯾﻬﻮدا ﺻﺎﺣﺐ دو ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی
ﻓﺎرص و زِرح ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﯾﻬﻮدا دارای ﭘﻨ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد.
۵ﺣﺰرون و ﺣﺎﻣﻮل ﭘﺴﺮان ﻓﺎرص ﺑﻮدﻧﺪ۶ .زِرح دارای ﭘﻨ ﭘﺴﺮ
ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی زِﻣﺮی ،اﯾﺘﺎن ،ﻫﯿﻤﺎن ،ﮐَﻠﻮل و دارع ﺑﻮد۷ .ﻋﺎﮐﺎر ،ﭘﺴﺮ
ﮐَﺮﻣ ،اﺷﯿﺎﺋ را ﮐﻪ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪاﺷﺖ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ؛ ۸و ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺴﺮ
اﯾﺘﺎن ﺑﻮد.
۹ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ،رام و ﮐَﻠﻮﺑﺎی ﭘﺴﺮان ﺣﺰرون ﺑﻮدﻧﺪ۱۰ .رام ﭘﺪر
ﻋﻤﯿﻨﺎداب و ﻋﻤﯿﻨﺎداب ﭘﺪر ﻧﺤﺸﻮن ،رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد.
۱۱ﻧﺤﺸﻮن ﭘﺪر ﺳﻠﻤﺎ و ﺳﻠﻤﺎ ﭘﺪر ﺑﻮﻋﺰ ﺑﻮد۱۲ .ﺑﻮﻋﺰ ﭘﺪر ﻋﻮﺑﯿﺪ و
ﻋﻮﺑﯿﺪ ﭘﺪر ﯾِﺴ ﺑﻮد۱۳ .اوﻟﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﯾِﺴ اﻟﯿﺎب ،دوﻣ اَﺑِﯿﻨﺎداب،
ﺳﻮﻣ ﺷﻤﻌ۱۴ ،ﭼﻬﺎرﻣ ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ ،ﭘﻨﺠﻤ ردای۱۵ ،ﺷﺸﻤ اُوﺻﻢ و
ﻫﻔﺘﻤ داود ﺑﻮد۱۶ .ﺧﻮاﻫﺮان ﺷﺎن زِروﯾﻪ و اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .زِروﯾﻪ
ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اﺑﯿﺸﺎی ،ﯾﻮآب و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ داﺷﺖ۱۷ .اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ
ﻋﻤﺎﺳﺎ را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و ﭘﺪر ﻋﻤﺎﺳﺎ ،ﯾﺘﺮِ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠ ﺑﻮد.

ﻧﺴﻞ ﺣﺰرون
۱۸ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺰرون از دو زن ﺧﻮد ،ﻋﺰوﺑﻪ و ﯾﺮﯾﻌﻮت دارای ﺳﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﯾِﺸَﺮ ،ﺷﻮﺑﺎب و اَردون ﺷﺪ۱۹ .وﻗﺘ ﻋﺰوﺑﻪ ﻣﺮد ،ﮐﺎﻟﯿﺐ
ﺑﺎ اَﻓﺮات ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد و اَﻓﺮات ﺣﻮر را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۲۰ .ﺣﻮر ﭘﺪر
اوری و اوری ﭘﺪر ﺑﺰل ﺋﯿﻞ ﺑﻮد.
۲۱ﺑﻌﺪ ﺣﺰرون در ﺳﻦ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺎﺧﯿﺮ ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد و
از او ﺻﺎﺣﺐ ﯾ ﭘﺴﺮی ﺑﻨﺎم ﺳﺠﻮب ﺷﺪ )ﻣﺎﺧﯿﺮ ﭘﺪر ﺟِﻠﻌﺎد
ﺑﻮد(۲۲ .ﺳﺠﻮب ﭘﺪر ﯾﺎﯾﺮ ﺑﻮد .ﯾﺎﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺷﻬﺮ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺟِﻠﻌﺎد اداره ﻣﮐﺮد۲۳ ،اﻣﺎ ﺟﺸﻮر و ارام ﺷﻬﺮ ﺣﻮوب ـ ﯾﺎﯾﺮ را ﺑﺎ
ﺷﻬﺮ ﻗﻨﺎت و ﺷﺼﺖ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت ﻫﻤﻪ اوﻻدۀ ﻣﺎﺧﯿﺮ ،ﭘﺪر ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﻮدﻧﺪ۲۴ .ﺑﻌﺪ از
وﻓﺎت ﺣﺰرون در ﮐﺎﻟﯿﺐِ اﻓﺮاﺗﻪ ،اَﺑِﯿﻪ زن ﺣﺰرون ،اَﺷﺤﻮر ،ﭘﺪر ﺗَﻘﻮع
را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد.

ﻧﺴﻞ ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻞ
۲۵اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ اول ﺣﺰرون ﺑﻮدﻧﺪ :رام
)ﭘﺴﺮ اول( ،ﺑﻮﻧَﻪ ،اُورن ،اُوﺻﻢ و اَﺧﯿﺎ۲۶ .ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ﯾ زن دﯾﺮ
ﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﻋﻄﺎره داﺷﺖ و او ﻣﺎدر اُوﻧﺎم ﺑﻮد۲۷ .ﻣﻌﺲ ،ﯾﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺎﻗَﺮ
ﭘﺴﺮان رام۲۸ ،ﺷَﻤﺎی و ﯾﺎداع ﭘﺴﺮان اُوﻧﺎم و ﻧﺎداب و اَﺑﯿﺸﻮر ﭘﺴﺮان
ﺷَﻤﺎی ﺑﻮدﻧﺪ۲۹ .ﻧﺎم زن اَﺑﯿﺸﻮر اَﺑِﯿﺤﺎﯾﻞ ﺑﻮد و او اَﺣﺒﺎن و ﻣﻮﻟﯿﺪ را
ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۳۰ .ﺳﻠَﺪ و اَﻓﺎﯾﻢ ﭘﺴﺮان ﻧﺎداب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻠَﺪ ﺑ اوﻻد از دﻧﯿﺎ
رﻓﺖ۳۱ .ﯾﺸﻌ ﭘﺴﺮ اَﻓﺎﯾﻢ ،ﺷﯿﺸﺎن ﭘﺴﺮ ﯾﺸﻌ و اَﺣﻼی ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺸﺎن
ﺑﻮد۳۲ .ﯾﺎداع ،ﺑﺮادر ﺷَﻤﺎی دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﯾﺘﺮ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن.
ﯾﺘﺮ ﺑ اوﻻد ﻣﺮد۳۳ .ﻓﺎﻟﺖ و زازا ﭘﺴﺮان ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﺷﺨﺎص
ﻧﺎﻣﺒﺮده اوﻻدۀ ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ۳۴ .ﺷﯿﺸﺎن ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ دارای
ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد .او ﯾ ﻏﻼم ﻣﺼﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم او ﯾﺮﺣﺎع ﺑﻮد.
۳۵ﺷﯿﺸﺎن دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺮﺣﺎع داد و ﯾﺮﺣﺎع دارای ﭘﺴﺮی ﺷﺪ

ﺑﻨﺎم ﻋﺘﺎی۳۶ .ﻋﺘﺎی ﭘﺪر ﻧﺎﺗﺎن ،ﻧﺎﺗﺎن ﭘﺪر زاﺑﺎد۳۷ ،زاﺑﺎد ﭘﺪر اَﻓﻼل،
اَﻓﻼل ﭘﺪر ﻋﻮﺑﯿﺪ۳۸ ،ﻋﻮﺑﯿﺪ ﭘﺪر ﯾﯿﻬﻮ ،ﯾﯿﻬﻮ ﭘﺪر ﻋﺰرﯾﺎ۳۹ ،ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺪر
ﺣﺎﻟَﺰ ،ﺣﺎﻟَﺰ ﭘﺪر اَﻟﻌﺎﺳﻪ۴۰ ،اَﻟﻌﺎﺳﻪ ﭘﺪر ﺳﺴﻤﺎی ،ﺳﺴﻤﺎی ﭘﺪر ﺷﻠﻮم،
۴۱ﺷﻠﻮم ﭘﺪر ﯾﻘﻤﯿﺎ و ﯾﻘﻤﯿﺎ ﭘﺪر اﻟﯿﺸ ﺑﻮد.

ﻧﺴﻞ دﯾﺮ ﮐﺎﻟﯿﺐ
۴۲ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﺑﺮادر ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻞ :ﭘﺴﺮ اول او ﻣﯿﺸﺎع ﭘﺪر زﯾﻒ ﺑﻮد
و ﻣﺎرﯾﺸﻪ ﭘﺪر ﺣﺒﺮون ﺑﻮد۴۳ .ﻗﻮرح ،ﺗﻔﻮح ،راﻗَﻢ و ﺷﻤ ﭘﺴﺮان
ﺣﺒﺮون ﺑﻮدﻧﺪ۴۴ .ﺷﻤ ﭘﺪر راﺣﻢ ،راﺣﻢ ﭘﺪر ﯾﺮﻗَﻌﺎم و راﻗَﻢ ﭘﺪر
ﺷَﻤﺎی ﺑﻮد۴۵ .ﻣﺎﻋﻮن ﭘﺴﺮ ﺷَﻤﺎی و ﺑﯿﺖ ﺻﻮر ﭘﺴﺮ ﻣﺎﻋﻮن ﺑﻮد.
۴۶ﻋﯿﻔﻪ ،ﮐﻨﯿﺰ ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﺣﺎران ،ﻣﻮزا و ﺟﺎزِر را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۴۷ .راﺟﻢ،
ﯾﻮﺗﺎم ،ﺟﯿﺸﺎن ،ﻓﺎﻟﺖ ،ﻋﯿﻔﻪ و ﺷﻌﻒ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﺪای ﺑﻮدﻧﺪ۴۸ .ﻣﻌﻪ،
ﮐﻨﯿﺰ دﯾﺮ ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﺷﺎﺑﺮ و ﺗﺮﺣﻨَﻪ را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد۴۹ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎدر
ﺷﻌﻒ ،ﭘﺪر ﻣﺪﻣﻨﻪ ،ﺷﻮا ،ﭘﺪر ﻣﺒﯿﻨﺎ و ﭘﺪر ﺟِﺒﻌﺎ ﺑﻮد و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﯾ
دﺧﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﻋﺴﻪ داﺷﺖ۵۰ .اﺷﺨﺎص ﻧﺎﻣﺒﺮده اوﻻدۀ ﮐﺎﻟﯿﺐ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻮر ،ﭘﺴﺮ اول اﻓﺮاﺗﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺷﻮﺑﺎل ،ﭘﺪر
ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ۵۱ ،ﺳﻠﻤﺎ ﭘﺪر ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ و ﺣﺎرﯾﻒ ﭘﺪر ﺑﯿﺖ ﺟﺎدر.
۵۲اوﻻدۀ دﯾﺮ ﺷﻮﺑﺎل ،ﭘﺪر ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ،ﻫﺮواه و ﻧﺼﻒ ﻣﻨﻮﺣﻮت
ﺑﻮدﻧﺪ۵۳ .ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﺘﺮﯾﺎن ،ﻓُﻮﺗﯿﺎن،
ﺷﻮﻣﺎﺗﯿﺎن ،ﻣﺸُﺮاﻋﯿﺎن )از اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺻﺎرﻋﺎﺗﯿﺎن و
اﺷﻄﺎۇﻟﯿﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ۵۴ (.اوﻻدۀ ﺳﻠﻤﺎ :ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ،ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ ﻫﺎ،
ﻋﺘﺮوت ﺑﯿﺖ ﯾﻮآب ،ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻧَﺤﺘﯿﺎن و زُرﻋﯿﺎن۵۵ .ﻗﺒﺎﯾﻠ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻨﺪ و در ﯾﻌﺒِﯿﺰ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺮﻋﺎﺗﯿﺎن ،ﺷﻤﻌﺎﺗﯿﺎن و ﺳﻮﮐﺎﺗﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﯿﻨﺎﻧ و ﺑﻪ
اوﻻدۀ ﺣﻤﺖ ،ﻣﺆﺳﺲ ﺧﺎﻧﻮادۀ رﯾﺎب راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻮادۀ داود

۳

۱اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان داود ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺒﺮون ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ :اَﻣﻨُﻮن ،ﭘﺴﺮ

اول او ﮐﻪ ﻣﺎدرش اَﺧﯿﻨُﻮﻋﻢ ﯾِﺰرﻋﯿﻠ ﺑﻮد ،دوﻣ داﻧﯿﺎل ﭘﺴﺮ اَﺑِﯿﺠﺎﯾﻞ
ﮐَﺮﻣﻠ۲ ،ﺳﻮﻣ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﭘﺴﺮ ﻣﻌﻪ ،دﺧﺘﺮ ﺗَﻠﻤ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺸﻮر،
ﭼﻬﺎرﻣ اَدوﻧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ۳ ،ﭘﻨﺠﻤ ﺷﻔَﻄﯿﺎ ﭘﺴﺮ اَﺑﯿﻄﺎل و ﺷﺸﻤ
ﯾﺘﺮﻋﺎم ﭘﺴﺮ ﻋﺠﻠَﻪ ﺑﻮد۴ .اﯾﻦ ﺷﺶ ﭘﺴﺮ او در ﺣﺒﺮون ،ﺟﺎﺋﯿﻪ ﻣﺪت
ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﺪت ﺳ و ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﮐﺮد.
۵در دوران اﻗﺎﻣﺘﺶ در اورﺷﻠﯿﻢ دارای ﭘﺴﺮان دﯾﺮ ﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر
ﻧﻔﺮ آن ﻫﺎ را ﺑﺘﺸﺒ ،دﺧﺘﺮ ﻋﻤ ﺋﯿﻞ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد .ﻧﺎﻣﻬﺎی آن ﻫﺎ ﺷﻤﻌ،
ﺷﻮﺑﺎب ،ﻧﺎﺗﺎن و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ۶ .و ﻧُﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﺮ آن ﻫﺎ اﯾﺒﺤﺎر،
اَﻟﯿﺸُﻮع ،اَﻟﯿﻔﺎﻟَﻂ۷ ،ﻧﻮﺟﻪ ،ﻧﻔ ،ﯾﺎﻓﯿ۸ ،اﻟﯿﺸﻤ ،اَﻟﯿﺎداع و اَﻟﯿﻔَﻠَﻂ
۹

ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان داود ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻐﯿﺮ از آن ﻫﺎ ﭘﺴﺮان
دﯾﺮ ﻫﻢ از ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد داﺷﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾ دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺎم
ﺗﺎﻣﺎر ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻠﯿﻤﺎن
۱۰ﺳﻠﺴﻠﮥ اوﻻدۀ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ :رِﺣﺒﻌﺎم ،اَﺑِﯿﺎ ،آﺳﺎ،
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط۱۱ ،ﯾﻮرام ،اﺧﺰﯾﺎ ،ﯾﻮآش۱۲ ،اَﻣﺼﯿﺎ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﯾﻮﺗﺎم،
۱۳آﺣﺎز ،ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻣﻨَﺴ۱۴ ،اَﻣﻮن ،ﯾﻮﺷﯿﺎ۱۵ .ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺷﯿﺎ :اوﻟ
ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ،دوﻣ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ ،ﺳﻮﻣ زدِﻗﯿﻪ و ﭼﻬﺎرﻣ ﺷﻠﻮم۱۶ .اوﻻدۀ
ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ :ﯾُﻨﯿﺎ و ﭘﺴﺮ او زدِﻗﯿﻪ؛ ﻧﺴﻞ ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه.
۱۷اوﻻدۀ ﯾُﻨﯿﺎ ﮐﻪ در دوران اﺳﺎرت او ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ :اَﺷﯿﺮ و ﭘﺴﺮ او،
ﺷﺎﻟﺘﯿﺌﯿﻞ۱۸ ،ﻣﻠﯿﺮام ،ﻓَﺪاﯾﺎ ،ﺷَﻨﺎزَر ،ﯾﻘﻤﯿﺎ ،ﻫﻮﺷﺎﻣﺎع و ﻧَﺪَﺑﯿﺎ.

۱۹ﭘﺴﺮان ﻓَﺪاﯾﺎ :زِرﺑﺎﺑﻞ و ﺷﻤﻌ .ﭘﺴﺮان زِرﺑﺎﺑﻞ :ﻣﺸُﻼم و ﺣﻨَﻨﯿﺎ و
ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺎن ،ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ۲۰ .ﭘﻨ ﭘﺴﺮ دﯾﺮ او ﺣﺸﻮﺑﻪ ،اوﻫﻞ ،ﺑﺮﺧﯿﺎ،
ﺣﺴﺪﯾﺎ و ﯾﻮﺷَﺐ ﺣﺴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۱اوﻻدۀ ﺣﻨَﻨﯿﺎ :ﻓﻠﺘﯿﺎ و اﺷﻌﯿﺎ .ﭘﺴﺮ رِﻓﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ اَرﻧﺎن ،ﭘﺴﺮ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ،
ﭘﺴﺮ ﺷَﻨﯿﺎ ۲۲و ﺷﻤﻌﯿﻪ ﭘﺴﺮ ﺷَﻨﯿﺎ .ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﯿﻪ :ﺣﻄﻮش،
ﯾﺠﺎل ،ﺑﺎرﺑ ،ﻧﻌﺮِﯾﺎ و ﺷﺎﻓﺎط ﺑﻮدﻧﺪ۲۳ .ﭘﺴﺮان ﻧﻌﺮِﯾﺎ :اَﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی،
ﺣﺰﻗﯿﺎ ،و ﻋﺰرﯾﻘﺎم ﺑﻮدﻧﺪ۲۴ .ﭘﺴﺮان اَﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی :ﻫﻮداﯾﺎ ،اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ،
ﻓَﻼﯾﺎ ،ﻋﻘﻮب ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ،دِﻻﯾﺎ و ﻋﻨﺎﻧ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

اوﻻدۀ ﯾﻬﻮدا

۴

۱ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا :ﻓﺎرص ،ﺣﺰرون ،ﮐَﺮﻣ ،ﺣﻮر و ﺷﻮﺑﺎل۲ .راﯾﻪ،

ﭘﺴﺮ ﺷﻮﺑﺎل ﭘﺪر ﯾﺤﺖ و ﯾﺤﺖ ﭘﺪر اَﺧُﻮﻣﺎی و ﻻﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺻﺮﻋﺎﺗﯿﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ.

۳ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻄﺎم :ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ،ﯾﺸﻤﺎ ،ﯾﺪﺑﺎش و دﺧﺘﺮش ﻫﺴﻠﻠﻔﻮﻧ ﺑﻮد.
۴ﻓَﻨﻮﺋﯿﻞ ﭘﺪر ﺟﺪور و ﻋﺎزَر ﭘﺪر ﺧَﻮﺷﻪ ﺑﻮد .اﯾﻨﻬﺎ اوﻻدۀ ﺣﻮر ،ﭘﺴﺮ
اول اﻓﺮاﺗﻪ ،ﭘﺪر ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
۵اَﺷﺤﻮر ،ﭘﺪر ﺗَﻘﻮع دو زن داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﺣﻼ و ﻧَﻌﺮه۶ .ﻧَﻌﺮه ﻣﺎدر
اﺧُﺰام ،ﺣﺎﻓﺮ ،ﺗَﯿﻤﺎﻧ و اَﺧَﺸَﻄﺎری ﺑﻮد۷ .ﺻﺮت ،ﺻﻮﺣﺮ ،اَﺗﻨﺎن۸ ،و
ﻗﻮس ﭘﺴﺮان ﺣﻼ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﻮس ﭘﺪر ﻋﺎﻧﻮب و ﺻﻮﺑﯿﺒﻪ و ﺟﺪ ﻗﺒﯿﻠﮥ
اَﺧَﺮﺣﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻫﺎرم ﺑﻮد.
۹ﯾﻌﺒِﯿﺰ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺮ از دﯾﺮ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻣﺎدرش او را ﯾﻌﺒِﯿﺰ
)ﯾﻌﻨ درد( ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ او را ﺑﺎ درد و ﻏﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردم«.

۱۰اﻣﺎ ﯾﻌﺒِﯿﺰ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه و ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠ ﻣﺮا وﺳﯿ ﮔﺮدان .دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮا ﺑﻼ دور ﻧﻪ دار ﺗﺎ رﻧ ﻧﺸﻢ «.و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺮآﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد.
۱۱ﮐَﻠُﻮب ،ﺑﺮادر ﺷﻮﺣﻪ ،ﭘﺪر ﻣﺤﯿﺮ و ﻣﺤﯿﺮ ﭘﺪر اَﺷﺘُﻮن ﺑﻮد.
۱۲اَﺷﺘُﻮن ﭘﺪر ﺑﯿﺖ راﻓﺎ ،ﻓﺎﺳﯿ و ﺗَﺤﻨَﻪ ،و ﺗَﺤﻨَﻪ ﭘﺪر ﻋﯿﺮﻧﺎﺣﺎش ﺑﻮد.
اﯾﻨﻬﺎ از اﻫﺎﻟ رﯾﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۳ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ و ﺳﺮاﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﻗﻨﺎز ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﭘﺪر ﺣﺘﺎت،
۱۴ﻣﻌﻮﻧﻮﺗﺎی ﭘﺪر ﻋﻔﺮه ،ﺳﺮاﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﻮآب و ﯾﻮآب وادی ﺻﻨﻌﺘﺮان
را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺎﻫﺮ در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
۱۵ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ دارای ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻋﯿﺮ ،اﯾﻠﻪ و ﻧﺎﻋﻢ ﺑﻮد و
اﯾﻠﻪ ﭘﺪر ﻗﻨﺎز ﺑﻮد.
۱۶زﯾﻒ ،زﯾﻔﻪ ،ﺗﯿﺮﯾﺎ و اَﺳﺮِی ﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻠَﻞ ﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۷ﯾﺘﺮ ،ﻣﺮد ،ﻋﺎﻓﺮ و ﯾﺎﻟﻮن ﭘﺴﺮان ﻋﺰره ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮد ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑِﺘﯿﻪ ازدواج ﮐﺮد و ﺻﺎﺣﺐ ﯾ دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺎم ﻣﺮﯾﻢ و دو ﭘﺴﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷَﻤﺎی و ﯾِﺸﺒ) ﭘﺪر اَﺷﺘَﻤﻮع( ﺷﺪ۱۸ .ﻣﺮد از زن ﯾﻬﻮدی
ﺧﻮد ﻫﻢ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﯾﺎرِد ،ﭘﺪر ﺟﺪور ،ﺟﺎﺑﺮ ،ﭘﺪر
ﺳﻮﮐﻮه و ﯾﻘﻮﺗﯿﺌﯿﻞ ،ﭘﺪر زاﻧﻮح.
۱۹زن ﻫﻮدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧَﺤﻢ ﺑﻮد .ﯾ از ﭘﺴﺮان او ﭘﺪر ﻗَﻌﯿﻠﮥ ﺟﺮﻣ و
دﯾﺮی ﭘﺪر اَﺷﺘَﻤﻮع ﻣﻌﺎﺗ ﺑﻮد.
۲۰اَﻣﻨُﻮن ،رِﻧَﻪ ،ﺑِﻨﺤﺎﻧﺎن و ﺗﯿﻠﻮن ﭘﺴﺮان ﺷﯿﻤﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.

زوﺣﯿﺖ و ﺑِﻨﺰوﺣﯿﺖ ﭘﺴﺮان ﯾِﺸﻌ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۱ﭘﺴﺮان ﺷﯿﻠﻪ )ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮدا( :ﻋﯿﺮ ﭘﺪر ﻟﯿَﻪ ،ﻟَﻌﺪَه ﭘﺪر ﻣﺮﯾﺸﻪ و ﺟﺪ
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ اَﺷُﺒِﯿ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۲ .ﯾﻮﻗﯿﻢ
و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮ ﮐُﻮزﯾﺒﺎ ،ﯾﻮآش و ﺳﺎراف ،ﺣﻤﺮان ﻣﻮآب ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﯾﺸﻮﺑ ﻟﺤﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ) .ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ از ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ۲۳ (.ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﻮزهﮔﺮاﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﺎﻋﯿﻢ و
ﺟِﺪﯾﺮه ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

اوﻻدۀ ﺷَﻤﻌﻮن
۲۴ﻧﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﯾﺎﻣﯿﻦ ،ﯾﺎرﯾﺐ ،زِرح و ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۵ﺷﻠﻮم ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل ،ﻣﺒﺴﺎم ﻧﻮاﺳﻪ و ﻣﺸﻤﺎع ﮐﻮاﺳﻪ اش ﺑﻮد.
۲۶اوﻻدۀ ﻣﺸﻤﺎع :ﺣﻤﻮﯾﻞ ﭘﺴﺮ ،زَﮐﻮر ﻧﻮاﺳﻪ و ﺷﻤﻌ ﮐﻮاﺳﻪ اش
ﺑﻮد۲۷ .ﺷﻤﻌ ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺴﺮ و ﺷﺶ دﺧﺘﺮ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ
ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻧﻔﻮس ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﻮس
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد۲۸ .آن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺌﺮﺷﺒ ،ﻣﻮﻻده ،ﺣﺰر ﺷﻮﻋﻞ،
۲۹ﺑِﻠﻬﻪ ،ﻋﺎﺻﻢ ،ﺗﻮﻻد۳۰ ،ﺑِﺘﻮﺋﯿﻞ ،ﺣﺮﻣﻪ ،ﺻﻘﻠَ۳۱ ،ﺑﯿﺖ ﻣﺮﮐَﺒﻮت،
ﺣﺰرﺳﻮﺳﯿﻢ ،ﺑﯿﺖ ﺑِﺮﺋ و ﺷَﻌﺮاﯾﻢ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ
دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ داود در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ۳۲ .ﭘﻨ ﻗﺮﯾﮥ اﻃﺮاف ﺷﺎن
ﻋﯿﻄﺎم ،ﻋﯿﻦ ،رِﻣﻮن ،ﺗﻮﮐَﻦ و ﻋﺎﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ۳۳ .ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ دﻫﺎت
ﺗﺎ ﺑﻌﻞ دور ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﮔﺰارﺷﺎت اﺣﻮال ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺟﺎﻫﺎی
ﺳﻮﻧﺖ ﺷﺎن در ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۳۴

ﻣﺸﻮﺑﺎب ،ﯾﻤﻠﯿ ،ﯾﻮﺷﻪ )ﭘﺴﺮ اَﻣﺼﯿﺎ(،

۳۵

ﯾﻮﺋﯿﻞ ،ﯾﯿﻬﻮ )ﭘﺴﺮ

ﯾﻮﺷﺒﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺳﺮاﯾﺎ ،ﮐﻮاﺳﮥ ﻋﺴ ﺋﯿﻞ(۳۶ ،اَﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی ،ﯾﻌﯘﺑﻪ،
ﯾﺸﻮﺣﺎﯾﺎ ،ﻋﺴﺎﯾﺎ ،ﻋﺪﯾﺌﯿﻞ ،ﯾﺴﯿﻤ ﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺎﯾﺎ۳۷ ،و زﯾﺰا )ﭘﺴﺮ ﺷﻔﻌ،

ﭘﺴﺮ اﻟﯘن ،ﭘﺴﺮ ﯾﺪاﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺮی ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﯿﻪ(۳۸ .اﺷﺨﺎص ﻧﺎﻣﺒﺮده
رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﺎن زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ،
۳۹ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺮاﮔﺎه ﺟﻬﺖ رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪود
ﺟﺪور و ﺷﺮق وادی ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ۴۰ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮب و
ﺳﺮﺳﺒﺰ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺳﯿ و ﺟﺎی اﯾﻤﻦ و آرام ﺑﺮای
ﺳﻮﻧﺖ ﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از آن ،ﻣﺮدم ﺣﺎم در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۴۱اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ را ﮐﻪ ﻣﻌﻮﻧ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺛﺮی از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﻮد
ﺷﺎن در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﭼﺮاﮔﺎه ﺧﻮﺑ ﺑﺮای رﻣﮥ ﺷﺎن
داﺷﺖ۴۲ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﭘﻨﺠﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷَﻤﻌﻮن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ.
رﻫﺒﺮان ﺷﺎن ﭘﺴﺮان ﯾﺸﯿ ،ﯾﻌﻨ ﻓﻠﺘﯿﺎ ،ﻧﻌﺮِﯾﺎ ،رِﻓﺎﯾﺎ ﻋﺮﯾﺌﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
۴۳آن ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﻋﻤﺎﻟَﻘﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺧﻮد ﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

اوﻻدۀ رؤﺑﯿﻦ

۵

۱رؤﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮ اول اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﯾ از زﻧﺎن ﭘﺪر

ﺧﻮد را ﺑ ﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،از ﺣﻘ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺴﺮ اول داﺷﺖ
ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﯾﺪ و آن ﺣﻖ ﺑﻪ ﯾ از ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺴﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
داده ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻧﺎم او ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺴﺮ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﺣﻖ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ داده ﺷﺪ۲ ،اﻣﺎ ﯾﻬﻮدا از ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ،
ﯾ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و از آن ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ۳ .ﭘﺴﺮان
رؤﺑﯿﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪ اول اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺣﻨﻮک ،ﻓَﻠﻮ ،ﺣﺰرون و

ﮐَﺮﻣ.
۴اوﻻدۀ ﯾﻮﺋﯿﻞ :ﭘﺴﺮش ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﻧﻮاﺳﻪ اش ﺟﻮج و ﮐﻮاﺳﻪ اش ﺷﻤﻌ
ﺑﻮد۵ .ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌ ﻣﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﻪ اش راﯾﻪ و ﮐﻮاﺳﻪ اش ﺑﻌﻞ ﺑﻮد۶ .ﭘﺴﺮ
ﺑﻌﻞ ،ﺑﯿﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻐَﺖ ﻓﻠﻨﺎﺳﺮ ،ﭘﺎدﺷﺎه او را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮد .او رﻫﺒﺮ
ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ﺑﻮد.
۷‐۸اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﻧﺪ :ﯾﻌ ﺋﯿﻞ ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﺑﺎﻟَ) ﭘﺴﺮ ﻋﺰاز ،ﻧﻮاﺳﮥ
ﺷﻤ ،ﮐﻮاﺳﮥ ﯾﻮﺋﯿﻞ( .اﯾﻨﻬﺎ در ﻋﺮوﻋﯿﺮ و ﺗﺎ ﻧﺒﻮ و ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن ۹و
ﺑﻄﺮف ﺷﺮق ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ درﯾﺎی ﻓﺮات ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
زﯾﺮا رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺷﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
۱۰در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺎ ﻫﺎﺟﺮی ﻫﺎ ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ و آن ﻫﺎ را
ﺷﺴﺖ داده ﻣﻠ و ﺟﺎی آن ﻫﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟِﻠﻌﺎد اﺷﻐﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ.

اوﻻدۀ ﺟﺎد
۱۱ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد در ﻫﻤﺴﺎﯾ ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺎن و ﺗﺎ
ﺳﻠﺨﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۲ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﺎن ﯾﻮﺋﯿﻞ و
ﺑﻌﺪ از او ﺷﺎﻓﺎم ،ﯾﻌﻨﺎی و ﺷﺎﻓﺎط در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

۱۳

اﻋﻀﺎی دﯾﺮ

ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮادۀ ذﯾﻞ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،ﻣﺸُﻼم ،ﺷَﺒ،
ﯾﻮرای ،ﯾﻌﺎن ،زﯾ و ﻋﺒِﺮ۱۴ .اﯾﻨﻬﺎ اوﻻدۀ اَﺑِﯿﺤﺎﯾﻞ ﭘﺴﺮ ﺣﻮری،
ﭘﺴﺮ ﯾﺎروح ،ﭘﺴﺮ ﺟِﻠﻌﺎد ،ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﯾﺸﯿﺸﺎی ،ﭘﺴﺮ ﯾﺤﺪو و
ﭘﺴﺮ ﺑﻮز ﺑﻮدﻧﺪ۱۵ .اَﺧ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪﺋﯿﻞ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺟﻮﻧ رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮد.
۱۶

اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺟِﻠﻌﺎد و اﻃﺮاف آﻧﺮا در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی وﺳﯿ ﺷﺎرون را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ۱۷ .ﻧﺎﻣﻬﺎی

آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎن در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺳﭙﺎه ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺮﻗ
۱۸ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ
و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن دﻻور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و
ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮ و آزﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ۲۰‐۱۹ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺎﺟﺮی
ﻫﺎ ،ﯾﻄﻮر ،ﻧﺎﻓﯿﺶ و ﻧﻮداب ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ،
در ﺣﯿﻦ ﺟﻨ ﺑﺤﻀﻮر او زاری ﮐﺮدﻧﺪ و از او ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
ﺧﺪا دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و آن ﻫﺎ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﻫﺎﺟﺮی ﻫﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﺷﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ۲۱ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار
ﺷﺘﺮ ،دوﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و دو ﻫﺰار اﻻغ ﻫﺎﺟﺮی ﻫﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎن را اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۲۲ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم آن ﻫﺎ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﺟﻨ ،ﺟﻨ ﺧﺪا ﺑﻮد
و آن ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ.

ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ
۲۳ﻧﻔﻮس ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ زﯾﺎد ﺑﻮد .ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ آن ﻫﺎ از ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ
ﺑﻌﻞ ﺣﺮﻣﻮن ،ﺳﻨﯿﺮ و ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن وﺳﻌﺖ داﺷﺖ۲۴ .رؤﺳﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﺎن اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻋﺎﻓﺮ ،ﯾِﺸﻌ ،اَﻟ ﺋﯿﻞ،
ﻋﺰرﺋﯿﻞ ،ارﻣﯿﺎ ،ﻫﻮدوﯾﺎ و ﯾﺤﺪی ﺋﯿﻞ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺠﻮ،
ﺷﺠﺎع و ﻣﺸﻬﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ۲۵ .اﻣﺎ آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﺮ راه ﺷﺎن ﻣﺤﻮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ۲۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻮل ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﻠَﺖ ﻓﻠﻨﺎﺳﺮ( ﺑﻪ

ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ را
ﺑﻪ ﺣﻠَ ،ﺧﺎﺑﻮر ،ﻫﺎرا و درﯾﺎی ﺟﻮزان ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺒﺮد .آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

اوﻻدۀ ﻻوی

۶

۱اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﻻوی ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺟﺮﺷﻮن ،ﻗَﻬﺎت و ﻣﺮاری.

۲ﻗَﻬﺎت ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﺮام ،ﯾﺰﻫﺎر ،ﺣﺒﺮون و ﻋﺰی ﺋﯿﻞ
داﺷﺖ۳ .ﻫﺎرون ،ﻣﻮﺳ و ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤﺮام ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎداب،
اﺑﯿﻬﻮ ،اَﻟﯿﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺑﻮدﻧﺪ۴ .اَﻟﯿﻌﺎزار ﭘﺪر
ﻓﻨﯿﺤﺎس ،ﻓﻨﯿﺤﺎس ﭘﺪر اَﺑﯿﺸُﻮع۵ ،اَﺑﯿﺸُﻮع ﭘﺪر ﺑﻘ ،ﺑﻘ ﭘﺪر ﻋﺰی،
۶ﻋﺰی ﭘﺪر زِرﺣﯿﺎ ،زِرﺣﯿﺎ ﭘﺪر ﻣﺮاﯾﻮت۷ ،ﻣﺮاﯾﻮت ﭘﺪر اَﻣﺮﯾﺎ ،اَﻣﺮﯾﺎ
ﭘﺪر اَﺧﯿﻄُﻮب۸ ،اَﺧﯿﻄُﻮب ﭘﺪر ﺻﺎدوق ،ﺻﺎدوق ﭘﺪر اﺧﯿﻤﻌﺺ،
۹اﺧﯿﻤﻌﺺ ﭘﺪر ﻋﺰرﯾﺎ ،ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن۱۰ ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﭘﺪر ﻋﺰرﯾﺎ
)ﻋﺰرﯾﺎ در ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ آﺑﺎد ﮐﺮد ،ﮐﺎﻫﻦ
ﺑﻮد(۱۱ ،ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺪر اَﻣﺮﯾﺎ ،اَﻣﺮﯾﺎ ﭘﺪر اَﺧﯿﻄُﻮب۱۲ ،اَﺧﯿﻄُﻮب ﭘﺪر
ﺻﺎدوق ،ﺻﺎدوق ﭘﺪر ﺷﻠﻮم۱۳ ،ﺷﻠﻮم ﭘﺪر ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﺣﻠﻘﯿﺎ ﭘﺪر ﻋﺰرﯾﺎ،
۱۴ﻋﺰرﯾﺎ ﭘﺪر ﺳﺮاﯾﺎ و ﺳﺮاﯾﺎ ﭘﺪر ﯾﻬﻮﺻﺎدق ﺑﻮد۱۵ .زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺰر اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﯾﻬﻮﺻﺎداق ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺎﯾﺮ اوﻻدۀ ﻻوی
۱۶ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻوی ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﺟﺮﺷﻮم ،ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری
داﺷﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ از ﺧﻮد دارای ﭘﺴﺮان ﺑﻮد۱۷ .ﺟﺮﺷﻮم ﭘﺪر
ﻟﺒﻨ و ﺷﻤﻌ ﺑﻮد۱۸ .ﻋﻤﺮام ،ﯾﺰﻫﺎر ،ﺣﺒﺮون و ﻋﺰی ﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮان
ﻗَﻬﺎت۱۹ ،ﻣﺤﻠ و ﻣﻮﺷ ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری ﺑﻮدﻧﺪ.

اﯾﻨﻬﺎ اوﻻدۀ ﻻوی ،ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ،ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
۲۰اوﻻدۀ ﺟﺮﺷﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻟﺒﻨ ،ﯾﺤﺖ ،زِﻣﻪ۲۱ ،ﯾﻮآخ،
ﻋﺪو ،زِرح و ﯾﺎﺗﺮای.
۲۲اوﻻدۀ ﻗﻬﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻋﻤﯿﻨﺎداب ،ﻗﻮرح ،اَﺳﯿﺮ،
۲۳اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ،اَﺑﯿﺎَﺳﺎف ،اَﺳﯿﺮ۲۴ ،ﺗَﺤﺖ ،اُوری ﺋﯿﻞ ،ﻋﺰﯾﺎ و ﺷﺎﺋﻮل.
۲۵اَﻟﻘﺎﻧَﻪ دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ :ﻋﻤﺎﺳﺎی و اَﺧﯿﻤﻮت۲۶ .اوﻻدۀ اَﺧﯿﻤﻮت ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ،ﺻﻮﻓﺎی ،ﻧَﺤﺖ۲۷ ،اﻟﯿﺎب ،ﯾِﺮوﺣﻢ و
اَﻟﻘﺎﻧَﻪ.
۲۸ﭘﺴﺮان ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ :اوﻟ ﯾﻮﺋﯿﻞ و دوﻣ اَﺑِﯿﺎ.
۲۹اوﻻدۀ ﻣﺮاری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﺤﻠ ،ﻟﺒﻨ ،ﺷﻤﻌ ،ﻋﺰه،
۳۰ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﻫﺠﯿﺎ و ﻋﺴﺎﯾﺎ.

ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه
۳۱ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ،
داود ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﺑﺤﯿﺚ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد۳۲ .ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را در اورﺷﻠﯿﻢ
آﺑﺎد ﮐﺮد ،آن ﻫﺎ در ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﺮوف ﺳﺮودﺧﻮاﻧ
ﺑﻮدﻧﺪ۳۳ .اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد آن وﻇﯿﻔﻪ را
ﺑﺪوش داﺷﺘﻨﺪ:
ﻫﯿﻤﺎن رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﻬﺎت ﺑﻮد .ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ او ﮐﻪ
از ﭘﺪرش ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺪش اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ رﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﻫﯿﻤﺎن،
ﯾﻮﺋﯿﻞ ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ۳۴ ،اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ،ﯾِﺮوﺣﻢ ،اَﻟ ﺋﯿﻞ ،ﻧﻮح۳۵ ،ﺻﻮف ،اَﻟﻘﺎﻧَﻪ،

ﻣﻬﺖ ،ﻋﻤﺎﺳﺎی۳۶ ،اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ،ﯾﻮﺋﯿﻞ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﺳﻔَﻨﯿﺎ۳۷ ،ﺗَﺤﺖ ،اَﺳﯿﺮ،
اَﺑﯿﺎَﺳﺎف ،ﻗﻮرح۳۸ ،ﯾﺰﻫﺎر ،ﻗَﻬﺎت ،ﻻوی و اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
۳۹آﺳﺎف ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻫﯿﻤﺎن ،ﻣﻌﺎون اول او ﺑﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ او
ﻣ اﯾﺴﺘﺎد .ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﺴﺐ او ﺑﻪ ﻻوی ﻣ رﺳﺪ و اﺳﻤﺎی ﺷﺎن اﯾﻨﻬﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ :آﺳﺎف ،ﺑﺮﮐﯿﺎ ،ﺷﻤﻌ۴۰ ،ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،ﺑﻌﺴﯿﺎ ،ﻣﻠﯿﺎ۴۱ ،اَﺗﻨ،
زِرح ،ﻋﺪاﯾﺎ۴۲ ،اﯾﺘﺎن ،زِﻣﻪ ،ﺷﻤﻌ۴۳ ،ﯾﺤﺖ ،ﺟﺮﺷﻮم و ﻻوی.
۴۴اﯾﺘﺎن ﻣﻌﺎون دوم ﻫﯿﻤﺎن و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮاری ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻫﯿﻤﺎن ﻣ اﯾﺴﺘﺎد .ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﺴﺐ او ﺑﻪ ﻻوی ﻣ رﺳﺪ و
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﺎن ﻗﺮار ذﯾﻞ اﻧﺪ :اﯾﺘﺎن ،ﻗﯿﺸ ،ﻋﺒﺪی ،ﻣﻠﻮک۴۵ ،ﺣﺸَﺒﯿﺎ،
اَﻣﺼﯿﺎ ،ﺣﻠﻘﯿﺎ۴۶ ،اَﻣﺼ ،ﺑﺎﻧ ،ﺷﺎﻣﺮ۴۷ ،ﻣﺤﻠ ،ﻣﻮﺷ ،ﻣﺮاری و
ﻻوی.
۴۸ﺳﺎﯾﺮ ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

اوﻻدۀ ﻫﺎرون
۴۹ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎرون و اوﻻده اش ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ و دودﮐﺮدن ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ
ﺑﺮای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ
اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺑﻮد ،اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس ﻫﻢ ﺑﺪوش آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۵۰ .اﯾﻨﻬﺎ
ﻧﺎﻣﻬﺎی اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﻫﺴﺘﻨﺪ :اَﻟﯿﻌﺎزار ،ﻓﻨﯿﺤﺎس ،اَﺑﯿﺸُﻮع۵۱ ،ﺑﻘ،
ﻋﺰی ،زِرﺣﯿﺎ۵۲ ،ﻣﺮاﯾﻮت ،اَﻣﺮﯾﺎ ،اَﺧﯿﻄُﻮب۵۳ ،ﺻﺎدوق و
اﺧﯿﻤﻌﺺ.

ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ ﻻوﯾﺎن
۵۴اوﻻدۀ ﻫﺎرون ،از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗَﻬﺎت ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوﻫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ
ﺑﻨﺎم ﺷﺎن اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد ۵۵و ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا و
ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ۵۶ .اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻬﺎی
اﻃﺮاف آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ.
۵۷اوﻻدۀ ﻫﺎرون اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﭘﻨﺎﻫﺎه ﯾﺎد ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ
دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ :ﺣﺒﺮون ،ﻟﺒﻨَﻪ ،ﯾﺘﯿﺮ ،اَﺷﺘَﻤﻮع،
۵۸ﺣﯿﻠﯿﻦ ،دﺑﯿﺮ۵۹ ،ﻋﺎﺷﺎن ،ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ۶۰ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟِﺒ،
ﻋﻠَﻤﺖ و ﻋﻨﺎﺗﻮت ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۶۱ .ده ﺷﻬﺮ
دﯾﺮ را در ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗَﻬﺎت ﺑﺤﻢ ﻗﺮﻋﻪ
دادﻧﺪ.
۶۲ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺮﺷﻮم ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ را در ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺴﺴﺎر،
اَﺷﯿﺮ ،ﻧَﻔﺘﺎﻟ و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ در ﺑﺎﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ۶۳ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺮاری در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎد و زﺑﻮﻟﻮن دوازده ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
ﺣﻢ ﻗﺮﻋﻪ دادﻧﺪ۶۴ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده
را ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻻوﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ۶۵ .ﺑﺮﻋﻼوه،
ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف ﺷﺎن در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻬﻮدا ،ﺷﻤﻌﻮن و
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﻢ ﻗﺮﻋﻪ دادﻧﺪ.
۶۶ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗَﻬﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ۶۷ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﯿﻢ،
ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ،ﺟﺎزِر۶۸ ،ﯾﻘﻤﻌﺎم ،ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون،
۶۹اَﯾﻠﻮن و ﺟﺖ رِﻣﻮن۷۰ .از ﻧﺼﻒ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﺎﻧﯿﺮ و
ﺑِﻠﻌﺎم را ﺑﻪ ﺑﻘﯿﮥ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗَﻬﺎت دادﻧﺪ۷۱ .ﺑﻪ اوﻻدۀ ﺟﺮﺷﻮم ﺷﻬﺮ

ﺟﻮﻻن را در ﺑﺎﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ﻋﺸﺘﺎروت را ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ دادﻧﺪ۷۲ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ
اﯾﺴﺴﺎر ﻗﺎدِش ،دﺑﺮه۷۳ ،راﻣﻮت ،ﻋﺎﻧﯿﻢ۷۴ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ﻣﺸﺎل،
ﻋﺒﺪون۷۵ ،ﺣﻘﻮق و رِﺣﻮب۷۶ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻗﺎدِش )در ﺟﻠﯿﻞ(،
ﺣﻤﻮن و ﻗﺮﯾﺘﺎﯾﻢ را ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ ﺑﻪ اوﻻدۀ ﺟﺮﺷﻮم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ۷۷ .ﺑﻪ ﺑﻘﯿﮥ اوﻻدۀ ﻣﺮاری اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف ﺷﺎن
دادﻧﺪ :از ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن رِﻣﻮﻧﻮ و ﺗﺎﺑﻮر؛ ۷۸از ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ در ﺷﺮق
درﯾﺎی اُردن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ :ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ ﺑﺎﺻﺮ ،ﯾﻬﺼﻪ۷۹ ،ﻗﺪﯾﻤﻮت و
ﻣﯿﻔَﻌﻪ؛ ۸۰از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد :راﻣﻮت )در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟِﻠﻌﺎد( ،ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ،
۸۱ﺣﺸﺒﻮن و ﯾﻌﺰﯾﺮ ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ.

اوﻻدۀ اﯾﺴﺴﺎر

۷

۱اﯾﺴﺴﺎر ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﺗﻮﻻع ،ﻓُﻮه ،ﯾﺎﺷﻮب و
۲

ﺷﻤﺮون .ﻋﺰی ،رِﻓﺎﯾﺎ ،ﯾﺮی ﺋﯿﻞ ،ﯾﺤﻤﺎی ،ﯾِﺒﺴﺎم و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮان
ﺗﻮﻻع و ﻫﻤ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺮدان دﻻور زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ۳ .ﯾِﺰرﺣﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﺰی ﺑﻮد و از ﺟﻤﻠﮥ ﭘﻨ ﭘﺴﺮ ﯾِﺰرﺣﯿﺎ
ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ،ﯾﻮﺋﯿﻞ و ﯾﺸﯿﻪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
۴ﺗﻌﺪاد اوﻻدۀ ﺷﺎن در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫ داود ﺳ و ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد داﺷﺘﻨﺪ۵ .ﺟﻤﻠﮥ
ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﻣ رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪ.

اوﻻدۀ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
۶ﺑﺎﻟَ ،ﺑﺎﮐَﺮ و ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ۷ .اَﺻﺒﻮن ،ﻋﺰی،

ﻋﺰی ﺋﯿﻞ ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﻋﯿﺮی ﭘﻨ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻟَ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮارﯾﻪ در
ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺮدان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
و دﻻور و رﻫﺒﺮان ﯾ ﺳﭙﺎه ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و ﺳ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ۸ .زَﻣﯿﺮه ،ﯾﻮﻋﺎش ،اَﻟﯿﻌﺎزار ،اَﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی ،ﻋﻤﺮی ،ﯾﺮﯾﻤﻮت،
اَﺑِﯿﺎ ،ﻋﻨﺎﺗﻮت و ﻋﻼﻣﺖ ﭘﺴﺮان ﺑﺎﮐَﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۹ .از ﺟﻤﻠﮥ اوﻻدۀ آن ﻫﺎ
ﮐﻪ در ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و دوﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﺷﺎن اﺷﺨﺎص دﻻور و ﺟﻨﺠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﮐﺮدﮔ آن ﻫﺎ را رؤﺳﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ۱۰ .ﺑِﻠﻬﺎن ﭘﺴﺮ ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ ﺑﻮد و ﯾﻌﯿﺶ،
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﯾﻬﻮد ،ﮐﻨﻌﻨﻪ ،زﯾﺘﺎن ،ﺗﺮﺷﯿﺶ و اَﺧﯿﺸﺎﺣﺮ ﭘﺴﺮان ﺑِﻠﻬﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ۱۱ .ﭘﺴﺮان ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و از ﺟﻤﻠﮥ اوﻻدۀ آن ﻫﺎ
ﻫﻔﺪه ﻫﺰار و دوﺻﺪ ﻣﺮدان ﺟﻨ ،ﺷﺠﺎع و آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨ
ﺑﻮدﻧﺪ۱۲ .ﺷُﻔﯿﻢ و ﺣﻔﯿﻢ ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺮ و ﺣﺸﯿﻢ ﭘﺴﺮ اﺣﯿﺮ ﺑﻮد.

اوﻻدۀ ﻧﻔﺘﺎﻟ
۱۳ﯾﺤﺼﯿﺌﯿﻞ ،ﺟﻮﻧ ،ﯾﺰر و ﺷﻠﻮم ﭘﺴﺮان ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدر ﺷﺎن
ﺑِﻠﻬﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ.

اوﻻدۀ ﻣﻨَﺴ
۱۴اَﺳﺮِی ﺋﯿﻞ و ﻣﺎﺧﯿﺮ ﭘﺴﺮان ﻣﻨﺴ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ آراﻣ اش ﺑﺪﻧﯿﺎ
آورد) .ﻣﺎﺧﯿﺮ ﭘﺪر ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﻮد(۱۵ .ﻣﺎﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺣﻔﯿﻢ و
ﺷُﻔﯿﻢ ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد .ﻧﺎم ﭘﺴﺮ دوم او ﺻﻠﻔُﺤﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ
دﺧﺘﺮ داﺷﺖ۱۶ .ﻣﻌﻪ ،زن ﻣﺎﺧﯿﺮ ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و او را ﻓﺎرش
ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺮادرش ﺷﺎرش ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ دارای دو ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اُوﻻم
و راﻗَﻢ ﺑﻮد۱۷ .ﺑِﺪان ﭘﺴﺮ اُوﻻم ﺑﻮد و اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟِﻠﻌﺎد ،ﭘﺴﺮ
ﻣﺎﺧﯿﺮ و ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﻨَﺴ ،ﺑﻮدﻧﺪ۱۸ .اﯾﺸﻬﻮد ،اَﺑﯿﻌﺰر و ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺴﺮان

ﻫﻤﻮﻟَﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎﺧﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۱۹ .اَﺧﯿﺎن ،ﺷَﯿﻢ ،ﻟَﻘﺤ و اَﻧﯿﻌﺎم
ﭘﺴﺮان ﺷَﻤﯿﺪاع ﺑﻮدﻧﺪ.

اوﻻدۀ اﻓﺮاﯾﻢ
۲۰اوﻻدۀ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮدﻧﺪ :ﺷﻮﺗﺎﻟَ ،ﺑﺎرد،
ﺗَﺤﺖ ،اَﻟﻌﺎدا ،ﺗَﺤﺖ ،زاﺑﺎد ،ﺷﻮﺗﺎﻟَ ،ﻋﺎزَر و اَﻟﻌﺎد۲۱ .ﻋﺎزَر و اَﻟﻌﺎد
وﻗﺘ ﺑﺮای دزدی ﻣﻮاﺷ ﺑﻪ ﺟﺖ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۲۲ .اﻓﺮاﯾﻢ ،ﭘﺪر ﺷﺎن ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻫﺎ ﻣﺎﺗﻢ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ او آﻣﺪﻧﺪ۲۳ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺑﺎز زﻧﺶ
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﯾ ﭘﺴﺮ دﯾﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و او را ﺑﺮﯾﻌﻪ )ﯾﻌﻨ
ﻣﺼﯿﺒﺖ( ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮگ دو ﭘﺴﺮش ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ آﻣﺪ۲۴ .دﺧﺘﺮ او ﺷﯿﺮه ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ و اُزَﯾﻦ ﺷﯿﺮه را آﺑﺎد ﮐﺮد۲۷-۲۵ .اﯾﻨﺴﺖ ﺳﻠﺴﻠﮥ اوﻻدۀ
اﻓﺮاﯾﻢ :راﻓ ﭘﺴﺮش ﺑﻮد؛ راﻓ ﭘﺪر راﺷَﻒ ،راﺷَﻒ ﭘﺪر ﺗﺎﻟَ ،ﺗﺎﻟَ
ﭘﺪر ﺗﺎﺣﻦ ،ﺗﺎﺣﻦ ﭘﺪر ﻻدان ،ﻻدان ﭘﺪر ﻋﻤﯿﻬﻮد ،ﻋﻤﯿﻬﻮد ﭘﺪر
اﻟﯿﺸﻤ ،اﻟﯿﺸﻤ ﭘﺪر ﻧﻮن و ﻧﻮن ﭘﺪر ﯾﻬﻮﺷﻮع ﺑﻮد.
۲۸ﻣﻠ و ﺟﺎی ﺳﻮﻧﺖ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ،ﻧَﻌﺮان
در ﺷﺮق ،ﺟﺎزِر ،ﺷﯿﻢ و ﻏﺰه ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ در ﻏﺮب
ﺑﻮدﻧﺪ۲۹ .در اﻣﺘﺪاد ﺳﺮﺣﺪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﺷﺎن،
ﺗَﻌﻨَ ،ﻣﺠِﺪو ،دور و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ اوﻻدۀ ﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺴﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

اوﻻدۀ اَﺷﯿﺮ
۳۰ﯾِﻤﻨَﻪ ،ﯾﺸﻮه ،ﯾﺸﻮی و ﺑﺮﯾﻌﻪ ﭘﺴﺮان اَﺷﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺎن ﺳﺎرح
ﻧﺎم داﺷﺖ۳۱ .ﺣﺎﺑﺮ و ﻣﻠﺌﯿﻞ )ﭘﺪر ﺑِﺮزاوِت( ﭘﺴﺮان ﺑﺮﯾﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

۳۲ﯾﻔﻠﯿﻂ ،ﺷﻮﻣﯿﺮ و ﺣﻮﺗﺎم ﭘﺴﺮان ﺣﺎﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و دﺧﺘﺮش ﺷﻮﻋﺎ ﻧﺎم
داﺷﺖ۳۳ .ﻓﺎﺳ ،ﺑِﻤﻬﺎل و ﻋﺸﻮت ﭘﺴﺮان ﯾﻔﻠﯿﻂ ﺑﻮدﻧﺪ۳۴ .اَﺧ،
رﻫﺠﻪ ،ﯾﺤﺒﻪ و ارام ﭘﺴﺮان ﺑﺮادرش ،ﺷﻮﻣﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ۳۵ .ﺻﻮﻓَ،
ﯾِﻤﻨﺎع ،ﺷﺎﻟَﺶ و ﻋﺎﻣﺎل ﭘﺴﺮان ﺑﺮادرش ،ﻫﯿﻼم ﺑﻮدﻧﺪ۳۶ .ﺳﻮح،
ﺣﺮﻧﻔﺮ ،ﺷﻮﻋﻞ ،ﺑﯿﺮی ،ﯾِﻤﺮه۳۷ ،ﺑﺎﺻﺮ ،ﻫﻮد ،ﺷَﻤﺎ ،ﺷَﻠَﺸَﻪ ،ﯾﺘﺮان و
ﺑﯿﺮا ﭘﺴﺮان ﺻﻮﻓَ ﺑﻮدﻧﺪ۳۸ .ﯾﻔُﻨﻪ ،ﻓﺴﻔﺎ و اَرا ﭘﺴﺮان ﯾﺘﺮان۳۹ ،آرح،
ﺣﻨَﯿﺌﯿﻞ و رﺻﯿﺎ ﭘﺴﺮان ﻋﻼ ﺑﻮدﻧﺪ۴۰ .ﻫﻤﻪ اوﻻدۀ اَﺷﯿﺮ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤ ﻣﺮدان ﺟﻨﺠﻮ و ﺷﺠﺎع و رؤﺳﺎی ﻗﻮم ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ،ﻗﺮارﯾﻪ در دﻓﺘﺮ رﺳﻤ و ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ.

اوﻻدۀ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ

۸

۱ﭘﺴﺮان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :اوﻟ ﺑﺎﻟَ ،دوﻣ اَﺷﯿﻞ ،ﺳﻮﻣ
۲

۳

اَﺧﺮخ ،ﭼﻬﺎرﻣ ﻧﻮﺣﻪ و ﭘﻨﺠﻤ راﻓﺎ .ادار ،ﺟﯿﺮا ،اَﺑِﯿﻬﻮد،

۴اَﺑﯿﺸُﻮع ،ﻧﻌﻤﺎن ،اَﺧُﻮخ۵ ،ﺟﯿﺮا ،ﺷَﻔﻮﻓﺎن و ﺣﻮرام ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻟَ
ﺑﻮدﻧﺪ۶ .ﭘﺴﺮان اَﺣﻮد ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟِﺒ
ﺳﻮﻧﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ در ﺟﻨ دﺳﺘﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺣﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ۷ .ﻧﺎﻣﻬﺎی آن ﻫﺎ ﻧﻌﻤﺎن ،اﺧﯿﺎ و ﺟﯿﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﯿﺮا ﭘﺪر ﻋﺰا و
اَﺧﯿﺤﻮد ﺑﻮد.
۸ﺷَﺤﺮاﯾِﻢ زﻧﻬﺎی ﺧﻮد ،ﺣﻮﺷﯿﻢ و ﺑﻌﺮا را ﻃﻼق داد۹ ،اﻣﺎ از زن
دﯾﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻮداش ﻓﺮزﻧﺪاﻧ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮآب داﺷﺖ .ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﺎن
ﯾﻮﺑﺎب ،ﻇﯿﺒﺎ ،ﻣﯿﺸﺎ ،ﻣﻠﺎم۱۰ ،ﯾﻌﻮز ،ﺷﯿﺎ و ﻣﺮﻣﻪ و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ
رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ۱۱ .از ﯾ زن دﯾﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ
ﺣﻮﺷﯿﻢ ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ دو ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی اﺑﯿﻄﻮب و اَﻟﻔَﻌﻞ ﺷﺪ.

۱۲ﻋﺒِﺮ ،ﻣﺸﻌﺎم و ﺷﺎﻣﺪ ﭘﺴﺮان اَﻟﻔَﻌﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اوﻧﻮ و
ﻟُﻮد را ﺑﺎ دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ آﺑﺎد ﮐﺮد۱۳ .ﭘﺴﺮان دﯾﺮش ﺑﺮﯾﻌﻪ و
ﺷﻤ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﻧﺪ و در اَﯾﻠﻮن ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺟﺖ را از وﻃﻦ ﺷﺎن اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۴اَﺧﯿﻮ ،ﺷﺎﺷَﻖ ،ﯾﺮﯾﻤﻮت۱۵ ،زَﺑﺪﯾﺎ ،ﻋﺎرد ،ﻋﺎدر۱۶ ،ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،ﯾِﺸﻔﻪ
و ﯾﻮﺧﺎ ﭘﺴﺮان ﺑﺮﯾﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۱۷ .زَﺑﺪﯾﺎ ،ﻣﺸُﻼم ،ﺟِﺰﻗ ،ﺣﺎﺑﺮ،
۱۸ﯾﺸﻤﺮای ،ﯾِﺰﻟﯿﺎ و ﯾﻮﺑﺎب ﭘﺴﺮان اَﻟﻔَﻌﻞ ﺑﻮدﻧﺪ۱۹ .ﯾﻌﻘﯿﻢ ،زِﮐﺮی،
زَﺑﺪی۲۰ ،اَﻟﯿﻌﯿﻨﺎی ،ﺻﻠﺘﺎی ،اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ۲۱ ،اَداﯾﺎ ،ﺑِﺮاﯾﺎ و ﺷﻤﺮت ﭘﺴﺮان
ﺷﻤﻌ ﺑﻮدﻧﺪ۲۲ .ﯾِﺸﻔﺎن ،ﻋﺒِﺮ ،اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ۲۳ ،ﻋﺒﺪون ،زِﮐﺮی ،ﺣﺎﻧﺎن،
۲۴ﺣﻨَﻨﯿﺎ ،ﻋﯿﻼم ،ﻋﻨﻮﺗﯿﺎ۲۵ ،ﯾﻔَﺪﯾﺎ و ﻓﻨﻮﻋﯿﻞ ﭘﺴﺮان ﺷﺎﺷَﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۶ﺷَﻤﺸَﺮای ،ﺷَﺤﺮﯾﺎ ،ﻋﺘَﻠﯿﺎ۲۷ ،ﯾﻌﺮﺷﯿﺎ ،اﯾﻠﯿﺎ و زِﮐﺮی ﭘﺴﺮان ﯾِﺮﺣﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ۲۸ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
۲۹ﯾ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺪر ﺟِﺒﻌﻮن ،در ﺟِﺒﻌﻮن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد و ﻧﺎم زﻧﺶ ﻣﻌﻪ
ﺑﻮد۳۰ .ﭘﺴﺮ اول او ﻋﺒﺪون و ﭘﺴﺮان دﯾﺮش ﺻﻮر ،ﻗَﯿﺲ ،ﺑﻌﻞ،
ﻧﺎداب۳۱ ،ﺟﺪور ،اَﺧﯿﻮ ،زاﮐَﺮ۳۲ ،ﻣﻘﻠﻮت و ﺷﻤﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﯾﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۳۳ﻧﯿﺮ ،ﭘﺪر ﻗﯿﺲ ،ﻗﯿﺲ ﭘﺪر ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه و ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺪر
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﻣﻠﯿﺸﻮع ،اَﺑِﯿﻨﺎداب و اَﺷﺒﻌﻞ ﺑﻮد۳۴ .ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺪر
ﻣﺮﯾﺐ ﺑﻌﻞ و ﻣﺮﯾﺐ ﺑﻌﻞ ﭘﺪر ﻣﯿﺎ ﺑﻮد۳۵ .ﻓﯿﺘﻮن ،ﻣﺎﻟَ ،ﺗﺎرﯾ و
آﺣﺎز ﭘﺴﺮان ﻣﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۳۶ .آﺣﺎز ﭘﺪر ﯾﻬﻮﻋﺪَه و ﯾﻬﻮﻋﺪَه ﭘﺪر ﻋﻠﻤﺖ،
ﻋﺰﻣﻮت و زِﻣﺮی ﺑﻮد .زِﻣﺮی ﭘﺪر ﻣﻮزا ۳۷و ﻣﻮزا ﭘﺪر ﺑِﻨﻌﺎ ،راﻓﻪ،
اَﻟﻌﺎﺳﻪ و آﺻﯿﻞ ﺑﻮد۳۸ .آﺻﯿﻞ دارای ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻋﺰرﯾﻘﺎم،
ﺑﺮو ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺷﻌﺮﯾﺎ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ۳۹ .ﺑﺮادر او ،ﻋﯿﺸَﻖ

ﺳﻪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ :اوﻟ اُوﻻم ،دوﻣ ﯾﻌﻮش و ﺳﻮﻣ اَﻟﯿﻔَﻠَﻂ ﺑﻮد.
۴۰ﭘﺴﺮان اُوﻻم ﻣﺮدان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،ﺷﺠﺎع و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺮدان ﯾﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﭘﺴﺮ و ﻧﻮاﺳﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ

۹

۱ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ.

ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن در ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۲ .ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ اوﻟﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻠ و داراﺋ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯾﻬﻮدا دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻻوﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ.
۳ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨَﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ۴ :ﻋﻮﺗﺎی ،ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﯿﻬﻮد ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮی ،ﭘﺴﺮ اﻣﺮی ،ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻧ ـ اوﻻدۀ ﻓﺎرص ،ﭘﺴﺮ
ﯾﻬﻮدا۵ .از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﯿﻠﻮﻧ ﻫﺎ :ﻋﺴﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ اول و اوﻻده اش۶ .از
ﺧﺎﻧﻮادۀ زِرح :ﯾﻮﺋﯿﻞ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او .ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا
در اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد ﻧﻔﺮ ﺑﻮد۷ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺳﻠﻮ ،ﭘﺴﺮ
ﻣﺸُﻼم ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻫﻮدوﯾﺎ ،ﮐﻮاﺳﮥ ﻫﺴﻨﻮاه۸ ،ﯾِﺒﻨﯿﺎ )ﭘﺴﺮ ﯾِﺮوﺣﻢ( ،اﯾﻠَﺖ
)ﭘﺴﺮ ﻋﺰی ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﺮِی( ،ﻣﺸُﻼم )ﭘﺴﺮ ﺷﻔَﻄﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ رﻋﻮﺋﯿﻞ،
ﮐﻮاﺳﮥ ﯾِﺒﻨﯿﺎ(۹ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎن ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ و ﻫﻤ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
۱۰از ﮐﺎﻫﻨﺎن :ﯾﺪَﻋﯿﺎ ،ﯾﻬﻮﯾﺎرﯾﺐ ،ﯾﺎﮐﯿﻦ۱۱ ،ﻋﺰرﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ

ﻣﺸُﻼم ،ﭘﺴﺮ ﺻﺎدوق ،ﭘﺴﺮ ﻣﺮاﯾﻮت ،ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﻄُﻮب )رﺋﯿﺲ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ(۱۲ ،ﻋﺪاﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾِﺮوﺣﻢ ،ﭘﺴﺮ ﻓَﺸﺤﻮر ،ﭘﺴﺮ
ﻣﻠﯿﺎ ،ﻣﻌﺴﺎی ،ﭘﺴﺮ ﻋﺪﯾﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﯾﺤﺰﯾﺮه ،ﭘﺴﺮ ﻣﺸُﻼم ،ﭘﺴﺮ
ﻣﺸُﻠﯿﻤﻮت ،ﭘﺴﺮ اﻣﯿﺮ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﺎن۱۳ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻫﻨﺎن ﯾﻬﺰار
و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ و ﻫﻤﻪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اﺷﺨﺎص ﮐﺎردان
ﺑﻮده در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۱۴از ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ :ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺸﻮب،
ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﻘﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺣﺸَﺒﯿﺎ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺮاری۱۵ .ﺑﻘﺒﻘَﺮ ،ﺣﺎرش،
ﺟﻼل ،ﻣﺘَﻨﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ زِﮐﺮی ،ﮐﻮاﺳﮥ آﺳﺎف۱۶ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ،
ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﻧﻮاﺳﮥ ﺟﻼل ،ﮐﻮاﺳﮥ ﯾﺪوﺗﻮن ،ﺑﺮﺧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ آﺳﺎ ،ﻧﻮاﺳﮥ
اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ،اﯾﻨﻬﺎ در دﻫﺎت ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ ﻫﺎ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
۱۷از دروازه ﺑﺎﻧﺎﻧ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ :ﺷﻠﻮم،
ﻋﻘﻮب ،ﻃَﻠﻤﻮن ،اﺧﯿﻤﺎن و اﻗﺎرب ﺷﺎن۱۸ .اﯾﻨﻬﺎ دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﺷﺮﻗ
ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻬﺒﺎﻧ آﻧﺮا ﺑﺪوش دارﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از
آن ،آن ﻫﺎ از ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻻوﯾﺎن ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۹ .ﺷﻠﻮم ،ﭘﺴﺮ
ﻗﻮرح ،ﻧﻮاﺳﮥ اَﺑﯿﺂﺳﺎف ،ﮐﻮاﺳﮥ ﻗﻮرح و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﻮرﺣﯿﺎن
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺒﺎﻧ دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۰ﻓﯿﻨﺤﺎس ،ﭘﺴﺮ اَﻟﯿﻌﺎزار ﻗﺒﻼ رﺋﯿﺲ دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
او ﻣ ﺑﻮد۲۱ .زﮐﺮﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻣﺸﻠﻤﯿﺎ دروازه ﺑﺎن دروازۀ دﺧﻮل ﺧﯿﻤﮥ
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد۲۲ .ﺗﻌﺪاد دروازه ﺑﺎﻧﺎن دوﺻﺪ و دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .آن ﻫﺎ
ﻗﺮار ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺎن از دﻫﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ آن ﻫﺎ از ﻃﺮف داود و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ۲۳ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﻫﺎ و اوﻻدۀ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﻬﺒﺎﻧ دروازه ﻫﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﺎه اداﻣﻪ دادﻧﺪ۲۴ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دروازۀ ﭼﻬﺎر ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق،
ﻣﻐﺮب ،ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۲۵ .ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آن ﻫﺎ ﺑﻪ

ﻧﻮﺑﺖ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از دﻫﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۶ .آن ﻫﺎ ﭼﻬﺎر رﺋﯿﺲ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ
ﻻوی ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻃﺎﻗﻬﺎ و ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑﺪوش داﺷﺘﻨﺪ۲۷ .ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﺎن آن ﻫﺎ در ﻧﺰدﯾ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از دروازه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﺻﺒ آن ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
۲۸ﺑﻌﻀ از آن ﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ و ﻇﺮوﻓ ﮐﻪ در اﻣﻮر
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪﮐﺎر ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ آن ﻫﺎ را
ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز ﻣ آوردﻧﺪ ،ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ۲۹ .ﻋﺪه ای از آن ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
آﻻت و ﻟﻮازم ﻣﻘﺪس ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،آرد اﻋﻠ ،ﺷﺮاب ،روﻏﻦ ،ﻣﻮاد دود
ﮐﺮدﻧ و ﻋﻄﺮﯾﺎت را ﺑﺪوش داﺷﺘﻨﺪ۳۰ .ﺑﻌﻀ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﺄﻣﻮر
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻄﺮﯾﺎت و ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﺑﻮدﻧﺪ۳۱ .ﻣﺘﺘﯿﺎ ﮐﻪ ﯾ از ﻻوﯾﺎن و
ﻓﺮزﻧﺪ اول ﺷﻠﻮم ﻗﻮرﺣ ﺑﻮد ،ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ را اداره ﻣﮐﺮد.
۳۲و ﺑﺮﺧ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎن وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎن
ﻣﺨﺼﻮﺻ را ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ۳۴‐۳۳ .ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ،از ﺟﻤﻠﮥ
رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻻوی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﻌﺎف ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺷﺐ و
روز ﻣﺼﺮوف اﺟﺮای وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﮥ
ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻻوی ﺑﻮدﻧﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در (۳۸ ‐ ۲۹ :۸

۳۵ﯾﻌﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺪر ﺟِﺒﻌﻮن ،در ﺟِﺒﻌﻮن ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺖ .ﻧﺎم زﻧﺶ ﻣﻌﻪ
۳۶و ﻧﺎم ﭘﺴﺮ اوﻟﺶ ﻋﺒﺪون ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از او ﺻﻮر ،ﻗﯿﺲ ،ﺑﻌﻞ ،ﻧﯿﺮ،

ﻧﺎداب۳۷ ،ﺟﺪور ،اَﺧﯿﻮ ،زِﮐَﺮﯾﺎ و ﻣﻘﻠﻮت ﺑﻮدﻧﺪ۳۸ .ﻣﻘﻠﻮت ﭘﺪر
ﺷﻤﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد۳۹ .ﻧﯿﺮ
ﭘﺪر ﻗَﯿﺲ ،ﻗَﯿﺲ ﭘﺪر ﺷﺎﺋﻮل و ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺪر ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﻣﻠﯿﺸﻮع،
اَﺑِﯿﻨﺎداب و اَﺷﺒﻌﻞ ﺑﻮد۴۰ .ﻣﺮﯾﺐ ﺑﻌﻞ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﻣﯿﺎ ﭘﺴﺮ
ﻣﺮﯾﺐ ﺑﻌﻞ ﺑﻮد۴۱ .ﻓﯿﺘﻮن ،ﻣﺎﻟَ ،ﺗﺤﺮﯾ و آﺣﺎز ﭘﺴﺮان ﻣﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
۴۲آﺣﺎز ﭘﺪر ﯾﻌﺮه ،ﯾﻌﺮه ﭘﺪر ﻋﻠﻤﺖ ،ﻋﺰﻣﻮت و زِﻣﺮی و زِﻣﺮی ﭘﺪر
ﻣﻮزا۴۳ ،ﻣﻮزا ﭘﺪر ﺑِﻨﻌﺎ ﺑﻮد .رِﻓﺎﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑِﻨﻌﺎ ،اَﻟﻌﺎﺳﻪ ﻧﻮاﺳﻪ و آﺻﯿﻞ
ﮐﻮاﺳﻪ اش ﺑﻮد۴۴ .آﺻﯿﻞ ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻋﺰرﯾﻘﺎم ،ﺑﺮو،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺷﻌﺮﯾﺎ ،ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و ﺣﺎﻧﺎن داﺷﺖ.

وﻓﺎت ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۱۳ ‐ ۱ :۳۱

۱۰

۱ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ

دادﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺳﺮاﺷﯿﺒ ﮐﻮه ﺟِﻠﺒﻮع ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۲ .ﺑﻌﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎﺋﻮل و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺋﻮل ،ﯾﻌﻨ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،اَﺑِﯿﻨﺎداب و
ﻣﻠﯿﺸﻮع را ﮐﺸﺘﻨﺪ۳ .ﺟﻨ ﺑﺮ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺸﺎر آورد و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ
ﺷﺪ .ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﻧﺪ و او را زﺧﻤ ﮐﺮدﻧﺪ.
۴آﻧﺎه ﺷﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﺳﻼح ﺑﺮدار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :زود ﺷﻮ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮت ﻣﺮا
ﺑﺶ ،ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺘﻢ و آن ﻫﺎ ﻣﺮا ﺧﻮار و
ﺑﯿﺤﺮﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ «.اﻣﺎ ﺳﻼح ﺑﺮدارش از ﺗﺮس آن ﮐﺎر را ﻧﺮد .ﭘﺲ
ﺷﺎﺋﻮل ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮ آن اﻓﺘﺎد و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺶ ﻓﺮورﻓﺖ.
۵ﭼﻮن ﺳﻼح ﺑﺮدار دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﻣﺮده اﺳﺖ او ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺎﺋﻮل ،ﺳﻪ ﭘﺴﺮ و ﻫﻤﻪ اﻫﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده اش ﯾﺠﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۷ .وﻗﺘ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در وادی

ﯾِﺰرﻋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﺷﺎن ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺷﺎﺋﻮل و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
۸ﻓﺮدای آن وﻗﺘﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎراج ﮐﺮدن داراﺋ اﺟﺴﺎد
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را در ﮐﻮه ﺟِﻠﺒﻮع ﻣﺮده
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ۹ .آن ﻫﺎ او را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮ و اﺳﻠﺤﻪ اش را ﮔﺮﻓﺘﻪ آن ﻫﺎ
را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎ و ﻣﺮدم
ﺧﻮد ﻣﮋده دادﻧﺪ۱۰ .اﺳﻠﺤﮥ ﺷﺎﺋﻮل را در ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺳﺮش
را در ﻣﻌﺒﺪ داﺟﻮن آوﯾﺰان ﮐﺮدﻧﺪ۱۱ .وﻗﺘ ﻣﺮدم ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد از
ﮐﺎرﯾﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﺣﻖ ﺷﺎﺋﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ۱۲ ،ﻣﺮدان
ﺟﻨ و دﻻور ﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺎزه ﺷﺎﺋﻮل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﯾﺎﺑﯿﺶ
آوردﻧﺪ .ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی آن ﻫﺎ را در زﯾﺮ ﯾ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ،در
ﯾﺎﺑﯿﺶ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۱۳ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ و از
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮد .او ﺑﺮﻋﺲ ،ﺑﺮای ﮐﻤ و ﻣﺸﻮره
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ و اﺟﻨﻪ ﺷﺪ ۱۴و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﺋ
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮐﺸﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﻪ داود،
ﭘﺴﺮ ﯾِﺴ داد.

داود ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۱۰ ‐ ۱ :۵

۱۱

۱ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﻀﻮر داود در ﺣﺒﺮون ﺟﻤ
۲

ﺷﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻫﻤ رگ و ﺧﻮن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺘ وﻗﺘﯿﻪ
ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺗﻮ ﺳﭙﺎه ﻣﺎ را در ﺟﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮی ﮐﺮدی و

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﺑﺘﻮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﭼﻮﭘﺎن ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد و ﭘﯿﺸﻮای آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ۳ «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ داود در ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ داود در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺖ و آن ﻫﺎ داود را ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴ ﮐﺮدﻧﺪ.
۴آﻧﺎه داود و ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ) .ﻧﺎم آﻧﺠﺎ ﻗﺒﻼ
ﯾﺒﻮس ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۵ (.اﻣﺎ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن
ﻣﺎﻧ آﻣﺪن داود ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ«.
ﺑﺎ آﻧﻬﻢ داود ﻗﻠﻌﮥ ﺳﻬﯿﻮن را ﮐﻪ ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ،ﻓﺘ
ﮐﺮد ۶و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯿﻪ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﻣﻐﻠﻮب
ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﮐﺮده و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻣ ﺷﻮد «.ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ اوﻟﺘﺮ از
ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ زد و آن ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد۷ .داود در ﻫﻤﺎن
ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان آﻧﺠﺎ را ﺷﻬﺮ داود ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۸ .داود
اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ را وﺳﻌﺖ داد و ﯾﻮآب ﺑﻘﯿﮥ ﺷﻬﺮ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮد.
۹داود در ﻗﺪرت و ﺷﻬﺮت ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ
او ﺑﻮد.

ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻌﺮوف داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۳۹ ‐ ۸ :۲۳

۱۰اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﺠﺎﻋﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮداﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﻠﻄﻨﺖ داود را ﺗﻘﻮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ او ﻗﺮار وﻋﺪۀ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن ﺷﻮد:
۱۱ﯾﺸُﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺣﻮﻧ ﺳﺮﮐﺮدۀ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﮥ ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻮد .او
ﯾﺒﺎر ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ۱۲ .ﺑﻌﺪ از او اَﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮ

دودوی اَﺧُﻮﺧ ،ﯾ از آن ﺳﻪ ﻣﺮد دﻻور ﺑﻮد۱۳ .وﻗﺘﯿﻪ ﺳﭙﺎه
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﻓَﺴﺪَﻣﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮد ،او ﻫﻤﺮاه داود
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .او ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ در ﯾ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﺟﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﭙﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۴ ،اﻣﺎ او در ﻫﻤﺎن
زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎد و از آن دﻓﺎع ﮐﺮد و ﻋﺴﺎﮐﺮ دﺷﻤﻦ را ﺑﻘﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔ ﻧﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
۱۵ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ای در ﻣﻐﺎرۀ
ﻋﺪوﻻم ﭘﯿﺶ داود رﻓﺘﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اردوی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در
وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ ﻣﻮﺿ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ۱۶ .داود در ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮد و ﯾ ﻋﺪه
ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ۱۷ .داود آرزو ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﺎش ﮐﺴ ﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤ آب از ﭼﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻠﺐ دروازۀ
ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣ آورد!« ۱۸آﻧﺎه آن ﺳﻪ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع رﻓﺘﻨﺪ،
ﺻﻒ اردوی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺷﺎﻓﺘﻪ از ﭼﺎه ﻟﺐ دروازۀ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ
آب ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای داود ﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ داود آب را ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺨﺖ ۱۹و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ آب را ﺑﻨﻮﺷﻢ .آﯾﺎ
روا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﺮدان را ﺑﻨﻮﺷﻢ؟ زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را
ﺑﺨﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﻢ آوردﻧﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از ﺧﻮردن آن
ﺧﻮدداری ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی آن ﺳﻪ ﻣﺮد دﻻور.
۲۰اﺑﯿﺸﺎی ،ﺑﺮادر ﯾﻮآب ﺳﺮﮐﺮدۀ آن ﺳ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻮد .او ﺑﺎ
ﻧﯿﺰۀ ﺧﻮد ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺖ و ﻣﺜﻞ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
۲۱ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،از ﺑﯿﻦ آن ﺳ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و
ﺳﺮﮐﺮدۀ آن ﻫﺎ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﻤ رﺳﯿﺪ.
۲۲ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﮐﻪ ﭘﺪرش ﯾ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ﻗَﺒﺼﺌﯿﻠ ﺑﻮد،
ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ارزﻧﺪه ای اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .او دو ﻧﻔﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﻣﺮدان ﻣﻮاﺑ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .در ﯾ روزﯾﻪ ﺑﺮف ﻣ ﺑﺎرﯾﺪ در
ﯾ ﻏﺎر داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺷﯿﺮی را ﮐﺸﺖ۲۳ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾ ﻣﺮد
ﻣﺼﺮی را ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺪ او دو و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد
ﮐﺸﺖ .آن ﻣﺮد ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺰه ای ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ در
دﺳﺖ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺑﺎ ﯾ ﭼﻮﺑﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ او رﻓﺖ ،ﻧﯿﺰۀ او را
از دﺳﺘﺶ رﺑﻮد و او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰۀ ﺧﻮدش ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۲۴ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﺷﻬﺮت ﺑﻨﺎﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از آن ﺳ ﻧﻔﺮ ﺷﺪ۲۵ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﻧﻤ رﺳﯿﺪ و داود او را ﺑﺤﯿﺚ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮد.
۲۶ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دﯾﺮ ﮐﻪ در ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،ﺑﺮادر ﯾﻮآب؛ اَﻟﺤﺎﻧﺎن ،ﭘﺴﺮ دودوی ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻤ؛ ۲۷ﺷَﻤﻮت
ﻫﺮوری ،ﺣﺎﻟَﺰ ﻓﻠﻮﻧ؛ ﻋﯿﻼی اَﺧُﻮﺧ؛ ۲۸ﻋﯿﺮا ،ﭘﺴﺮ ﻋﻘﯿِﺶ ﺗَﻘﻮﻋ؛
اﺑ ﻋﺰر ﻋﻨﺎﺗﻮﺗ؛ ۲۹ﺳﺒﺎی ﺣﻮﺷﺎﺗ؛ ﻋﯿﻼی اَﺧُﻮﺧ؛ ۳۰ﻣﻬﺮای
ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ؛ ﺣﻠﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺑﻌﻨﮥ ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ؛ ۳۱اﺗﺎی ،ﭘﺴﺮ رﯾﺒﺎی )از ﺟﺒﻌﮥ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ(؛ ﺑﻨﺎﯾﺎی ﻓﺮﻋﺎﺗﻮﻧ؛ ۳۲ﺣﻮرای )از درۀ ﺟﺎﻋﺶ(؛ اﺑ ﺋﯿﻞ
ﻋﺮﺑﺎﺗ؛ ۳۳ﻋﺰﻣﻮت ﺑﺤﺮوﻣ؛ اﻟﯿﺤﺒﺎی ﺷَﻌﻠﺒﻮﻧ؛ ۳۴ﻫﺎﺷَﻢ ﺟِﺰوﻧ؛
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎﺟﺎی ﻫﺮاری؛ ۳۵اﺧﯿﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺳﺎﮐﺎر ﻫﺮاری؛ اﻟﯿﻔﺎل،
ﭘﺴﺮ اُور؛ ۳۶ﺣﺎﻓﺮ ﻣﯿﺮاﺗ؛ اﺧﯿﺎی ﻓﻠﻮﻧ؛ ۳۷ﺣﺰرون ﮐَﺮﻣﻠ؛
ﻧَﻌﺮای ،ﭘﺴﺮ اَزُﺑﺎی؛ ۳۸ﯾﻮﺋﯿﻞ ،ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﺎن؛ ﻣﺒﺤﺎر ،ﭘﺴﺮ ﻫﺠﺮی؛
۳۹ﺻﺎﻟﻖ ﻋﻤﻮﻧ؛ ﻧﺤﺮای ﺑِﯿﺮوﺗ) ﺳﻼح ﺑﺮدار ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ(؛
۴۰ﻋﯿﺮای ﯾﺘﺮی؛ ﺣﺎرب ﯾﺘﺮی؛ ۴۱اورﯾﺎی ﺣﺘ؛ زاﺑﺎد ،ﭘﺴﺮ اَﺣﻼی؛
۴۲ﻋﺪﯾﻨﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺰای رؤﺑﯿﻨ) ﺳﺮﮐﺮدۀ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن( و ﺳ ﻧﻔﺮ
ﻫﻤﺮاﻫﺎن او؛ ۴۳ﺣﺎﻧﺎن ،ﭘﺴﺮ ﻣﻌﻪ؛ ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎتِ ﻣﺘﺎن؛ ۴۴ﻋﺰﯾﺎی
ﻋﺸﺘﺎروﺗ؛ ﺷﺎﻣﺎع و ﯾﻌﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮان ﺣﻮﻧﺎم ﻋﺮوﻋﯿﺮی؛ ۴۵ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ،
ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺮی و ﺑﺮادرش ،ﯾﻮﺧﺎی ﺗﯿﺼ؛ ۴۶اَﻟ ﺋﯿﻞ ،از ﻣﺤﻮﯾﻢ؛
ﯾﺮﯾﺒﺎی و ﯾﻮﺷُﻮﺑﺎ ،ﭘﺴﺮان اَﻟﻨﺎﻋﻢ؛ ﯾِﺘﻤﮥ ﻣﻮاﺑ؛ ۴۷اَﻟ ﺋﯿﻞ ،ﻋﻮﺑﯿﺪ و

ﯾﻌﺴ ﺋﯿﻞ ﻣﺴﻮﺑﺎﺗ.

اﺷﺨﺎﺻﯿﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ داود آﻣﺪﻧﺪ

۱۲

۱اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺮوف و ﺷﺠﺎﻋ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ

داود از ﺗﺮس ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه ،ﭘﺴﺮ ﻗﯿﺲ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺟﻨﻬﺎ

ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ او ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ۲ .آن ﻫﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﻼﺧﻦ و ﮐﻤﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﺎﺋﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ۳ .ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :اَﺧﯿﻌﺰر )رﺋﯿﺲ
ﺷﺎن( ،ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮادرش ،ﯾﻮآش ﮐﻪ ﻫﺮدو ﭘﺴﺮان ﺷَﻤﺎﻋﮥ ﺟِﺒﻌﺎﺗ
ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﯾﺰی ﺋﯿﻞ و ﻓﺎﻟﻂ ،ﭘﺴﺮان ﻋﺰﻣﻮت؛ ﺑﺮاﮐَﻪ و ﯾِﯿﻬﻮی ﻋﻨﺎﺗﻮﺗ؛
۴ﯾِﺸﻤﻌﯿﺎی ﺟِﺒﻌﻮﻧ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﻣﯿﺎن آن ﺳ ﻧﻔﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣ و ﺳﺮﮐﺮدۀ آن ﻫﺎ ﺑﻮد ،ارﻣﯿﺎ ،ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ ،ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن،
ﯾﻮزاﺑﺎدِ ﺟﺪﯾﺮاﺗ۵ ،اَﻟﻌﻮزای ،ﯾﺮﯾﻤﻮت ،ﺑﻌﻠﯿﺎ ،ﺷَﻤﺮﯾﺎ ،ﺷَﻔَﻄﯿﺎی
ﺣﺮوﻓ۶ ،اَﻟﻘﺎﻧَﻪ ،ﯾﺸﯿﻪ ،ﻋﺰرﺋﯿﻞ ،ﯾﻮﻋﺰر ،ﯾﺸُﺒﻌﺎم )از ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﻗﻮرﺣﯿﺎن(۷ ،ﯾﻮﻋﯿﻠَﻪ و زَﺑﺪﯾﺎ ،ﭘﺴﺮان ﯾِﺮوﺣﻢ ﺟﺪوری.
۸ﯾ ﻋﺪه از ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد ﮐﻪ در ﻓﻦ ﺟﻨ آزﻣﻮده و اﺷﺨﺎص
دﻻور ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻗﻠﻌﮥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ ﭘﯿﺶ داود آﻣﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠ ﺑﺎ
ﺳﭙﺮ ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮِ ﻫﯿﺒﺘﻨﺎک و ﻣﺜﻞ آﻫﻮ در ﮐﻮﻫﻬﺎ و
ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺗﯿﺰ و ﭼﺎﺑ ﺑﻮدﻧﺪ۹ .ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم از
اﯾﻨﻘﺮار اﻧﺪ :اوﻟ ﻋﺎزَر )رﺋﯿﺲ( ،دوﻣ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ،ﺳﻮﻣ اﻟﯿﺎب،
۱۰ﭼﻬﺎرﻣ ﻣﺸﻤﻨﻪ ،ﭘﻨﺠﻤ ارﻣﯿﺎ۱۱ ،ﺷﺸﻤ ﻋﺘﺎی ،ﻫﻔﺘﻤ اَﻟ ﺋﯿﻞ،
۱۲ﻫﺸﺘﻤ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ،ﻧﻬﻤ اَﻟﺰاﺑﺎد۱۳ ،دﻫﻤ ارﻣﯿﺎ و ﯾﺎزدﻫﻤ
ﻣﺒﻨﺎی۱۴ .اﯾﻦ ﺟﺎدﯾﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﯾﺼﺪ

ﻧﻔﺮی و ﯾﻬﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ۱۵ .آن ﻫﺎ در ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﮐﻪ زﻣﺎن
آﺑﺨﯿﺰی ﺑﻮد از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ وادﯾﻬﺎی دو
ﺳﻤﺖ درﯾﺎ را ﻣﻐﻠﻮب و ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۶ﺑﻌﻀ از ﻣﺮدان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﯾﻬﻮدا ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ داود در
ﻗﻠﻌﮥ ﻣﺴﻮﻧ او رﻓﺘﻨﺪ۱۷ .داود ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از روی دوﺳﺘ و ﺑﺮای ﮐﻤ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﯾﻒ
آورده اﯾﺪ ،ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﻇﻠﻤ ﻧﺮده ام ،ﺑﻪ دﺳﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،از ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ را ﺟﺰا ﺑﺪﻫﺪ۱۸ «.آﻧﺎه روح ﺧﺪا ﺑﺮ ﻋﻤﺎﺳﺎی )ﮐﻪ ﺑﻌﺪ رﺋﯿﺲ
آن ﺳ ﻧﻔﺮ ﺷﺪ( ﻓﺮود آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ از آن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ای
داود؛ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ای ﭘﺴﺮ ﯾﺴ !ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ ﻧﺼﯿﺐ
ﺗﻮ ﺑﺎد ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎد ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ از ﺗﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ! زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺪدﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ «.ﭘﺲ داود آن ﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﻟﺸﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮد.
۱۹وﻗﺘﯿﻪ داود ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﺋﻮل
ﻣ رﻓﺖ ،ﻋﺪه ای از ﻣﺮدم ﻣﻨَﺴ ﻃﺮﻓﺪار داود ﺷﺪﻧﺪ) ،اﻣﺎ داود و
ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﻤ ﻧﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا رﻫﺒﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ
از آﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮره ﮐﺮدﻧﺪ ،او را واﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﻘﻠَ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻮدن داود و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد و او ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺠﻨﺪ۲۰ (.اﯾﻨﻬﺎ
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺮدان ﻣﻨَﺴ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داود ﺑﻪ ﺻﻘﻠَ رﻓﺘﻨﺪ :ﻋﺪﻧﺎح،
ﯾﻮزاﺑﺎد ،ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ ،ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ،ﯾﻮزاﺑﺎد ،اﻟﯿﻬﻮ و ﺻﻠﺘﺎی .اﺷﺨﺎص
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﺎی ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﻨَﺴ ﺑﻮدﻧﺪ۲۱ .آن ﻫﺎ ﻣﺮدان
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﭙﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داود در ﺟﻨ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ

ﻋﻤﺎﻟَﻘﻪ ﮐﻤ ﮐﺮدﻧﺪ۲۲ .ﻣﺮدم ﻫﺮ روزه ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ داود
ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺳﭙﺎه او ﻣﺜﻞ ﻟﺸﺮ ﺧﺪا ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﯿﺸﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﺴﻠ داود
۲۳ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ ﻣﺴﻠ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎﺋﻮل را ﺑﻪ داود ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﻗﺮار
آﺗ اﺳﺖ۲۴ :از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا :ﻣﺴﻠ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه ،ﺷﺶ ﻫﺰار و
ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ۲۵ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷﻤﻌﻮن ،ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع و آﻣﺎده ﺑﺮای
ﺟﻨ ،ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﯾﺼﺪ ﻧﻔﺮ۲۶ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی :ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و
ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ۲۷ .ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺎرون ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ۲۸ .ﺻﺎدوق ،ﺟﻮان ﺷﺠﺎع ،ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻧﻔﺮ از
رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرش۲۹ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
)ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﺎﺋﻮل( ،ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻫﺎ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل وﻓﺎدار
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۳۰ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ :ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ـ ﻫﻤ
ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺷﺠﺎع ﻣﻌﺮوف ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ۳۱ .از ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﻣﻨﺴ :ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﺎﺟﭙﻮﺷ داود آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۳۲ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر :ﻣﺮداﻧ ﻣﺠﺮب ﮐﻪ
از ﺳﯿﺎﺳﺖ روز آﮔﺎﻫ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ و از روی اﺣﻮال زﻣﺎن ﻣﺸﻮره
ﻣ دادﻧﺪ ـ دو ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از رﻫﺒﺮان ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺶ و ﻗﻮم ﺷﺎن۳۳ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ
زﺑﻮﻟﻮن :ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨ و
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻼح ،ﺗﺎ ﺑﻪ داود ﺑﺎ وﻓﺎداری و ﯾﺪﻟ ﮐﻤ
ﮐﻨﻨﺪ۳۴ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ :ﯾﻬﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣ ﺑﺸﻤﻮل ﺳ و
ﻫﻔﺖ ﻫﺰار اﻓﺮاد ﻣﺴﻠ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه ۳۵از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان :ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ
ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨ۳۶ .از ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ :ﭼﻬﻞ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻨ۳۷ از ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ،
ﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨﺴ) ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن( ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﺳﻠﺤﻪ.
۳۸ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺮدان ﺟﻨﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ و
داوﻃﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ رﺗﺒﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺟﺎن و دل ﺑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ داود را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ داود را ﺑﺎ
ﯾﺪل و ﯾ زﺑﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ۳۹ .آن ﻫﺎ در
آﻧﺠﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﺑﺎ داود ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﺧﻮردﻧ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺷﺘﺮاک ﮐﺮدﻧﺪ۴۰ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن ﺷﺎن ،از ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺴﺴﺎر ،زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای
ﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺮﻫﺎ ،ﺷﺘﺮﻫﺎ ،ﻗﺎﻃﺮﻫﺎ و ﮔﺎوﻫﺎ ﺧﻮراﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻞ آرد ،ﮐﯿ
اﻧﺠﯿﺮ ،ﺷﺮاب ،روﻏﻦ و رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻔﺮاواﻧ آوردﻧﺪ
و دﻟﻬﺎی ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﻮﺷ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﻤﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۱۱ ‐ ۱ :۶

۱۳

۱داود ﭘﺲ از ﻣﺸﻮره ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻫﺰار ﻧﻔﺮی و
۲

ﯾﺼﺪ ﻧﻔﺮی و رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ

ﺻﻼح ﻣ داﻧﯿﺪ و رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن
ﺧﻮد ،ﺑﺸﻤﻮل ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮﻫﺎ و دﻫﺎت ﺑﺎ آن ﻫﺎ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،دﻋﻮت ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺟﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
۳ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،زﯾﺮا از روزﯾﻪ ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺮده اﯾﻢ۴ «.ﻫﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺎر را
ﺑﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻈﺮﯾﮥ او را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.

۵ﭘﺲ داود ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را از درﯾﺎی ﺷﯿﺤﻮر ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻤﺎت
ﺟﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را از ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ۶ .ﺑﻌﺪ
داود و ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﻠﻪ )ﯾﻌﻨ ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ( ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﯾﻬﻮدا رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺠﺴﻤﮥ ﮐﺮوﺑ
)ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺮب( ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارد ،از آﻧﺠﺎ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ۷ .ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را از ﺧﺎﻧﮥ اَﺑِﯿﻨﺎداب ﺑﺮ ﯾ ﻋﺮادۀ ﻧَﻮ
ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺰا و اَﺧﯿﻮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮاده ﺑﻮدﻧﺪ۸ .داود ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ آواز و ﺳﺮود ﭼﻨ ،رﺑﺎب ،داﯾﺮه ،دﻫﻞ و
ﺳﺮﻧﺎ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺧﺪا را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد.
۹ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﺎه ﮐﯿﺪون رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﺎوﻫﺎ ﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ .ﻋﺰا دﺳﺖ
ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را ﺑﯿﺮد۱۰ ،دﻓﻌﺘﺎً آﺗﺶ
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ و او را ﮐﺸﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﺪا دﺳﺖ زد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮد۱۱ .داود
از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪ .ﭘﺲ آﻧﺠﺎ را ﻓﺎرِز ـ ﻋﺰا ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد.
۱۲آﻧﺎه داود از ﻗﻬﺮ ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورم۱۳ «.ﭘﺲ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود ﻧﺒﺮد ،ﺑﻠﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﺟﺘ ﻧَﻘﻞ داد.
۱۴ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﻣﺎﻧﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻮاده و داراﺋ اش را ﺑﺮﮐﺖ داد.

ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادۀ داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۱۶ ‐ ۱۱ :۵

۱۴

۱ﺣﯿﺮام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو،

ﻣﻌﻤﺎر و ﻧﺠﺎر ﭘﯿﺶ داود ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻗﺼﺮی ﺑﺮای او آﺑﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
۲آﻧﺎه داود داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده و
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ او را آﻧﭽﻨﺎن ﻋﻈﻤﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
۳داود در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی دﯾﺮ ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد و دارای ﭘﺴﺮان و
دﺧﺘﺮان زﯾﺎدی ﺷﺪ۴ .اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻓﺮزﻧﺪان او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ :ﺷَﻤﻮع ،ﺷﻮﺑﺎب ،ﻧﺎﺗﺎن ،ﺳﻠﯿﻤﺎن۵ ،اﯾﺒﺤﺎر ،اَﻟﯿﺸُﻮع،
اَﻟﯿﻔﺎﻟَﻂ۶ ،ﻧﻮﺟﻪ ،ﻧﻔ ،ﯾﺎﻓﯿ۷ ،اَﻟﯿﺸﻤ ،ﺑﻌﻠﯿﺎدع و اَﻟﯿﻔَﻠَﻂ.

داود ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۲۵ ‐ ۱۷ :۵

۸ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ داود ﺑﺤﯿﺚ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او
ﺑﺠﻨﻨﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ داود اﯾﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺷﺎن رﻓﺖ.
۹ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﮥ ﺧﻮد را در وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۰

داود از

ﺧﺪا ﺳﻮال ﮐﺮد» :اﮔﺮ ﺑﺠﻨ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮوم ،آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻫﺎ
ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺳﺎزی؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو و ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﻢ۱۱ «.ﭘﺲ داود ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﺳﯿﻢ رﻓﺖ و آن ﻫﺎ را در
آﻧﺠﺎ ﺷﺴﺖ داد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻼﺑ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ آب را از ﻫﻢ
ﻣ ﺷﺎﻓﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﺴﺖ داد «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﻧﺠﺎ را
ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﺳﯿﻢ )ﯾﻌﻨ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﻣ ﺷﺎﻓﺪ( ،ﻧﺎﻣﯿﺪ۱۲ .ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺘﻬﺎی آن ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤ ﮐﺮدﻧﺪ و داود
اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.
۱۳ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ وادی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ۱۴ .ﭼﻮن داود ﺑﺎ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻨﺒﺎر از روﺑﺮو ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻦ ،ﺑﻠﻪ دور ﺧﻮرده از ﭘﯿﺸﺮوی درﺧﺘﺎن ﺗﻮت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺒﺮ.
۱۵وﻗﺘﯿﻪ ﺻﺪای ﭘﺎ را از ﺑﺎﻻی درﺧﺘﺎن ﺗﻮت ﺷﻨﯿﺪی ،آن ﺻﺪا
اﺷﺎرۀ ﺣﻤﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮو ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺠﻨ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻣ روم و زﻣﯿﻨﮥ ﺷﺴﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﻢ«.

۱۶

داود

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را از ﺟِﺒﻌﻮن ﺗﺎ
ﺟﺎزِر ﺷﺴﺖ داد۱۷ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺎم داود در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام از او ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ.

ﺣﻤﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ

۱۵

۱داود ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺼﺮی در ﺷﻬﺮ داود آﺑﺎد ﮐﺮد او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
۲

ﺟﺎﺋ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﺗﻬﯿﻪ و ﺧﯿﻤﮥ آﻧﺮا ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ
داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﻐﯿﺮ از ﻻوﯾﺎن ﻫﯿ ﮐﺲ دﯾﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻤﻞ
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﻀﻮر او
ﮐﻤﺮﺑﺴﺘﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ۳ «.آﻧﺎه داود ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ۴ .ﺳﭙﺲ اوﻻدۀ ﻫﺎرون و ﻻوﯾﺎن را ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﻮد اﺣﻀﺎر ﮐﺮد۵ .از اوﻻدۀ ﻗﻬﺎت :اُوری ﺋﯿﻞ ،ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎ ﯾﺼﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او؛ ۶از اوﻻدۀ ﻣﺮاری :ﻋﺴﺎﯾﺎ ،ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎ
دوﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او؛ ۷از اوﻻدۀ ﺟﺮﺷﻮم :ﯾﻮﺋﯿﻞ،
ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎ ﯾﺼﺪ و ﺳ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او؛ ۸از اوﻻدۀ
اﻟﯿﺼﺎﻓﺎن :ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎ دوﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او؛ ۹از
اوﻻدۀ ﺣﺒﺮون :اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ ،ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او؛
۱۰از اوﻻدۀ ﻋﺰی ﺋﯿﻞ :ﻋﻤﯿﻨﺎداب ،ﺳﺮﮐﺮده ﺑﺎ ﯾﺼﺪ و دوازده ﻧﻔﺮ

از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او.
۱۱ﺑﻌﺪ داود دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﯾﻌﻨ ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر را ﺑﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ
از ﻻوﯾﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اُوری ﺋﯿﻞ ،ﻋﺴﺎﯾﺎ ،ﯾﻮﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﻌﯿﻪ،
اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ و ﻋﻤﯿﻨﺎداب ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ۱۲ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻮن ﺷﻤﺎ رﻫﺒﺮان ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺗﺎن ﻃﻬﺎرت
ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ام ،ﺑﯿﺎورﯾﺪ .در دﻓﻌﮥ اول ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺟﺰا داد،
۱۳زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ آن ﺑﻮدﯾﺪ آﻧﺮا ﺣﻤﻞ ﻧﺮدﯾﺪ و ﻣﺎ ﻃﺒﻖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را اﺟﺮاء ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ«.
۱۴ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻃﻬﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای آوردن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ۱۵ .آﻧﺎه ﻻوﯾﺎن
ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد ،ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن را ذرﯾﻌﮥ
ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی دو ﻃﺮف آن ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن
۱۶داود ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻻوی اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن و
ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎﻧ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎز ﭼﻨ و رﺑﺎب
و دﻫﻞ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﻧﻮای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺎدﻣﺎﻧ و ﺧﻮﺷ را ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ۱۷ .ﭘﺲ
ﻻوﯾﺎن ﻫﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺋﯿﻞ؛ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ،آﺳﺎف ،ﭘﺴﺮ ﺑﺮﮐﯿﺎ؛
از اوﻻدۀ ﻣﺮاری اﯾﺘﺎن ،ﭘﺴﺮ ﻗﻮﺷﯿﺎ ۱۸و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن درﺟﻪ
دوم ،زﮐﺮﯾﺎ ،ﺑِﻦ ،ﯾﻌﺰی ﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،ﻋﻨ ،اﻟﯿﺎب،
ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﻣﻌﺴﯿﺎ ،ﻣﺘﺘﯿﺎ ،اَﻟﯿﻔَﻠﯿﺎ و ﻣﻘَﻨﯿﺎ و از دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و
ﯾﻌ ﺋﯿﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ۱۹ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن :ﻫﯿﻤﺎن و آﺳﺎف ﺑﻮدﻧﺪ و
اﯾﺘﺎن ﻧﻮازﻧﺪۀ ﺳﻨ ﺑﻮد۲۰ .ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭼﻨ اﯾﺸﺎن را ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﻨﻨﺪ :زِﮐَﺮﯾﺎ ،ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ،

ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،ﻋﻨ ،اﻟﯿﺎب ،ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﺑﻨﺎﯾﺎ۲۱ .ﺑﺮای ﻧﻮاﺧﺘﻦ
رﺑﺎب ﻧﯿﺰ اﺷﺨﺎص زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ :ﻣﺘﺘﯿﺎ ،اَﻟﯿﻔَﻠﯿﺎ ،ﻣﻘَﻨﯿﺎ ،ﻋﺰرﯾﺎ
از ﻻوﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﯾﻌ ﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﺮدو از دروازه ﺑﺎﻧﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ۲۲ .ﮐَﻨَﻨﯿﺎ رﻫﺒﺮی ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ و
آن ﻫﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ داد ،زﯾﺮا او ﯾ ﻣﻮﺳﯿﻘ دان ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد۲۳ .ﺑﺮﮐﯿﺎ
و اَﻟﻘﺎﻧَﻪ دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ۲۴ .ﺷَﺒﻨﯿﺎ ،ﯾﻮﺷﺎﻓﺎط،
ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ ،ﻋﻤﺎﺳﺎی ،زِﮐَﺮﯾﺎ ،ﺑﻨﺎﯾﺎ و اَﻟﯿﻌﺰر ﮐﺎﻫﻨﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﺷﯿﭙﻮر ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﯾﺤﯿ
دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ.

داود ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ رﻗﺼﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۲۲ ‐ ۱۲ :۶

۲۵ﺑﻌﺪ داود ،رﻫﺒﺮان ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﻫﺰار
ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور زﯾﺎد رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را از
ﺧﺎﻧﮥ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﺑﯿﺎورﻧﺪ۲۶ .ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺧﺪا در ﺑﺮدن ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﮐﻤ ﮐﺮد ،ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻌﻨﻮان
ﺷﺮاﻧ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲۷ .داود و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻻوﯾﺎنِ ﺣﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق
ﭘﯿﻤﺎن ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﮐَﻨَﻨﯿﺎ رﻫﺒﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و داود اﯾﻔﻮد ﮐﺘﺎﻧ ﻫﻢ ﺑﺘﻦ داﺷﺖ۲۸ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد و ﻧﻮای ﻧَ ،ﺷﯿﭙﻮر و داﯾﺮه و
ﺳﺮود ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻨ و رﺑﺎب ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را آوردﻧﺪ.
۲۹وﻗﺘ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﻣﯿﺎل
دﺧﺘﺮ ﺷﺎﺋﻮل از ﮐﻠﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺎه ﮐﺮد .وﻗﺘ داود را دﯾﺪ
ﮐﻪ رﻗﺺ و ﺧﻮﺷ ﻣﮐﻨﺪ ،در دل ﺧﻮد او را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮد.

۱۶

۱ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را آوردﻧﺪ و آﻧﺮا در

ﺧﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ داود ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﭘﺲ از ادای
ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ،داود ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ داد
۳و ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ـ زن و ﻣﺮد ـ ﯾ ﻗﺮص ﻧﺎن ،ﯾ ﺗﻪ ﮔﻮﺷﺖ و
ﯾ ﮐﯿ ﮐﺸﻤﺸ ﺗﻮزﯾ ﮐﺮد.
۴داود ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﯿﻤﮥ
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺎس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۵ .اﯾﻨﻬﺎ آﺳﺎف ،رﺋﯿﺲ و ﺑﻌﺪ از او
زِﮐَﺮﯾﺎ ،ﯾﻌ ﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،ﻣﺘﺘﯿﺎ ،اﻟﯿﺎب ،ﺑﻨﺎﯾﺎ و ﻋﻮﺑﯿﺪ
ادوم ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﻌ ﺋﯿﻞ ﻧﻮازﻧﺪۀ ﭼﻨ و رﺑﺎب ﺑﻮد و آﺳﺎف داﯾﺮه
ﻣ ﻧﻮاﺧﺖ۶ .ﺑﻨﺎﯾﺎ و ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ ﮐﺎﻫﻦ ﭘﯿﺶ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺷﯿﭙﻮر ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﺮود داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺰﻣﻮر ۱۵ ‐ ۱ :۱۰۵؛ ۱۳ ‐ ۱ :۹۶؛  ۱ :۱۰۶و (۴۸ ‐ ۴۷

۷داود در ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آﺳﺎف و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او را ﻣﺄﻣﻮر
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮود ﺷﺮاﻧ را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ:
۸ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﻋﻤﺎل او را ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۹ .ﺑﺮای او ﺳﺮود ﺑﺴﺮاﺋﯿﺪ و او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۰ .در ﻧﺎم ﻣﻘﺪس او ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯿﺪ
و دل ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ۱۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮت او را
ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و روی او را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ۱۲ .ﻣﻌﺠﺰاﺗ را ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ و

داوری ﻫﺎی دﻫﺎن او را۱۳ .ای ﻧﺴﻞ ﺑﻨﺪۀ او اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ای اوﻻدۀ
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او.
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ .داوری ﻫﺎی او در ﺗﻤﺎﻣ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
۱۵ﻋﻬﺪ او را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ و ﮐﻼﻣ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺰاران ﭘﺸﺖ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۱۶ ،آن ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ و وﻋﺪه ای را ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﺤﺎق داده اﺳﺖ۱۷ .آﻧﺮا ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﯾﻀﻪ ای
اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧ۱۸ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮدد.
۱۹ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎن ﻣﺤﺪود و ﮐﻢ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎن
ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﯾﺪ ۲۰و از ﯾ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ دﯾﺮ و از ﯾ ﻣﻤﻠﺖ ﺑﻪ
ﻗﻮم دﯾﺮ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ۲۱ ،او ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ و
ﺣﺘ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺑﯿ ﻧﻤﻮد۲۲ .او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ
ﻣﺴ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻦ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎی ﻣﻦ ﺿﺮر ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ«.
۲۳ای ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﮋدۀ ﻧﺠﺎت او را
ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﺪ۲۴ .ﺟﻼل و ﺷﻮه او را ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ او را در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم۲۵ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﺰاوار ﺳﺘﺎﯾﺶ .او ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﺧﺪاﯾﺎن۲۶ .زﯾﺮا
ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﺑﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪ.
۲۷ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﺳﺖ و ﻗﻮت و ﺷﺎدﻣﺎﻧ در ﻣﺎن
او.
۲۸ای ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺟﻼل و
ﻗﺪرت او ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ! ۲۹ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﻼل اﺳﻢ او ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﯿﺪ! ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎه او ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ.

۳۰

ای ﺗﻤﺎﻣ زﻣﯿﻦ از

ﺣﻀﻮر وی ﺑﻠﺮزﯾﺪ .ﺑﻠ ،او ﮐﺎﺋﻨﺎت را ﭼﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺟﻨﺒﺪ۳۱ .آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺧﻮﺷ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﺷﺎد
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻤﻔﺮﻣﺎی ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ!«
۳۲ﺑﺤﺮﻫﺎ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻐُﺮﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ
و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮﺷ ﮐﻨﻨﺪ۳۳ .ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﻞ
ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮﺷ ﺑﺮآورﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣ آﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮای داوری ﺟﻬﺎن ﻣ آﯾﺪ.
۳۴ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﻮﺳﺖ و رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ.
۳۵ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ده! ﻣﺎ را از ﻣﯿﺎن
ﻣﻤﺎﻟ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺟﻤ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﺋﯿﻢ و ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺗﻮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ۳۶ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد! آﻧﺎه ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!« و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ ﻻوﯾﺎن
۳۷داود آﺳﺎف و ﻫﻤﺎراﻧﺶ را ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﺮ روزه ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﯿﻤﮥ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ۳۸ .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم )ﭘﺴﺮ ﯾﺪﯾﺘﻮن( و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از
دﺳﺘﯿﺎران او اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﺣﻮﺳﻪ
وﻇﯿﻔﮥ دروازه ﺑﺎﻧ را داﺷﺘﻨﺪ.
۳۹ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﺧﯿﻤﮥ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ در ﺟِﺒﻌﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد

۴۰

ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺒ و ﺷﺎم ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه آن ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ۴۱ .داود ﺑﻪ
ﻫﯿﻤﺎن ،ﯾﺪوﺗﻮن و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن دﯾﺮ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺎم ﺷﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ،
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﻫﻤﯿﺸ او ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ۴۲ .ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن ﺑﺎ ﻧﻮای ﺷﯿﭙﻮر و داﯾﺮه
ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﺮ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮان ﯾﺪوﺗﻮن ﺑﺤﯿﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ دروازه ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
۴۳ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
داود ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۱۷ ‐ ۱ :۷

۱۷

۱روزی داود در ﻗﺼﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺒﯿﻦ ،ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻗﺼﺮی ﮐﻪ از ﭼﻮب ﺳﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در زﯾﺮ ﺧﯿﻤﻪ ﻗﺮار دارد«.
۲ﻧﺎﺗﺎن در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ» :اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدت اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ!« ۳اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻓﺮﻣﻮد»۴ :ﺑﺮو ﺑﻪ داود ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺎز۵ ،زﯾﺮا از روزﯾﻪ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم در ﺧﯿﻤﻪ ای ﮐﻪ از ﯾ ﺟﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی دﯾﺮی ﻧﻘﻞ داده ﻣ ﺷﺪ ،ﺑﺴﺮ ﺑﺮده ام و در ﺧﺎﻧﻪ ای ﺳﻮﻧﺖ
ﻧﺮده ام۶ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ ام ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿ از
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺷﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم،
ﺷﺎﯾﺖ ﻧﺮده ام ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻪ ای از ﭼﻮب ﺳﺮو ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ۷ «.ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ام داود ﺑﻮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺗﺮا ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﺳﺎده ای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدی ،آوردم و ﺑﻌﻨﻮان

ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم۸ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ
رﻓﺘ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدم .ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را از ﺳﺮ راﻫﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدم .ﺣﺎﻻ
ﻧﺎم ﺗﺮا ﻣﺜﻞ ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣ ﺳﺎزم۹ .ﺑﺮای ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺎﺋ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻃﻦ و ﻣﻠ
ﻫﻤﯿﺸ ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آراﻣ آن ﻫﺎ را ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ
ﺳﺎزﻧﺪ۱۰ .ﻣﺜﻞ آن روزﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻦ داوران را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم ،ﺗﻤﺎﻣ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﻣﻐﻠﻮب ﺗﻮ ﻣ ﺳﺎزم و ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ۱۱ .وﻗﺘﯿﻪ
ﻋﻤﺮت ﺑﺴﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪی ،ﯾ از اوﻻده ات را
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺳﺎزم و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﻢ۱۲ .او ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻨﺎ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ او را اﺳﺘﻮار و اﺑﺪی ﻣ ﺳﺎزم.
۱۳ﻣﻦ ﭘﺪر او و او ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺖ ﺧﻮد را از
او درﯾ ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﻃﻮرﯾﻪ از ﺷﺎﺋﻮل درﯾ ﮐﺮدم و او را از ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﺧﻠ ﻧﻤﻮدم۱۴ .زﻣﺎم اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﻣ دﻫﻢ و ﭘﺎدﺷﺎﻫ او اﺑﺪی و ﺟﺎوداﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ««.
۱۵ﻧﺎﺗﺎن ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در رؤﯾﺎ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای
داود ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.

ﻣﻨﺎﺟﺎت داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۲۹ ‐ ۱۸ :۷

۱۶ﺑﻌﺪ داود ﺑﺪاﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ رﻓﺖ و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻧﻮ زد و ﮔﻔﺖ:
»ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻧﺪی؟ ۱۷ﻣﻦ ارزش اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده را ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺑﺤﺎل در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮدی ،ﻧﺪارم ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻫﻢ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯿﺘﺮ

آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻦ دادی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اوﻻدۀ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ آن وﻋﺪه ﻫﺎ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ! ۱۸زﯾﺎدﺗﺮ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ؟ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات ﭼﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ او را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺘﺨﺎراﺗ ﻧﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘ؟ ۱۹ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ رﺿﺎ و
ﻣﯿﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻋﺎﻟ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادی۲۰ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪاری .ﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﻢ و ﺑﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻐﯿﺮ از
ﺗﻮ ﺧﺪاﯾ ﻧﯿﺴﺖ۲۱ .ﻫﯿ ﻗﻮم دﯾﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤ رﺳﺪ
و ﯾﺎﻧﻪ ﻗﻮﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ او را از ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت دادی و ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪی .ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺣﯿﺮت اﻧﯿﺰ ،ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮر
ﺳﺎﺧﺘ .و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ راه را ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ
ﻫﻤﻮار ﺳﺎزی اﻗﻮام زﯾﺎدی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدی۲۲ .و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘ و ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﺎن
ﺷﺪی۲۳ .ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻣﯿﺪوارم آن وﻋﺪه ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات و
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش دادی اﺳﺘﻮار و اﺑﺪی ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤ ﻋﻤﻠ
ﮔﺮدﻧﺪ؛ ۲۴ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮد و ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ اﺑﺪی
ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،واﻗﻌﺎً
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ« و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﻨﺪه ات ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ۲۵ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺑﻮﺿﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدی ﮐﻪ
اوﻻدۀ ﻣﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﺳﺎزی ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات ﺟﺮأت ﺑﺨﺸﯿﺪی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻋﺮض دﻋﺎ ﺑﺪرﺑﺎرت رو ﮐﻨﺪ۲۶ .ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘ و ﺗﻮ اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ات دادی۲۷ .ﭘﺲ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮﺿﺎی ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻮادۀ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺧﺪﻣﺘﺰاران ﺻﺎدق ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫ ،دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮ اﺑﺪی و ﺟﺎوداﻧ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻓﺘﻮﺣﺎت داود
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۱۸ ‐ ۱ :۸

۱۸

۱ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ داود ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را

ﺷﺴﺖ داد .ﺷﻬﺮ ﺟﺖ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آﻧﺮا ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ۲ .ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ

ﻣﻮآﺑﯿﺎن را ﺷﺴﺖ داده آن ﻫﺎ ﺗﺎﺑ او ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ ﻣ دادﻧﺪ.
۳داود ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺪَدﻋﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎﺣﮥ
ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻓﺮات را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ ،در ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻤﺎت ﺷﺴﺖ داد
۴و ﯾﻬﺰار ﻋﺮاده ،ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﻮار و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﭘﯿﺎدۀ او را
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .از ﺟﻤﻠﮥ ﺗﻤﺎم اﺳﭙﻬﺎ ﺻﺪ رأس آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺎﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ اﺳﭙﻬﺎ را ﻗﻄ ﮐﺮد.
۵وﻗﺘ اراﻣﯿﺎن دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻫﺪَدﻋﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،داود
ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار از اراﻣﯿﺎن را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۶ .ﺑﻌﺪ داود ﯾ ﻋﺪه از
ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد را در ارام دﻣﺸﻖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮول ﺷﻬﺮ ﮔﻤﺎﺷﺖ .و اراﻣﯿﺎن
ﻫﻢ ﺗﺎﺑ داود ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺟﺰﯾﻪ ﻣ دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻬﺮ
ﺟﺎﺋﯿﻪ داود ﻣ رﻓﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوزی را ﻧﺼﯿﺐ او ﻣﮐﺮد.
۷ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼﺋ را ﮐﻪ از ﻋﺴﺎﮐﺮ اراﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮد۸ .از ﻃﺒﺤﺖ و ﮐُﻦ ،دو ﺷﻬﺮ ﻫﺪَدﻋﺰر ،ﯾ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد
ﻓﻠﺰ ﺑﺮﻧﺠ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺳﻠﯿﻤﺎن از آن ﺣﻮض ﺑﺰرگ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و
ﻇﺮوف ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺳﺎﺧﺖ.
۹ﭼﻮن ﺗﻮﻋﻮ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺎت ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ داود ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮ ﻫﺪَدﻋﺰر،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ را ﺷﺴﺖ داده اﺳﺖ۱۰ ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﻫﺪورام را ﭘﯿﺶ
داود ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوزی او ﺑﺮ ﻫﺪَدﻋﺰر ﺗﻬﻨﯿﺖ و ﺳﻼم ﮔﻮﯾﺪ،
زﯾﺮا ﻫﺪَدﻋﺰر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻋﻮ در ﺟﻨ ﺑﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺮ ﻗﺴﻢ
اﺷﯿﺎی ﻃﻼﺋ ،ﻧﻘﺮه ای و ﺑﺮﻧﺠ را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﻔﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

۱۱داود آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﺋﯿﻪ از ﻣﺮدم دﯾﺮ ،ﯾﻌﻨ
ادوﻣﯿﺎن ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن ،ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،وﻗﻒ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮد.
۱۲اﺑﯿﺸﺎی ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ ،ﻫﺠﺪه ﻫﺰار از ادوﻣﯿﺎن را در وادی ﻧﻤ
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ۱۳ ،و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮول ادوم ﯾ ﻋﺪه از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن را
ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺗﻤﺎم ادوﻣﯿﺎن ﺗﺎﺑ داود ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻬﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﭘﺎی داود
ﻣ رﺳﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﭘﯿﺮوز ﻣﮐﺮد.
۱۴ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،داود ﺣﻤﻔﺮﻣﺎی ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد۱۵ .ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣ ﻟﺸﺮ داود ﺑﻮد .ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻠﻮد ﺧﺒﺮﻧﺎر،
۱۶ﺻﺎدوق ،ﭘﺴﺮ اَﺧﯿﻄُﻮب و اَﺑﯿﻤﻠ ،ﭘﺴﺮ اﺑﯿﺎﺗﺎر ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﺷﻮﺷﺎ
ﻣﻨﺸ۱۷ ،ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎرد ﺷﺎﻫ ـ ﮐَﺮﯾﺘﯿﺎن و
ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن ـ و ﭘﺴﺮان داود ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ اول او ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﻨ داود ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۱۹ ‐ ۱ :۱۰

۱۹

۱وﻗﺘ ﻧﺎﺣﺎش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن درﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺴﺮش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
۲

او ﺷﺪ .داود ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎﺣﺎش ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺘ و ﺧﻮﺑ ﻧﺸﺎن داد و
ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ،ﺣﺎﻧﻮن اﺣﺴﺎن ﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻓﺎت ﭘﺪرش ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻗﺘ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺣﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ،
۳ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻓﺮ ﻣﮐﻨ ﮐﻪ داود
ﺑﺮاﺳﺘ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻌﺰﯾﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺪرت
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟ آن ﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ وﺿ ﮐﺸﻮر را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر

ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ و ﺟﺎﺳﻮﺳ از ﺧﺎک ﻣﺎ اﺳﺖ«.
۴ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺣﺎﻧﻮن رﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داود را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﺷﺎن را از
ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ ﭘﺎره ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد راﻧﺪ۵ .آن ﻫﺎ آﻧﺠﺎ را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن داود از ﻣﺎﺟﺮا آﮔﺎه ﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﺮدان ﮐﻪ از وﺿ
ﺧﻮد ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﻓﺮﺳﺘﺎد» :در ارﯾﺤﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ
رﯾﺶ ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻌﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ«.
۶ﭼﻮن ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺎﻧﻮن
ﺳ و ﭼﻬﺎر ﺗُﻦ ﻧﻘﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﺮاده و ﺳﻮار را از ﻣﺎوراﻟﻨﻬﺮ ،ارام
ﻣﻌﻪ و ﺻﻮﺑﻪ اﺟﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ۷ .آن ﻫﺎ ﺳ و دو ﻫﺰار ﻋﺮاده و ﺳﻮار را
اﺟﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﻪ و ﺳﭙﺎه او آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺪِﺑﺎ ﻣﻮﺿ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻫﻢ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد آﻣﺪه ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﺮای ﺟﻨ رﻓﺘﻨﺪ۸ .وﻗﺘ ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﯾﻮآب را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
اردوی ﺷﺠﺎع ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد۹ .ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺟﻨ
آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ و در ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻗﻮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺪا از ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن در دﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺷﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ اراﻣ
۱۰ﭼﻮن ﯾﻮآب دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻮای دﺷﻤﻦ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ از ﭘﯿﺸﺮو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾ ﻋﺪه از اﻓﺮاد ورزﯾﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اراﻣﯿﺎن ﺻﻒ آراﺳﺖ۱۱ .ﺑﻘﯿﮥ ﺳﭙﺎه را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﺑﺮادر ﺧﻮد،
اﺑﯿﺸﺎی ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ۱۲و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اراﻣﯿﺎن ﺑﺮ
ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺐ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺷﻤﺎ ﻣ آﺋﯿﻢ۱۳ .ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮداﻧﻪ وار ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﻨﯿﻢ.
آﻧﺎه ﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺳﭙﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺿﺎ و

ﺧﻮاﺳﺘﮥ او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۱۴ﭘﺲ ﯾﻮآب و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﻂ ﺟﻨ
ﻧﺰدﯾ ﺷﺪﻧﺪ .اراﻣﯿﺎن از او ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ۱۵ .وﻗﺘ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﯿﺸﺎی و ﻗﻮای او ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﯾﻮآب ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۱۶ﭼﻮن اراﻣﯿﺎن ﭘ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻗﺎﺻﺪان ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اراﻣﯿﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺷﺮق درﯾﺎی
ﻓﺮات ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﺮﮐﺮدﮔ ﺷﻮﻓ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻮﻣ ﺳﭙﺎه ﻫﺪَدﻋﺰر
ﺑﯿﺎورﻧﺪ۱۷ .وﻗﺘ داود از ﻧﻘﺸﮥ آن ﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺟﻤ ﮐﺮد و از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ
آن ﻫﺎ رﻓﺖ .اراﻣﯿﺎن ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ زدﻧﺪ و ﺟﻨ ﺷﺮوع ﺷﺪ،
۱۸اﻣﺎ اراﻣﯿﺎن ﺑﺎر دﯾﺮ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﺸﺮ داود ﻫﻔﺖ ﻫﺰار راﻧﻨﺪۀ
ﻋﺮاده و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻋﺴﺮ ﭘﯿﺎدۀ اراﻣﯿﺎن را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺷﻮﻓ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻮﻣ ﺳﭙﺎه اراﻣﯿﺎن را ﮐﺸﺖ۱۹ .ﭼﻮن ﻋﺴﺎﮐﺮ
ﻫﺪَدﻋﺰر دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ ،ﺑﺎ داود
ﺻﻠ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﺑ او ﺷﺪﻧﺪ و اراﻣﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺎ
ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن در ﺟﻨ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻨ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۳۱ ‐ ۲۶ :۱۲

۲۰

۱در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ،ﯾﻌﻨ در ﻣﻮﺳﻤ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﮐﺜﺮاً ﺑﺮای

ﺟﻨ ﻣ روﻧﺪ ،ﯾﻮآب ﺑﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را ﺗﺎر و ﻣﺎر

ﺳﺎﺧﺖ .ﺷﻬﺮ رﺑﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﻓﺘ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮد داود
در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ .ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﮐﺮد۲ .وﻗﺘ داود ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ ،ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .وزن ﻃﻼی آن ﺗﺎج در ﺣﺪود ﺳ و ﭼﻬﺎر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام و
ﺑﺎ ﺟﻮاﻫﺮات ﻗﯿﻤﺘ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .داود ﻏﻨﯿﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد
۳و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﺷﻬﺮ را ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﻫﺎ ﺑﺎ اره ،ﺗﯿﺸﻪ و ﺗﺒﺮ
ﮐﺎر ﻣﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ داود و ﻫﻤﻪ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.

ﺟﻨ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۲۲ ‐ ۱۵ :۲۱

۴ﺟﻨ دﯾﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨ در ﺟﺎزِر ﺑﻮﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺳﺒﺎی ﺣﻮﺷﺎﺗ ،ﺳﻔﺎی را ﮐﻪ ﯾ ﻏﻮل ﭘﯿﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ
ﺑﻮد ،ﮐﺸﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ.
۵ﺑﺎز در ﯾ ﺟﻨ دﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ،اَﻟﺤﺎﻧﺎن ،ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻋﯿﺮ،
ﻟﺤﻤ را ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺟﻠﯿﺎت ﺟﺘ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰه ای ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﭼﻮب ﮐﺎرﮔﺎه
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔ داﺷﺖ ،ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
۶در ﯾ ﺟﻨ دﯾﺮ ﻣﺮدی ﻗﻮی ﻫﯿﻞ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
اﻧﺸﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺷﺶ اﻧﺸﺖ در ﻫﺮ دﺳﺖ و ﺷﺶ ﭘﻨﺠﻪ
در ﻫﺮ ﭘﺎ داﺷﺖ و او ﻫﻢ ﯾ از ﻏﻮل ﭘﯿﺮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺑﻮد،
۷وﻗﺘ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮد ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﺎ ،ﺑﺮادر
داود ،او را ﮐﺸﺖ.
۸اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد ﻏﻮل ﭘﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داود و ﻋﺴﺎﮐﺮ او ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،از
ﻧﺴﻞ ﻏﻮل ﭘﯿﺮان ﺟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ (۲۵ ‐ ۱ :۲۴

۲۱

۱ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺸﻼﺗ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ،

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،داود را اﻏﻮا ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﺪ۲ .داود ﺑﻪ
ﯾﻮآب و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ اﺣﺼﺎﺋﯿﮥ ﻣﺮدم را از دان
ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﮐﺸﻮر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ«.
۳ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺮدم را ﺻﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ
ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﺮا ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣ ﺳﺎزی؟« ۴اﻣﺎ داود ﯾﻮآب را
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﯾﻮآب ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد و
ﺑﺴﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺖ و دوﺑﺎره ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ۵و ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﺑﺤﻀﻮر ﺷﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد ،و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮدان ﺷﻤﺸﯿﺮزن و از ﯾﻬﻮدا
ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد۶ .اﻣﺎ ﯾﻮآب ﻣﺮدان ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻻوی و
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﺮد ،زﯾﺮا او ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ
اﺣﺼﺎﺋﯿﻪﮔﯿﺮی ﺑﻮد.

ﻣﺠﺎزات و ﺑﻼ
۷ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر داود ﻧﺎراﺿ ﺷﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﺰا داد۸ .داود
ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺳﺮ زد ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ
ﺑﺪرﮔﺎﻫﺖ دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪه ات را ﺑﺒﺨﺸ ،ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ای ﮐﺮدم۹ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داود ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد:
»۱۰ﺑﺮو ﺑﻪ داود ﺑﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﯾ از آن ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ«.

۱۱ﭘﺲ ﺟﺎد ﭘﯿﺶ داود رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪاﻣﯿ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻣ ﺧﻮاﻫ۱۲ :ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺤﻄ ،ﺳﻪ ﻣﺎه دوران
ﺗﺒﺎﻫ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﺷﯿﻮع ﻣﺮض ۇﺑﺎ ﺑﺮ
روی زﻣﯿﻦ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻫﻼک ﮐﻨﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﯾ از اﯾﻨﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ ﺗﺎ ﺟﻮاب ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ۱۳ «.داود ﺑﻪ ﺟﺎد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در وﺿ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﻗﺮار دارم ﮐﻪ ﺑﺪرﺳﺘ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ،وﻟ ﻣﻦ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺳﭙﺎرم ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،زﯾﺮا رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ«.
۱۴ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮض ﻣﻬﻠ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎﯾ ﮐﺮد و
ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۱۵ .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ای را ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﺮا وﯾﺮان ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺣﻢ آﻣﺪ و از ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﺪ،
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﺮگ ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺖ ﻧﻬﺪار! ﺑﺲ
اﺳﺖ «.در آن وﻗﺖ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﺮﻣﻨﺎه اَرﻧﺎنِ ﯾﺒﻮﺳ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد۱۶ .داود ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﺮد و ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ در دﺳﺖ دارد و آﻧﺮا
ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ دراز ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﺎه داود و رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﻧﻤﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺴﺠﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ۱۷ .داود ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﺮد» :ﻣﻦ
ﺑﻮدم ﮐﻪ اﻣﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎری را دادم .ﮔﻨﺎه از ﻣﻦ ﺑﻮد و آن ﮐﺎر ﺑﺪ از ﻣﻦ
ﺳﺮ زد .اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ،
ﻣﺮا و ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ را ﺟﺰا ﺑﺪه و اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد
ﻣﯿﺎور«.

ﺑﻨﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
۱۸آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ داود ﺑﻮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﺮﻣﻨﺎه اَرﻧﺎنِ ﯾﺒﻮﺳ ﺑﺴﺎزد۱۹ «.ﭘﺲ داود ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎد داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد.
۲۰اَرﻧﺎن در ﺣﺎل ﮐﻮﺑﯿﺪن ﮔﻨﺪم ﺑﻮد و وﻗﺘ روی ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ را
دﯾﺪ ،ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اَرﻧﺎن
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﻨﺪم ﻣﮐﻮﺑﯿﺪ۲۱ .وﻗﺘ داود ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،اَرﻧﺎن او را
دﯾﺪ و از ﺧﺮﻣﻨﺎه ﺑﯿﺮون ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ داود رﻓﺖ و ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ در
ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﻢ ﮐﺮد۲۲ .داود ﺑﻪ اَرﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :زﻣﯿﻦ ﺧﺮﻣﻨﺎه را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻔﺮوش ،زﯾﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ آﺑﺎد ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻼ از
ﺳﺮ ﻣﺮدم رﻓ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺖ ﻣ ﭘﺮدازم«.
۲۳اَرﻧﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ آﻗﺎی ﻣﻦ ،ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻫﺮﭼﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .ﮔﺎوﻫﺎ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻣ دﻫﻢ و
ﺳﺎﻣﺎن و ﻟﻮازم ﺧﺮﻣﻨﺎه را ﺑﺮای ﻫﯿﺰم و ﮔﻨﺪم را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﺪﯾﮥ
آردی ﺑﺮای ﺗﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻢ۲۴ «.داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اَرﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻧ ،ﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﻘﯿﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺧﺮم .ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮ و
ﯾﺎ ﻣﻔﺖ و راﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻤﮐﻨﻢ۲۵ «.ﭘﺲ داود
ﺑﻪ اَرﻧﺎن ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺖ۲۶ .او
در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آﺑﺎد ﮐﺮد و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و
ﺳﻼﻣﺘ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ آﺗﺸ
را از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
۲۷ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را دوﺑﺎره در
ﻏﻼف ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد۲۸ .وﻗﺘ داود ﭘ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
دﻋﺎی او را در ﺧﺮﻣﻨﺎه اَرﻧﺎنِ ﯾﺒﻮﺳ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎر دﯾﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد۲۹ ،ﭼﻮن در آن اﯾﺎم ،ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ

ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﭙﻪ ای در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ۳۰ ،داود ﺟﺮأت
ﻧﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود ،زﯾﺮا از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻫﻨﮥ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.

۲۲

۱ﭘﺲ داود ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ و

ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ«.

آﻣﺎدﮔ ﺑﺮای آﺑﺎدی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
۲داود ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .از ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ اﻓﺮادی را ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﻨ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد۳ .و ﻫﻢ ﯾ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آﻫﻦ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از آن ﻣﯿ و
ﭼﭙﺮاس ﺑﺮای دروازه ﻫﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ اﻧﺪازه ﺑﺮﻧ ﻣﻮرد
ﺿﺮورت را ﮐﻪ وزن آن از ﺣﺪ زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد۴ .ﻣﺮدم ﺻﻮر و
ﺳﯿﺪون ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎر ﭼﻬﺎر ﺗﺮاش از ﭼﻮب ﺳﺮو ﺑﺮای داود آوردﻧﺪ.
۵داود ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﭘﺴﺮم ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺟﻮان و ﺑ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و
ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آﺑﺎد ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرگ ،ﻣﺠﻠﻞ و زﯾﺒﺎﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻬﺬا از ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن
آﻣﺎدﮔ ﻣﮔﯿﺮم «.ﭘﺲ داود ﭘﯿﺶ از وﻓﺎﺗﺶ ،ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
زﯾﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.
۶

ﺑﻌﺪ داود ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﺎزد ۷و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪم ،ﻣﻦ آرزو
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻢ۸ ،اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن ﺗﻮ ﺧﻮن ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺎدی را رﯾﺨﺘ،
ﺟﻨ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮدی و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﻧﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮاﯾﻢ آﺑﺎد ﮐﻨ.
۹ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺴﺮی ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﻢ .او ﯾ ﺷﺨﺺ ﺻﻠﺤﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

و ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﺑﺴﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻧﺎم او ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻮده در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
از اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۱۰ .او ﻫﻤﺎن ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻨﺎم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .او ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭘﺪر
او ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﮐﻨﻢ۱۱ «.ﭘﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ
ﺧﻮدش از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧ در آﺑﺎدی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮی۱۲ .و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻓﻬﻢ و ﺣﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣ رﺳﺎﻧﺪ از اﺣﺎم و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨ.
۱۳اﮔﺮ آن ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد ﺑﺠﺎ آوری ،آن وﻗﺖ ﮐﺎﻣﺎر و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣ ﺷﻮی .ﭘﺲ
ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش .ﺗﺮس را ﺑﺪﻟﺖ راه ﻣﺪه و ﮐﻤﺪﻟ ﻣﻦ۱۴ .ﻣﻦ ﺑﺎ
زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺗُﻦ ﻃﻼ ،ﺳ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗُﻦ
ﻧﻘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻧ و آﻫﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ام ﮐﻪ وزن ﮐﺮده
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﭼﻮب و ﺳﻨ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨ۱۶-۱۵ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺮاوان،
از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻨﺘﺮاش ،ﻣﻌﻤﺎر و ﻧﺠﺎر و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻨﻌﺘﺮان ﻣﺎﻫﺮ در ﮐﺎر
ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﺑﺮﻧ و آﻫﻦ در دﺳﺘﺮس داری .ﺣﺎﻻ ﺑﺮو و دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر
ﺷﻮ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ«.

رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻤ ﻣﮐﻨﻨﺪ
۱۷داود ﺑﻪ ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۸ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﻃﺮاف ﺗﺎن ﻧﺠﺎت داد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﻠ و
آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ .دﺷﻤﻨﺎن را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺷﺴﺖ داد و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺗﺎﺑ

ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم او ﺷﺪه اﻧﺪ۱۹ .ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻗ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎن و دل
در ﻃﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﻘﺪس او را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻇﺮوف و اﺷﯿﺎی
ﻣﻘﺪس را در ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ آﺑﺎد ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.

۲۳

۱وﻗﺘ داود ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن را

ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

وﻇﺎﯾﻒ ﻻوﯾﺎن
۲داود ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺟﻤ ﻧﻤﻮد ۳و ﺑﻌﺪ
اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن ﺳ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ را ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎم
آن ﻫﺎ ﺳ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد۴ .داود ﻫﺪاﯾﺖ داد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ادارۀ اﻣﻮر ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻌﻬﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺶ ﻫﺰار ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﻗﻀﺎت۵ ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
دروازه ﺑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺳﺮود
ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ.
۶داود ﻻوﯾﺎن را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﺟﺪ ﺷﺎن ،ﯾﻌﻨ ﺟﺮﺷﻮن،
ﻗَﻬﺎت و ﻣﺮاری ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
۷ﺟﺮﺷﻮﻧ ﻫﺎ :اوﻻدۀ ﻻدان و ﺷﻤﻌ۸ .اوﻻدۀ ﻻدان :ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ )ﺳﺮﮐﺮده( ،ﺧﺎﻧﻮادۀ زﯾﺘﺎم و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﻮﺋﯿﻞ ـ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده.
۹اوﻻدۀ ﺷﻤﻌ :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ ،ﺣﺰﯾﺌﯿﻞ و ﻫﺎران ـ ﺳﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده .اﯾﻨﻬﺎ رؤﺳﺎی اوﻻدۀ ﻻدان ﺑﻮدﻧﺪ۱۰ .اوﻻدۀ ﺷﻤﻌ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﯾﺤﺖ ،زﯾﻨﺎ ،ﯾﻌﻮش و ﺑﺮﯾﻌﻪ ـ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده۱۱ .اوﻟ
ﯾﺤﺖ ،دوﻣ زﯾﻨﺎ ،ﺳﻮﻣ ﯾﻌﻮش و ﭼﻬﺎرﻣ ﺑﺮﯾﻌﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﯾﻌﻮش

و ﺑﺮﯾﻌﻪ اوﻻدۀ زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾ ﺧﺎﻧﺪان را
ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دادﻧﺪ.
۱۲ﻗُﻬﺎﺗ ﻫﺎ :اوﻻدۀ ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﻗَﻬﺎت ـ ﻋﻤﺮام ،ﯾﺰﻫﺎر ،ﺣﺒﺮون و
ﻋﺰی ﺋﯿﻞ۱۳ .اوﻻدۀ ﻋﻤﺮام :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳ .ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﺎرون اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ او و اوﻻده اش ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪس ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺟﺮاء
ﮐﻨﻨﺪ ،داﯾﻢ آﻣﺎدۀ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ۱۵-۱۴ .اوﻻدۀ ﻣﻮﺳ) ﻣﺮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ( در ﺟﻤﻠﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺟﺮﺷﻮم و اَﻟﻌﺎزار ﺑﻮدﻧﺪ۱۶ .ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺮﺷﻮم :ﺷﺒﻮﺋﯿﻞ
ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮی را داﺷﺖ۱۷ .ﺧﺎﻧﻮادۀ اَﻟﻌﺎزار :رﺣﺒﯿﺎ ،رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﺑﻮد .اَﻟﻌﺎزار ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ،اﻣﺎ رﺣﺒﯿﺎ دارای ﭘﺴﺮان زﯾﺎد ﺑﻮد.
۱۸ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺰﻫﺎر :ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮی را داﺷﺖ۱۹ .اوﻻدۀ
ﺣﺒﺮون :اوﻟ ﯾﺮﯾﺎ ،دوﻣ اَﻣﺮﯾﺎ ،ﺳﻮﻣ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ و ﭼﻬﺎرﻣ ﯾﻘﻤﻌﺎم
ﺑﻮد۲۰ .ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﺰی ﺋﯿﻞ :اوﻟ ﻣﯿﺎ و دوﻣ ﯾﺸﯿﻪ ﺑﻮد.
۲۱ﻣﺮاری ﻫﺎ :اوﻻدۀ ﻣﺤﻠ و ﻣﻮﺷ .ﭘﺴﺮان ﻣﺤﻠ :اَﻟﻌﺎزار و ﻗَﯿﺲ.
۲۲اَﻟﻌﺎزار ﻣﺮد و ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ دارای ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد و
دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﮐﺎﮐﺎی ﺧﻮد ﻋﺮوﺳ ﮐﺮدﻧﺪ۲۳ .ﭘﺴﺮان ﻣﻮﺷ:
ﻣﺤﻠ ،ﻋﺎدر و ﯾﺮﯾﻤﻮت.
۲۴در اﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻻوﯾﺎن ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ،ﮐﻪ اوﻻدۀ ﻻوی
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻨﻮان رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ۲۵ .زﯾﺮا داود ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺻﻠ و آراﻣﺶ ﻋﻄﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ و او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﻮﻧﺖ ﻣﮐﻨﺪ،

۲۶ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻻوﯾﺎن دﯾﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻟﻮازم آن را از ﯾ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﺮی ﻧﻘﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ۲۷ «.آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر
داود ﭘﯿﺶ از وﻓﺎﺗﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻻوﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﻨﺪ۲۸ .وﻇﯿﻔﮥ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون در اﻣﻮر
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻬﺪاری از ﺣﻮﯾﻠ و اﻃﺎﻗﻬﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎ و ﻟﻮازم ﻣﻘﺪﺳﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه۲۹ ،ﺗﻬﯿﮥ ﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻻی ﻣﯿﺰ و آرد ﺑﺮای ﻫﺪﯾﮥ آردی
و ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ،وزن ﮐﺮدن ﻫﺪاﯾﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭘﺨﺘﻦ ﻧﺎن روﻏﻨ و
ﺑ روﻏﻦ ﺑﻮد۳۰ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺒ و ﺷﺎم
ﺑﺮای ﺳﺮود ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﺳﭙﺎس در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
۳۱در ﻣﺮاﺳﻢ اﺟﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ـ در روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ ،ﻣﺎه ﻧﻮ و ﻋﯿﺪﻫﺎ ـ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ۳۲ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﯿﻤﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎﻫﻨﺎن

۲۴

۱ﮐﺎﻫﻨﺎن ﯾﺎ اوﻻدۀ ﻫﺎرون ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﺟﺪ ﺷﺎن،
۲

ﯾﻌﻨ اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ﻫﻢ ﭘﺴﺮان

ﻫﺎرون ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪی از آﻧﺪو ﺑﺎﻗ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﺷﺪﻧﺪ۳ .داود ﺑﺎ ﺻﺎدوق ﮐﻪ
اوﻻدۀ اَﻟﻌﺎزار ﺑﻮد و اَﺧﯿﻤﻠَ ﮐﻪ اوﻻدۀ اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ در اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
۴اوﻻدۀ اَﻟﻌﺎزار ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺮوه و اوﻻدۀ اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﻫﺸﺖ دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان رﻫﺒﺮ در اوﻻدۀ اَﻟﻌﺎزار زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮد.

۵وﻇﯿﻔﮥ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺤﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺧﺘﻼﻓ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻼوﺗﺎً ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ از ﻫﺮدو دﺳﺘﮥ اَﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۶ .ﺷﻤﻌﯿﻪ ،ﭘﺴﺮ ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ ﮐﻪ ﯾ از اوﻻدۀ
ﻻوی ﺑﻮد ،ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﺗﺐ اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮐﺮد و ﻧﺎﻣﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ
آن ﻫﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او ،ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ ،اَﺧﯿﻤﻠَ ﭘﺴﺮ
اﺑﯿﺎﺗﺎر ،رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ـ ﯾ دﺳﺘﻪ از ﻓﺮﻗﮥ
اَﻟﻌﺎزار و ﯾ دﺳﺘﻪ از ﻓﺮﻗﮥ اﯾﺘﺎﻣﺎر ـ ﻣ ﻧﻮﺷﺖ.
۷ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺣﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ:
ﻗﺮﻋﮥ اول ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﯾﻬﻮﯾﺎرﯾﺐ اﻓﺘﺎد و ﻗﺮﻋﮥ دوم ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﯾﺪَﻋﯿﺎ.
۸ﻗﺮﻋﮥ ﺳﻮم ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﺣﺎرﯾﻢ و ﻗﺮﻋﮥ ﭼﻬﺎرم ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﺳﻌﻮرﯾﻢ.
۹ﻗﺮﻋﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﻣﻠﯿﻪ و ﻗﺮﻋﮥ ﺷﺸﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ.
۱۰ﻗﺮﻋﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﻫﻘﻮس و ﻗﺮﻋﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ اَﺑِﯿﺎ.
۱۱ﻗﺮﻋﮥ ﻧﻬﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﯾﺸﻮع و ﻗﺮﻋﮥ دﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﺷَﻨﯿﺎ۱۲ .ﻗﺮﻋﮥ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ اَﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و ﻗﺮﻋﮥ دوازدﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﯾﺎﻗﯿﻢ.
۱۳ﻗﺮﻋﮥ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﺣﻔﻪ و ﻗﺮﻋﮥ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﯾﺸَﺒﺎب.
۱۴ﻗﺮﻋﮥ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﺑِﻠﺠﻪ و ﻗﺮﻋﮥ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ اﻣﯿﺮ.
۱۵ﻗﺮﻋﮥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﺣﯿﺰﯾﺮ و ﻗﺮﻋﮥ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ
ﻫﻔﺴﯿﺲ۱۶ .ﻗﺮﻋﮥ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﻓَﺘَﺤﯿﺎ و ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ
ﯾﺤﺰﻗﯿﺌﯿﻞ۱۷ .ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و
دوم ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ ﺟﺎﻣﻮل۱۸ .ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺑﻨﺎم دﺳﺘﮥ دِﻻﯾﺎ و
ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﻨﺎم ﻣﻌﺰﯾﺎ۱۹ .ﻫﺮ دﺳﺘﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ذرﯾﻌﮥ ﺟﺪ ﺷﺎن،
ﻫﺎرون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﺟﺮاء ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻘﯿﮥ ﻻوﯾﺎن
۲۰ﺑﻘﯿﮥ اوﻻدۀ ﻻوی اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :از اوﻻدۀ ﻋﻤﺮام :ﺷﻮﺑﺎﺋﯿﻞ؛ از
اوﻻدۀ ﺷﻮﺑﺎﺋﯿﻞ :ﯾﺤﺪﯾﺎ۲۱ .از اوﻻدۀ رﺣﺒﯿﺎ :ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﯾﺸﯿﻪ ،ﭘﺴﺮ
اول۲۲ .از اوﻻدۀ ﯾِﻬﺼﺎر :ﺷﻠﻮﻣﻮت؛ از اوﻻدۀ ﺷﻠﻮﻣﻮت :ﯾﺤﺖ.
۲۳از اوﻻدۀ ﺣﺒﺮون :اوﻟ ﯾﺮﯾﺎ ،دوﻣ اَﻣﺮﯾﺎ ،ﺳﻮﻣ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ و
ﭼﻬﺎرﻣ ﯾﻘﻤﻌﺎم۲۴ .از اوﻻدۀ ﻋﺰی ﺋﯿﻞ :ﻣﯿﺎ؛ از اوﻻدۀ ﻣﯿﺎ:
ﺷﺎﻣﯿﺮ۲۵ .ﺑﺮادر ﻣﯿﺎ ،ﯾﺸﯿﻪ؛ از اوﻻدۀ ﯾﺸﯿﻪ :زﮐﺮﯾﺎ۲۶ .از اوﻻدۀ
ﻣﺮاری :ﻣﺤﻠ و ﻣﻮﺷ .ﭘﺴﺮ ﯾﻌﺰﯾﺎ :ﺑﻨُﻮ؛ ۲۷از اوﻻدۀ ﻣﺮاری :ﭘﺴﺮان
ﯾﻌﺰﯾﺎ :ﺑﻨُﻮ ،ﺷﻮﻫﻢ ،زَﮐﻮر و ﻋﺒﺮی۲۸ .از اوﻻدۀ ﻣﺤﻠ :اَﻟﻌﺎزار )او
ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ(۲۹ .از اوﻻدۀ ﻗَﯿﺲ :از ﺟﻤﻠﮥ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﯾِﺮﺣﻤﺌﯿﻞ.
۳۰از اوﻻدۀ ﻣﻮﺷ :ﻣﺤﻠ ،ﻋﺎدر و ﯾﺮﯾﻤﻮت.
اﯾﻨﻬﺎ ﻻوﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ۳۱و ﻣﺜﻞ اوﻻدۀ ﻫﺎرون آن ﻫﺎ ﻫﻢ
ﺑﺤﻢ ﻗﺮﻋﻪ در ﺣﻀﻮر داود ،ﺻﺎدوق ،اَﺧﯿﻤﻠَ و رؤﺳﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ،ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن

۲۵

۱داود و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﯾ ﻋﺪه از اوﻻدۀ آﺳﺎف،

ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻮای ﭼﻨ و رﺑﺎب و
داﯾﺮه ﻧﺒﻮت ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ:
۲از اوﻻدۀ آﺳﺎف :زَﮐﻮر ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﻧَﺘَﻨﯿﺎ و اَﺷﺮﺋﯿﻠَﻪ .آﺳﺎف ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮت ﻣﮐﺮد و رﻫﺒﺮی ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻌﻬﺪه
داﺷﺖ.

۳ﭘﺴﺮان ﯾﺪوﺗﻮن :ﺟﺪَﻟﯿﺎ ،ﺻﺮی ،اﺷﻌﯿﺎ ،ﺷﻤﻌ ،ﺣﺸَﺒﯿﺎ و ﻣﺘﺘﯿﺎ .اﯾﻦ
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﺪوﺗﻮن ﺑﺎ ﻧﻮای ﭼﻨ ﻧﺒﻮت
ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮود ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.
۴ﭘﺴﺮان ﻫﯿﻤﺎن :ﺑﻘَﯿﺎ ،ﻣﺘَﻨﯿﺎ ،ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ،ﺷﺒﻮﺋﯿﻞ ،ﯾﺮﯾﻤﻮت ،ﺣﻨَﻨﯿﺎ،
ﺣﻨﺎﻧ ،اَﻟﯿﺎﺗَﻪ ،ﺟِﺪَﻟﺘ ،روﻣﻤﺘ ـ ﻋﺰر ،ﯾﺸﺒِﻘﺎﺷﻪ ،ﻣﻠﻮﺗ ،ﻫﻮﺗﯿﺮ و
ﻣﺤﺰﯾﻮت۵ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﻫﯿﻤﺎن ،ﻧﺒ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺮار وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ او اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را داد ﮐﻪ دارای
ﭼﻬﺎرده ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻮد۶ .آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻧﻮاﺧﺘﻦ داﯾﺮه ،ﭼﻨ و رﺑﺎب ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ .آﺳﺎف ،ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن زﯾﺮ ﻧﻈﺎرت ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۷ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﺎن دوﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد
و ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ در ﻓﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮود ﺣﻤﺪ و
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮازﻧﺪ۸ .وﻇﯿﻔﮥ ﻫﺮ ﮐﺪام ،از ﮐﻮﭼ ﺗﺎ ﺑﺰرگ،
ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد ،ﺑﺤﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
۹ﻗﺮﻋﮥ اول ﺑﻨﺎم ﯾﻮﺳﻒ ،از ﺧﺎﻧﻮادۀ آﺳﺎف اﻓﺘﺎد و ﻗﺮﻋﮥ دوم ﺑﻨﺎم
ﺟﺪَﻟﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ﮐﻪ دوازده ﻧﻔﺮ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۱۰ .ﻗﺮﻋﮥ ﺳﻮم
ﺑﻨﺎم زَﮐﻮر و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ۱۱ .ﻗﺮﻋﮥ ﭼﻬﺎرم ﺑﻨﺎم
ﯾﺰری و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ۱۲ .ﻗﺮﻋﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻨﺎم ﻧَﺘَﻨﯿﺎ و
ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ۱۳ .ﻗﺮﻋﮥ ﺷﺸﻢ ﺑﻨﺎم ﺑﻘَﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و
ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ۱۴ .ﻗﺮﻋﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻨﺎم ﯾِﺸَﺮﺋﯿﻠﻪ و ﭘﺴﺮان و
ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ۱۵ .ﻗﺮﻋﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻨﺎم اﺷﻌﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران
او ،دوازده ﻧﻔﺮ۱۶ .ﻗﺮﻋﮥ ﻧﻬﻢ ﺑﻨﺎم ﻣﺘَﻨﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او،
دوازده ﻧﻔﺮ۱۷ .ﻗﺮﻋﮥ دﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﺷﻤﻌ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده
ﻧﻔﺮ۱۸ .ﻗﺮﻋﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﻋﺰرﺋﯿﻞ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده
ﻧﻔﺮ۱۹ .ﻗﺮﻋﮥ دوازدﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﺣﺸَﺒﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده

ﻧﻔﺮ۲۰ .ﻗﺮﻋﮥ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﺷﻮﺑﺎﺋﯿﻞ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده
ﻧﻔﺮ۲۱ .ﻗﺮﻋﮥ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﻣﺘﺘﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ.
۲۲ﻗﺮﻋﮥ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ.
۲۳ﻗﺮﻋﮥ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﺣﻨَﻨﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ.
۲۴ﻗﺮﻋﮥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﯾﺸﺒِﻘﺎﺷﻪ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ.
۲۵ﻗﺮﻋﮥ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﺣﻨﺎﻧ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ.
۲۶ﻗﺮﻋﮥ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻨﺎم ﻣﻠﻮﺗ و ﭘﺴﺮان ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ.
۲۷ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻨﺎم اﯾﻠﯿﺎﺗَﻪ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ.
۲۸ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻢ ﺑﻨﺎم ﻫﻮﺗﯿﺮ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ.
۲۹ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺑﻨﺎم ﺟِﺪَﻟﺘ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او ،دوازده
ﻧﻔﺮ۳۰ .ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺑﻨﺎم ﻣﺤﺰﯾﻮت و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او،
دوازده ﻧﻔﺮ۳۱ .ﻗﺮﻋﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﻨﺎم روﻣﻤﺘ ﻋﺰر و ﭘﺴﺮان و
ﺑﺮادران او ،دوازده ﻧﻔﺮ.

دروازه ﺑﺎﻧﺎن

۲۶

۱از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﻮرح ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ،

اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﻣﺸَﻠﻤﯿﺎ ،ﯾ از اوﻻدۀ آﺳﺎف۳‐۲ .ﭘﺴﺮان ﻣﺸَﻠﻤﯿﺎ :اوﻟ زِﮐَﺮﯾﺎ،
دوﻣ ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ ،ﺳﻮﻣ زَﺑﺪﯾﺎ ،ﭼﻬﺎرﻣ ﯾﺘﻦ ﺋﯿﻞ ،ﭘﻨﺠﻤ ﻋﯿﻼم،
ﺷﺸﻤ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن ،و ﻫﻔﺘﻤ اﻟﯿﻬﻮ ﻋﯿﻨﺎی ﺑﻮد.

۴-۵ﭘﺴﺮان ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم :اوﻟ ﺷﻤﻌﯿﻪ ،دوﻣ ﯾﻬﻮزاﺑﺎد ،ﺳﻮﻣ ﯾﻮآخ،
ﭼﻬﺎرﻣ ﺳﺎﮐﺎر ،ﭘﻨﺠﻤ ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ ،ﺷﺸﻤ ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ ،ﻫﻔﺘﻤ اﯾﺴﺴﺎر
و ﻫﺸﺘﻤ ﻓَﻌﻠﺘﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺎ ﻋﻄﺎی ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد
ﺑﺮﮐﺖ داد۷-۶ .ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﯿﻪ :آن ﻫﺎ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد و

ﻫﻤ ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع و ﺟﻨﺠﻮ و ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﺘﻨ ،رﻓﺎﺋﯿﻞ،
ﻋﻮﺑﯿﺪ ،اَﻟﺰاﺑﺎد ،اﻟﯿﻬﻮ و ﺳﻤﯿﺎ .اﻟﯿﻬﻮ و ﺳﻤﯿﺎ ﺷﻬﺮت و ﻟﯿﺎﻗﺖ
زﯾﺎدﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ۸ .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ اوﻻدۀ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ و
ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﺎردان و ﻻﯾﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن
ﺑﻪ ﺷﺼﺖ و دو ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ۹ .ﻣﺸَﻠﻤﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان ﻻﯾﻖ از
ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﺧﻮد داﺷﺖ.
۱۰ﺣﻮﺳﻪ ﮐﻪ از اوﻻدۀ ﻣﺮاری ﺑﻮد ﭘﺴﺮاﻧ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺮی رﺋﯿﺲ
ﺷﺎن ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ او ﭘﺴﺮ اوﻟ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺪرش او را ﺑﺤﯿﺚ رﺋﯿﺲ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد۱۱ .دوﻣ ﺣﻠﻘﯿﺎ ،ﺳﻮﻣ ﻃَﺒﻠﯿﺎ ،ﭼﻬﺎرﻣ زﮐﺮﯾﺎ ـ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﺣﻮﺳﻪ ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
۱۲ﻓﺮﻗﮥ دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﺑﻨﺎم رﻫﺒﺮان ﺷﺎن ﯾﺎد ﻣ ﺷﺪﻧﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ای ﻣﺜﻞ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ۱۳ .ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﻮﭼ و ﭼﻪ
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۱۴ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
دروازۀ ﺷﺮﻗ ﺑﺪوش ﺷﻠﻤﯿﺎ و دﺳﺘﮥ او اﻓﺘﺎد .ﻗﺮﻋﮥ دوم ﺑﻨﺎم ﭘﺴﺮش،
زﮐﺮﯾﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .زﮐﺮﯾﺎ ﯾ ﻣﺸﺎور ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و داﻧﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﻬﺒﺎﻧ دروازۀ ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻪ ﺣﻢ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ۱۵ .ﻋﻮﺑﯿﺪ
ادوم و دﺳﺘﻪ اش ﻣﺴﺌﻮل دروازۀ ﺟﻨﻮﺑ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺴﺮان ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم
در ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ۱۶ .ﻗﺮﻋﮥ دروازۀ ﻏﺮﺑ و دروازۀ
ﺷَﻠََﺖ ،در ﺟﺎده ای ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻ ﻣ رﻓﺖ ،ﺑﻨﺎم ﺷﻔﯿﻢ و ﺣﻮﺳﻪ
اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .وﻇﯿﻔﮥ دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﺷﺪ۱۷ .در ﺳﻤﺖ
ﺷﺮق ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ،ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎل ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ،ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ و
دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻫﺮ روزه در ﻫﺮ دو ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﻬﺮه ﻣ دادﻧﺪ ۱۸و در
ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﺟﺎدۀ ﺑﺎﻻﺋ و دو ﻧﻔﺮ از ﺧﻮد ﺣﻮﯾﻠ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۹ .اﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﮥ دروازه ﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اوﻻدۀ
ﻗﻮرح و ﻣﺮاری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺧﺰاﻧﻪ دار و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
۲۰ﯾﻨﻔﺮ دﯾﺮ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻻوی ،اﺧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ اﻣﻮر ﺧﺰاﻧﮥ
ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﮥ اﺷﯿﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ۲۱ .ﻻدان ،ﯾ از ﭘﺴﺮان ﺟﺮﺷﻮن ،ﺟﺪ ﭼﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺸﻤﻮل ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺴﺮش ،ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،ﺑﻮد۲۲ .ﭘﺴﺮان ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ:
زﯾﺘﺎم و ﺑﺮادرش ،ﯾﻮﺋﯿﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﺰاﻧﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۴‐۲۳ﺷﺒﻮﺋﯿﻞ ﯾ از اوﻻدۀ ﺟﺮﺷﻮم ،ﭘﺴﺮ ﻣﻮﺳ ،رﺋﯿﺲ و آﻣﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻣﯿﺎن ،ﯾﺰﻫﺎرﯾﺎن ،ﺣﺒﺮوﻧ ﻫﺎ و ﻋﺰی ﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻮد.
۲۵از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادۀ اَﻟﻌﺎزار ﺑﻮدﻧﺪ :ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺧﺎﻧﻮادۀ
اَﻟﻌﺎزار ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد :رﺣﺒﯿﺎ ،ﯾﺸﯿﻪ ،ﯾﻮرام ،زِﮐﺮی و ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ.
۲۶ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺷﯿﺎﺋ را
ﮐﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﺧﺬ ﻫﺪاﯾﺎﺋ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺮان ﺧﺎﻧﻮاده،
رﻫﺒﺮان ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ وﻗﻒ ﺧﺪا ﻣ ﺷﺪﻧﺪ۲۷ .زﯾﺮا اﯾﻦ
اﺷﺨﺎص ﻫﻤﻪ ﻏﻨﺎﯾﻤ را ﮐﻪ در ﺟﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻣﻮر ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آن ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ۲۸ .ﺑﺮﻋﻼوه،
ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ و ﺑﺮادراﻧﺶ از ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎﺋ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒ ،ﺷﺎﺋﻮل ﭘﺎدﺷﺎه
ﭘﺴﺮ ﻗَﯿﺲ ،آﺑﻨﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮ و ﯾﻮآب ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﻗﻀﺎت
۲۹از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺰﻫﺎر ﮐَﻨَﻨﯿﺎ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ اﻣﻮر اداری ،ﻋﺪﻟ و ﻗﻀﺎﺋ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺪوش داﺷﺘﻨﺪ۳۰ .ﺣﺸَﺒﯿﺎی ﺣﺒﺮوﻧ و ﯾﻬﺰار و
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﮥ او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﮐﺎردان و ﻻﯾﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﻮر
ﻣﺬﻫﺒ و دوﻟﺘ را در ﻏﺮب درﯾﺎی اُردن اداره ﻣﮐﺮدﻧﺪ۳۲‐۳۱ .از

ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺣﺒﺮوﻧ ﻫﺎ ،ﯾﺮﯾﺎ ﺑﺮ دوﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ از اﺷﺨﺎص
ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺣﺒﺮوﻧ ﻫﺎ رﯾﺎﺳﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ادارۀ اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒ
و دوﻟﺘ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻻﯾﻖ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﺴﺒ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﺎن در
ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﭘﺎدﺷﺎه از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﯾﻌﺰﯾﺮ ﺟِﻠﻌﺎد اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻠ و ﻧﻈﺎﻣ

۲۷

۱ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ دوازده ﻓﺮﻗﻪ ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ از رؤﺳﺎی

ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺸﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
ﻧﻈﺎﻣ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻠ ،ﭘﺎدﺷﺎه را در اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮﻗﮥ ﺳﭙﺎه ﮐﻪ ﻣﺘﺸﻞ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﺳﺎﻟ ﯾ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﺪ .اﯾﻨﺴﺖ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﯾﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎن:
۲ﻣﺎه اول :ﯾﺸُﺒﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ زَﺑﺪی ﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ اول ﺑﻮد .او ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را اداره ﻣﮐﺮد۳ .او از اوﻻدۀ ﻓﺎرص ﺑﻮد.
۴ﻣﺎه دوم :دودای اَﺧُﻮﺧ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ دوم ﺑﻮد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ و ﻣﻘﻠﻮت رﺋﯿﺲ اداری او
ﺑﻮد.
۵ﻣﺎه ﺳﻮم :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ ﺳﻮم ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮد .ﻓﺮﻗﮥ او
۶

ﻫﻢ ﻣﺘﺸﻞ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮ
ﺳ ﻧﻔﺮ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه داود ﺑﻮد و ادارۀ ﻓﺮﻗﮥ او را ﭘﺴﺮش،
ﻋﻤﯿﺰاﺑﺎد ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ.

۷ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ ﭼﻬﺎرم ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،ﺑﺮادر ﯾﻮآب ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ ﭘﺴﺮش ،زَﺑﺪﯾﺎ ﺑﺠﺎی او اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .او ادارۀ ﯾ ﻓﺮﻗﮥ
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را ﺑﺪوش داﺷﺖ.
۸ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺷَﻤﻬﻮتِ ﯾِﺰرﺣﯿﺎی ﺑﻮد و ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺗﺨﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ.
۹ﻣﺎه ﺷﺸﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ ﺷﺸﻢ ﻋﯿﺮا ،ﭘﺴﺮ ﻋﻘﯿِﺶ ﺗَﻘﻮﻋ ﺑﻮد و
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ.
۱۰ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ ﻫﻔﺘﻢ ﺣﺎﻟَﺰ ﻓﻠﻮﻧ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد و
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ.
۱۱ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺒﺎی ﺣﻮﺷﺎﺗ ،از ﺧﺎﻧﻮادۀ
زِرﺣﯿﺎن ﺑﻮد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ.
۱۲ﻣﺎه ﻧﻬﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ ﻧﻬﻢ اﺑ ﻋﺰرِ ﻋﻨﺎﺗﻮﺗ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮد
و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ.
۱۳ﻣﺎه دﻫﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ دﻫﻢ ﻣﻬﺮای ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ از ﺧﺎﻧﻮادۀ زِرﺣﯿﺎن
ﺑﻮد و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺖ.
۱۴

ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻨﺎﯾﺎی ﻓﺮﻋﺎﺗﻮﻧ ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ

اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد و ﯾ دﺳﺘﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را اداره ﻣﮐﺮد.
۱۵ﻣﺎه دوازدﻫﻢ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻗﮥ دوازدﻫﻢ ﺧَﻠﺪای ﻧﻄﻮﻓﺎﺗ ،از ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﺑﻮد و ﯾ ﻓﺮﻗﮥ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺧﻮد
داﺷﺖ.

رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ
۱۶رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ :رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ،اَﻟﻌﺎزار،
ﭘﺴﺮ زِﮐﺮی ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷَﻤﻌﻮن ،ﺷﻔَﻄﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
۱۷رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ،ﻋﺸَﺒﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻗﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﻫﺎرون ،ﺻﺎدوق ﺑﻮد۱۸ .رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ،اﻟﯿﻬﻮ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ
اﯾﺴﺴﺎر ،ﻋﻤﺮی ،ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺎﺋﯿﻞ ﺑﻮد۱۹ .رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن،
ﯾِﺸﻤﻌﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧَﻔﺘﺎﻟ ،ﯾﺮﯾﻤﻮت ،ﭘﺴﺮ
ﻋﺰری ﺋﯿﻞ ﺑﻮد۲۰ .رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻫﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺰرﯾﺎ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ
ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ،ﯾﻮﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻓَﺪاﯾﺎ ﺑﻮد۲۱ .رﺋﯿﺲ ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ دﯾﺮ
ﻣﻨَﺴ ،در ﺟِﻠﻌﺎد ،ﯾﺪُو ﭘﺴﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ،
ﯾﻌﺴ ﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ آﺑﻨﯿﺮ ﺑﻮد۲۲ .رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ،ﻋﺰرﺋﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﯾِﺮوﺣﻢ
ﺑﻮد .اﺷﺨﺎص ﻧﺎﻣﺒﺮده رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
۲۳داود ﻫﻨﺎم ﺳﺮﺷﻤﺎری ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از آﻧﺮا ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﻮس اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣ ﺳﺎزد۲۴ .ﯾﻮآب ،ﭘﺴﺮ زِروﯾﻪ
ﺳﺮﺷﻤﺎری را ﺷﺮوع ﮐﺮد ،اﻣﺎ آﻧﺮا ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺗﻌﺪاد
ﻧﻬﺎﯾ ﻧﻔﻮس ﮐﺸﻮر ،در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ.

ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ داراﺋ ﭘﺎدﺷﺎه
۲۵ﻋﺰﻣﻮت ،ﭘﺴﺮ ﻋﺪﯾﺌﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﺧﺰاﻧﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﻫ ﺑﻮد
و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺎ ادارۀ اﻣﻮر ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺰارع زراﻋﺘ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،دﻫﺎت و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ را ﺑﺪوش داﺷﺖ۲۶ .ﻋﺰرِی ،ﭘﺴﺮ ﮐَﻠُﻮب
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﻪ ای را ﮐﻪ در ﻣﺰارع وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺎرت ﻣﮐﺮد.

۲۷ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻧﻮر ﺷﻤﻌ راﻣﺎﺗ و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﮔﺪاﻣﻬﺎی ﺷﺮاب ،زَﺑﺪی ﺷﻔﻤﺎﺗ ﺑﻮد۲۸ .ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ﺟِﺪﯾﺮی ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺎﻏﻬﺎی زﯾﺘﻮن و درﺧﺘﺎنِ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻮه ﺑﻮد و ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ذﺧﯿﺮه
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﯾﻮآش ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ۲۹ .از رﻣﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در
ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی ﺷﺎرون ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻄﺮای ﺷﺎروﻧ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﮐﺮد و ﻧﺎﻇﺮ
رﻣﻪ ﻫﺎی وادﯾﻬﺎ ﺷﺎﻓﺎط ،ﭘﺴﺮ ﻋﺪﻻﺋ ﺑﻮد۳۰ .ﻋﻮﺑﯿﻞ اﺳﻤﻌﯿﻠ ﺑﺮ ﮐﺎر
ﻧﻬﺪاری ﺷﺘﺮﻫﺎ و ﯾﺤﺪﯾﺎی ﻣﯿﺮوﻧﻮﺗ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻧﻬﺪاری اﻻغ ﻫﺎ
ﻧﻈﺎرت ﻣﮐﺮدﻧﺪ۳۱ .ﯾﺎزﯾﺰ ﻫﺎﺟﺮی ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺪاری ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮان داراﺋ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.
۳۲ﮐﺎﮐﺎی داود ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮐﻪ ﯾ ﺷﺨﺺ داﻧﺎ و ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮد ،ﺑﺤﯿﺚ
ﻣﺸﺎور اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮐﺮد .او و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ،ﭘﺴﺮ ﺣﻤﻮﻧ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ۳۳ .اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﻧﺪﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد و ﺣﻮﺷﺎی ارﮐ
دوﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد۳۴ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎﯾﺎ و
اﺑﯿﺎﺗﺎر ﻧﺪﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﻮآب ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣ ﺳﭙﺎه ﺷﺎه ﺑﻮد.

ﻧﻘﺸﮥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه

۲۸

۱داود ﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ را از ﻗﺒﯿﻞ رؤﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ،رؤﺳﺎی

دوازده ﻓﺮﻗﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ ،ﻧﺎﻇﺮان داراﺋ و رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺷﺎه و
ﭘﺴﺮان ﺷﺎه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺑﺎر ،ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع و
ﺟﻨﺎوران اردو در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤ ﮐﺮد.
۲ﭘﺲ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﭙﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادراﻧﻢ و ای ﻗﻮم
ﻣﻦ! ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﻣﻦ آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎی اﻧﺪازی ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدم۳ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﻋﺒﺎدﺗﺎﻫ ﺑﺮای ﻣﻦ آﺑﺎد ﮐﻨ ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﯾ ﻣﺮد ﺟﻨﺠﻮ ﻫﺴﺘ و
ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ای «.ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرم ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ۴ .او ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا را
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮاﺋ از آن ﺑﻮﺟﻮد آورد ،و از ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرم را و از ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرم ﻣﺮا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺴﺮان زﯾﺎدی ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ و او از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠﻮس ﮐﻨﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭘﺴﺮت ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﻣ ﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﺧﻮدم
او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ﮐﻪ او ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﭘﺪر او ﺑﺎﺷﻢ۷ .اﮔﺮ اﺣﺎم و
ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺠﺎ آورد ،ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﺳﺎزم۸ «.ﭘﺲ ﺣﺎﻻ در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪای ﻣﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮب ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای اوﻻدۀ ﺗﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﻣﯿﺮاث اﺑﺪی ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
۹و ﺗﻮ ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺧﺪای ﭘﺪرت را ﺑﺸﻨﺎس و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل
و ﺑﺎ اﺧﻼص ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪﮔ او را ﺑﻦ ،زﯾﺮا او ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺎﻟ دﻟﻬﺎ
اﺳﺖ و از ﺗﻤﺎم اﺳﺮار ﻗﻠﺒ و اﻓﺎر ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ .اﮔﺮ در
ﻃﻠﺐ او ﺑﺎﺷ ،او را ﻣ ﯾﺎﺑ .اﮔﺮ او را ﺗﺮک ﮐﻨ ،او ﻫﻢ ﺗﺮا ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮد ﻣﮐﻨﺪ۱۰ .ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎش ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس او
را آﺑﺎد ﮐﻨ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺟﺮأت ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺎده و دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮ«.
۱۱ﺑﻌﺪ داود ﻧﻘﺸﮥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ،
ﻣﻨﺰل ﻓﻮﻗﺎﻧ ،اﻃﺎق ﻫﺎی داﺧﻠ ،ﻣﻘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺮای ﺗﺨﺖ

رﺣﻤﺖ ،ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن داد۱۲ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﻘﺸﮥ
ﺣﻮﯾﻠ ﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ اﻃﺎﻗﻬﺎی دورادور آن،
ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺷﯿﺎی وﻗﻒ ﺷﺪه را ﺑﺮاﯾﺶ داد۱۳ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ
داود ﻫﺪاﯾﺎت دﯾﺮی راﺟ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه و ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻇﺮوف
ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن داد۱۵-۱۴ ،ﺗﺎ او ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار و وزن ﻧﻘﺮه
و ﻃﻼﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎدﺗﺎه از ﻗﺒﯿﻞ
ﭼﺮاﻏﺪان ﻫﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎی آن ﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣ رﻓﺖ ،ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻃﺮﯾﻘﻪ ای اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ۱۶ .وزن ﻃﻼی ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﺷﺪ و وزن ﻧﻘﺮۀ ﻣﯿﺰ ﻧﻘﺮه ای۱۷ ،اﻧﺪازه و وزن ﻃﻼی
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻘﺮه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺟﺎم ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺋ و وزن ﻫﺮ ﮐﺪام۱۸ .ﻃﻼی ﺻﺎف ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ و وزن آن را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮥ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺎﻟﺪار
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎز ﺑﺮ روی ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد۱۹ .داود ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﻪ را ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ام«.
۲۰ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش و دﺳﺖ
ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮ .ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺗﻤﺎم ﺷﻮﻧﺪ۲۱ .ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ در
اﻣﻮر ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده اﻧﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮد زﺣﻤﺘﺶ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻮ در ﻫﺮ اﻣﺮی ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه

۲۹

۱داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺟﻮان و ﺑ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎری ﮐﻪ
در ﭘﯿﺸﺮو دارد ،ﯾ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
و ﭘﺮﺳﺘﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﺼﺮی ﺑﺮای رﻫﺎﯾﺶ ﯾ
اﻧﺴﺎن۲ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﺧﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺿﺮورﯾﺎت
ﻋﺒﺎدﺗﺎه را از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻼ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺷﯿﺎی ﻃﻼﺋ ،ﻧﻘﺮه ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻻت ﻧﻘﺮه ﺋ ،ﺑﺮﻧ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﻮازم ﺑﺮﻧﺠ ،آﻫﻦ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻣﺎن آﻫﻨ و ﭼﻮب ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار
زﯾﺎدی از ﺳﻨﻬﺎی رﻧﺎرﻧ ﻋﻘﯿﻖ ،ﺳﻨﻬﺎی زﯾﻨﺘ ،ﺟﻮاﻫﺮات ﻫﺮ
رﻧ ،ﺳﻨ ﻣﺮﻣﺮ و ﻏﯿﺮه را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ام۳ .ﺑﺮﻋﻼوه ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﮥ
ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ دارم ،از داراﺋ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ
۴

ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺪ ﺗُﻦ ﻃﻼی اوﻓﯿﺮ و دوﺻﺪ و
ﭼﻬﻞ ﺗُﻦ ﻧﻘﺮۀ ﺻﺎف ﺑﺮای ورق ﺷﺎﻧ دﯾﻮارﻫﺎی ﻋﺒﺎدﺗﺎه ،ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﺪاء ﻣﮐﻨﻢ۵ .ﺻﻨﻌﺘﺮان ﻣﺎﻫﺮ از اﯾﻦ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺷﯿﺎی ﻧﻘﺮه ای و ﻃﻼﺋ ﮐﺎر ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺴ دﯾﺮ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﮥ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ؟«
۶-۷آﻧﺎه رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،رﻫﺒﺮان ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ و
ﻧﺎﻇﺮان داراﯾ ﭘﺎدﺷﺎه داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻣﯿﻞ دل ﯾﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد ﺗُﻦ
ﻃﻼ ،ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﺗُﻦ ﻧﻘﺮه ،ﺷﺸﺼﺪ و ده ﺗُﻦ ﺑﺮﻧ ،ﺳﻪ ﻫﺰار و
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺗُﻦ آﻫﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ.
۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺟﻮاﻫﺮات داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه آورد و ﺑﻪ
ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ﺟﺮﺷﻮﻧ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد۹ .و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺘ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و داود ﻫﻢ از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑ اﻧﺪازه ﺧﻮش ﺑﻮد.

دﻋﺎی داود
۱۰داود در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪرﮔﺎه او
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﺎ ﮐﺮد» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﻢ .ای ﺧﺪای
ﺟﺪ ﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ۱۱ﻋﻈﻤﺖ ،ﻗﺪرت ،ﺟﻼل و ﺷﻮه
از ﺗﻮ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ ﺳﺮان ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻫﺴﺘ۱۲ .دوﻟﺖ و ﺟﻼل از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﻣ آﯾﺪ ،و
ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘ .اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻼل و ﻧﯿﺮو ﻣ ﺑﺨﺸ۱۳ .ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺪرﺑﺎر ﺗﻮ
ﻋﺮض ﺷﺮاﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻨﺎم ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎرت ﺳﭙﺎس
ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ.
۱۴ﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘ آوردن ﻫﺪاﯾﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣ دﻫﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دارﯾﻢ از ﺗﻮ دارﯾﻢ ،و از ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ۱۵ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﻪ و
زودﮔﺬر ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﺎم زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
دوام و ﺛﺒﺎت ﻧﺪارد۱۶ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ! ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮاد و
ﻣﺼﺎﻟ ﻓﺮاوان را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﻣﻘﺪس ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺎ
ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻧﺪ.

۱۷

ای ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ

ﻣﺮدم را ﻣ آزﻣﺎﺋ ﺗﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ آن ﻫﺎ را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨ ،زﯾﺮا ﺗﻮ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿ را دوﺳﺖ ﻣ داری و ﻣﻦ از ﺻﻤﯿﻢ دل و ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﭘﺎک
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﮐﻨﻢ ،و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻣﯿﻞ دل و ﺧﻮﺷ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺤﻀﻮرت ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ۱۸ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق را ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﻟﻬﺎی ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ات ﻗﻮی ﻧﻬﺪار و ﺑﻪ

آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻮاره وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ۱۹ .ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ،ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻣﺪد ﮐﻦ ﮐﻪ از ﺟﺎن و دل ﺑﻮﺷﺪ ﺗﺎ اواﻣﺮ ،اﺣﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﺮا
ﺑﺠﺎآورد و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰش را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ام ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ«.
۲۰ﺑﻌﺪ داود ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﯿﺪ «.و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺳﭙﺎس ﮔﻔﺘﻨﺪ ،رو
ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ و او را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۲۱روز دﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻬﺰار ﮔﺎو ،ﯾﻬﺰار ﻗﻮچ و ﯾﻬﺰار ﺑﺮه
ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی دﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۲ﺑﻌﺪ ﻫﻤ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﻓﺮاوان در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮردﻧﺪ و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﺎه ﻣﺮدم ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮ داود را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﺤﯿﺚ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺻﺎدوق را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺴ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲۳ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺎی
ﭘﺪر ﺧﻮد ،داود ﻧﺸﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار او ﺷﺪﻧﺪ۲۴ .ﺗﻤﺎم رﻫﺒﺮان ﻗﻮم ،ﺟﻨﺎوران و
ﺷﻬﺰادﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻗﻮل وﻓﺎداری دادﻧﺪ۲۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را در
ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﺰرگ و ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﭼﻨﺎن ﺟﻼل و
ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﭘﯿﺶ از او در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد.

وﻓﺎت داود
۲۶-۲۷داود ،ﭘﺴﺮ ﯾِﺴ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در ﺣﺒﺮون و ﺳ و ﺳﻪ ﺳﺎل در
اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد۲۸ .ﺳﭙﺲ در ﺳﻦ ﭘﯿﺮی ،ﺑﻌﺪ از ﯾ ﺣﯿﺎت
ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺰت ،ﺛﺮوت و ﺣﺸﻤﺖ ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ۳۰‐۲۹ .ﮐﺎررواﺋ ﻫﺎی داود ﺑﺎ وﻗﺎﯾ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ
او و ﻣﻤﺎﻟ اﻃﺮاﻓﺶ ،از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﻧﺒ ،ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒ و ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾ ﺟﺎد ﻧﺒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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