ﮐﺘﺎب داوران
ﻓﺼﻞ اول

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
ﻣ ﺟﻨﻨﺪ

۱

۱ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻮﺷ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮرت

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺪام ﻗﺒﯿﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺟﻨ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮود؟«
۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎﯾﺪ اول ﺑﺮود و ﻣﻦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﻢ۳ «.ﭘﺲ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺷَﻤﻌﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺷﻤﺎ ﻣ آﺋﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻖ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ«.
ﭘﺲ ﺳﭙﺎه ﺷَﻤﻌﻮن ﺑﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﯾﻬﻮدا ﯾﺠﺎ ﺷﺪه ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ۶-۴ .و ﺑﻪ
ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزِﯾﺎن را ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ده
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از دﺷﻤﻨﺎن را در ﺑﺎزِق ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ادوﻧ ﺑﺎزِق ﻓﺮار
ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﺰودی او را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺴﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎی
او را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ۷ .ادوﻧ ﺑﺎزِق ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺴﺖ دﺳﺖ و
ﭘﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮﯾﺪم .و آن ﻫﺎ ﺧُﺮده ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺧﻮان ﻣﺮا
ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﺰای ﻋﻤﻠﻢ رﺳﺎﻧﺪ «.ﺑﻌﺪ او را ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ آوردﻧﺪ و او در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺮد.

ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا اورﺷﻠﯿﻢ و ﺣﺒﺮون را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ
۸ﻋﺴﺎﮐﺮ ﯾﻬﻮدا ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن را ﺑﺎ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ .و ﺷﻬﺮ را آﺗﺶ زدﻧﺪ۹ .ﺳﭙﺲ ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺟﻨ

ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،در ﺟﻨﻮب و در وادی زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ،
رﻓﺘﻨﺪ۱۰ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺣﺒﺮون ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻗﺮﯾﮥ اَرﺑ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣ ﺷﺪ ،ﺟﻨ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﯿﺸﺎی ،اﺧﯿﻤﺎن و ﺗَﻠﻤ را ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ.

ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﺷﻬﺮ دﺑﯿﺮ را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﻮﺷ(۱۹ ‐ ۱۳ :۱۵ 

۱۱از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﺑﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ) .ﻧﺎم دﺑﯿﺮ ﭘﯿﺶ از آن ﻗﺮﯾﮥ ﺳﻔﯿﺮ
ﺑﻮد۱۲ (.ﮐﺎﻟﯿﺐ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﻗﺮﯾﮥ ﺳﻔﯿﺮ را ﻓﺘ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ
ﺧﻮد ،ﻋﺴﻪ را ﺑﻪ او ﻣ دﻫﻢ۱۳ «.و ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻗﻨﺎز ،ﺑﺮادر
ﮐﻮﭼ ﮐﺎﻟﯿﺐ آن ﺷﻬﺮ را ﻓﺘ ﮐﺮد و ﮐﺎﻟﯿﺐ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ او
داد۱۴ .وﻗﺘ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪ ،ﻋﺴﻪ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭘﺪرش،
ﮐﺎﻟﯿﺐ ﯾ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﻋﺴﻪ از اﻻغ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و
ﮐﺎﻟﯿﺐ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ؟« ۱۵ﻋﺴﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ
ﯾ ﺗﺤﻔﻪ ﺑﺪه .ﭼﻮن ﻣﺮا در ﺟﻨﻮب زﻣﯿﻦ دادی ،ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﭼﺸﻤﮥ
آب ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪه «.و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ را ﺑﻪ او داد.

ﭘﯿﺮزوی ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
۱۶اوﻻدۀ ﻗَﯿﻨ ،از ﻧﺴﻞ ﺧُﺴﺮ ﻣﻮﺳ ،ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا از ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻋﺮاد اﺳﺖ ،رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ
ﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .ﺑﻌﺪ ﺳﭙﺎه ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺷَﻤﻌﻮن ﺑﻪ ﺟﻨ
ﮐﻨﻌﺎﻧ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺻﻔَﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ .و آن ﺷﻬﺮ را
ﺑﻠ وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺎ )ﯾﻌﻨ وﯾﺮان( ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ۱۸ .ﻋﺴﺎﮐﺮ ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺰه ،اَﺷﻘَﻠُﻮن ،ﻋﻘﺮون و دﻫﺎت
اﻃﺮاف آن ﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ۱۹ .و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﺼﺮف ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﺮد .اﻣﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن وادی را ﺑﯿﺮون

ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ آﻫﻨ داﺷﺘﻨﺪ۲۰ .ﺷﻬﺮ ﺣﺒﺮون را،
ﻗﺮار ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻮﺳ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ دادﻧﺪ و ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻨﺎق را از آﻧﺠﺎ
ﺑﯿﺮون راﻧﺪﻧﺪ۲۱ .اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اورﺷﻠﯿﻢ را ﺧﺎرج
ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺼﺮف ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ
۲۲ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻮد۲۳ .آن ﻫﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﺑﻨﺎم ﻟﻮز ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ۲۴ .ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺮدی را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد .آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ راه ورود
ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺑ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﯿﻢ۲۵ «.آن ﻣﺮد
راه را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد .آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
آن ﻣﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ۲۶ .ﺑﻌﺪ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯿﺎن
رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮی را آﺑﺎد ﮐﺮد و آﻧﺮا ﻟﻮز ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد.

ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ
۲۷ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖ ﺷﺎن ،ﺗَﻌﻨَ ،ﻣﺠِﺪو ،دور ،ﯾِﺒﻠﻌﺎم
و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۲۸ .و ﭼﻮن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را وادار
ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
۲۹ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ ﻫﻢ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺟﺎزِر را ﺑﯿﺮون ﻧﺮاﻧﺪﻧﺪ و
آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

۳۰ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ زﺑﻮﻟﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻄﺮون و ﻧَﻬﻠﻮل را ﺧﺎرج
ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان
اﺟﺒﺎری ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
۳۱‐۳۲ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻮ ،ﺳﯿﺪون،
اَﺣﻠَﺐ ،اَﮐﺰِﯾﺐ ،ﺣﻠﺒﻪ ،ﻋﻔﯿﻖ و رِﺣﻮب را ﺑﯿﺮون ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻣﺮدم اَﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪۀ آﻧﺠﺎ ﯾﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۳۳ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ و ﺑﯿﺘﻌﻨﺎت
را ﺑﯿﺮون ﻧﺮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن آن دو ﺷﻬﺮ ﯾﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ،
وﻟ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن دو ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
۳۴اﻣﺎ اﻣﻮرﯾﺎن ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ دان را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن راﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ
اﺟﺎزه ﻧﻤ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وادی ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ۳۵ .وﻗﺘﯿﻪ اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻪ اَﯾﻠﻮن،
ﺷﻌﻠﺒﯿﻢ و ﮐﻮه ﺣﺎرس ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪ و
آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ .و اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﺟﺒﺎری آن ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
۳۶ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻮرﯾﺎن از درۀ ﻋﻘﺮﺑﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻟ و ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از آن ﻣ رﺳﯿﺪ.

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۲

۱ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﻪ ﺑﻮﮐﯿﻢ رﻓﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آوردم،
ﭼﻮﻧﻪ وﻋﺪۀ ﻣﺎﻟﯿﺖ آﻧﺮا ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن داده ﺑﻮدم .و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ:
۲

»ﻣﻦ ﻫﯿﭽﯿ از ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ام ﻧﻤ ﺷﻨﻢ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن
را وﯾﺮان ﮐﻨﯿﺪ «.اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ .ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را

ﮐﺮدﯾﺪ؟ ۳ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ آن ﻣﺮدم را از ﺳﺮ راه ﺗﺎن دور ﻧﻤﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ
آن ﻫﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن و ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن دام ﮔﻨﺎه ﺑﺮای ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
۴وﻗﺘ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ۵ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﻧﺠﺎ را ﺑﻮﮐﯿﻢ )ﯾﻌﻨ
آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .و ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ.

وﻓﺎت ﯾﻮﺷ
۶ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ۷ .و
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﮐﻪ ﯾﻮﺷ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از او ﻫﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن
ﺷﺎن ﺣﯿﺎت داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺪﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎن اﻧﺠﺎم داد ،دﯾﺪﻧﺪ۸ .ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن،
ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﯾﺼﺪ و ده ﺳﺎﻟ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ۹ .و او
را در زﻣﯿﻦ ﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮدش در ﺗﻤﻨَﻪ ﺣﺎرس ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ،
در ﺷﻤﺎل ﮐﻮه ﺟﺎﻋﺶ ﺑﻮد ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ۱۰ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ آن ﻧﺴﻞ از
دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻧﺴﻞ دﯾﺮی ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺪا
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی او را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻧﺠﺎم داد ،دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻟﻐﺰش اﺳﺮاﺋﯿﻞ از راه ﺧﺪا
۱۱و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد و
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻌﻞ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۱۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد را
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ
ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدﻣ را ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾ ﺷﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﭘﯿﺮوی و

ﺳﺠﺪه ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ۱۳ .از
ﺧﺪاوﻧﺪ رویﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻌﻞ و ﻋﺸﺘﺎروت را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ۱۴ .ﻟﻬﺬا ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﻫﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎراﺟﺮان ﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﻏﺎرت ﺷﻮﻧﺪ .و اﺳﯿﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﻃﺮاف
ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ۱۵ .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮای ﺟﻨ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﺎن ﺑﺎﻻ
ﺷﺪه ﻣﺎﻧ ﭘﯿﺮوزی آن ﻫﺎ ﻣﮔﺮدﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺧﻄﺎر داده ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﻨﺪ.
۱۶اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎل رﻧﺠﺒﺎر آن ﻫﺎ را دﯾﺪ ،داوران را
ﺑﺮای ﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ از دﺳﺖ ﺗﺎراﺟﺮان ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻏﺎرت
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ۱۷ .اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ،آن ﻫﺎ از داوران
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮو ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺳﺠﺪه
ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﺰودی آن
راﻫ را ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺮک ﮐﺮده ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺪران
ﺷﺎن از ﻫﻤﻪ اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟ آن ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺪران
ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ۱۸ .و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داوری را ﺑﺮای آن ﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﺮد ،ﻫﻤﺮاه آن داور ﻣ ﺑﻮد ﺗﺎ در دوران ﻋﻤﺮ آن داور ،از
ﺷﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻬﺪار ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ آزار
آن ﻫﺎ دراز ﻣ ﻧﻤﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻟﮥ آن ﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ رﺣﻢ
ﻣﮐﺮد۱۹ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ آن داور ﻓﻮت ﻣﮐﺮد ،ﺑﺎز ﺑﻪ راه ﮐ
ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮ از ﭘﺪران ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن
ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺠﺪه ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ و ﺧﻮدﺳﺮی دﺳﺖ ﻧﻤﮐﺸﯿﺪﻧﺪ۲۰ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﺗﺶ ﺧﺸﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺑﺎره ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣ ﺷﺪ و ﻣﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﻣﺮدم ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﺪران ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺷﺴﺘﻨﺪ و از اﺣﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﺮدﻧﺪ،

۲۱ﻣﻦ ﻫﻢ آن اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻮﺷ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون
ﻧﻤ راﻧﻢ۲۲ .ﻣﻦ آن ﻫﺎ را وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣ ﺳﺎزم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻣ روﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ۲۳ «.ﻟﻬﺬا،
ﺧﺪاوﻧﺪ آن اﻗﻮام را ﺑﺤﺎل ﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺰودی آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون
ﻧﺮاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﻗ داد ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

اﻗﻮاﻣ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ

۳

۱اﯾﻨﻬﺎ اﻗﻮاﻣ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ آن ﻃﺒﻘﻪ

از ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺟﻨ ﺑﺎ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون
ﻧﺮاﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺤﺎل ﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺖ۲ .و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﻮﻗ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﻨﻮن ﺟﻨ را ﯾﺎد
ﺑﯿﺮﻧﺪ و در ﺟﻨ ﻣﻬﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ۳ :ﭘﻨ ﺣﻤﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ،
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺳﯿﺪوﻧ ﻫﺎ و ﺣﻮﯾﺎن ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ـ از
ﺑﻌﻞ ﺣﺮﻣﻮن ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻤﺎت ـ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۴ .آن ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺠﺎ ﻣ آورﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
۵ﭘﺲ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﺘﯿﺎن ،اﻣﻮرﯾﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن،
ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن زﻧﺪﮔ ﮐﺮدﻧﺪ۶ .دﺧﺘﺮان ﺷﺎن را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان آن ﻫﺎ دادﻧﺪ .و ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ
۷ﺑﺎز ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻌﻞ و ﻋﺸﺘﺎروت
را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻮﺷﺎن رِﺷﻌﺘﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ .و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﺷﺎن رِﺷﻌﺘﺎﯾﻢ را ﮐﺮدﻧﺪ۹ .اﻣﺎ وﻗﺘ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻟﻪ و زاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای ﺑﺮای ﺷﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻗﻨﺎز ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻮد .و آن ﻫﺎ را
ﻧﺠﺎت داد۱۰ .روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او آﻣﺪ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺒﺮی ﮐﺮد و
ﺑﻪ ﺟﻨ رﻓﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺎن رِﺷﻌﺘﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ را ﺷﺴﺖ داد۱۱ .و در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﻗﻨﺎز ﻓﻮت ﮐﺮد.

اﯾﻬﻮد
۱۲ﺑﺎر دﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻧﺎراﺿ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﮐﻤ ﮐﺮد ﮐﻪ
آن ﻫﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد ،زﯾﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪی
دﺳﺖ زدﻧﺪ۱۳ .ﻋﺠﻠﻮن ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻋﻤﺎﻟَﻘﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ و ﺷﻬﺮ ارﯾﺤﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ۱۴ .و ﻋﺠﻠﻮن ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻮآب ﻣﺪت ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺮد.
۱۵وﻗﺘ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ زاری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ای ﺑﺮای ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻧﺎم او اﯾﻬﻮد ،ﭘﺴﺮ ﺟﯿﺮا ،از
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺷﺨﺺ ﭼﭗ دﺳﺘ ﺑﻮد .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﺳﺎل
ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺑﺮای ﻋﺠﻠﻮن ﺟﺰﯾﻪ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ۱۶ .اﯾﻬﻮد ﺑﺮای ﺧﻮد
ﯾ ﺧﻨﺠﺮ دو دﻣﻪ ﺑﻄﻮل ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﺮا در زﯾﺮ
ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻻی ران راﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد۱۷ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﻪ
ﻋﺠﻠﻮن ﮐﻪ ﯾ آدم ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎق ﺑﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد۱۸ ،آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ
ﺟﺰﯾﻪ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،واﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد۱۹ .و ﺧﻮدش از ﻣﻌﺪن

ﺳﻨ ﮐﻪ در ﺟِﻠﺠﺎل ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﯿﺶ ﻋﺠﻠﻮن ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾ ﭘﯿﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺖ آورده ام «.ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻮراً ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ در ﺣﻀﻮرش ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ۲۰ .در آن
وﻗﺖ ﭘﺎدﺷﺎه در ﻗﺼﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ و در اﻃﺎق ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد .اﯾﻬﻮد ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
ﺑﺮاﯾﺖ آورده ام «.ﭘﺎدﺷﺎه از ﭼﻮﮐ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ۲۲‐۲۱ .آﻧﺎه
اﯾﻬﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد ﺧﻨﺠﺮ را از زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻢ او
زد ﮐﻪ دﺳﺘﮥ ﺧﻨﺠﺮ ﺑﺎ ﺗﯿ آن در ﺷﻤﺶ ﻓﺮورﻓﺖ و ﻧﻮک آن از
ﭘﺸﺖ او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻬﻮد ﺧﻨﺠﺮ را از ﺷﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون
ﻧﺸﯿﺪ۲۳ .ﺑﻌﺪ اﯾﻬﻮد دروازه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﻗﻔﻞ ﮐﺮد و از راه دﻫﻠﯿﺰ
ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
۲۴ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ اﯾﻬﻮد وﻗﺘ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دروازه ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﻗﻔﻞ ﺑﻮد ،ﻓﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺎب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۲۵ﭘﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .و ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺎن ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪ و دروازه ﻫﻢ
ﻗﻔﻞ ﺑﻮد ،ﮐﻠﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ دروازه را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎن
ﻣﺮده ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
۲۶در وﻗﺘﯿﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎران ﺷﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﻣﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻬﻮد از ﻣﻌﺪن
ﺳﻨ ﮔﺬﺷﺖ و ﺻﺤﯿ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺮت رﺳﯿﺪ۲۷ .و ﭼﻮن ﺑﻪ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ آﻣﺪ ﺷﯿﭙﻮر را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد .و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺎ او رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻬﻮد رﻫﺒﺮی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
۲۸آﻧﺎه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن
ﺗﺎن ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل او
رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎی درﯾﺎی اُردن را ﺑﺮوی ﻣﺮدم ﻣﻮآب ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﯿ ﮐﺲ اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر ﻧﺪادﻧﺪ۲۹ .آن ﻫﺎ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻣﻮآب را
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ۳۰ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ .و ﻣﺮدم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در آراﻣ ﺑﺴﺮ
ﺑﺮدﻧﺪ.

ﺷَﻤﺠﺮ
۳۱ﺑﻌﺪ از اﯾﻬﻮد داورِ دﯾﺮی ﺑﻨﺎم ﺷَﻤﺠﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻨﺎت روی ﮐﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ
ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾ ﭼﻮب ﮔﺎوراﻧ ﮐﺸﺖ .او ﻫﻢ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪۀ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد.

دﺑﻮره و ﺑﺎراق

۴

۱ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﯾﻬﻮد ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
۲

ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﺑﻮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﻨﻌﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎﺻﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﺮد ،ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﺳﭙﺎه ﯾﺎﺑﯿﻦ ،ﺳﯿﺴﺮا ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺮوﺷﺖ ﺣﺎﺟﻮﺋﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.
۳ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ زاری از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺮا
ﻧُﻬﺼﺪ ﻋﺮادۀ ﺟﻨ آﻫﻨ داﺷﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻇﻠﻢ ﮐﺮد.
۴در آن زﻣﺎن دﺑﻮرۀ ﻧﺒﯿﻪ ،زن ﻟَﻔﯿﺪوت داور ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد۵ .او
زﯾﺮ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ،ﺑﯿﻦ راﻣﻪ و ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد
ﻣ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﻮای ﺧﻮد ﭘﯿﺶ او
ﻣ آﻣﺪﻧﺪ۶ .او ﯾ روز ﺑﺎراق ،ﭘﺴﺮ اَﺑﯿﻨﻮﻋﻢ را ﮐﻪ در ﻗﺎدِش ،در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ را ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺗﺎﺑﻮر ﺑﺮوی۷ .و ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺮا

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه ﯾﺎﺑﯿﻦ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ و ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ او
ﺑﺠﻨ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ درﯾﺎی ﻗﯿﺸﻮن ﮐﺸﺎﻧﺪه
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ۸ «.ﺑﺎراق ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮوی ،ﻣﻦ ﻣ روم و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﻣﻦ ﻧﺮوی ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻤ روم۹ «.دﺑﻮره
ﺟﻮاب داد» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣ روم ،اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺟﻨ اﻓﺘﺨﺎری ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﻧﻤ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺴﺮا را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﯾ زن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ «.ﭘﺲ دﺑﻮره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎراق ﺑﻪ ﻗﺎدِش
رﻓﺖ۱۰ .و ﺑﺎراق ﻣﺮدان ﻗﺒﺎﯾﻞ زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟ را ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺑﻮره ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨ رﻫﺒﺮی
ﻧﻤﻮد.
۱۱در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺣﺎﺑﺮ ﻗَﯿﻨ ﺧﻮد را از دﯾﺮ ﻗَﯿﻨ ﻫﺎ ﮐﻪ اوﻻدۀ
ﺣﻮﺑﺎب ،ﺑﺮادر زن ﻣﻮﺳ ﺑﻮد ﺟﺪا ﮐﺮده و در ﭘﯿﺶ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط در
ﺻﻌﻨﺎﯾﻢ ،در ﻧﺰدﯾ ﻗﺎدِش ﺧﯿﻤﻪ زد.
۱۲وﻗﺘ ﺳﯿﺴﺮا ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎراق ﭘﺴﺮ اَﺑﯿﻨﻮﻋﻢ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺗﺎﺑﻮر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
۱۳ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧُﻬﺼﺪ ﻋﺮادۀ ﺟﻨ آﻫﻨ آﻣﺎده ﮐﺮد و از
ﺣﺮوﺷﺖ ﺣﺎﺟﻮﺋﯿﻢ ﺑﻪ وادی ﻗﯿﺸﻮن ﺣﺮﮐﺖ داد۱۴ .دﺑﻮره ﺑﻪ ﺑﺎراق
ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز روزﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺴﺮا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﮐﻨﺪ .او ﻗﺒﻼ ﻧﻘﺸﮥ ﺷﺴﺖ او را ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺑﺎراق از
ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾ ﺳﭙﺎه ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺟﻨ ﺳﯿﺴﺮا رﻓﺖ.
۱۵و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺴﺮا را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ و ﻟﺸﺮ او را ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺮا از ﻋﺮادۀ ﺧﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮد.
۱۶ﺑﺎراق ﻋﺮاده ﻫﺎ و ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ را ﺗﺎ ﺣﺮوﺷﺖ ﺣﺎﺟﻮﺋﯿﻢ )ﯾﻌﻨ
ﺟﺎی ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد( ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﻟﺸﺮ ﺳﯿﺴﺮا ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﯾﻨﻔﺮ ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ.

۱۷ﺳﯿﺴﺮا ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﯾﺎﻋﯿﻞ ،زن ﺣﺎﺑﺮ ﻗَﯿﻨ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮد ،زﯾﺮا ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺑﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺎﺻﻮر و ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﺑﺮ ﻗَﯿﻨ راﺑﻄﮥ
دوﺳﺘ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد۱۸ .ﯾﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﯿﺴﺮا ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ آﻗﺎ ،داﺧﻞ ﺷﻮ ،ﻧﺘﺮس .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺧﻄﺮی ﺑﺮاﯾﺖ
ﻧﯿﺴﺖ «.ﭘﺲ ﺳﯿﺴﺮا ﺑﺎ او ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ رﻓﺖ .ﯾﺎﻋﯿﻞ او را ﺑﺎ
ﻟﺤﺎﻓ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۱۹ .ﺳﯿﺴﺮا ﺑﻪ ﯾﺎﻋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤ آب ﺑﺪه ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ
ﻫﺴﺘﻢ «.ﯾﺎﻋﯿﻞ ﯾ ﻣﺸ ﺷﯿﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﺷﯿﺮ ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و
دوﺑﺎره او را ﺑﺎ ﻟﺤﺎف ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ۲۰ .ﺳﯿﺴﺮا ﺑﻪ ﯾﺎﻋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو ﭘﯿﺶ
دروازۀ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴ آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴ در ﺧﯿﻤﻪ
اﺳﺖ؟ ﺑﻮ ،ﻧ۲۱ «.اﻣﺎ ﯾﺎﻋﯿﻞ ﯾ از ﻣﯿﺨﻬﺎی ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺎ ﯾ
ﭼﺶ ﮔﺮﻓﺖ و آﻫﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ او رﻓﺖ و ﻣﯿ را ﺑﻪ ﺷﻘﯿﻘﻪ اش ﮐﻮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺳﺮ آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮورﻓﺖ و ﺳﯿﺴﺮا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﺮد ،ﭼﻮﻧﻪ از ﻓﺮط
ﺧﺴﺘ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺳﻨﯿﻨ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد۲۲ .وﻗﺘ ﺑﺎراق ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﯿﺴﺮا
آﻣﺪ ﯾﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺷﺨﺼ را
ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ «.ﺑﺎراق داﺧﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺪ
و ﺳﯿﺴﺮا را در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﯿ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻘﯿﻘﻪ اش ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮده
ﯾﺎﻓﺖ.
۲۳ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن روز ﯾﺎﺑﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ داد۲۴ .و از آن روز ﺑﺒﻌﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ
ﯾﺎﺑﯿﻦ ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ او را ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﺮود دﺑﻮره و ﺑﺎراق

۵

۱ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن روز دﺑﻮره و ﺑﺎراق ﭘﺴﺮ اَﺑﯿﻨﻮﻋﻢ اﯾﻦ ﺳﺮود را

ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

»۲ﺧﺪا را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ! رﻫﺒﺮان ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨ رﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮدم
ﺑﺎ ﻣﯿﻞ دل از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ۳ .ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ای
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ! ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮود ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ و ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻐﻤﻪ ﻣ ﺳﺮاﯾﻢ.
۴ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،وﻗﺘ از ﺳﻌﯿﺮ ﻣﺎ را رﻫﺒﺮی ﮐﺮدی و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ از
ﺻﺤﺮای ادوم ﮔﺬﺷﺘ ،زﻣﯿﻦ ﻟﺮزﯾﺪ .از آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ و از
اﺑﺮ ﻫﺎ ﺑﺎرش آﻣﺪ۵ .ﮐﻮﻫﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪِ ﺳﯿﻨﺎ ﺗﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﺮزه آﻣﺪﻧﺪ.
۶در اﯾﺎم ﺷَﻤﺠﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻨﺎت و در دوران ﯾﺎﻋﯿﻞ ﺟﺎده ﻫﺎ ﻣﺘﺮوک
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺮاه ﮐ و ﭘﯿ رﻓﺘﻨﺪ۷ .ﺣﻤﺮاﻧﺎن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺎﯾﺎب و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﻮ ای دﺑﻮره ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻇﻬﻮر ﮐﺮدی۸ .ﭼﻮن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻮ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﻨ
ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪ .و در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﯿ ﺳﭙﺮ و
ﻧﯿﺰه ای ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﺷﺪ۹ .رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ وﻗﻒ ﻣﺮدم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ۱۰ .ای
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻻﻏﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻮار ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮ ﻗﺎﻟﯿﻦ ﻫﺎی رﻧﯿﻦ و
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ای رﻫﺮوان ،در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻨﻮا
ﺷﻮﯾﺪ۱۱ .ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران ﻧﻮای ﻓﺘ و ﻇﻔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ .و ﻗﺼﯿﺪۀ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
۱۲ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ای دﺑﻮره! ﺑﯿﺪار ﺷﻮ! ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻦ!
ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ای ﺑﺎراق! ای ﭘﺴﺮ اَﺑﯿﻨﻮﻋﻢ! اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺒﺮ!
۱۳آﻧﺎه ﻣﺮدم وﻓﺎدار از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ
ﺑﺴﻮی زورﻣﻨﺪان ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ۱۴ .ﻣﺮدم اﻓﺮاﯾﻢ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ
آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺮواﻧﺖ ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﺎﺧﯿﺮ

ﺣﺎﮐﻤﺎن و از زﺑﻮﻟﻮن ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه آﻣﺪﻧﺪ۱۵ .رﻫﺒﺮان اﯾﺴﺴﺎر ﺑﺎ
دﺑﻮره و ﺑﺎراق آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ وادی ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ
رؤﺑﯿﻦ ﻧﻔﺎق ﺑﻮد و ﺑﺎﻫﻢ دﻋﻮا داﺷﺘﻨﺪ۱۶ .ﭼﺮا در ﺑﯿﻦ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻞ
ﺷﺪی؟ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻧﻮای ﻧَ را ﺑﺸﻨﻮی؟ ﺑﻠ ،در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم رؤﺑﯿﻦ
ﻧﻔﺎق ﺑﻮد و ﺑﺎﻫﻢ دﻋﻮا داﺷﺘﻨﺪ۱۷ .ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن
ﻣﺎﻧﺪ .دان ﭼﺮا ﭘﯿﺶ ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪ؟ اَﺷﯿﺮ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ،آرام
ﻧﺸﺴﺖ و در ﺑﻨﺪرﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ۱۸ .ﻣﺮدم ﻗﺒﺎﯾﻞ زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟ
زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺪان ﺟﻨ در ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
۱۹ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻨﻌﺎن در ﺗَﻌﻨَ و
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺠِﺪو ﺟﻨ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻏﻨﯿﻤﺘ از ﻧﻘﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ۲۰ .ﺳﺘﺎرﮔﺎن از آﺳﻤﺎن ﺟﻨ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ از ﻣﺪار ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺮا ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ۲۱ .درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎن ﻗﯿﺸﻮن آن ﻫﺎ را در رﺑﻮد .ای
ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﺪم ﺑﺮدار! ۲۲ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻢ اﺳﭙﺎن
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ۲۳ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺮوز را ﻟﻌﻨﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺴﺨﺘ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و در ﺟﻨ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﻣﺪد ﻧﺮدﻧﺪ.
۲۴ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﯾﺎﻋﯿﻞ ،زن ﺣﺎﺑﺮ ﻗَﯿﻨ !او از ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺧﯿﻤﻪ ﻧﺸﯿﻦ
زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ۲۵ .ﺳﯿﺴﺮا آب ﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎﻋﯿﻞ ﺷﯿﺮ و ﻗﯿﻤﺎق را
در ﺟﺎم ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ او داد۲۶ .ﺑﻌﺪ ﻣﯿ ﺧﯿﻤﻪ و ﭼﺶ ﮐﺎرﮔﺮ را
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺷﻘﯿﻘﮥ ﺳﯿﺴﺮا ﻓﺮوﺑﺮد .ﺳﺮش را ﺷﺴﺖ و ﺷﻘﯿﻘﻪ اش را
ﺷﺎﻓﺖ۲۷ .او ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﺶ ﺧَﻢ ﺷﺪ و اﻓﺘﺎد .ﺑﻠ ،در ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﺶ،
در ﺟﺎﺋﯿﻪ ﺧَﻢ ﺷﺪ ،اﻓﺘﺎد و ﻣﺮد.
۲۸ﻣﺎدر ﺳﯿﺴﺮا از راه ﮐﻠﯿﻦ ﻣ دﯾﺪ و از ﺷﺒﮥ ﮐﻠﯿﻦ ﻧﺎه ﻣﮐﺮد
و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن او ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻋﺮادۀ او در آﻣﺪن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮد؟

ﭼﺮا آواز اراﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﺮاده اش ﻧﻤ آﯾﺪ؟« ۲۹ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪش ﺑﻪ
او ﺟﻮاب دادﻧﺪ و او ﺳﺨﻨﺎن آن ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺗﺮار ﻣﮐﺮد و
ﻣﮔﻔﺖ»۳۰ :آن ﻫﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺖ زﯾﺎد ﺑﻪﮐﺎر
دارد ﺗﺎ آﻧﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾ ﯾﺎ دو دﺧﺘﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣ ﺷﻮد.
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی رﻧﺎرﻧ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی رﻧﺎرﻧ و ﺧﺎﻣﺪوزی ﺑﺮ ﮔﺮدن اﺳﯿﺮان«.
۳۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻫﻼک ﺑﺎد .اﻣﺎ دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ ﻣﺜﻞ
آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ«.
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آراﻣﺶ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.

ﺟِﺪﻋﻮن

۶

۱ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اﺳﯿﺮ ﺣﻮﻣﺖ
ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ۲ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﻐﻠﻮب
ﮐﺮد ،ﻇﻠﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻘﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ و ﻏﺎرﻫﺎی ﮐﻮه زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ۳ .و ﻫﺮ وﻗﺘﯿﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻘ ﻫﺎ و ﻣﺮدم ﻣﺸﺮق
زﻣﯿﻦ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣ آوردﻧﺪ۴ .در آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻤﻪ زده،
ﮐﺸﺖ و زراﻋﺖ آن ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺰه از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را،
از ﺧﻮراک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو و اﻻغ ﺗﻠﻒ ﻣﮐﺮدﻧﺪ۵ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ
رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺧﻮد ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺘﺮﻫﺎی آن ﻫﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ ﻣﻮر و ﻣﻠ ﻫﺠﻮم ﻣ آوردﻧﺪ .و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺧﺮاب و ﺗﺒﺎه
ﻣﮐﺮدﻧﺪ۶ .و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ.

۷ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﮥ ﺷﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪ۸ ،ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی
را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد .و او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ و از ﮐﺸﻮر ﻣﺮدﻣﯿﻪ ﻏﻼم آن ﻫﺎ
ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺮون آوردم۹ .و از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﺳﺘﻤﺮان ﻧﺠﺎت دادم.
دﺷﻤﻨﺎن را از ﺳﺮ راه ﺗﺎن دور ﮐﺮدم و ﻣﻠ و زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪم۱۰ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .از
ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﻣﻠ ﺷﺎن ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪادﯾﺪ«.

ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟِﺪﻋﻮن
۱۱ﯾﺮوز ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪ و ﺑﺰﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮﻃ ،در ﻋﻔﺮه
ﻧﺸﺴﺖ .آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﻮآش اَﺑﯿﻌﺰری ﺑﻮد .ﭘﺴﺮش ،ﺟِﺪﻋﻮن از
ﺗﺮس ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﮔﻨﺪم را در ﭼﺮﺧُﺸﺖ ،ﺟﺎﺋﯿﻪ اﻧﻮر را ﺑﺮای ﺷﺮاب
ﻣ ﻓﺸﺮدﻧﺪ ،ﻣﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ۱۲ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد دﻻور ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ اﺳﺖ«.
۱۳ﺟِﺪﻋﻮن ﺟﻮاب داد» :آﻗﺎ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا
ﺑﻪ اﯾﻦ روز ﺑﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ آﻧﻬﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﯾﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد؟ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ را ﺗﺮک
ﮐﺮد و اﺳﯿﺮ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ۱۴ «.ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﻄﺮف او
ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮﺗ ﮐﻪ داری ﺑﺮو و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از
دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه! ﻣﻦ ﺗﺮا ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ!« ۱۵ﺟِﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ:
»ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻦ
ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﻮدم ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻓﺎﻣﯿﻠﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ؟« ۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و

ﺗﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫ۱۷ «.ﺟِﺪﻋﻮن
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻣﯿﻞ داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻨ ،ﭘﺲ ﻋﻼﻣﻪ ای
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺣﺮف ﻣ زﻧ۱۸ .اﻣﺎ ﻟﻄﻔﺎً از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮو ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوم و ﯾ ﺗﺤﻔﻪ
ﺑﯿﺎورم و ﺑﺤﻀﻮرت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدی
ﻣﻦ ﺟﺎﯾ ﻧﻤ روم«.
۱۹ﭘﺲ ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﻓﺖ .ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ای را ﮐﺒﺎب ﮐﺮد و ﯾ
اﻧﺪازه آرد را ﮔﺮﻓﺘﻪ از آن ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﭘﺨﺖ .ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﺖ را در ﺗُﺮی
و ﺷﻮرﺑﺎ را در ﮐﺎﺳﻪ ای رﯾﺨﺖ و در زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد۲۰ .ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ و
ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﯿﺮ و ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺳﻨ ﺑﺬار و ﺷﻮرﺑﺎ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ
ﺑﺮﯾﺰ «.ﺟِﺪﻋﻮن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد۲۱ .آﻧﺎه ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮک
ﻋﺼﺎﺋ ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ،ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و آﺗﺸ
از ﺳﻨ ﺟﻬﯿﺪ و ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﻠﻌﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
۲۲آﻧﺎه ﺟِﺪﻋﻮن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او واﻗﻌﺎً ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ:
»آه ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ! ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺗﺮا روﺑﺮو دﯾﺪم«.
۲۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد .ﻧﺘﺮس ،ﺗﻮ ﻧﻤ ﻣﯿﺮی«.
۲۴و ﺟِﺪﻋﻮن در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﺮا
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺻﻠ و ﺳﻼﻣﺘ اﺳﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در
ﻋﻔﺮه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اَﺑﯿﻌﺰرِﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ.
۲۵در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﺎو ﭘﺪرت را ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ
اﺳﺖ ﺑﯿﺮ و ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻌﻞ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺪرت اﺳﺖ ،ﺑﺒﺮ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه را وﯾﺮان ﮐﻦ و ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی آن اﺳﺖ،

ﺑﺸﻦ۲۶ .ﺑﺠﺎی آن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺴﺎز .ﺑﻌﺪ ﮔﺎو را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ۲۷ «.ﺟِﺪﻋﻮن ده ﻧﻔﺮ از ﺧﺪﻣﺘﺎران را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮد و ﻗﺮار ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .و ﭼﻮن از ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد و ﻣﺮدم
ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،آن ﮐﺎر را ﺑﻌﻮض روز در ﺷﺐ اﺟﺮاء ﮐﺮد.
۲۸وﻗﺘ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ،ﺻﺒ وﻗﺖ روز دﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
را وﯾﺮان و ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﺷﺴﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻧَﻮ ﮔﺎو ﻗﺮﺑﺎﻧ را
دﯾﺪﻧﺪ۲۹ ،از ﯾﺪﯾﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻪ ﮐﺴ ﮐﺮده اﺳﺖ؟«
ﺑﻌﺪ از ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺟِﺪﻋﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش ﺑﻮده
اﺳﺖ۳۰ .ﭘﺲ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶ ﯾﻮآش رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺴﺮت
را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور .ﺳﺰای او ﻣﺮگ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻌﻞ را وﯾﺮان
ﮐﺮده و ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را ﮐﻪ در ﭘﻬﻠﻮی آن ﺑﻮد ،ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ۳۱ «.اﻣﺎ
ﯾﻮآش ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی ﭘﺴﺮش آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ و از او ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ وﻟ اﯾﻦ
را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از او دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺻﺒ
ﻣ ﻣﯿﺮد .اﮔﺮ او واﻗﻌﺎً ﺧﺪا اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش از ﮐﺴ ﮐﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎﻫﺶ را وﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮد۳۲ «.از آن روز ﺑﺒﻌﺪ
ﺟِﺪﻋﻮن را ﯾﺮ ﺑﻌﻞ )ﯾﻌﻨ» ﺑﺬارﯾﺪ ﺑﻌﻞ از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ«(
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .زﯾﺮا ﯾﻮآش ﮔﻔﺖ» :ﺑﺬارﯾﺪ ﺑﻌﻞ از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺟِﺪﻋﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ«.
۳۳آﻧﺎه ﻫﻤﮥ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ،ﻋﻤﺎﻟَﻘﻪ و ﻣﺮدم ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ ﯾﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ و
از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده در وادی ﯾِﺰرﻋﯿﻞ اردو زدﻧﺪ۳۴ .ﺑﻌﺪ روح
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺟِﺪﻋﻮن آﻣﺪ و او ﺷﯿﭙﻮر را ﻧﻮاﺧﺖ و ﻣﺮدم اَﺑﯿﻌﺰر را
ﺟﻤ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﺑﺮوﻧﺪ۳۵ .و ﻗﺎﺻﺪاﻧ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﯿﻠﮥ
ﻣﻨَﺴ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻫﺎ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ

اَﺷﯿﺮ ،زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟ ﭘﯿﺎم روان ﮐﺮد و آن ﻫﺎ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
۳۶ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮدی ،واﻗﻌﺎً
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫ داد۳۷ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭘﺸﻢ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در ﺧﺮﻣﻨﺎه ﻣﮔﺬارم .اﮔﺮ ﺷﺒﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﻢ ﺑﻮده و
زﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت
ﻣ ﯾﺎﺑﺪ۳۸ «.و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ .وﻗﺘ روز دﯾﺮ ،ﺻﺒ وﻗﺖ از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و رﻓﺖ و ﭘﺸﻢ را ﻓﺸﺮد ،از ﭘﺸﻢ آﻧﻘﺪر ﺷﺒﻨﻢ ﭼﯿﺪ
ﮐﻪ ﯾ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ۳۹ .آﻧﺎه ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﺑﺮ
ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد .ﻣﻦ ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﻫﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ
دﻓﻌﻪ ﭘﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸ ﺑﻤﺎﻧﺪ و زﻣﯿﻦ اﻃﺮاف آن ﺑﺎ ﺷﺒﻨﻢ ﺗَﺮ ﺑﺎﺷﺪ«.
۴۰و ﺧﺪا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﻫﺶ او ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﭘﺸﻢ ﺧﺸ ﻣﺎﻧﺪ و زﻣﯿﻦ
اﻃﺮاف آن ﺑﺎ ﺷﺒﻨﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد.

ﺟِﺪﻋﻮن ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ

۷

۱ﺻﺒ وﻗﺖ روز دﯾﺮ ،ﯾﺮ ﺑﻌﻞ ،ﯾﻌﻨ ﺟِﺪﻋﻮن ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣ

ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺖ و در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮥ ﺣﺮود ﺧﯿﻤﻪ زد .اردوﮔﺎه
ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ در ﺷﻤﺎل آن ﻫﺎ ،در ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻮه ﻣﻮره ،در وادی ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد.
۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟِﺪﻋﻮن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﺟﻨ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را
ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺰور ﺧﻮد ،ﺧﻮد را
ﻧﺠﺎت دادﯾﻢ۳ .ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮ :ﻫﺮﮐﺴﯿﻪ ﺑﺰدل اﺳﺖ و از ﺟﻨ
ﻣ ﺗﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮه ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد «.ﺑﯿﺴﺖ و دو
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟِﺪﻋﻮن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺗﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ .آن ﻫﺎ
را ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺒﺮ و آﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺮوﻧﺪ و
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ۵ «.ﭘﺲ ﺟِﺪﻋﻮن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮥ آب ﺑﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟِﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :آن ﻫﺎ را ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز آب ﺧﻮردن ﺷﺎن ﺑﻪ
دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد را در آب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﺜﻞ
ﺳﻬﺎ آب ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ زاﻧﻮ زده ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد آب
ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ۶ «.ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻘﯿﻪ زاﻧﻮ زده ﺑﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد از ﭼﺸﻤﻪ آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟِﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی
ﺧﻮد از ﭼﺸﻤﻪ آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻔﺮﺳﺖ۸ «.ﭘﺲ ﺟِﺪﻋﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻧﻬﺪاﺷﺖ و دﯾﺮان را ﭘﺲ از آﻧﻪ آذوﻗﻪ و ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را از آن ﻫﺎ
ﺟﻤ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ در وادی
ﭘﺎﺋﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
۹در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟِﺪﻋﻮن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو و ﺑﻪ اردوی
ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻦ و ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﮐﻨﻢ۱۰ .و
اﮔﺮ ﻣ ﺗﺮﺳ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨ ،اول ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺖ ،ﻓﻮره ﺑﻪ اردوﮔﺎه
ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﺮو ۱۱و ﮔﻮش ﺑﺪه ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨ «.ﭘﺲ ﺟِﺪﻋﻮن ﻫﻤﺮاه ﻓﻮره ﺑﻪ اردوﮔﺎه
ﻣﺮدان ﻣﺴﻠ دﺷﻤﻦ رﻓﺖ۱۲ .ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ،ﻋﻤﺎﻟَﻘﻪ و ﻣﺮدم ﻣﺸﺮق زﻣﯿﻦ
ﻣﺜﻞ ﻣﻮر و ﻣﻠ ﺑﺎ ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن رﯾ درﯾﺎ ﺷﻤﺎر
ﻧﻤ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۳ .وﻗﺘ ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ اردوﮔﺎه دﺷﻤﻦ
رﺳﯿﺪ ،ﯾ از ﻣﺮدان ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﺧﻮاﺑ را ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن
ﻣﮐﺮد .ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾ ﻧﺎن ﺟﻮ در اردوی ﻣﺎ اﻓﺘﺎد،
ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮرد ،آﻧﺮا واژﮔﻮن ﮐﺮد و ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار ﺷﺪ«.

۱۴رﻓﯿﻘﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاب ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺗﻌﺒﯿﺮ دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ
ﺟِﺪﻋﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣ آﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ
را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮای اردو ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
۱۵وﻗﺘ ﺟِﺪﻋﻮن ﻗﺼﮥ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮ آﻧﺮا ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد و
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻟﺸﺮﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎه ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ داده اﺳﺖ«.
۱۶ﺑﻌﺪ ﺟِﺪﻋﻮن آن ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ ﺷﯿﭙﻮر و ﯾ ﮐﻮزۀ ﺧﺎﻟ داد .در ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﻮزه ﯾ
ﻣﺸﻌﻞ را ﮔﺬاﺷﺖ۱۷ .و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ اردوﮔﺎه
دﺷﻤﻦ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻓﺮ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺪ.
۱۸و ﭼﻮن ﻣﻦ ﺷﯿﭙﻮر را ﻧﻮاﺧﺘﻢ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﯿﭙﻮر ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﻃﺮاف اردوﮔﺎه ﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻨﺪ :ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟِﺪﻋﻮن!«
۱۹ﭘﺲ ﺟِﺪﻋﻮن و ﯾﺼﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ،
وﻗﺘﯿﻪ ﭘﻬﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﺷﯿﭙﻮر ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪا درآوردﻧﺪ .و
ﮐﻮزه ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺴﺘﻨﺪ۲۰ .و ﻫﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ
ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﮐﻮزه ﻫﺎ را ﺷﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ
و ﺷﯿﭙﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ:
»ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟِﺪﻋﻮن!« ۲۱و ﻫﻤﮥ ﺷﺎن در اﻃﺮاف اردوﮔﺎه در
ﺟﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﭙﺎه ﺑﺰرگ وﺣﺸﺘﺰده ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣ دوﯾﺪﻧﺪ
و ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن ﻓﺮار ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۲ .و ﺑﻪ ﻣﺠﺮدﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﺷﯿﭙﻮر ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺴﺎﮐﺮ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎن
ﻫﻤﺪﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .و آن ﻫﺎ از ﺳﺮاﺳﯿﻤ ﯾﺪﯾﺮ ﺧﻮد را از ﯾ
ﺳﺮ اردوﮔﺎه ﺗﺎ ﺳﺮ دﯾﺮ آن ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﮐﺸﺘﻨﺪ .و ﺷﺒﺎﻧﺎه ﺗﺎ
ﺑﯿﺖ ﺷﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺮﯾﺮت و ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ آﺑﻞ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ

ﻃَﺒﺎت اﺳﺖ ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۳ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﻔﺘﺎﻟ ،اَﺷﯿﺮ و ﻣﻨَﺴ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻓﺮارﯾﺎن ﺑﺮوﻧﺪ۲۴ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺻﺪاﻧ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد» :ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و راه آب را ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺑﺎره و ﻫﻤﭽﻨﺎن آب درﯾﺎی اُردن را ﺑﺮوی
ﺷﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ۲۵ «.آن ﻫﺎ اﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ و دو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﭙﺎه
ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ،ﯾﻌﻨ ﻏُﺮاب و زﯾﺐ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻏُﺮاب را در ﭘﯿﺶ
ﺻﺨﺮۀ ﻏُﺮاب ﮐﺸﺘﻨﺪ و زﯾﺐ را در ﭼﺮﺧُﺸﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ را ﻓﺮار دادﻧﺪ،
ﺳﺮﻫﺎی ﻏُﺮاب و زﯾﺐ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف اُردن ﭘﯿﺶ ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﺮدﻧﺪ.

ﻇﻔﺮ و اﻧﺘﻘﺎم ﺟِﺪﻋﻮن

۸

۱ﻣﺮدم اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺟِﺪﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ

ﮐﺮدی؟ ﭼﺮا وﻗﺘﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ رﻓﺘ ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﻧﺮدی؟«
و او را ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻨ اﻓﺮاﯾﻢ از ﻣﯿﻮه ﭼﯿﻨ اَﺑﯿﻌﺰر ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ در ﺧﺘﻢ ﺟﻨ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮوع
ﺟﻨ ﮐﺮدﯾﻢ۳ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ،ﯾﻌﻨ ﻏُﺮاب و زﯾﺐ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺟِﺪﻋﻮن ،آن ﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
۴ﺑﻌﺪ ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﺎ ﺳﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر
ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ از ﺗﻌﻘﯿﺐ دﺷﻤﻦ دﺳﺖ
ﻧﺸﯿﺪﻧﺪ۵ .ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳُﻮت ﮔﻔﺖ» :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻦ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺤﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻦ

ﻫﻢ ﻫﻨﻮز در ﺗﻌﻘﯿﺐ زَﺑ و ﺻﻠﻤﻮﻧ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺪﯾﺎن ﻫﺴﺘﻢ«.
۶ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳُﻮت ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ زَﺑ و ﺻﻠﻤﻮﻧ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮده ای
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﺗﻮ ﻧﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ؟« ۷ﺟِﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
زَﺑ و ﺻﻠﻤﻮﻧ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ داد ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدم ﮔﻮﺷﺖ
ﺟﺎن ﺗﺎﻧﺮا ﺑﺎ ﺑﻮﺗﻪ و ﺧﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣ درم۸ «.ﺟِﺪﻋﻮن از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﻓﻨﻮﻋﯿﻞ رﻓﺖ و از آن ﻫﺎ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮراﮐﻪ را ﮐﺮد .و آن ﻫﺎ ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم ﺳُﻮت ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ۹ .ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﻨﻮﻋﯿﻞ
ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮﮔﺮدم اﯾﻦ ﺑﺮج را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻢ«.
۱۰در اﯾﻦ وﻗﺖ زَﺑ و ﺻﻠﻤﻮﻧ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻋﺴﺮ در ﻗَﺮﻗﻮر
ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺗﻤﺎم ﻗﻮای ﺷﺮﻗ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮا
ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎن ﻗﺒﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن دﺷﻤﻦ ﺗﻠﻒ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۱۱ .ﺑﻌﺪ ﺟِﺪﻋﻮن از راه ﮐﺎروان رو در ﺷﺮق ﻧﻮﺑ و ﯾﺠﺒﻬﺎ
رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺳﭙﺎه ﻣﺪﯾﺎن را ﺷﺴﺖ داد۱۲ .زَﺑ و
ﺻﻠﻤﻮﻧ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن رﻓﺖ و ﻫﺮ دو ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه آن ﻫﺎ را ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺳﺎﺧﺖ.
۱۳ﺑﻌﺪ ﺟِﺪﻋﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش از ﻃﺮﯾﻖ درۀ ﺣﺎرس از ﺟﻨ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۱۴او ﯾ ﺟﻮان ﺳﻮﺗ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮد و او را ﺑﺰور ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳُﻮت را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .و آن ﺟﻮان
ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن را ﻧﻮﺷﺖ۱۵ .ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﺳُﻮت
رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﻨﻪ دادﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ زَﺑ و ﺻﻠﻤﻮﻧ را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﻢ و از دادن ﺧﻮراﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ
ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺤﺎل ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﯾﺪ .اﯾﻨ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آن ﻫﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۶ «.ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﺎر و ﺑﻮﺗﮥ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳُﻮت را ﺟﺰا داد.
۱۷ﺑﺮج ﻓﻨﻮﻋﯿﻞ را وﯾﺮان ﮐﺮد و ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.

۱۸ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زَﺑ و ﺻﻠﻤﻮﻧ ﮔﻔﺖ» :آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻮر ﮐﺸﺘﯿﺪ،
ﭼﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻮدﻧﺪ؟« ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :آن ﻫﺎ ﻫﻤ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ و
ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺷﻬﺰاده ﺑﻮد «.ﺟِﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ»۱۹ :ﭘﺲ آن ﻫﺎ
ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮان ﻣﺎدرم ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
آن ﻫﺎ را ﻧﻤﮐﺸﺘﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﮐﺸﺘﻢ۲۰ «.و ﺑﻪ ﭘﺴﺮ اوﻟﺒﺎری
ﺧﻮد ﯾﺘﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و آن ﻫﺎ را ﺑُﺶ «.اﻣﺎ ﯾﺘﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻧﺒﺮد و ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ او ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان ﺑﻮد۲۱ .آﻧﺎه زَﺑ و
ﺻﻠﻤﻮﻧ ﺑﻪ ﺟِﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﺎ را ﺑﺶ .ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾ ﺷﺨﺺ ﺷﺠﺎﻋ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ «.ﭘﺲ
ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ زَﺑ و ﺻﻠﻤﻮﻧ را ﮐﺸﺖ .و زﯾﻮر آﻻﺗ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮔﺮدن ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ.
۲۲ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟِﺪﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺎش ـ ﺗﻮ و
ﭘﺴﺮان و اوﻻده ات ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت
دادی۲۳ «.ﺟِﺪﻋﻮن ﺟﻮاب داد» :ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ۲۴ «.اﻣﺎ ﯾ ﺧﻮاﻫﺶ از
ﺷﻤﺎ ﻣﮐﻨﻢ» :ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎن ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ) «.ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﻤ ﮔﻮﺷﻮاره ﻣ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ۲۵ (.آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺧﻮﺷ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﯿﻢ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﯾ ﭼﭙﻦ را
ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤ ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی ﻏﻨﯿﻤﺖ را در آن
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۲۶ .وزن ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎ ﺑﻐﯿﺮ از زﯾﻮر آﻻت ،ﮔﻠﻮﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی
ارﻏﻮاﻧ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺪﯾﺎن و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدن ﺷﺘﺮان ﺷﺎن ،ﺣﺪود
ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮام ﺑﻮد۲۷ .ﺟِﺪﻋﻮن از آن ﻫﺎ ﯾ ﺑﺖ ﻃﻼﺋ ﺳﺎﺧﺖ و
آﻧﺮا در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ،ﻋﻔﺮه ﻗﺮار داد .ﺑﺰودی ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
آن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾ ﻋﻤﻞ زﺷﺘ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟِﺪﻋﻮن و

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
۲۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و
دﯾﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .و در دوران ﻋﻤﺮ ﯾﺮ ﺑﻌﻞ
ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺻﻠ و آراﻣﺶ در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد.

وﻓﺎت ﺟِﺪﻋﻮن
۲۹ﺟِﺪﻋﻮن ،ﭘﺴﺮ ﯾﻮآش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ۳۰او دارای ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ
و زﻧﻬﺎی زﯾﺎد ﺑﻮد۳۱ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾ ﮐﻨﯿﺰ در ﺷَﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای او ﯾ ﭘﺴﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد و او را اَﺑﯿﻤﻠ ﻧﺎﻣﯿﺪ۳۲ .وﻗﺘﯿﻪ
ﺟِﺪﻋﻮن ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد .و او را در آراﻣﺎه
ﭘﺪرش ،ﯾﻮآش در ﻋﻔﺮۀ اَﺑﯿﻌﺰرِﯾﺎن ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
۳۳ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺟِﺪﻋﻮن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰودی ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﺑﺘﻬﺎ را ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺖ ﺑﻌﻞ ﺑﺮِﯾﺖ را ﺧﺪای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۳۴ .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ .آن ﺧﺪاﺋ را ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از
دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﻃﺮاف ﺷﺎن ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد۳۵ .آن ﻫﺎ ﺧﻮﺑ ﻫﺎﺋ را
ﮐﻪ ﯾﺮ ﺑﻌﻞ )ﺟِﺪﻋﻮن( در ﺣﻖ ﺷﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺪان او ﻧﯿ و اﺣﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ.

اَﺑﯿﻤﻠ اﻋﻼن ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻣﮐﻨﺪ

۹

۱اَﺑﯿﻤﻠ ،ﭘﺴﺮ ﺟِﺪﻋﻮن ﭘﯿﺶ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷَﯿﻢ
۲

رﻓﺖ و ﻫﻤﻪ را ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
ﺷَﯿﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و از آن ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮان
ﺟِﺪﻋﻮن ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺗﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﻨﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؟« و ﺑﻪ ﯾﺎد

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ رگ و ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ۳ «.ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
ﻣﺎدرش ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ او ﺣﺮﻓﻬﺎﺋ را ﮐﻪ زده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
و آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اَﺑﯿﻤﻠ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﺑﺮادر ﻣﺎ اﺳﺖ۴ «.آن ﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﮥ ﻧﻘﺮه از ﻣﻌﺒﺪ
ﺑﻌﻞ ﺑﺮِﯾﺖ را ﺑﻪ او دادﻧﺪ .اَﺑﯿﻤﻠ ﺑﺎ آن ﭘﻮل ﻣﺮدان ﺑﯿﺒﺎک و ﺑﯿﺎر
را اﺟﯿﺮ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوان او ﺷﺪﻧﺪ۵ .ﺑﻌﺪ اَﺑﯿﻤﻠ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻔﺮه رﻓﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﯾ ﺳﻨ
ﮐﺸﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮردﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﯾﻮﺗﺎم ﻧﺎم داﺷﺖ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا او
ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد۶ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷَﯿﻢ و ﺑﯿﺖ ﻣﻠﻮ در
ﭘﯿﺶ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط در ﻧﺰدﯾ ﺳﺘﻮن ،ﺗﺎج ﺷﺎﻫ را ﺑﺮ ﺳﺮ اَﺑﯿﻤﻠ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل درﺧﺘﺎن
۷وﻗﺘ ﯾﻮﺗﺎم ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺟﺮزِﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷَﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﺪ۸ .ﯾﺮوز درﺧﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﺑﺮای
ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ اول ﭘﯿﺶ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺎش۹ «.اﻣﺎ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از روﻏﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﻣﻦ اﺣﺘﺮام دارﻧﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮوم ﺣﺎﮐﻢ درﺧﺘﺎن دﯾﺮ
ﺑﺎﺷﻢ؟« ۱۰ﺑﻌﺪ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ
ﺷﻮ۱۱ «.درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨ و
ﻣﯿﻮۀ ﮔﻮارای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و ﺑﺮوم و ﺑﺮ درﺧﺘﺎن دﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﮐﻨﻢ۱۲ «.ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ ﺗﺎک اﻧﻮر رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ
ﺷﻮ۱۳ «.ﺗﺎک ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺮاب ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن
ﺧﻮﺷ ﻣ آورد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ و ﺣﺎﮐﻢ درﺧﺘﺎن دﯾﺮ ﺷﻮم؟«

۱۴ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﺶ ﺑﻮﺗﮥ ﺧﺎر رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺎش«.
۱۵ﺑﻮﺗﮥ ﺧﺎر ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ
ﺷﻮم ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ در ﺳﺎﯾﮥ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﺧﺎرﻫﺎی ﻣﻦ آﺗﺶ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن را
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ«.
۱۶ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺧﻮب ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اَﺑﯿﻤﻠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ،ﮐﺎر درﺳﺘ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ و آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟِﺪﻋﻮن و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ
اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﯾﺪ و ﮐﺎرﯾﻪ ﻻﯾﻖ ﺷﺎن او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻤﻞ آورده اﯾﺪ؟
۱۷ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻨ ﮐﺮد .زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را
ﺑﺨﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺎﻧ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت داد۱۸ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺮﺿﺪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪرم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﯾﺪ و ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ او را ﺑﺮ روی
ﯾ ﺳﻨ ﮐُﺸﺘﯿﺪ .و اَﺑﯿﻤﻠ را ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ او و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮی
ﮐﻪ ﯾ از اﻗﻮام ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ.
۱۹و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﺪ ﮐﻪ از روی راﺳﺘ و اﺧﻼص اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮده اﯾﺪ و اﺣﺘﺮام ﺟِﺪﻋﻮن را ﺑﺠﺎ آورده اﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ آرزو
ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و اَﺑﯿﻤﻠ ﺑﺎﻫﻢ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ۲۰ .در ﻏﯿﺮ آن
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ آﺗﺸ از اَﺑﯿﻤﻠ ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷَﯿﻢ و
ﺑﯿﺖ ﻣﻠﻮ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .و آﺗﺶ ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ و ﺑﯿﺖ ﻣﻠﻮ ﻫﻢ اَﺑﯿﻤﻠ را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد۲۱ «.ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺗﺎم از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ و از ﺗﺮس ﺑﺮادر ﺧﻮد،
اَﺑﯿﻤﻠ ﺑﻪ ﺑﺌﯿﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد.

ﺳﻘﻮط اَﺑﯿﻤﻠ
۲۲اَﺑﯿﻤﻠ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد۲۳ .آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﻦ اَﺑﯿﻤﻠ و ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ دﺷﻤﻨ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ ﺑﻪ
اَﺑﯿﻤﻠ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۲۴ .و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اَﺑﯿﻤﻠ و ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن

ﺷَﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﺎ او ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ۲۵ .ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ اَﺑﯿﻤﻠ
در اﻣﺘﺪاد ﺟﺎده ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻣ رﻓﺖ ،ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ) .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯿﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﮔﺬﺷﺖ،
ﺗﺎراج ﻣ ﺷﺪ (.اﻣﺎ ﮐﺴ از دﺳﯿﺴﮥ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ اَﺑﯿﻤﻠ ﺧﺒﺮ داد.
۲۶ﺟﻌﻞ ،ﭘﺴﺮ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷَﯿﻢ آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد۲۷ .ﯾﺮوز آن ﻫﺎ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻨﺪ و از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻧﻮر ﭼﯿﺪﻧﺪ و ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ
ﺧﺪای ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و اَﺑﯿﻤﻠ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ.
۲۸ﺟﻌﻞ از ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اَﺑﯿﻤﻠ ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ
ﺧﺪﻣﺖ او را ﺑﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ او ﭘﺴﺮ ﺟِﺪﻋﻮن و ﻧﺎم ﻣﻌﺎون او زَﺑﻮل
ﻧﯿﺴﺖ؟ ۲۹ای ﮐﺎش اﯾﻦ ﻣﺮدم زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ
اَﺑﯿﻤﻠ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮدم .و ﺑﻪ اَﺑﯿﻤﻠ ﻣﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮت را
ﺟﻤ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣﺎ ﺑﯿﺎ«.
۳۰اﻣﺎ وﻗﺘ زَﺑﻮل ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻌﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﺎﺑﺪ را ﺷﻨﯿﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻬﺮ ﺷﺪ۳۱ .و ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ اَﺑﯿﻤﻠ در اروﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ:
»ﺟﻌﻞ ﭘﺴﺮ ﻋﺎﺑﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﺑﻪ ﺷَﯿﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺮ
ﺿﺪ ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮراﻧﻨﺪ۳۲ .ﭘﺲ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮو و ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﻮﯾﺪ۳۳ .و ﺻﺒ روز دﯾﺮ ،در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯿﻪ او و ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻫﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻦ«.
۳۴ﭘﺲ اَﺑﯿﻤﻠ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺒﺎﻧﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ۳۵ .وﻗﺘ ﺻﺒ ﺷﺪ ﺟﻌﻞ
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺑﻪ دﻫﻦ دروازۀ ﺷﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎد .و اَﺑﯿﻤﻠ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن

ﺧﻮد از ﮐﻤﯿﻨﺎه ﺑﯿﺮون ﺷﺪ۳۶ .و ﭼﻮن ﺟﻌﻞ آن ﻫﺎ را دﯾﺪ ،ﺑﻪ زَﺑﻮل
ﮔﻔﺖ» :آن ﻣﺮدم را ﻣ ﺑﯿﻨ ﮐﻪ از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؟« زَﺑﻮل ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺳﺎﯾﮥ ﮐﻮه را دﯾﺪی و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدی ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم اﺳﺖ«.
۳۷ﺟﻌﻞ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻄﺮف ﻣﺎ روان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾ ﮔﺮوه
دﯾﺮ ﻫﻢ از راه ﺑﻠﻮط ﻣﻌﻮﻧﯿﻢ ﻣ آﯾﻨﺪ۳۸ «.آﻧﺎه زَﺑﻮل رو ﺑﻄﺮف او
ﮐﺮده ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﻻﻓﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﻣ زدی؟ ﯾﺎدت ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﮔﻔﺘ» :اَﺑﯿﻤﻠ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ او را ﺑﻨﯿﻢ؟« اﯾﻨﻬﺎ
ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﮐﺮدی .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺑﺮو و ﺑﺎ
آن ﻫﺎ ﺟﻨ ﮐﻦ۳۹ «.ﺟﻌﻞ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ
اَﺑﯿﻤﻠ رﻓﺖ۴۰ .اَﺑﯿﻤﻠ او را ﺷﺴﺖ داد و او ﻓﺮار ﮐﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دروازۀ ﺷﻬﺮ زﺧﻤ اﻓﺘﺎدﻧﺪ۴۱ .اَﺑﯿﻤﻠ
در اروﻣﻪ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد .و زَﺑﻮل ،ﺟﻌﻞ را ﺑﺎ واﺑﺴﺘﺎﻧﺶ از
ﺷَﯿﻢ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﺮ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻧﻨﻨﺪ.
۴۲روز دﯾﺮ ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺘﻨﺪ و اَﺑﯿﻤﻠ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ۴۳ .او
ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﺟﻤ و ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و در ﺻﺤﺮا ﮐﻤﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘ ﻣﺮدم را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﻨﺪ ،از ﮐﻤﯿﻨﺎه
ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ۴۴ .اَﺑﯿﻤﻠ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻫﻦ دروازۀ ﺷﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﻧﺬارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دو دﺳﺘﮥ دﯾﺮ آن ﻫﺎ ،ﺑﺮ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
۴۵اَﺑﯿﻤﻠ ﺗﻤﺎم آن روز ﺟﻨ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد
درآورد .ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﺷﻬﺮ را وﯾﺮان
ﮐﺮد و در آن ﻧﻤ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
۴۶و ﭼﻮن ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾ ﺑﺮج ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻗﻠﻌﮥ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻌﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ۴۷ .وﻗﺘ اَﺑﯿﻤﻠ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ

ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮج ﺷَﯿﻢ در ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه اﻧﺪ۴۸ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد
ﺑﻪ ﮐﻮه ﺻﻠﻤﻮن ﺑﺎﻻ ﺷﺪ .ﺗﺒﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﺧﮥ درﺧﺘ را
ﺑﺮﯾﺪ و آﻧﺮا ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .آﻧﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»زود ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺪ!« ۴۹ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺪام
ﯾ ﺷﺎﺧﮥ درﺧﺖ را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺪﻧﺒﺎل اَﺑﯿﻤﻠ رﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ
و در اﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺮج ﺷَﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﯾﻬﺰار ﻣﺮد و زن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ.
۵۰ﺑﻌﺪ اَﺑﯿﻤﻠ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺎز رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ اردو زد و آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﮐﺮد.
۵۱اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﯾ ﺑﺮج ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺤﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭘﺲ
ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ـ زن و ﻣﺮد ـ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺑﺮج رﻓﺘﻨﺪ .دروازه ﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ.
و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای دﯾﺪه ﺑﺎﻧ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺑﺮج ﺑﺎﻻ ﺷﺪﻧﺪ۵۲ .اَﺑﯿﻤﻠ ﺑﻄﺮف
ﺑﺮج ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ رﻓﺖ .وﻗﺘ ﺑﻪ دروازۀ ﺑﺮج ﻧﺰدﯾ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا آﺗﺶ
ﺑﺰﻧﺪ۵۳ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ ﯾ از زﻧﻬﺎ آﺳﯿﺎ ﺳﻨ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
اَﺑﯿﻤﻠ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮐﺎﺳﮥ ﺳﺮش را ﺷﺴﺖ۵۴ .اَﺑﯿﻤﻠ ﺑﻪ ﺟﻮان
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮدار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮت را ﺑَِﺶ و ﻣﺮا ﺑُﺶ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا
ﺑﻮﯾﻨﺪ :ﯾ زن او را ﮐُﺸﺖ «.ﭘﺲ آن ﺟﻮان ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را در او
ﻓﺮوﺑﺮد و او را ﮐﺸﺖ۵۵ .ﭼﻮن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اَﺑﯿﻤﻠ ﻣﺮده
اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ۵۶ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺪا
اَﺑﯿﻤﻠ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﺮد و ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ او
را ﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎﻟﺶ رﺳﺎﻧﺪ۵۷ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻼی ﺷﺮارت
ﻣﺮدم ﺷَﯿﻢ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺷﺎن آورد و ﻟﻌﻨﺖ ﯾﻮﺗﺎم ﭘﺴﺮ ﺟِﺪﻋﻮن ﺑﺮ
آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻮﻟَ و ﯾﺎﯾﺮ

۱۰

۱ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اَﺑﯿﻤﻠ ،ﯾﻨﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﮥ اﯾﺴﺴﺎر ﺑﻨﺎم ﺗﻮﻟَ

ﭘﺴﺮ ﻓﻮاه ﻧﻮاﺳﮥ دودا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ .او در ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﻣﯿﺮ ،در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد۲ .و ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ او را در ﺷﺎﻣﯿﺮ ﺑﺨﺎک
ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
۳ﺑﻌﺪ از او ﯾﺎﯾﺮ ﺟِﻠﻌﺎدی ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل داور اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد۴ .او
دارای ﺳ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳ اﻻغ ﺳﻮار ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .و ﺳ ﺷﻬﺮ در
ﮐﺸﻮر ﺟِﻠﻌﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻨﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﺎﯾﺮ ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۵وﻗﺘﯿﻪ ﯾﺎﯾﺮ ﻓﻮت ﮐﺮد ،او را در ﻗﺎﻣﻮن دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻇﻠﻢ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
۶ﺑﺎز ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻫﺎ ﻧﺎراﺿ ﺷﺪ.
آن ﻫﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻌﻞ و ﻋﺸﺘﺎروت ،ﯾﻌﻨ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدم ارام ،ﺳﯿﺪون،
ﻣﻮآب ،ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده از ﻋﺒﺎدت او دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﺗﺶ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ و آن ﻫﺎ را ﻏﻼﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ۸ .و
آن ﻫﺎ ﺑﺰودی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺷﺮق اُردن ،در
ﮐﺸﻮر اﻣﻮرﯾﺎن) ،ﯾﻌﻨ ﺟﻠﻌﺎد( ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺳﺘﻢ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻇﻠﻢ دﯾﺪﻧﺪ۹ .ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن از درﯾﺎی
اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و اﻓﺮاﯾﻢ رﻓﺘﻨﺪ.
و زﻧﺪﮔ را ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻠ و زار ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
۱۰

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﻨﺪﮔ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻌﻞ را ﮐﺮدﯾﻢ۱۱ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را

از دﺳﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺼﺮ ،اﻣﻮری ،ﻋﻤﻮﻧ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻧﺠﺎت ﻧﺪادم؟
۱۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم ﺳﯿﺪون ،ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ و ﻣﻌﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ از دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را از ﻇﻠﻢ آن ﻫﺎ آزاد ﮐﺮدم۱۳ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ و
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﭘﺮﺳﺘﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ دﯾﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت
ﻧﻤ دﻫﻢ۱۴ .ﺑﺮوﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔ ﺷﺎن را ﻣﮐﺮدﯾﺪ
ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤ ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،رﻫﺎﺋ ﺑﺨﺸﻨﺪ۱۵ «.ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎرﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫ در
ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﻦ .ﻣﺎ ﺑﺪرﺑﺎرت دﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﺮوز
ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫ۱۶ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و
دوﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺎن رﺣﻢ ﮐﺮد.
۱۷در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را در ﺟﻠﻌﺎد آﻣﺎده و ﻣﺠﻬﺰ
ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﯾﺠﺎ ﺷﺪه در ﻣﺼﻔﻪ اردو زدﻧﺪ.
۱۸ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﺎی ﺳﭙﺎه ﺟﻠﻌﺎد از ﯾﺪﯾﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ
ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮﮐﺮدۀ ﻣﺎ در ﺟﻨ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ
داوﻃﻠﺐ ﺷﻮد ،آن ﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﯾِﻔﺘﺎح

۱۱

۱ﯾِﻔﺘﺎح ﺟِﻠﻌﺎدی ﯾ ﺟﻨﺠﻮی دﻻور ،اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﯾ
۲

ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﺟِﻠﻌﺎد ﻧﺎم داﺷﺖ .ﺟِﻠﻌﺎد از زن اﺻﻠ ﺧﻮد

دارای ﭘﺴﺮان دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد .و ﭼﻮن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾِﻔﺘﺎح را
از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد راﻧﺪه ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ در ﻣﯿﺮاث ﭘﺪر ﻣﺎ ﺣﻘ
ﻧﺪاری ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﯾ زن دﯾﺮ ﻫﺴﺘ۳ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﯾِﻔﺘﺎح از
ﭘﯿﺶ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮد و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻃﻮب ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .در

آﻧﺠﺎ ﯾ ﺗﻌﺪاد اﺷﺨﺎص ﻫﺮزه و ﺑﯿﺎره را دور ﺧﻮد ﺟﻤ ﮐﺮده
ﺳﺮدﺳﺘﮥ آن ﻫﺎ ﺷﺪ.
۴ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ،ﺟﻨ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
۵ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺮای آوردن ﯾِﻔﺘﺎح ﺑﻪ ﻃﻮب رﻓﺘﻨﺪ ۶و ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﯿﺎ و ﺳﭙﺎه ﻣﺎ را رﻫﺒﺮی ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻤ ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺟﻨ ﮐﻨﯿﻢ۷ «.ﯾِﻔﺘﺎح ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻮاب داد» :ﺷﻤﺎ از روی
دﺷﻤﻨ ،ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرم ﺑﯿﺮون راﻧﺪﯾﺪ و ﺣﺎﻻ ﭼﻮن ﺑﯿﭽﺎره
ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﭼﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪه اﯾﺪ؟« ۸ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺟِﻠﻌﺎد ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
ﺑﺮوی و رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺎﺷ۹ «.ﯾِﻔﺘﺎح ﮔﻔﺖ:
»راﺳﺘ؟ آﯾﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎور ﻣﮐﻨﻢ؟«
۱۰آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرﯾﻢ و ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دروغ
ﻧﻤﮔﻮﺋﯿﻢ۱۱ «.ﭘﺲ ﯾِﻔﺘﺎح ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ او را
ﺑﻌﻨﻮان رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﻣﺼﻔﻪ ﻫﺮ دو
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۲ﺑﻌﺪ ﯾِﻔﺘﺎح ﻫﯿﺌﺘ را ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد:
»ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ دﺷﻤﻨ داری ﮐﻪ ﺑﺠﻨ ﻣﺎ آﻣﺪه ای؟« ۱۳ﭘﺎدﺷﺎه
ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ وﻗﺘ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﻣﻠ ﻣﺎ را از اَرﻧُﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺒﻮق و اُردن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﺣﺎﻻ
ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻠ ﻣﺎ را ﺑﻪ آراﻣ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﯿﺪ۱۴ «.ﯾِﻔﺘﺎح
ﺑﺎز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ۱۵ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﺪ:
»اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب و ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را ﺑﺰور ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱۶ ،ﺑﻠﻪ
وﻗﺘ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ از راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و از
آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﻗﺎدِش آﻣﺪﻧﺪ۱۷ .ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﭘﺎدﺷﺎه ادوم
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر از ﮐﺸﻮرت را ﺑﺪه «.اﻣﺎ او

ﺧﻮاﻫﺶ ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﺮد .از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺶ را
ﮐﺮدﻧﺪ و او ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻮاب رد داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﻗﺎدِش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۱۸ .ﺑﻌﺪ از راه ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ادوم و ﻣﻮآب
را دور زده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗ ﻣﻮآب رﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ ارﻧﻮن
اردو زدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ارﻧﻮن ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻮآب ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻫﯿﭽﺎﻫ ﺳﻌ ﻧﺮدﻧﺪ از ﺳﺮﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻣﻮآب ﺷﻮﻧﺪ.
۱۹ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن و ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺸﺒﻮن
ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از راه ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﺑﻪ وﻃﻦ
ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ۲۰ .وﻟ ﺳﯿﺤﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر ﻧﺪاد ﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺟﻤ ﮐﺮده در ﯾﺎﻫﺰ
اردو زد و ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﯿﺪ۲۱ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﯿﺤﻮن
و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم او را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎن را ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲۲ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺸﻮر اﻣﻮرﯾﺎن از ارﻧﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺒﻮق و از ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺗﺎ اُردن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﺳﺮاﺋﯿﻞ درآﻣﺪ۲۳ .ﺣﺎﻻ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻠ اﻣﻮرﯾﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داد .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﯿﻢ؟ ۲۴ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﺎن ،ﮐﻤﻮش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
اﺳﺖ ،ﻧﻬﺪارﯾﺪ و ﻫﺮﭼﻪ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺎه ﻣ دارﯾﻢ۲۵ .آﯾﺎ ﺗﻮ از ﺑﺎﻻق ﭘﺴﺮ ﺻﻔﻮر،
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘ؟ او ﻫﺮﮔﺰ ﺧﯿﺎل ﺑﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﮔﺎﻫ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﯿﺪه اﺳﺖ۲۶ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔ ﮐﺮده اﻧﺪ .و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﺸﺒﻮن ،ﻋﺮوﻋﯿﺮ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ﻫﺎ و ﺗﺎ اَرﻧُﻮن ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﭼﺮا در اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﺪت دﻋﻮای ﻣﻠﯿﺖ آﻧﺮا ﻧﺮدﯾﺪ؟ ۲۷ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﺑﺪی ﻧﺮده ام ،ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨ را
داری و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪی ﻣﮐﻨ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ داور ﻋﺎدل اﺳﺖ ﻓﯿﺼﻠﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﮐﯿﺴﺖ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﻋﻤﻮن۲۸ «.ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻤﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺎزﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﯾِﻔﺘﺎح ﮔﻮش ﻧﺪاد.
۲۹آﻧﺎه روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾِﻔﺘﺎح آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد از ﺟِﻠﻌﺎد و ﻣﻨَﺴ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﮥ ﺟِﻠﻌﺎد آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺎده ﺷﺪ.
۳۰ﯾِﻔﺘﺎح ﻧﺬر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را
ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ۳۱ ،در وﻗﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ را ﮐﻪ از
دروازۀ ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﺪ۳۲ .ﭘﺲ ﯾِﻔﺘﺎح ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن
ﺑﺴﻮی ﻣﯿﺪان ﺟﻨ ﺣﺮﮐﺖ داد۳۳ .و در ﯾ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺎ
ﮐﻤ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ داد و ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﺷﺎن را از
ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﻨﯿﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم را ﺗﺎ آﺑﯿﻞﮐﺮاﻣﯿﻢ ﺑﻘﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن از دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ.

دﺧﺘﺮ ﯾِﻔﺘﺎح
۳۴ﺑﻌﺪ از آن ﯾِﻔﺘﺎح ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ .و ﯾﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮ
او ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ رﻗﺺ ﻣﮐﺮد و داﯾﺮه ﻣ زد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون ﺷﺪ .ﯾِﻔﺘﺎح ﺑﻐﯿﺮ از او ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ دﯾﺮ ﻧﺪاﺷﺖ۳۵ .وﻗﺘ
ﭼﺸﻢ ﯾِﻔﺘﺎح ﺑﺮ دﺧﺘﺮش اﻓﺘﺎد ،ﯾﺨﻦ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :آه،
ای دﺧﺘﺮم ،ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﯿﭽﺎره و ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺘ و ﯾ از آزاردﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻦ ﺷﺪی ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮل داده ام و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ از آن
ﺑﺮﮔﺮدم۳۶ «.دﺧﺘﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﻟﯿﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ داده ای ،رﻓﺘﺎر ﮐﻦ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺎ را
از دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ۳۷ .اﻣﺎ اول ﺑﺮای ﻣﻦ دو ﻣﺎه
ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮔﺮدش ﮐﻨﻢ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﯿﺮم۳۸ «.ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو!« و

آن دﺧﺘﺮ ﺑﺮای دو ﻣﺎه از ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد رﻓﺖ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮای ﮔﺮدش ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ رﻓﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺑﺎﮐﺮه از دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ،
ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺖ۳۹ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺪرش
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده ﺑﻮد ،رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن دﺧﺘﺮ
ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﺮد .از آن ﺑﺒﻌﺪ ،در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎدت ﻣﺮدم ﺷﺪ۴۰ ،ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺮون ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر روز ﺑﺮای
دﺧﺘﺮ ﯾِﻔﺘﺎح ﺟِﻠﻌﺎدی ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

دﻋﻮای ﯾِﻔﺘﺎح و ﻗﺒﯿﻠﮥ اﻓﺮاﯾﻢ

۱۲

۱در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺮدم اﻓﺮاﯾﻢ ﺳﭙﺎه ﺧﻮد را ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﺮف

ﺷﻤﺎل رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺖ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻪ ﯾِﻔﺘﺎح ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﭼﺮا وﻗﺘﯿﻪ ﺑﺠﻨ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن رﻓﺘ از ﻣﺎ دﻋﻮت ﻧﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﻮ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ات را ﺑﺮ ﺳﺮت آﺗﺶ ﻣ زﻧﯿﻢ۲ «.ﯾِﻔﺘﺎح
ﮔﻔﺖ» :روزﯾﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻢ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن در ﺟﻨ ﺑﻮدﯾﻢ ،از
ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ۳ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺠﻨ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ دادم .ﺣﺎﻻ آﻣﺪه اﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ دﻋﻮا
ﻣﮐﻨﯿﺪ۴ «.آﻧﺎه ﯾِﻔﺘﺎح ﻣﺮدان ﺟِﻠﻌﺎد را ﺟﻤ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻓﺮاﯾﻢ
ﺟﻨﯿﺪﻧﺪ و اﻓﺮاﯾﻢ را ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ .ﻣﺮدم اﻓﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﺷﻤﺎ
ﻓﺮارﯾﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨَﺴ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ«.
۵و ﻣﺮدم ﺟِﻠﻌﺎد ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎی درﯾﺎی اُردن را ﺑﺮوی اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ .و
اﮔﺮ ﯾ از ﻓﺮارﯾﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﭘﻬﺮه داران
ﺟﻠﻌﺎد ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺗﻮ اﻓﺮاﯾﻤ ﻫﺴﺘ؟« اﮔﺮ ﻣﮔﻔﺖ» :ﻧ،
ﻧﯿﺴﺘﻢ۶ «.آن وﻗﺖ ﭘﻬﺮه داران ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻮ ،ﺷﺒﻮﻟﺖ «.اﮔﺮ
ﺑﻌﻮض ﺷﺒﻮﻟﺖ ،ﺳﺒﻮﻟﺖ ﻣﮔﻔﺖ ،ﯾﻌﻨ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺪرﺳﺘ ﺗﻠﻔﻆ

ﻧﻤﮐﺮد ،آﻧﻮﻗﺖ او را ﻣﮐﺸﺘﻨﺪ و در آن وﻗﺖ ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از ﻣﺮدم اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
۷ﯾِﻔﺘﺎح ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل داور اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .وﻗﺘ ﻣﺮد او را در ﯾ
از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
۸ﺑﻌﺪ از ﯾِﻔﺘﺎح ،اﺑﺼﺎن ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻤ داور اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ۹ .او دارای ﺳ
ﭘﺴﺮ و ﺳ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد .او دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
داد و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻫﻢ ﺳ دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ زﻧ ﮔﺮﻓﺖ .او
ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﮐﺮد۱۰ .ﺑﻌﺪ اﺑﺼﺎن ﻣﺮد و در
ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ دﻓﻦ ﺷﺪ.
۱۱ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﺑﺼﺎن ،اﯾﻠﻮن زﺑﻮﻟﻮﻧ داور اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪ .او ﻣﺪت
ده ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﮐﺮد۱۲ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ او را در اَﯾﻠﻮن
واﻗ در زﺑﻮﻟﻮن دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۳ﭘﺲ از اَﯾﻠﻮن ،ﻋﺒﺪون ﭘﺴﺮ ﻫﻠﯿﻞ ﻓﺮﻋﺎﺗﻮﻧ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری
ﮐﺮد۱۴ .او دارای ﭼﻬﻞ ﭘﺴﺮ و ﺳ ﻧﻮاﺳﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺎد اﻻغ ﺳﻮار
ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل داوری ﮐﺮد۱۵ ،وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و در
ﮐﺸﻮر اﻓﺮاﯾﻢ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻋﻤﺎﻟَﯿﻘﯿﺎن دﻓﻦ ﺷﺪ.

ﺗﻮﻟﺪ ﺷَﻤﺸﻮن

۱۳

۱ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ

ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﯿﺮ

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
۲در ﺷﻬﺮ زُرﻋﻪ ﻣﺮدی زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان و ﻧﺎم او ﻣﺎﻧﻮح

ﺑﻮد .زن او ﻧﺎزا ﺑﻮد و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۳ .روزی
ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ آن زن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﺎزا ﻫﺴﺘ و ﻃﻔﻠ
ﻧﺪاری ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣ ﺷﻮی و ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آوری۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب و دﯾﺮ ﻣﺴﺮات ﺧﻮدداری ﮐﻨ و ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺣﺮام را ﻧﺨﻮری۵ .و ﺗﯿ دﻻﮐ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ
ﻣ آوری ﺑﺨﻮرد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮت از ﻃﻔﻠ ،ﻧﺬری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده و او
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻣ دﻫﺪ۶ «.ﺑﻌﺪ آن زن
رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﻣﺮد ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ.
ﭼﻬﺮه اش ﻣﺜﻞ ﭼﻬﺮۀ ﯾ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ از
ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد۷ .و او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﭼﻪ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣ آوری .از ﺷﺮاب و ﻣﺴﺮات دﯾﺮ
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻦ .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮری ،زﯾﺮا ﭘﺴﺮت از زﻣﺎن
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺬری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۸آﻧﺎه ﻣﺎﻧﻮح از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از
ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا را دوﺑﺎره ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ
ﮐﻪ وﻗﺘ ﻃﻔﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ۹ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﺶ او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻓﺮﺷﺘﻪ دوﺑﺎره ﭘﯿﺶ آن زن در ﻣﺰرﻋﻪ ای
ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻣﺪ .ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺎﻧﻮح ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد۱۰ .زن ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﭘﯿﺶ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :آن ﻣﺮدﯾﻪ روز ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد
دوﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ۱۱ «.ﻣﺎﻧﻮح ﻓﻮراً ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل زن ﺧﻮد ﭘﯿﺶ
آن ﻣﺮد رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﻣﻦ ﺣﺮف زدی؟« او
ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﻣﻦ ﺑﻮدم۱۲ «.ﻣﺎﻧﻮح ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻮ ،ﭘﺲ
از آﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﺋ ﮐﻪ زدی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﭼﺴﺎن او را ﺗﺮﺑﯿﻪ
ﮐﻨﯿﻢ و ﻃﺮز زﻧﺪﮔ ﻃﻔﻞ ﭼﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد۱۳ «.ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﻮاب داد» :زﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ دادم ،رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ.

۱۴ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎک را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرد .از ﺷﺮاب و دﯾﺮ ﻣﺴﺮات ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺮام را ﻧﺨﻮرد و ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورد«.
۱۵ﻣﺎﻧﻮح ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﺋ ﻧﺮوی
ﺗﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ای را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﭙﺰم۱۶ «.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺟﺎﺋ ﻧﻤ روم،
اﻣﺎ ﻧﺎن ﺗﺮا ﻧﻤ ﺧﻮرم .و اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻤﺎﺋ ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻦ) «.ﻣﺎﻧﻮح ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ او ﻓﺮﺷﺘﮥ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد۱۷ (.ﻣﺎﻧﻮح از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻧﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ ﺗﺎ
ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﭘﯿﺸﻮﺋ ﺗﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺗﻮ اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺮا
ﺷﺮ ﮔﻮﺋﯿﻢ۱۸ «.ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻧﺎم ﻣﺮا
ﺑﺪاﻧ؟ ﭼﻮﻧﻪ آن ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ۱۹ «.ﻣﺎﻧﻮح ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ آردی
را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻی ﯾ ﺳﻨ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎﻧﻮح و زﻧﺶ ﮐﺎری ﻋﺠﯿﺒ اﻧﺠﺎم داد۲۰ .وﻗﺘﯿﻪ
ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ از ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﻄﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ آن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﺑﺎ دﯾﺪن آن ﺻﺤﻨﻪ ،ﻣﺎﻧﻮح
و زﻧﺶ رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
۲۱ﭘﺲ از آن ﻣﺎﻧﻮح و زﻧﺶ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺮ ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .آﻧﺎه
ﻣﺎﻧﻮح داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد۲۲ .او ﺑﻪ زن ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﻣﺮدن ﻣﺎ ﺣﺘﻤ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا را دﯾﺪه اﯾﻢ۲۳ «.اﻣﺎ
زﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎ را ﻣ داﺷﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨ و آردی را از دﺳﺖ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﮐﺮد .و اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰات
ﻋﺠﯿﺐ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤ داد و اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﮔﻔﺖ«.
۲۴وﻗﺘﯿﻪ آن زن ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد ،او را ﺷَﻤﺸﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻃﻔﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮﮐﺖ داد۲۵ .وﻗﺘﯿﻪ ﺷَﻤﺸﻮن از
ﻟﺸﺮﮔﺎه دان ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زُرﻋﻪ و اَﺷﺘﺎۇل ﻗﺮار داﺷﺖ دﯾﺪن ﻣﮐﺮد ،روح

ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﻣ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﻋﺮوﺳ ﺷَﻤﺸﻮن

۱۴

۱ﯾﺮوز ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﻨَﻪ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﯾ دﺧﺘﺮ

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ را دﯾﺪ۲ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﯾ دﺧﺘﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ را در ﺗﻤﻨَﻪ دﯾﺪم و ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ او
ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﻢ۳ «.اﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ در ﺑﯿﻦ
ﺗﻤﺎم ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و اﻗﻮام ﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣ روی و از
ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﻪ زن ﻣﮔﯿﺮی؟« ﺷَﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او دﺧﺘﺮ دﻟﺨﻮاه ﻣﻦ اﺳﺖ«.
۴ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ راﻫ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻣ ﺟﺴﺖ.
ﭼﻮﻧﻪ در آن زﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
۵ﭘﺲ ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﻨَﻪ رﻓﺖ .در ﯾ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺮون
ﺷﻬﺮ ،دﻓﻌﺘﺎً ﺷﯿﺮ ﺟﻮاﻧ ﺑﻪ ﺷَﻤﺸﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد۶ .در ﻫﻤﯿﻦ اﺛﻨﺎ روح
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷَﻤﺸﻮن ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺷَﻤﺸﻮن ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯿﻪ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ای
را از ﻫﻢ ﺑﺪرد ،آن ﺷﯿﺮ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ دوﭘﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ از ﮐﺎری
ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺖ۷ .ﺑﻌﺪ رﻓﺖ و ﺑﺎ آن
دﺧﺘﺮ ﺣﺮف زد و از او زﯾﺎدﺗﺮ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ۸ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ،وﻗﺘ
ﺑﺮای ﻋﺮوﺳ ﻣ رﻓﺖ ،راه ﺧﻮد را ﮐ ﮐﺮد و رﻓﺖ ﺗﺎ ﻻﺷﮥ ﺷﯿﺮ را
ﺑﺒﯿﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﯾ ﺧﯿﻞ زﻧﺒﻮر را ﺑﺎ ﻋﺴﻞ در ﻻﺷﮥ ﺷﯿﺮ دﯾﺪ۹ .و
ﻗﺪری از ﻋﺴﻞ را ﮔﺮﻓﺖ و در راه ﺧﻮرده ﻣ رﻓﺖ .و ﭼﻮن ﭘﯿﺶ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻤ از آن ﻋﺴﻞ داد و آن ﻫﺎ
ﺧﻮردﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ را از ﻻﺷﮥ ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺑﻮد.
۱۰‐۱۱وﻗﺘ ﭘﺪرش ﭘﯿﺶ آن دﺧﺘﺮ رﻓﺖ ،ﺷَﻤﺸﻮن ﻃﺒﻖ رواج ﻫﻤﺎن
زﻣﺎن دﻋﻮﺗ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد و ﺳ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﯾﻪ را دﻋﻮت ﮐﺮد.
۱۲ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾ ﭼﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﮔﻮﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧ آﻧﺮا ﺣﻞ ﮐﺮدﯾﺪ،
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺳﺎده و ﺳ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻧﻔﯿﺲ
ﻣ دﻫﻢ۱۳ .و اﮔﺮ آﻧﺮا ﺣﻞ ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳ دﺳﺖ
ﻟﺒﺎس ﺳﺎده و ﺳ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺪﻫﯿﺪ «.آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب ،ﭼﯿﺴﺘﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ۱۴ «.او ﺑﺮای ﺷﺎن ﮔﻔﺖ:
»از ﺧﻮرﻧﺪه ﺧﻮراک ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
و از زورآور ﺷﯿﺮﯾﻨ«.
آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨ ﭼﯿﺴﺘﺎن را ﺑﻮﯾﻨﺪ.
۱۵در روز ﭼﻬﺎرم آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ زن ﺷَﻤﺸﻮن آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از
ﺷﻮﻫﺮت ﻣﻌﻨ ﭼﯿﺴﺘﺎن را ﺑﭙﺮس .در ﻏﯿﺮ آن ﺗﺮا و ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرت را در
آﺗﺶ ﻣ ﺳﻮزاﻧﯿﻢ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدار
و ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ؟« ۱۶ﭘﺲ زن ﺷَﻤﺸﻮن ﭘﯿﺶ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ ﺑﺪت ﻣ آﯾﺪ .ﺗﻮ ﻣﺮا اﺻﻼ دوﺳﺖ ﻧﺪاری .ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻢ ﯾ ﭼﯿﺴﺘﺎن ﮔﻔﺘ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨ آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﻧﺮدی«.
ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی
ﻧﻔﺘﻪ ام .ﭼﺮا ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻮﯾﻢ؟« ۱۷ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آن زن ﻫﻔﺖ روز ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮد و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧُﻠﻖ ﺷَﻤﺸﻮن ﺗﻨ ﺷﺪ و ﻣﻌﻨ آﻧﺮا
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ .و آن زن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
۱۸آن ﻫﺎ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﭘﯿﺶ ﺷَﻤﺸﻮن آﻣﺪه ﺑﻪ

او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺷﯿﺮﯾﻨﺘﺮ از ﻋﺴﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟«
ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﺎو ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻧﻤﮐﺮدﯾﺪ،
ﭼﯿﺴﺘﺎن ﻣﺮا ﺣﻞ ﮐﺮده ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ«.
۱۹آﻧﺎه روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺑﺮ او آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
اَﺷﻘَﻠُﻮن رﻓﺖ و ﺳ ﻧﻔﺮ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎ را ﮐﺸﺖ .داراﺋ ﺷﺎن را
ﮔﺮﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ داد ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺘﺎن را ﺣﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺑﺨﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ۲۰ .و
زﻧﺶ ﺑﺎ رﻓﯿﻖ او ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤ اش ﺑﻮد ،ﻋﺮوﺳ ﮐﺮد.

ﺷَﻤﺸﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ

۱۵

۱ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ،در ﻣﻮﺳﻢ درو ﮔﻨﺪم ،ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ای را

ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ زن ﺧﻮد ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﺧﺴﺮش او را

ﻧﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد ۲و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﻣﻦ ﻓﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﺗﻮ از او ﻧﻔﺮت داری ،ﺑﻨﺎﺑﺮان او را ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺖ دادم .ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼ
او ﻣﻘﺒﻮﻟﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺑﺎ او ﻋﺮوﺳ ﻧﻤﮐﻨ؟« ۳ﺷَﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ:
۴

»ﺣﺎﻻ ﺣﻖ دارم ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﯿﺮم «.ﭘﺲ رﻓﺖ و ﺳﻪ
ﺻﺪ روﺑﺎه را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﺟﻮره را دم ﺑﻪ دم ﺑﺴﺖ .و ﺑﯿﻦ ﻫﺮدو دم
ﯾ ﻣﺸﻌﻞ را ﻗﺮار داد۵ .ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮد و روﺑﺎﻫﻬﺎ را

در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ آزاد ﮐﺮد و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﺪم و
ﺑﺎﻏﻬﺎی زﯾﺘﻮن ﻫﻤﻪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ۶ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷَﻤﺸﻮن ،داﻣﺎد ﺗﻤﻨ ،زﯾﺮا
ﺧﺴﺮش زن او را ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺶ داد «.آﻧﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و آن زن
را ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪﻧﺪ۷ .ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:
»ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﺮ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺸﻢ،
آرام ﻧﻤﮔﯿﺮم۸ «.ﭘﺲ ﺑﺎ ﯾ ﺣﻤﻠﮥ ﺷﺪﯾﺪ ﯾ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد آن ﻫﺎ را
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ رﻓﺖ و در ﻣﻐﺎرۀ ﺻﺨﺮۀ ﻋﯿﻄﺎم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
۹ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺪ و در ﯾﻬﻮدا اردو زده ﺑﻪ ﻟَﺤ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۰ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣﺎ
آﻣﺪه اﯾﺪ؟« آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﺷَﻤﺸﻮن را دﺳﺘﯿﺮ
ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را از او ﺑﯿﺮﯾﻢ۱۱ «.آﻧﺎه ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم
ﯾﻬﻮدا در ﻣﻐﺎرۀ ﺻﺨﺮۀ ﻋﯿﻄﺎم ﭘﯿﺶ ﺷَﻤﺸﻮن رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»آﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﮐﻨ؟« ﺷَﻤﺸﻮن ﺟﻮاب داد» :ﻫﻤﺎن ﮐﺎری
را ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺣﻖ ﺷﺎن ﮐﺮدم۱۲ «.آن ﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮا دﺳﺘﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ «.ﺷَﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،اﻣﺎ ﻗﻮل ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻧﺸﯿﺪ۱۳ «.آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﻣﺎ ﺗﺮا ﻧﻤﮐﺸﯿﻢ .ﻓﻘﻂ
دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺖ را ﻣ ﺑﻨﺪﯾﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ آن ﻫﺎ ﻣ دﻫﯿﻢ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ
دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺷَﻤﺸﻮن را ﺑﺎ دو رﯾﺴﻤﺎن ﻧَﻮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻐﺎره ﺑﯿﺮون
ﺑﺮدﻧﺪ.
۱۴وﻗﺘ ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﻟَﺤ رﺳﯿﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن او ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮآوردﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن اﺛﻨﺎ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷَﻤﺸﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
رﯾﺴﻤﺎن ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ او را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺘﺎﻧ ﮐﻪ در آﺗﺶ

ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎ از دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﻓﺮورﯾﺨﺖ۱۵ .آﻧﺎه
اﺳﺘﺨﻮان اﻻﺷﮥ اﻻﻏ را ﯾﺎﻓﺖ .دﺳﺖ دراز ﮐﺮد و آﻧﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
آن ﯾ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺖ۱۶ .و ﺷَﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان اﻻﺷﮥ ﯾ اﻻغ از ﮐُﺸﺘﻪ ﭘﺸﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ،
ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان اﻻﺷﮥ ﯾ اﻻغ ﯾ ﻫﺰار ﻣﺮد را ﮐﺸﺘﻢ!«
۱۷وﻗﺘ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،اﺳﺘﺨﻮان اﻻﺷﻪ را ﺑﻪ ﯾﺴﻮ
اﻧﺪاﺧﺖ و آﻧﺠﺎ را »ﺗﭙﮥ اﺳﺘﺨﻮان اﻻﺷﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.
۱۸در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات اﻓﺘﺨﺎر آﻧﺮا دادی ﮐﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ .و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺸﻨ ﺑﻤﯿﺮم و ﺑﻪ دﺳﺖ
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺑﯿﻔﺘﻢ؟« ۱۹آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾ ﺧﺎﻟﯿﺎه را در زﻣﯿﻦ
ﺷﺎﻓﺖ و از آن آب ﺟﺎری ﺷﺪ .و وﻗﺘﯿﻪ از آن آب ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺟﺎن
ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺠﺎ آﻣﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺟﺎ را ﻋﯿﻦ ﺣﻘﻮری
)ﯾﻌﻨ ﭼﺸﻤﮥ ﮐﺴﯿﻪ دﻋﺎ ﮐﺮد( ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻟَﺤ ﺑﺎﻗ
اﺳﺖ۲۰ .ﺷَﻤﺸﻮن در زﻣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
داوری ﮐﺮد.

۱۶

۱ﯾﺮوز ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﻏﺰه رﻓﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺷﺐ را ﺑﺎ ﯾ زن
۲

ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد .ﻣﺮدم ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ
آن ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺰد دروازۀ ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑ ﺻﺪا ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﻣﺎﻧﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺻﺒ
ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﻮد او را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﺖ۳ «.ﺷَﻤﺸﻮن ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ در
آﻧﺠﺎ ﭘﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﯿﻤﮥ ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دروازۀ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ دو ﭘﺎﯾﮥ آن

ﯾﺠﺎ از زﻣﯿﻦ ﮐَﻨﺪ و ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ای ﮐﻪ روﺑﺮوی
ﺣﺒﺮون اﺳﺖ ،ﺑﺮد.

ﺷَﻤﺸﻮن و دﻟﯿﻠﻪ
۴ﺷَﻤﺸﻮن ﻋﺎﺷﻖ ﯾ دﺧﺘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ دﻟﯿﻠﻪ ﺑﻮد و در وادی
ﺳﻮرق زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد۵ .ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﭘﯿﺶ آن دﺧﺘﺮ آﻣﺪﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻦ و ﺑﭙﺮس ﮐﻪ آن ﻗﻮت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدۀ ﺷَﻤﺸﻮن در ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ او را ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮده ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و
ﻣﻄﯿ ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﻢ .آن وﻗﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺎ ﯾﻬﺰار و ﯾﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﯿﻢ۶ «.ﭘﺲ دﻟﯿﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺷَﻤﺸﻮن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﭼﻄﻮر ﮐﺴ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮا ﻣﻐﻠﻮب ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﻨﺪد؟« ۷ﺷَﻤﺸﻮن ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﻣﺮا
ﺑﺎ ﻫﻔﺖ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﺎزه و ﺗَﺮ ﮐﻪ ﺧﺸ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ
و ﻣﺜﻞ اﺷﺨﺎص ﻋﺎدی ﻣ ﺷﻮم۸ «.ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﻔﺖ
رﯾﺴﻤﺎن ﺗﺮ و ﺗﺎزه را ﮐﻪ ﺧﺸ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آوردﻧﺪ و دﻟﯿﻠﻪ دﺳﺖ و
ﭘﺎی ﺷَﻤﺸﻮن را ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺖ۹ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ در ﯾ اﻃﺎق
دﯾﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺷَﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺮی ات آﻣﺪه اﻧﺪ «.اﻣﺎ ﺷَﻤﺸﻮن رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻠﯿﻪ آﺗﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺎره ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ راز ﻗﻮت او ﭘ
ﺑﺒﺮد.
۱۰ﺑﻌﺪ دﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدی و ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ
ﮔﻔﺘ .ﺣﺎﻻ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺗﺮا ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان ﺑﺴﺖ؟«
۱۱ﺷَﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان دﯾﺮ ﻣ ﺷﻮم۱۲ «.ﭘﺲ دﻟﯿﻠﻪ او را
ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎی ﻧَﻮ ﺑﺴﺖ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ دﻓﻌﮥ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﯾ اﻃﺎق

دﯾﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﻟﯿﻠﻪ ﮔﻔﺖ» :ای ﺷَﻤﺸﻮن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرت ﮐﻨﻨﺪ «.اﻣﺎ ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﺎز رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﻧ از
ﺑﺎزوان ﺧﻮد ﭘﺎره ﮐﺮد.
۱۳دﻟﯿﻠﻪ ﺑﺎز از او ﺷﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ
ﮔﻔﺘ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﺳﺘ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭼﺴﺎن ﻣ ﺗﻮان ﺑﺴﺖ؟« ﺷَﻤﺸﻮن
ﺟﻮاب داد» :اﮔﺮ ﻫﻔﺖ ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻮی ﺳﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﺎر ﯾﺠﺎ ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﯿ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺴﺎﺟ ﻣﺤﻢ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان
ﻋﺎدی ﻣ ﺷﻮم۱۴ «.ﭘﺲ وﻗﺘﯿﻪ ﺷَﻤﺸﻮن ﺧﻮاب ﺑﻮد ،دﻟﯿﻠﻪ ﻫﻔﺖ
ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻮی او را ﺑﺎ ﺗﺎر ﯾﺠﺎ ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾ ﻣﯿ ﻣﺤﻢ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :ای ﺷَﻤﺸﻮن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی ات آﻣﺪه اﻧﺪ«.
ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﻫﻢ ﻣﯿ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺴﺎﺟ و ﻫﻢ ﺗﺎر را از ﻣﻮی
ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮد.
۱۵دﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﮔﻮﺋ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ داری ،در ﺣﺎﻟﯿﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ راﺳﺖ ﻧﻤﮔﻮﺋ؟ ﺗﻮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺮا ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدی و ﻧﻔﺘ ﮐﻪ
ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ۱۶ «.ﭼﻮن دﻟﯿﻠﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ او ﻓﺸﺎر
ﻣ آورد و ﻧﺰد او زاری ﻣﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﺘﻨ آﻣﺪ ۱۷و راز
ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺣﺎل ﻫﯿ ﺗﯿ دﻻﮐ ﺑﺴﺮم
ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ .از ﻫﻤﺎن وﻗﺘﯿﻪ در ﺷﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺬری
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪم .اﮔﺮ ﻣﻮی ﺳﺮم را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﻗﻮت ﺧﻮد را
دﺳﺖ داده ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان دﯾﺮ ﻣ ﺷﻮم«.
۱۸وﻗﺘ دﻟﯿﻠﻪ از راز او آﮔﺎه ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺧﺒﺮ داده
ﮔﻔﺖ» :ﻓﻮراً اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺷَﻤﺸﻮن راز ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ دﻟﯿﻠﻪ آﻣﺪﻧﺪ.
۱۹دﻟﯿﻠﻪ ﺳﺮ او را ﺑﺎﻻی زاﻧﻮی ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ﺧﻮاﺑﺶ داد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ

را ﺻﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آن ﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﺣﻠﻘﮥ ﻣﻮی ﺳﺮ او را ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ.
آﻧﺎه دﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪ زدن او ﺷﺮوع ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘ او ﻗﺪرت ﺧﻮد را
از دﺳﺖ داده اﺳﺖ۲۰ .و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺷَﻤﺸﻮن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺮی ات آﻣﺪه اﻧﺪ!« ﺷَﻤﺸﻮن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾ ﺗﺎن ﺧﻮد را آزاد ﻣ ﺳﺎزم «.اﻣﺎ او ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد۲۱ .ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ او را
دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را از ﮐﺎﺳﮥ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻏﺰه
ﺑﺮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ او را ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠ ﺑﺴﺘﻨﺪ و در زﻧﺪان ﺑﺎﻻی
او دﺳﺘﺎس ﻣﮐﺮدﻧﺪ۲۲ .اﻣﺎ ﻣﻮی ﺳﺮش ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ دوﺑﺎره رﺳﯿﺪ.

ﻣﺮگ ﺷَﻤﺸﻮن
۲۳ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ در ﯾ ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﺮای ﺑﺖ ﺧﻮد،
داﺟﻮن ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮﺷ و ﺷﺮﮔﺰاری ﮐﺮده ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪای
ﻣﺎ ،دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻌﻨ ﺷَﻤﺸﻮن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد۲۴ «.وﻗﺘﯿﻪ
ﻣﺮدم ﺷَﻤﺸﻮن را دﯾﺪﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺳﭙﺎس ﮔﻔﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا دﺷﻤﻦ
ﺷﺎﻧﺮا ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را وﯾﺮان ﮐﺮده و ﻣﺮدم ﺷﺎﻧﺮا ﮐُﺸﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد۲۵ .و ﭼﻮن ﺳﺮﺧﻮش و ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷَﻤﺸﻮن را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷَﻤﺸﻮن را از زﻧﺪان
آوردﻧﺪ و او ﺑﺮای ﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺟﺮاء ﮐﺮد .آن ﻫﺎ او را ﺑﯿﻦ دو ﺳﺘﻮن
ﻗﺮار دادﻧﺪ.

۲۶

ﺷَﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧ ﮐﻪ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد

ﮔﻔﺖ» :ﺑﺬار ﺗﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﻟﻨﺮ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻟﻤﺲ
ﮐﺮده ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﯿﻪ ﮐﻨﻢ۲۷ «.آن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ از ﻣﺮد و زن ﺑﻮد .و ﺗﻤﺎم
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .و در ﺑﺎﻻی آن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ در
ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و زن ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷَﻤﺸﻮن را
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

۲۸ﺷَﻤﺸﻮن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ!
اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد آور و ﻓﻘﻂ ﯾﺒﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت ﺑﺪه،
ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را از اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﯿﺮم۲۹ «.آﻧﺎه ﺷَﻤﺸﻮن
ﺑﺮ دو ﺳﺘﻮن وﺳﻄ ﮐﻪ وزن ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﺎ دو
دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر آورد ۳۰و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺬار ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﻤﯿﺮم«.
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت دو ﺳﺘﻮن را از ﺟﺎ ﮐَﻨﺪ و ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺷَﻤﺸﻮن در وﻗﺖ ﻣﺮدن ﺧﻮد ﮐﺸﺖ،
زﯾﺎدﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوران زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه
ﺑﻮد.
۳۱ﺑﻌﺪ ﺑﺮادران و ﺧﺎﻧﻮاده اش آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻨﺎزۀ او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ در
آراﻣﺎه ﭘﺪرش ،ﻣﺎﻧﻮح ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زُرﻋﻪ و اَﺷﺘﺎۇل واﻗ ﺑﻮد ،دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷَﻤﺸﻮن ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﮐﺮد.

ﻣﯿﺨﺎ و ﻻوی

۱۷

۱در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﺮدی ﺑﻨﺎم ﻣﯿﺨﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد.

۲ﯾﺮوز ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آن ﯾﺎزده ﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه را ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻓﺮ ﻣﮐﺮدی دزدی ﺷﺪه و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ دﺷﻨﺎم دادی ،آن
ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ اﻗﺮار ﮐﺮدی،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺘﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪم۳ «.و ﻣﯿﺨﺎ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﭘﺲ
داد .ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺮه را از ﻃﺮف ﭘﺴﺮم وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و رﯾﺨﺘ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ۴ «.ﭘﺲ وﻗﺘ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺮد ﮐﺮد،
ﻣﺎدرش دوﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل آﻧﺮا ﺑﻪ زرﮔﺮ داد ﮐﻪ از آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه

و رﯾﺨﺘ ﺑﺴﺎزد و آن ﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﺨﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
۵ﻣﯿﺨﺎ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ای داﺷﺖ و ﺑﺖ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ .و ﯾ از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را
ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﮐﺮد۶ .در آن زﻣﺎن ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﮐﺮد.
۷ﯾ ﺟﻮان ﻻوی از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﻢ
ﺑﺮود ﺗﺎ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ۸ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا
را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ رﻓﺖ و در راه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﺨﺎ
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد۹ .ﻣﯿﺨﺎ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ای؟« او ﺟﻮاب داد:
»ﻣﻦ ﯾ ﻻوی ﻫﺴﺘﻢ و از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ام ﺗﺎ ﺟﺎﺋ
ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ۱۰ «.ﻣﯿﺨﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔ
ﮐﻦ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﺪر و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎش .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ده ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه،
ﯾ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس و دﯾﺮ ﻣﺼﺎرﻓﺖ را ﻣ دﻫﻢ۱۱ «.ﻣﺮد ﻻوی
ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺨﺎ ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﯾ از ﭘﺴﺮان
ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮد۱۲ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯿﺨﺎ او را ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ
ﺷﺨﺼ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد۱۳ .ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺨﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﯾﻘﯿﻦ
دارم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎل و داراﺋ ﻣﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﯾ ﻻوی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ«.

ﮔﺰارش ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ دان

۱۸

۱ﻃﻮرﯾﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در آن زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﻧﺒﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻗﺒﯿﻠﮥ دان در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺎﺋ ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ

ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻠﯿﺖ
ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ دﯾﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد۲ .ﺑﻨﺎﺑﺮان،
آن ﻫﺎ ﭘﻨ ﻧﻔﺮ از ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ورزﯾﺪۀ ﺧﻮد را از زُرﻋﻪ و اَﺷﺘﺎۇل

ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در آن ﺳﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آن ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ رﻓﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﺨﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۳ .آن ﻫﺎ در
آﻧﺠﺎ ﺻﺪای ﻻوی ﺟﻮان را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ او را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺮده
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺗﺮا ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﮐﻨ و
وﻇﯿﻔﻪ ات ﭼﯿﺴﺖ؟« ۴او از ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﮔﻔﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﺷﺨﺼ او اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﮐﻨﺪ۵ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻟﻄﻔﺎً از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ۶ «.ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺨﯿﺮ و
ﺑﺴﻼﻣﺘ ﺑﺮوﯾﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«.
۷ﺑﻌﺪ آن ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻻﯾﺶ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدﻣ را
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺪون در اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌ و آﺳﻮدﮔ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،در روی زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی را
ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤ دارای ﺛﺮوت ﺑﻮده ﺟﺪا از ﻣﺮدم ﺻﯿﺪون
ﻣ زﯾﺴﺘﻨﺪ و زﯾﺮ اﺛﺮ ﻫﯿ ﺻﺎﺣﺐ اﻗﺘﺪاری ﻧﺒﻮدﻧﺪ۸ .وﻗﺘ ﭘﯿﺶ
ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﻪ زُرﻋﻪ و اَﺷﺘﺎۇل ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﻪ
ﺧﺒﺮ آوردﯾﺪ؟« ۹آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺎ
آن ﻣﻠ را دﯾﺪﯾﻢ .ﯾ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺰودی ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ۱۰ .وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﻣﺮدﻣ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑ دﻓﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﺷﺎن وﺳﯿ و
دارای ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ«.
۱۱ﭘﺲ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠ ﺑﻪ ﺳﻼح ﺟﻨ از زُرﻋﻪ
و اَﺷﺘﺎۇل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ۱۲ .و در راه ﺳﻔﺮ ﺧﻮد در ﻗﺮﯾﮥ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ،در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا اردو زدﻧﺪ .و آن اردوﮔﺎه را ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻗﺮﯾﮥ ﯾﻌﺎرﯾﻢ

ﺑﻮد ﻣﺤﻨَﻪ دان )ﯾﻌﻨ اردوﮔﺎه دان( ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد۱۳ .آن ﻫﺎ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﺨﺎ آﻣﺪﻧﺪ.
۱۴آن ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳ ﺑﻪ ﻻﯾﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و رﯾﺨﺘ
وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺧﻮب ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد۱۵ «.آن
ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺶ ﺟﻮان ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﯿﺨﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ او اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳ
ﮐﺮدﻧﺪ۱۶ .و آن ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان دان ﮐﻪ ﻣﺴﻠ ﺑﺎ ﺳﻼح ﺟﻨ
ﺑﻮدﻧﺪ در دﻫﻦ دروازه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ۱۷ .آن ﭘﻨ ﻧﻔﺮ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﺪاﺧﻞ
ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺖ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠ
در دﻫﻦ دروازه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد۱۸ .وﻗﺘ ﮐﺎﻫﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ،
ﯾﻌﻨ اﯾﻔﻮد و ﺗﺮاﻓﯿﻢ را ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟«
۱۹آن ﻫﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش! ﺻﺪاﯾﺖ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻦ! ﻫﻤﺮاه
ﻣﺎ ﺑﯿﺎ و ﭘﺪر و ﮐﺎﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﺎش .آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺎﻧﮥ ﯾﻨﻔﺮ
ﺑﺎﺷ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﯾ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ؟« ۲۰دل ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮش ﺷﺪ و ﺑﺖ ﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ رﻓﺖ.
۲۱آن ﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﻃﻔﺎل ،رﻣﻪ و ﮔﻠﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ۲۲ .ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدی از آﻧﺠﺎ دور ﺷﺪﻧﺪ،
ﻣﺮدﻣﯿﻪ در اﻃﺮاف ﻣﻨﺰل ﻣﯿﺨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﮥ دان رﻓﺘﻨﺪ ۲۳و ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و
از ﻣﯿﺨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺗﺮا ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺪه ای؟«
۲۴او ﺟﻮاب داد» :ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﻦ
ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎزﻫﻢ
ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﺮا ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ۲۵آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺻﺪاﯾﺖ را ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻦ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدان ﺑﺪﺧﻮی ﻣﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ و

ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﺎﻧﺮا ﺑﺸﻨﺪ۲۶ «.ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ دان اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮاه ﺧﻮد
اداﻣﻪ دادﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻣﯿﺨﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از او ﻗﻮی ﺗﺮﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ
و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﻓﺖ.
۲۷و ﻣﺮدان ﻗﺒﯿﻠﮥ دان آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻦ او
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻻﯾﺶ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺑ دﻓﺎع آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ
و ﺷﻬﺮ را آﺗﺶ زدﻧﺪ۲۸ .ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا از
ﺳﯿﺪون ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﺮ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
آن ﺷﻬﺮ در ﯾ وادی ،در ﻧﺰدﯾ رِﺣﻮب ،واﻗ ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ
دان آن ﺷﻬﺮ را دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ۲۹ .و آن
ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻻﯾﺶ ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺟﺪ ﺧﻮد ،دان ﮐﻪ ﯾ
از ﭘﺴﺮان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد ،دان ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ۳۰ .ﻣﺮدم ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ﺑﺘﻬﺎ را در
ﯾ ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ ﺟﺮﺷﻮم ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻣﻮﺳ ،و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ﺑﻮدﻧﺪ .و آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد ،ﺗﺎ
وﻗﺘﯿﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﻓﺘﺎد ،اداﻣﻪ دادﻧﺪ۳۱ .ﻗﺒﯿﻠﮥ دان
ﺗﺎ روزﯾﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺎه در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﻮد ،ﺑﺘﻬﺎی ﻣﯿﺨﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﻨﯿﺰ ﻻوی

۱۹

۱در آن اﯾﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮد ،ﺷﺨﺼ از

ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی در دورﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد .او
ﮐﻨﯿﺰی را از ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد آورد۲ .اﻣﺎ آن زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد ﺑ وﻓﺎﺋ ﻧﻤﻮده و از ﻧﺰد او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد ،در ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ
ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﮔﺸﺖ .او در آﻧﺠﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪ۳ .ﺑﻌﺪ ﺷﻮﻫﺮش
ﺑﺪﻧﺒﺎل او رﻓﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره دل او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ

ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﺎدم و دو اﻻغ رﻫﺴﭙﺎر ﺧﺎﻧﮥ ﺧُﺴﺮ ﺧﻮد ﺷﺪ.
وﻗﺘ ﺧﺴﺮش او را دﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او رﻓﺖ۴ .و از او
دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ او ﺳﻪ روز در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺴﺮ ﺧﻮد
ﭘﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و وﻗﺖ ﺷﺎن ﺧﻮش ﺑﻮد۵ .در روز
ﭼﻬﺎرم ،ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و آﻣﺎدۀ رﻓﺘﻦ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﻪ
داﻣﺎد ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ اول ﮐﻤ ﻏﺬا ﺑﺨﻮر و ﺑﺎز ﺑﺮو«.
۶ﭘﺲ آن دو ﻣﺮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎز ﺧﺴﺮش
ﮔﻔﺖ» :ﯾ ﺷﺐ دﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﻤﺎن و ﺧﻮش ﺑﺎش۷ «.روز دﯾﺮ ﺑﺎز
وﻗﺘ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ،ﺧﺴﺮش ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ ﺑﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮود .او ﻧﺎﭼﺎر ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و آن روز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎن
ﺧﻮردﻧﺪ۸ .ﺻﺒ وﻗﺖِ روز ﭘﻨﺠﻢ ،دوﺑﺎره ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺪر
دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻧ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
روز ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ «.ﭘﺲ آن ﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
۹اﻣﺎ وﻗﺘ آن ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ و ﺧﺎدم ﺧﻮد ﺑﻨﺎی رﻓﺘﻦ را ﮐﺮد ،ﺧﺴﺮش
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ،ﺣﺎﻻ روز ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾ ﺷﺎم اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎ اﻣﺸﺐ ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺎش و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﺮدا ﺻﺒ
وﻗﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺮﺧﯿﺰی و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﺮﮔﺮدی«.
۱۰اﻣﺎ آن ﻣﺮد ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺷﺐ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ
ﮐﻨﯿﺰ ،ﺧﺎدم و دو اﻻغ ﺧﻮد از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺒﻮس
)ﯾﻌﻨ اورﺷﻠﯿﻢ( رﻓﺘﻨﺪ۱۱ .وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾ ﻏﺮوب
آﻓﺘﺎب ﺑﻮد .ﺧﺎدﻣﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ
ﮐﻨﯿﻢ۱۳‐۱۲ «.اﻣﺎ او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻧ ،ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺐ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﯾﻦ

ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﺷﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت
اﻣﺎن ﺑﻪ راﻣﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺷﺐ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ۱۴ «.ﭘﺲ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاه ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻪ ﮐﻪ
ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪﻧﺪ۱۵ .ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺴ آن ﻫﺎ را دﻋﻮت ﻧﺮد،
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
۱۶در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮدی از ﮐﺎر روزﻣﺮۀ ﺧﻮد در ﻣﺰرﻋﻪ
ﺑﺮ ﻣﮔﺸﺖ .او ﯾ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد و در
ﺟِﺒﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آن ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد۱۷ .وﻗﺘ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﺎ را در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ دﯾﺪ ،از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﮐﺠﺎ ﻣ روﯾﺪ و از
ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ؟« ۱۸او ﺟﻮاب داد» :ﻣﺎ از ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ آﻣﺪه اﯾﻢ و
ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ،ﺟﺎﺋﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ
ﻣ روﯾﻢ .ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روزی ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدﯾﻪ رﻓﺘﯿﻢ و ﺣﺎﻻ در راه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺴ از ﻣﺎ دﻋﻮت
ﻧﺮد ﮐﻪ ﺷﺐ را در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ۱۹ .ﮐﺎه و ﺑﯿﺪه ﺑﺮای ﺧﺮﻫﺎی
ﺧﻮد و ﻧﺎن و ﺷﺮاب ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮐﻨﯿﺰ و ﺧﺎدﻣﻢ دارﯾﻢ .ﻫﯿ ﭼﯿﺰی
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ۲۰ «.ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﻣ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺐ
در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﭙﺎﺋﯿﺪ۲۱ «.ﭘﺲ ﭘﯿﺮﻣﺮد آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮد و
ﺑﺮای اﻻغ ﻫﺎی ﺷﺎن ﮐﺎه آورد .ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ،
ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
۲۲در ﺣﺎﻟﯿﻪ آن ﻫﺎ ﺧﻮش و ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺷﺨﺎص
ﺷﺮﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺪور ﺧﺎﻧﮥ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺟﻤ ﺷﺪه دروازه را ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن ﻣﺮد را ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺗﻮ اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور ﺗﺎ
ﺑﺎ او ﻟﻮاﻃﺖ ﮐﻨﯿﻢ۲۳ «.ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ:

»ﻧ ،ﺑﺮادران ﻣﻦ ،ﺣﺮف زﺷﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ .آن ﻣﺮد ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺪ را ﻧﻨﯿﺪ۲۴ .ﻣﻦ ﯾ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه دارم و ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ دل ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻨﯿﺪ،
اﻣﺎ از ﮐﺎر ﺑﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۲۵ «.اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺮف او
ﮔﻮش ﻧﺪادﻧﺪ .آﻧﺎه آن ﻣﺮد ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻫﺎ
او را ﺑ ﻋﺼﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ او اداﻣﻪ
دادﻧﺪ.
۲۶در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﺻﺒ او را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻨﺎم ﺻﺒ آن
زن آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻟﺐ دروازۀ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮد اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ ﮐﻪ
ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ۲۷ .وﻗﺘﯿﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،رﻓﺖ و
دروازۀ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮود ،دﯾﺪ ﮐﻪ
ﮐﻨﯿﺰش ﺑﻪ ﻟﺐ دروازۀ ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎده و دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﮥ دروازه
ﺑﻮدﻧﺪ۲۸ .ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ «.اﻣﺎ ﺟﻮاﺑ
ﻧﺸﻨﯿﺪ .آﻧﺎه او را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻻغ اﻧﺪاﺧﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﻓﺖ۲۹ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،ﮐﺎرد را ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺴﺪ
آن زن را دوازده ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮد و آن ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻪ دوازده ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺮﺳﺘﺎد۳۰ .و ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻪ آﻧﺮا دﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :از روزﯾﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﺠﯿ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎره ای ﺑﻨﯿﻢ«.

ﺣﻤﻠﮥ ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﺮ ﺑﺮ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ

۲۰

۱آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒ ﺑﺸﻤﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
۲

ﺟﻠﻌﺎد ،ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺑﺎ

ﺳﭙﺎﻫ ﻣﺘﺸﻞ از ﭘﯿﺎده و ﺷﻤﺸﯿﺮزن و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺷﺎن ﭼﻬﺎرﺻﺪ

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ)۳ .ﺧﺒﺮ
اﺟﺘﻤﺎع ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰودی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رﺳﯿﺪ (.ﻣﺮدان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﻮﻫﺮ زن ﻣﻘﺘﻮل ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
زﺷﺖ ﭼﻮﻧﻪ روﯾﺪاد؟« ۴ﻣﺮد ﻻوی ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰم ﺑﻪ
ﺟﺒﻌﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺬراﻧﯿﻢ۵ .ﻣﺮدم ﺟِﺒﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺧﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺑﻮدم
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺪ .ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺮا ﺑ ﻋﺼﻤﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ۶ .ﻣﻦ ﺟﺴﺪ ﮐﻨﯿﺰم را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﮐﺮدم و آن ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،زﯾﺮا
ﻣﺮدم ﺟِﺒﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و ﻧﺎروا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
۷ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﺎره ای
ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ«.
۸‐۱۰ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤ ﺑﺎ ﯾﺪل و ﯾ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎ ﻣﺮدم
ﺟِﺒﻌﻪ را ﺟﺰا ﻧﺪﻫﯿﻢ ،ﻫﯿﭽﺪام ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدﯾﻢ .ﻓﯿﺼﻠﮥ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻗﺮﻋﻪ ،ده ﻓﯿﺼﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺗﺎ آذوﻗﻪ و ﻟﻮازم ﺟﻨ ﻣﺎ را ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺎ
ﻣ روﯾﻢ و ﺟِﺒﻌﻪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻣﺮدﻣﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮﯾﻢ«.
۱۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪﻧﺪ.
۱۲آن ﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎر
زﺷﺖ ﭼﺮا در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ رﺧﺪاد؟ ۱۳ﭘﺲ ﺣﺎﻻ آن ﻣﺮدان ﭘﺴﺖ و ﺷﺮﯾﺮ
را ﮐﻪ در ﺟِﺒﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻘﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ «.اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺧﻮد ﮔﻮش
ﻧﺪادﻧﺪ۱۴ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮﻋﺲ ،آن ﻫﺎ ﻫﻤ در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺟِﺒﻌﻪ ﺟﻤ و
آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮوﻧﺪ۱۵ .و ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در آن روز

ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮزن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺟِﺒﻌﻪ را ﻣﺠﻬﺰ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۱۶ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﭼﭗ دﺳﺖ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﻣﻮﺋ را ﺑﺎ ﻓﻼﺧﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺧﻄﺎ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .ﺗﻌﺪاد ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺷﻤﺸﯿﺮزن و ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﻨ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ﻫﺎ
۱۸ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺟﻨ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮره ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺪام ﻗﺒﯿﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺟﻨ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮود؟« ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا«.
۱۹‐۲۰ﭘﺲ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده رواﻧﮥ ﺟِﺒﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ .و
ﺑﺮای ﺟﻨ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺸﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ آﻣﺎدۀ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ۲۱ .ﺳﭙﺎه
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آﻣﺪﻧﺪ و در آن روز ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۲۲ .اﻣﺎ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺮأت ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺻﻒ آراﺳﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن
ﺟﺎی ﺳﺎﺑﻖ اردو زدﻧﺪ۲۳ .ﻗﺒﻞ از ﺟﻨ ،ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺤﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎم ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و از او ﻣﺸﻮره ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ
دوﺑﺎره ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ﺧﻮد ﺟﻨ ﮐﻨﯿﻢ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠ ،ﺑﺮوﯾﺪ«.
۲۴ﭘﺲ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ روز دﯾﺮ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻪ اردوی ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﻧﺰدﯾ ﺷﺪﻧﺪ۲۵ .و ﻟﺸﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟِﺒﻌﻪ رﻓﺖ .ﺑﺎز از ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻘﺘﻞ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤ ﻣﺮدان ﺷﻤﺸﯿﺮزن و ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ۲۶ .ﺑﺎر دﯾﺮ
ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﺮوع

ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﺎم روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺻﻠ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۲۷ .از او
ﻣﺸﻮره ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ) .در آن روزﻫﺎ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ
ﺑﻮد ۲۸و ﻓﯿﻨﺤﺎس ﭘﺴﺮ اَﻟﻌﺎزار ،ﻧﻮاﺳﮥ ﻫﺎرون ﻫﻢ ﮐﺎﻫﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد(.
آن ﻫﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺮادران ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ﺧﻮد
ﺑﺮوﯾﻢ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد» :ﺑﻠ ،ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ
ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدا آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ«.
۲۹ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ در اﻃﺮاف ﺟِﺒﻌﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ۳۰ .در روز ﺳﻮم ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻟﺸﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ دﻓﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟِﺒﻌﻪ ﺻﻒ
آراﺋ ﮐﺮدﻧﺪ۳۱ .ﻟﺸﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن از ﺷﻬﺮ دور
ﺷﺪﻧﺪ .و در ﺷﺎﻫﺮاﻫﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و ﺟِﺒﻌﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ دﻓﻌﺎت
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺣﺪود ﺳ ﻧﻔﺮ از
ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ۳۲ .ﺳﭙﺎه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎز آن ﻫﺎ را
ﺷﺴﺖ دادﯾﻢ «.اﻣﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺒﻼ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺳﭙﺎه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺷﻬﺮ دور ﺷﻮﻧﺪ۳۳ .در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ،ﻟﺸﺮ اﺻﻠ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﺗﺎﻣﺎر رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺣﻤﻠﻪ را
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ۳۴ .و ده ﻫﺰار ﻋﺴﺮﯾﻪ در ﻏﺮب ﺟِﺒﻌﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﮐﻤﯿﻨﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻨ ﺳﺨﺘ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻋﺴﺎﮐﺮ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن آﻣﺪﻧ اﺳﺖ۳۵ .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻫﺰار و ﯾﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎن را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺷﻤﺸﯿﺮزن
ﺑﻮدﻧﺪ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ۳۶ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘ
ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ.

اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﻼﺻﻪ :ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ در
ﻧﺰدﯾ ﺟِﺒﻌﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻗ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ را ﺷﺮوع
ﮐﻨﻨﺪ۳۷ .و آن ﻫﺎ از ﮐﻤﯿﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾ ﺣﻤﻠﮥ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺮا از دم ﺗﯿ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﺷﻬﺮ را آﺗﺶ زدﻧﺪ۳۹‐۳۸ .و وﻗﺘﯿﻪ دود ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ،
ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻟﺸﺮ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ) .ﻗﺒﻼ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن دود
ﺷﻬﺮ اﺷﺎرۀ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ۴۱‐۴۰ (.ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗ
ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﺎه ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دود ﻏﻠﯿﻈ از ﺷﻬﺮﺷﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻼی ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ۴۲ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،از ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ در
داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
۴۳ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ ﺳﭙﺎه ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده از ﻣﻨﻮﺣﻪ ﺗﺎ
ﻧﺰدﯾ ﺟِﺒﻌﻪ در ﺷﺮق ،آن ﻫﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ۴۴ .و ﻫﺠﺪه ﻫﺰار
ﻋﺴﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨ و دﻻور ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻘﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
۴۵آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻄﺮف ﺻﺨﺮۀ رِﻣﻮن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎن در راه ﻓﺮار و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺟﺪﻋﻮم ﮐﻪ ﻫﻤ
ﻣﺮدان ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ۴۶ .و در ﻫﻤﺎن روز ﺗﻌﺪاد ﻋﺴﺎﮐﺮ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤ ﻣﺮدان ﺟﻨ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد۴۷ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺨﺮۀ رِﻣﻮن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .و در آﻧﺠﺎ ﻣﺪت
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۴۸ .ﺑﻌﺪ ﺳﭙﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را
ﺑﺸﻤﻮل ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺑﯿﻦ

ﺑﺮدﻧﺪ.

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ

۲۱

۱ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﻔﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﯿ ﮐﺴ از

ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺬارد ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ۲ «.و ﻣﺮدم
ﻫﻤﻪ در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﺎم در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ زار زار ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ۳و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪ؟ زﯾﺮا اﻣﺮوز
ﯾ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ«.
۴ﺻﺒ وﻗﺖ روز دﯾﺮ ،ﻣﺮدم ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺻﻠ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ۵ .ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺪام ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ؟« آن ﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺼﻔﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﮐﺸﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد۶ .و در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن آن ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮادران ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر
ﻏﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﯾ ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻢ ﺷﺪ۷ .ﺣﺎﻻ
ﺑﺎ ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرده اﯾﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤ دﻫﯿﻢ«.
۸دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﮐﺪام ﻗﺒﯿﻠﮥ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺼﻔﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟« ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ از اردوﮔﺎه ﯾﺎﺑﯿﺶ
ﺟِﻠﻌﺎد ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد۹ .زﯾﺮا وﻗﺘﯿﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘ
ﯾﻨﻔﺮ ﻫﻢ از ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟِﻠﻌﺎد را در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ۱۰ .ﭘﺲ
آن ﻫﺎ دوازده ﻫﺰار از ﻣﺮدان دﻟﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ
ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟِﻠﻌﺎد ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎ را ﺑﺸﻤﻮل زﻧﻬﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺸﯿﺪ۱۱ .و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧ را

ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ۱۲ «.آن ﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
ﺟِﻠﻌﺎد ﭼﻬﺎرﺻﺪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎﮐﺮه را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اردوﮔﺎه
ﺷﯿﻠﻮه ،در ﮐﺸﻮر ﮐﻨﻌﺎن آوردﻧﺪ.
۱۳ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ در ﺻﺨﺮۀ رِﻣﻮن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠ ﮐﺮدﻧﺪ۱۴ .ﻣﺮدان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﭼﻬﺎرﺻﺪ دﺧﺘﺮی را ﮐﻪ از ﯾﺎﺑﯿﺶ
ﺟﻠﻌﺎد زﻧﺪه آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آن دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای
ﻫﻤﮥ ﺷﺎن ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد.
۱۵ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻤﯿﻦ و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻦ
آن ﻫﺎ ﻧﻔﺎق اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد۱۶ .ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن زﻧﻬﺎی
ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدان آن ﻫﺎ از ﮐﺠﺎ زن
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟ ۱۷و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ وارث داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود۱۸ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﯾﻢ ﮐﻪ :ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ
اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨ ﺑﺪﻫﯿﻢ«.
۱۹ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮ ﺷﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﯿﻠﻮه ،ﺑﯿﻦ ﻟﺒﻮﻧﻪ و ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ در
اﻣﺘﺪاد ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗ ﺷﺎﻫﺮاﻫ ﮐﻪ از ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻢ ﻣ رود،
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺸﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﺷﻮد۲۰ .ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻧﻮر ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﯾﺪ۲۱ .ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺧﺘﺮان
ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺮای رﻗﺼﯿﺪن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎه از ﻣﺨﻔﯿﺎه ﺗﺎن ﺧﺎرج
ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﺎن ﯾ از دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ۲۲ .اﮔﺮ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادران ﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ :آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺎ
وﻗﺘﯿﻪ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎن زن

ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن دﺧﺘﺮان
ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺪادﯾﺪ۲۳ «.ﻣﺮدان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﯾﺖ آن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮاﻧ ﮐﻪ در ﺷﯿﻠﻮه ﻣ رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾ ﺑﺮای
ﺧﻮد زﻧ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻠ ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد را
دوﺑﺎره آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ۲۴و ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻠ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.
۲۵در آن اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ دل ﺧﻮد ﻫﺮ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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