ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم
1

آدم ،ﺷﯿﺚ اﻧﻮش2 ،ﻗﯿﻨﺎن ﻣﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ﯾﺎرد3 ،ﺧﻨﻮخ ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ ﻟﻤﮏ4 ،ﻧﻮح ﺳﺎم ﺣﺎم

ﯾﺎﻓﺚ.
5ﭘﺴﺮان ﯾﺎﻓﺚ :ﺟﻮﻣﺮ و ﻣﺎﺟﻮج و ﻣﺎدای و ﯾﺎوان و ﺗﻮﺑﺎل و ﻣﺎﺷﮏ و ﺗﯿﺮاس6 .و ﭘﺴﺮان
ﺟﻮﻣﺮ :اﺷﮑﻨﺎز و رﯾﻔﺎت و ﺗﺠﺮﻣﻪ7 .و ﭘﺴﺮان ﯾﺎوان :اﻟﯿﺸﻪ و ﺗﺮﺷﯿﺶ و ﮐﺘﯿﻢ و دوداﻧﯿﻢ.
8و ﭘﺴﺮان ﺣﺎم :ﮐﻮش و ﻣﺼﺮاﯾﻢ و ﻓﻮت و ﮐﻨﻌﺎن9 .و ﭘﺴﺮان ﮐﻮش :ﺳﺒﺎ و ﺣﻮﯾﻠﻪ و ﺳﺒﺘﺎ و
رﻋﻤﺎ و ﺳﺒﺘﮑﺎ .و ﭘﺴﺮان رﻋﻤﺎ :ﺷﺒﺎ و ددان10 .و ﮐﻮش ،ﻧﻤﺮود را آورد ،و او ﺑﻪ ﺟﺒﺎر ﺷﺪن در ﺟﻬﺎن
ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد.
11و ﻣﺼﺮاﯾﻢ ،ﻟﻮدﯾﻢ و ﻋﻨﺎﻣﯿﻢ و ﻟﻬﺎﺑﯿﻢ و ﻧﻔﺘﻮﺣﯿﻢ را آورد12 ،و ﻓﺘﺮوﺳﯿﻢ و ﮐﺴﻠﻮﺣﯿﻢ را ﮐﻪ
ﻓﻠﺴﺘﯿﻢ و ﮐﻔﺘﻮرﯾﻢ از اﯾﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ.
13و ﮐﻨﻌﺎن ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد ،ﺻﯿﺪون و ﺣﺖ را آورد14 ،و ﯾﺒﻮﺳﯽ و اﻣﻮری و ﺟﺮﺟﺎﺷﯽ15 ،و
ﺣﻮی و ﻋﺮﻗﯽ و ﺳﯿﻨﯽ16 ،و اروادی و ﺻﻤﺎری و ﺣﻤﺎﺗﯽ را.
17ﭘﺴﺮان ﺳﺎم :ﻋﯿﻼم و آﺷﻮر و ارﻓﮑﺸﺎد و ﻟﻮد و ارام و ﻋﻮص و ﺣﻮل و ﺟﺎﺗﺮ و ﻣﺎﺷﮏ18 .و
ارﻓﮑﺸﺎد ،ﺷﺎﻟﺢ را آورد و ﺷﺎﻟﺢ ،ﻋﺎﺑﺮ را آورد19 .و ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮ ،دو ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﻓﺎﻟﺞ
ﻧﺎم ﺑﻮد زﯾﺮا در اﯾﺎم وی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪ و اﺳﻢ ﺑﺮادرش ﯾﻘﻄﺎن ﺑﻮد20 .و ﯾﻘﻄﺎن ،اﻟﻤﻮداد و ﺷﺎﻟﻒ و
ﺣﻀﺮﻣﻮت و ﯾﺎرح را آورد؛ 21و ﻫﺪورام و اوزال و دﻗﻠﻪ22 ،و اﯾﺒﺎل و اﺑﯿﻤﺎﯾﻞ و ﺷﺒﺎ23 ،و اوﻓﯿﺮ و
ﺣﻮﯾﻠﻪ و ﯾﻮﺑﺎب را ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﻘﻄﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
24ﺳﺎم ،ارﻓﮑﺸﺎد ﺳﺎﻟﺢ25 ،ﻋﺎﺑﺮ ﻓﺎﻟﺞ رﻋﻮ26 ،ﺳﺮوج ﻧﺎﺣﻮر ﺗﺎرح27 ،اﺑﺮام ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﺎﺷﺪ.
28ﭘﺴﺮان اﺑﺮاﻫﯿﻢ :اﺳﺤﺎق و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ29 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺸﺎن :ﻧﺨﺴﺘﺰاده اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ:
ﻧﺒﺎﯾﻮت و ﻗﯿﺪار و ادﺑﺌﯿﻞ و ﻣﺒﺴﺎم30 ،و ﻣﺸﻤﺎع و دوﻣﻪ و ﻣﺴﺎ و ﺣﺪد و ﺗﯿﻤﺎ31 ،و ﯾﻄﻮر و ﻧﺎﻓﯿﺶ و
ﻗﺪﻣﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﭘﺴﺮان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ32 .و ﭘﺴﺮان ﻗﻄﻮره ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﭘﺲ او زﻣﺮان و
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ﯾﻘﺸﺎن و ﻣﺪان و ﻣﺪﯾﺎن و ﯾﺸﺒﺎق و ﺷﻮﺣﺎ را زاﯾﯿﺪ و ﭘﺴﺮان ﯾﻘﺸﺎن :ﺷﺒﺎ و ددان ﺑﻮدﻧﺪ33 .و ﭘﺴﺮان
ﻣﺪﯾﺎن ﻋﯿﻔﻪ و ﻋﯿﻔﺮ و ﺧﻨﻮح و اﺑﯿﺪاع و اﻟﺪﻋﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﻗﻄﻮره ﺑﻮدﻧﺪ.
34و اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺤﺎق را آورد؛ و ﭘﺴﺮان اﺳﺤﺎق ﻋﯿﺴﻮ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ35 .و ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺴﻮ:
اﻟﯿﻔﺎز و رﻋﻮﺋﯿﻞ و ﯾﻌﻮش و ﯾﻌﻼم و ﻗﻮرح36 .ﭘﺴﺮان اﻟﯿﻔﺎز :ﺗﯿﻤﺎن و اوﻣﺎر و ﺻﻔﯽ و ﺟﻌﺘﺎم و ﻗﻨﺎز و
ﺗﻤﻨﺎع و ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ37 .ﭘﺴﺮان رﻋﻮﺋﯿﻞ :ﻧﺤﺖ و زارح و ﺷﻤﻪ و ﻣﺰه.
38و ﭘﺴﺮان ﺳﻌﯿﺮ :ﻟﻮﻃﺎن و ﺷﻮﺑﺎل و ﺻﺒﻌﻮن و ﻋﻨﻪ و دﯾﺸﻮن و اﯾﺼﺮ و دﯾﺸﺎن39 .و ﭘﺴﺮان
ﻟﻮﻃﺎن :ﺣﻮری و ﻫﻮﻣﺎم و ﺧﻮاﻫﺮ ﻟﻮﻃﺎن ﺗﻤﻨﺎع40 .ﭘﺴﺮان ﺷﻮﺑﺎل :ﻋﻠﯿﺎن و ﻣﻨﺎﺣﺖ و ﻋﯿﺒﺎل و ﺷﻔﯽ و
اوﻧﺎم و ﭘﺴﺮان ﺻﺒﻌﻮن :اﯾﻪ و ﻋﻨﻪ41 .و ﭘﺴﺮان ﻋﻨﻪ :دﯾﺸﻮن و ﭘﺴﺮان دﯾﺸﻮن :ﺣﻤﺮان و اﺷﺒﺎن و
ﯾﺘﺮان و ﮐﺮان42 .ﭘﺴﺮان اﯾﺼﺮ :ﺑﻠْﻬﺎن و زﻋﻮان و ﯾﻌﻘﺎن و ﭘﺴﺮان دﯾﺸﺎن :ﻋﻮص و اران.
43و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ادوم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎﻟﻊ ﺑﻦ ﺑﻌﻮر و اﺳﻢ ﺷﻬﺮ او دﻧﻬﺎﺑﻪ ﺑﻮد44 .و ﺑﺎﻟﻊ ﻣﺮد و ﯾﻮﺑﺎب ﺑﻦ زارح از
ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ45 .و ﯾﻮﺑﺎب ﻣﺮد و ﺣﻮﺷﺎم از زﻣﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد46 .و
ﺣﻮﺷﺎم ﻣﺮد و ﻫﺪد ﺑﻦ ﺑﺪد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺎن را در زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب ﺷﮑﺴﺖ داد در ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ و اﺳﻢ
ﺷﻬﺮش ﻋﻮﯾﺖ ﺑﻮد47 .و ﻫﺪد ﻣﺮد و ﺳﻤﻠﻪ از ﻣﺴﺮﯾﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ48 .و ﺳﻤﻠﻪ ﻣﺮد و ﺷﺎؤل
از رﺣﻮﺑﻮت ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ49 .و ﺷﺎؤل ﻣﺮد و ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻋﮑﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ.
50و ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن ﻣﺮد و ﻫﺪد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ؛ و اﺳﻢ ﺷﻬﺮش ﻓﺎﻋﯽ و اﺳﻢ زﻧﺶ ﻣﻬﯿﻄﺒﺌﯿﻞ دﺧﺘﺮ
ﻣﻄﺮد دﺧﺘﺮ ﻣﯽذﻫﺐ ﺑﻮد51 .و ﻫﺪد ﻣﺮد و اﻣﯿﺮان ادوم اﻣﯿﺮ ﺗﻤﻨﺎع و اﻣﯿﺮ اﻟﯿﻪ و اﻣﯿﺮ ﯾﺘﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛
52و اﻣﯿﺮ اﻫﻮﻟﯿﺒﺎﻣﻪ و اﻣﯿﺮ اﯾﻠﻪ و اﻣﯿﺮ ﻓﯿﻨﻮن؛ 53و اﻣﯿﺮ ﻗﻨﺎز و اﻣﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎن و اﻣﯿﺮ ﻣﺒﺼﺎر؛ 54واﻣﯿﺮ
ﻣﺠﺪﯾﺌﯿﻞ و اﻣﯿﺮ ﻋﯿﺮام؛ اﯾﻨﺎن اﻣﯿﺮان ادوم ﺑﻮدﻧﺪ.

2

ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :رؤﺑﯿﻦ و ﺷﻤﻌﻮن و ﻻوی و ﯾﻬﻮدا و ﯾﺴﺎﮐﺎر و زﺑﻮﻟﻮن 2و

دان و ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و ﺟﺎد و اﺷﯿﺮ.
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3ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا :ﻋﯿﺮ و اوﻧﺎن و ﺷﯿﻠﻪ؛ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺘﺸﻮع ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای او زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ؛ و
ﻋﯿﺮ ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻮد؛ ﭘﺲ او را ﮐﺸﺖ4 .و ﻋﺮوس وی ﺗﺎﻣﺎر ﻓﺎرص و
زارح را ﺑﺮای وی زاﯾﯿﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮدا ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
5و ﭘﺴﺮان ﻓﺎرص :ﺣﺼﺮون و ﺣﺎﻣﻮل6 .و ﭘﺴﺮان زارح :زﻣﺮی و اﯾﺘﺎن و ﻫﯿﻤﺎن و ﮐﻠﮑﻮل و
دارع ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ7 .و از ﭘﺴﺮان ﮐﺮﻣﯽ ،ﻋﺎﮐﺎر ﻣﻀﻄﺮبﮐﻨﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
درﺑﺎره ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪ8 .و ﭘﺴﺮ اﯾﺘﺎن :ﻋﺰرﯾﺎ ﺑﻮد.
9و ﭘﺴﺮان ﺣﺼﺮون ﮐﻪ ﺑﺮای وی زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺮﺣﻤﺌﯿﻞ و رام و ﮐﻠﻮﺑﺎی10 .و رام ﻋﻤﯿﻨﺎداب
را آورد و ﻋﻤﯿﻨﺎداب ﻧﺤﺸﻮن را آورد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻮد11 .و ﻧﺤﺸﻮن ﺳﻠﻤﺎ را آورد و ﺳﻠﻤﺎ
ﺑﻮﻋﺰ را آورد12 .و ﺑﻮﻋﺰ ﻋﻮﺑﯿﺪ را آورد و ﻋﻮﺑﯿﺪ ﯾﺴﯽ را آورد13 .و ﯾﺴﯽ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮﯾﺶ اﻟﯿĤب
را آورد ،و دوﻣﯿﻦ اﺑﯿﻨﺎداب را ،و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﻤﻌﯽ را14 ،و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ را و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ردای را15 ،و
ﺷﺸﻤﯿﻦ اوﺻﻢ را و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ داود را آورد16 .و ﺧﻮاﻫﺮان اﯾﺸﺎن ﺻﺮوﯾﻪ و اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﭘﺴﺮان
ﺻﺮوﯾﻪ ،اﺑﺸﺎی و ﯾﻮآب و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ ﻋﻤﺎﺳﺎ را زاﯾﯿﺪ و ﭘﺪر ﻋﻤﺎﺳﺎ ﯾﺘﺮ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻮد.
18و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﺣﺼﺮون از زن ﺧﻮد ﻋﺰوﺑﻪ و از ﯾﺮﯾﻌﻮت اوﻻد ﺑﻪﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺴﺮان وی
اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﯾﺎﺷﺮ و ﺷﻮﺑﺎب و اردون19 .و ﻋﺰوﺑﻪ ﻣﺮد و ﮐﺎﻟﯿﺐ اﻓﺮات را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ و او ﺣﻮر را ﺑﺮای
وی زاﯾﯿﺪ20 .و ﺣﻮر ،اوری را آورد و اوری ﺑﺼﻠﺌﯿﻞ را آورد.
21و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺣﺼﺮون ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎﮐﯿﺮ ﭘﺪر ﺟﻠﻌﺎد درآﻣﺪه ،او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و او ﺳﺠﻮب را ﺑﺮای وی زاﯾﯿﺪ22 .و ﺳﺠﻮب ﯾﺎﺋﯿﺮ را آورد و او ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺷﻬﺮ
در زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد داﺷﺖ23 .و او ﺟﺸﻮر و ارام را ﮐﻪ ﺣﻮوب ﯾﺎﺋﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻗﻨﺎت و دﻫﺎت آﻧﻬﺎ ﮐﻪ
ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ از آن ﺑﻨﯽﻣﺎﮐﯿﺮ ﭘﺪر ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻮدﻧﺪ24 .و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﺣﺼﺮون در ﮐﺎﻟﯿﺐ اﻓﺮاﺗﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،اﺑﯿﻪ زن ﺣﺼﺮون اﺷﺤﻮر ﭘﺪر ﺗﻘﻮع را ﺑﺮای وی زاﯾﯿﺪ.
25و ﭘﺴﺮان ﯾﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺣﺼﺮون ﻧﺨﺴﺖزادهاش :رام و ﺑﻮﻧﻪ و اورن و اوﺻﻢ و اﺧﯿﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ26 .و ﯾﺮﺣﻤﺌﯿﻞ را زن دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻤﺎه ﺑﻪ ﻋﻄﺎره ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدر اوﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ27 .و ﭘﺴﺮان رام
ﻧﺨﺴﺖزاده ﯾﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ﻣﻌﺺ و ﯾﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺎﻗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ28 .و ﭘﺴﺮان اوﻧﺎم :ﺷﻤﺎی و ﯾﺎداع ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺮان
ﺷﻤﺎی ﻧﺎداب و اﺑﯿﺸﻮر29 .و اﺳﻢ زن اﺑﯿﺸﻮر اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ ﺑﻮد و او اﺣﺒﺎن و ﻣﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮای وی زاﯾﯿﺪ30 .و
ﭘﺴﺮان ﻧﺎداب ﺳﻠﺪ و اﻓﺎﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻠﺪ ﺑﯽاوﻻد ﻣﺮد31 .و ﺑﻨﯽاﻓﺎﯾﻢ ﯾﺸﻌﯽ و ﺑﻨﯽﯾﺸﻌﯽ ﺷﯿﺸﺎن و
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ﺑﻨﯽﺷﯿﺸﺎن اﺣﻼی32 .و ﭘﺴﺮان ﯾﺎداع ﺑﺮادر ﺷﻤﺎی ﯾﺘﺮ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن؛ و ﯾﺘﺮ ﺑﯽاوﻻد ﻣﺮد33 .و ﭘﺴﺮان
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن :ﻓﺎﻟﺖ و زازا .اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ34 .و ﺷﯿﺸﺎن را ﭘﺴﺮی ﻧﺒﻮد ﻟﯿﮑﻦ دﺧﺘﺮان داﺷﺖ
و ﺷﯿﺸﺎن را ﻏﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺮﺣﺎع ﻧﺎم داﺷﺖ35 .و ﺷﯿﺸﺎن دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮﯾﺶ
ﯾﺮﺣﺎع ﺑﻪ زﻧﯽ داد و او ﻋﺘﺎی را ﺑﺮای وی زاﯾﯿﺪ36 .و ﻋﺘﺎی ﻧﺎﺗﺎن را آورد و ﻧﺎﺗﺎن زاﺑﺎد را آورد37 .و
زاﺑﺎد اﻓﻼل را آورد و اﻓﻼل ﻋﻮﺑﯿﺪ را آورد38 .و ﻋﻮﺑﯿﺪ ﯾﯿﻬﻮ راآورد ،و ﯾﯿﻬﻮ ﻋﺰرﯾﺎ را آورد39 .و ﻋﺰرﯾﺎ
ﺣﺎﻟﺺ را آورد و ﺣﺎﻟﺺ اﻟﻌﺎﺳﻪ را آورد40 .و اﻟﻌﺎﺳﻪ ﺳﺴﻤﺎی را آورد و ﺳﺴﻤﺎی ﺷﻠﻮم را آورد41 .و
ﺷﻠـﻮم ﯾﻘﻤﯿـﺎ را آورد و ﯾﻘﻤﯿـﺎ اﻟﯿﺸﻤـﻊ را آورد.
42و ﺑﻨﯽﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﺮادر ﯾﺮﺣﻤﺌﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖزادهاش ﻣﯿﺸﺎع ﮐﻪ ﭘﺪر زﯾﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﯽﻣﺎرﯾﺸﻪ ﮐﻪ
ﭘﺪر ﺣﺒﺮون ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ43 .و ﭘﺴﺮان ﺣﺒﺮون :ﻗﻮرح و ﺗﻔﻮح و راﻗﻢ و ﺷﺎﻣﻊ44 .و ﺷﺎﻣﻊ راﺣﻢ ﭘﺪر
ﯾﺮﻗﻌﺎم را آورد و راﻗﻢ ﺷﻤﺎی را آورد45 .و ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎی ﻣﺎﻋﺌﻮن و ﻣﺎﻋﻮن ﭘﺪر ﺑﯿﺖﺻﻮر ﺑﻮد46 .و
ﻋﯿﻔﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺣﺎران و ﻣﻮﺻﺎ و ﺟﺎزﯾﺰ را زاﯾﯿﺪ و ﺣﺎران ﺟﺎزﯾﺰ را آورد47 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻬﺪای راﺟﻢ
و ﯾﻮﺗﺎم و ﺟﯿﺸﺎن و ﻓﺎﻟﺖ و ﻋﯿﻔﻪ و ﺷﺎﻋﻒ48 .و ﻣﻌﮑﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﺷﺎﺑﺮ و ﺗﺮﺣﻨﻪ را زاﯾﯿﺪ49 .و او
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻋﻒ ،ﭘﺪر ﻣﺪﻣﻨﻪ و ﺷﻮا ،ﭘﺪر ﻣﮑﺒﯿﻨﺎ و ﭘﺪر ﺟﺒﻌﺎ را زاﯾﯿﺪ؛ و دﺧﺘﺮ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﻋﮑﺴﻪ ﺑﻮد50 .و
ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦﺣﻮر ﻧﺨﺴﺖزاده اﻓﺮاﺗﻪ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻮﺑﺎل ﭘﺪر ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ51 ،و ﺳﻠﻤﺎ ﭘﺪر ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و
ﺣﺎرﯾﻒ ﭘﺪر ﺑﯿﺖ ﺟﺎدر52 .و ﭘﺴﺮان ﺷﻮﺑﺎل ﭘﺪر ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﻫﺮواه و ﻧﺼﻒ ﻣﻨﻮﺣﻮت53 .و
ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﯾﺘﺮﯾﺎن و ﻓﻮﺗﯿﺎن و ﺷﻮﻣﺎﺗﯿﺎن و ﻣﺸﺮاﻋﯿﺎن ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺻﺎرﻋﺎﺗﯿﺎن و
اﺷﻄﺎوﻟﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ54 .و ﺑﻨﯽﺳﻠﻤﺎ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ و ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯿﺎن و ﻋﻄﺮوت ﺑﯿﺖﯾﻮآب و ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻧﺤﺘﯿﺎن و
ﺻﺮﻋﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ55 .و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺎﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﻌﺒﯿﺺ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺮﻋﺎﺗﯿﺎن و ﺷﻤﻌﺎﺗﯿﺎن و ﺳﻮﮐﺎﺗﯿﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻗﯿﻨﯿﺎناﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻤﺖ ﭘﺪر ﺑﯿﺖ رﯾﮑﺎب ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ.
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و ﭘﺴﺮان داود ﮐﻪ ﺑﺮای او در ﺣﺒﺮون زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖزادهاش اﻣﻨﻮن

از اﺧﯿﻨﻮﻋﻢ ﯾﺰرﻋﯿﻠﯿﻪ؛ و دوﻣﯿﻦ داﻧﯿﺎل از اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﮐﺮﻣﻠﯿﻪ؛ 2و ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﭘﺴﺮ ﻣﻌﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﺗﻠﻤﺎی
ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺸﻮر؛ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ادوﻧﯿﺎ ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ3 .و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺷﻔﻄﯿﺎ از اﺑﯿﻄﺎل و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﯾﺘﺮﻋﺎم از زن
او ﻋﺠﻠﻪ4 .اﯾﻦ ﺷﺶ ﺑﺮای او در ﺣﺒﺮون زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ
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ﻧﻤﻮد و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد5 .و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای وی در اورﺷﻠﯿﻢ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ:
ﺷﻤﻌﯽ و ﺷﻮﺑﺎب و ﻧﺎﺗﺎن و ﺳﻠﯿﻤﺎن .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر از ﺑﺘﺸﻮع دﺧﺘﺮ ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ6 .و ﯾﺒﺤﺎر و اﻟﯿﺸﺎﻣﻊ و
اﻟﯿﻔﺎﻟﻂ7 .و ﻧﻮﺟﻪ و ﻧﺎﻓﺞ و ﯾﺎﻓﯿﻊ8 .و اﻟﯿﺸﻤﻊ و اﻟﯿﺎداع و اﻟﯿﻔﻠﻂ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ9 .ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان
داود ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻮای ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻌﻪﻫﺎ .و ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎﻣﺎر ﺑﻮد.
10و ﭘﺴﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،رﺣﺒﻌﺎم و ﭘﺴﺮ او اﺑﯿﺎ و ﭘﺴﺮ او آﺳﺎ و ﭘﺴﺮ او ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط11 .و ﭘﺴﺮ او ﯾﻮرام
و ﭘﺴﺮ او اﺧﺰﯾﺎ و ﭘﺴﺮ او ﯾﻮآش12 .و ﭘﺴﺮ او اﻣﺼﯿﺎ و ﭘﺴﺮ او ﻋﺰرﯾﺎ و ﭘﺴﺮ او ﯾﻮﺗﺎم13 .و ﭘﺴﺮ او آﺣﺎز
و ﭘﺴﺮ او ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﭘﺴﺮ او ﻣﻨﺴﯽ14 .و ﭘﺴﺮ او آﻣﻮن و ﭘﺴﺮ او ﯾﻮﺷﯿﺎ15 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺷﯿﺎ
ﻧﺨﺴﺖزادهاش ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و دوﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﺪﻗﯿﺎ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷﻠﻮم16 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
ﭘﺴﺮ او ﯾﮑﻨﯿﺎ و ﭘﺴﺮ او ﺻﺪﻗﯿﺎ17 .و ﭘﺴﺮان ﯾﮑﻨﯿﺎ اﺷﯿﺮ و ﭘﺴﺮ او ﺷﺄﻟﺘﯿﺌﯿﻞ18 .و ﻣﻠﮑﯿﺮام و ﻓﺪاﯾﺎ و
ﺷﻨﺄﺻﺮ و ﯾﻘﻤﯿﺎ و ﻫﻮﺷﺎﻣﺎع و ﻧﺪﺑﯿﺎ19 .و ﭘﺴﺮان ﻓﺪاﯾﺎ زرﺑﺎﺑﻞ و ﺷﻤﻌﯽ و ﭘﺴﺮان زرﺑﺎﺑﻞ ﻣﺸﻼم و
ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ ﺑﻮد20 .و ﺣﺸﻮﺑﻪ و اوﻫﻞ و ﺑﺮﺧﯿﺎ و ﺣﺴﺪﯾﺎ و ﯾﻮﺷﺐﺣﺴﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ21 .و ﭘﺴﺮان ﺣﻨﻨﯿﺎ ﻓﻠﻄﯿﺎ و اﺷﻌﯿﺎ ،ﺑﻨﯽرﻓﺎﯾﺎ و ﺑﻨﯽارﻧﺎن و ﺑﻨﯽﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و ﺑﻨﯽﺷﮑﻨﯿﺎ22 .و ﭘﺴﺮ ﺷﮑﻨﯿﺎ
ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﯿﺎ ،ﺣﻄﻮش و ﯾﺒﺤĤل و ﺑﺎرﯾﺢ و ﻧﻌﺮﯾﺎ و ﺷﺎﻓﺎط ﮐﻪ ﺷﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ23 .و ﭘﺴﺮان ﻧﻌﺮﯾﺎ
اﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی و ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻋﺰرﯾﻘﺎم ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ24 .و ﺑﻨﯽاﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی ﻫﻮداﯾﺎ و اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و ﻓﻼﯾﺎ و ﻋﻘﻮب و
ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و دﻻﯾﺎع و ﻋﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا :ﻓﺎرص و ﺣﺼﺮون و ﮐﺮﻣﯽ و ﺣﻮر و ﺷﻮﺑﺎل2 .و رآﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﻮﺑﺎل ﯾﺤﺖ را

آورد و ﯾﺤﺖ اﺧﻮﻣﺎی و ﻻﻫﺪ را آورد .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺮﻋﺎﺗﯿﺎن3 .و اﯾﻨﺎن ﭘﺴﺮان ﭘﺪر ﻋﯿﻄﺎماﻧﺪ:
ﯾﺰرﻋﯿﻞ و ﯾﺸﻤﺎ و ﯾﺪﺑﺎش و اﺳﻢ ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺼﻠﻠﻔﻮﻧﯽ ﺑﻮد4 .و ﻓﻨﻮﺋﯿﻞ ﭘﺪر ﺟﺪور و ﻋﺎزر ﭘﺪر
ﺧﻮﺷﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﺣﻮر ﻧﺨﺴﺖزاده اﻓﺮاﺗﻪ ﭘﺪر ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ5 .و اﺷﺤﻮر ﭘﺪر ﺗﻘﻮع دو زن داﺷﺖ:
ﺣﻼ و ﻧﻌﺮه6 .و ﻧﻌﺮه ،اﺧﺰام و ﺣﺎﻓﺮ و ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ و اﺧﺸﻄﺎری را ﺑﺮای او زاﯾﯿﺪ؛ اﯾﻨﺎن ﭘﺴﺮان ﻧﻌﺮهاﻧﺪ7 .و
ﭘﺴﺮان ﺣﻼ :ﺻﺮت و ﺻﻮﺣﺮ و اﺗﻨﺎن8 .و ﻗﻮس ﻋﺎﻧﻮب و ﺻﻮﺑﯿﺒﻪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺧﺮﺣﯿﻞ ﺑﻦﻫﺎرم را آورد.
9و ﯾﻌﺒﯿﺺ از ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻒﺗﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎدرش او را ﯾﻌﺒﯿﺺ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺣﺰن زاﯾﯿﺪم10 «.و ﯾﻌﺒﯿﺺ از ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﺮا
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ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدادی و ﺣﺪود ﻣﺮا وﺳﯿﻊ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪی و دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد و ﻣﺮا از ﺑﻼ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽداﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﺰون ﻧﺸﻮم «.و ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ.
11و ﮐﻠﻮب ﺑﺮادر ﺷﻮﺣﻪ ﻣﺤﯿﺮ را ﮐﻪ ﭘﺪر اﺷﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ آورد12 .و اﺷﺘﻮن ﺑﯿﺖراﻓﺎ و ﻓﺎﺳﯿﺢ و
ﺗﺤﻨﻪ ﭘﺪر ﻋﯿﺮ ﻧﺎﺣﺎش را آورد .اﯾﻨﺎن اﻫﻞ رﯾﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ13 .و ﭘﺴﺮان ﻗﻨﺎز و ﻋﺘﻨﯿﺌﯿﻞ و ﺳﺮاﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؛
و ﭘﺴﺮ ﻋﺘﻨﯿﺌﯿﻞ ﺣﺘﺎت14 .و ﻣﻌﻮﻧﻮﺗﺎی ﻋﻔﺮه را آورد و ﺳﺮاﯾﺎ ،ﯾﻮآب ﭘﺪر ﺟﯿﺤﺮاﺷﯿﻢ را آورد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ15 .و ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ ،ﻋﯿﺮو و اﯾﻠﻪ و ﻧﺎﻋﻢ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ﭘﺴﺮ اﯾﻠﻪ ﻗﻨﺎز ﺑﻮد16 .و
ﭘﺴﺮان ﯾﻬﻠﻠﺌﯿﻞ ،زﯾﻒ و زﯾﻔﻪ و ﺗﯿﺮﯾﺎ و اﺳﺮﺋﯿﻞ17 .و ﭘﺴﺮان ﻋﺰره ﯾﺘﺮ و ﻣﺮد و ﻋﺎﻓﺮ و ﯾﺎﻟﻮن )و زن
ﻣﺮد( ﻣﺮﯾﻢ و ﺷﻤﺎی و ﯾﺸﺒﺢ ﭘﺪر اﺷﺘﻤﻮع را زاﯾﯿﺪ18 .و زن ﯾﻬﻮدﯾﻪ او ﯾﺎرد ،ﭘﺪر ﺟﺪور ،و ﺟﺎﺑﺮ ﭘﺪر
ﺳﻮﮐﻮ و ﯾﻘﻮﺗﯿﺌﯿﻞ ﭘﺪر زاﻧﻮح را زاﯾﯿﺪ .اﻣﺎ آﻧﺎن ﭘﺴﺮان ﺑﺘﯿﻪ دﺧﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﮐﻪ ﻣﺮد او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ19 .و ﭘﺴﺮان زن ﯾﻬﻮدﯾﻪ او ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺤﻢ ﺑﻮد ﭘﺪر ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺟﺮﻣﯽ و اﺷﺘﻤﻮع ﻣﻌﮑﺎﺗﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ20 .و ﭘﺴﺮان ﺷﯿﻤﻮن :اﻣﻨﻮن ورﻧﻪ و ﺑﻨﺤﺎﻧﺎن و ﺗﯿﻠﻮن و ﭘﺴﺮان ﯾﺸﻌﯽ زوﺣﯿﺖ و ﺑﻨﺰوﺣﯿﺖ21 .و
ﺑﻨﯽﺷﯿﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﻬﻮدا ،ﻋﯿﺮ ﭘﺪر ﻟﯿﮑﻪ ،و ﻟﻌﺪه ﭘﺪر ﻣﺮﯾﺸﻪ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک از ﺧﺎﻧﻮاده
اﺷﺒﯿﻊ ﺑﻮدﻧﺪ22 .و ﯾﻮﻗﯿﻢ و اﻫﻞ ﮐﻮزﯾﺒﺎ و ﯾﻮآش و ﺳﺎراف ﮐﻪ در ﻣﻮآب ﻣﻠﮏ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﯾﺸﻮﺑﯽﻟﺤﻢ؛
و اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ23 .و اﯾﻨﺎن ﮐﻮزهﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﺘﺎﻋﯿﻢ و ﺟﺪﯾﺮه ﮐﻪ در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر او ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
24ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﻮن :ﻧﻤﻮﺋﯿﻞ و ﯾﺎﻣﯿﻦ و ﯾﺎرﯾﺐ و زارح و ﺷﺎؤل25 .و ﭘﺴﺮش ﺷﻠﻮم و ﭘﺴﺮش
ﻣﺒﺴﺎم و ﭘﺴﺮش ﻣﺸﻤﺎع26 .و ﺑﻨﯽﻣﺸﻤﺎع ﭘﺴﺮش ﺣﻤﻮﺋﯿﻞ و ﭘﺴﺮش زﮐﻮر و ﭘﺴﺮش ﺷﻤﻌﯽ27 .و
ﺷﻤﻌﯽ را ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺴﺮ و ﺷﺶ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﮑﻦ ﺑﺮادراﻧﺶ را ﭘﺴﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا زﯾﺎد ﻧﺸﺪﻧﺪ28 .و اﯾﺸﺎن در ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ و ﻣﻮﻻده و ﺣﺼﺮ ﺷﻮآل29 ،و در ﺑﻠﻬﻪ و ﻋﺎﺻﻢ و
ﺗﻮﻻد30 ،و در ﺑﺘﻮﺋﯿﻞ و ﺣﺮﻣﻪ و ﺻﻘﻠﻎ31 ،و در ﺑﯿﺖ ﻣﺮﮐﺒﻮت و ﺣﺼﺮﺳﻮﺳﯿﻢ و ﺑﯿﺖﺑﺮﺋﯽ و ﺷﻌﺮاﯾﻢ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ داود ﺑﻮد32 .و ﻗﺮﯾﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻋﯿﻄﺎم و ﻋﯿﻦ و
رﻣﻮن و ﺗﻮﮐﻦ و ﻋﺎﺷﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺞ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻮد33 ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺮﯾﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺗﺎ ﺑﻌﻞ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﺴﮑﻨﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ و ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ34 .و ﻣﺸﻮﺑﺎت و ﯾﻤﻠﯿﮏ
و ﯾﻮﺷﻪ ﺑﻦ اﻣﺼﯿﺎ35 ،و ﯾﻮﺋﯿﻞ و ﯾﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﯾﻮﺷﺒﯿﺎ اﺑﻦ ﺳﺮاﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﺴﯿﺌﯿﻞ36 ،و اﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی و ﯾﻌﮑﻮﺑﻪ و
ﯾﺸﻮﺣﺎﯾﺎ و ﻋﺴﺎﯾﺎ و ﻋﺪﯾﺌﯿﻞ و ﯾﺴﯿﻤﯿﺌﯿﻞ و ﺑﻨﺎﯾﺎ37 ،و زﯾﺰا اﺑﻦ ﺷﻔﻌﯽ اﺑﻦ اﻟﻮن ﺑﻦ ﯾﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﻤﺮی اﺑﻦ
ﺷﻤﻌﯿﺎ38 ،اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ،در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد رؤﺳﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﺎی اﯾﺸﺎن
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ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪ39 .و ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺪور ﺗﺎ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ وادی رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺮاﮔﺎه
ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ40 .ﭘﺲ ﻣﺮﺗﻌﯽ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و آن زﻣﯿﻦ وﺳﯿﻊ و آرام و اﯾﻤﻦ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آل ﺣﺎم در
زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ41 .و اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ ،در اﯾﺎم ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا
آﻣﺪﻧﺪ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن و ﻣﻌﻮﻧﯿﺎن را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﺑﺮای ﮔﻠﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.
42و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ رﻓﺘﻨﺪ؛ و ﻓﻠﻄﯿﺎ و ﻧﻌﺮﯾﺎ و رﻓﺎﯾﺎ و
ﻋﺮﯾﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮان ﯾﺸﯿﻊ رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ43 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﺗﺎ
اﻣﺮوز در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.

5

و ﭘﺴﺮان رؤﺑﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ) :زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺖزاده ﺑﻮد و اﻣﺎ ﺑﻪ

ﺳﺒﺐ ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﻖ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ او ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داده
ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ او ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد2 .زﯾﺮا ﯾﻬﻮدا ﺑﺮ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه از او ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖزادﮔﯽ از آن ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻮد(3 .ﭘﺲ ﭘﺴﺮان رؤﺑﯿﻦ
ﻧﺨﺴﺖزاده اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﺣﻨﻮک و ﻓﻠﻮ و ﺣﺼﺮون و ﮐﺮﻣﯽ4 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺋﯿﻞ :ﭘﺴﺮش ﺷﻤﻌﯿﺎ و ﭘﺴﺮش
ﺟﻮج و ﭘﺴﺮش ﺷﻤﻌﯽ؛ 5و ﭘﺴﺮش ﻣﯿﮑﺎ و ﭘﺴﺮش رآﯾﺎ و ﭘﺴﺮش ﺑﻌﻞ؛ 6و ﭘﺴﺮش ﺑﺌﯿﺮه ﮐﻪ ﺗﻠﻐﺖ
ﻓﻠﻨﺎﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﻮر او را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺮد و او رﺋﯿﺲ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮد7 .و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﯾﺸﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻘﺪم اﯾﺸﺎن ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻮد و زﮐﺮﯾﺎ8 ،و ﺑﺎﻟﻊ ﺑﻦ
ﻋﺰاز ﺑﻦ ﺷﺎﻣﻊ ﺑﻦ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﺗﺎ ﻧﺒﻮ و ﺑﻌﻞ ﻣﻌﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد9 ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺗﺎ
ﻣﺪﺧﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﻧﻬﺮ ﻓﺮات ﺳﮑﻨﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد زﯾﺎده ﺷﺪ10 .و در
اﯾﺎم ﺷﺎؤل اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﺮاف ﺷﺮﻗﯽ ﺟﻠﻌﺎد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
11و ﺑﻨﯽﺟﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﻠﺨﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ12 .و ﻣﻘﺪم اﯾﺸﺎن ﯾﻮﺋﯿﻞ
ﺑﻮد و دوﻣﯿﻦ ﺷﺎﻓﺎم و ﯾﻌﻨﺎی و ﺷﺎﻓﺎط در ﺑﺎﺷﺎن )ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد(13 .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ،ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﻣﺸﻼم و ﺷﺒﻊ و ﯾﻮرای و ﯾﻌﮑﺎن و زﯾﻊ و ﻋﺎﺑﺮ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ14 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ
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ﭘﺴﺮان اﺑﯿﺤﺎﯾﻞ ﺑﻦ ﺣﻮری اﺑﻦ ﯾﺎروح ﺑﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺸﯿﺸﺎی ﺑﻦ ﯾﺤﺪو اﺑﻦ ﺑﻮز15 .اﺧﯽ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪﯾﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻮﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن16 .و اﯾﺸﺎن در ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺎﺷﺎن و ﻗﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺶ و در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺎرون ﺗﺎ ﺣﺪود آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ در اﯾﺎم ﯾﻮﺗﺎم ﭘﺎدﺷﺎه
ﯾﻬﻮدا و در اﯾﺎم ﯾﺮﺑﻌﺎم ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
18از ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان و ﺟﻨﮓآزﻣﻮدﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و
ﻫﻔﺖ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ19 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺮﯾﺎن و ﯾﻄﻮر و ﻧﺎﻓﯿﺶ و ﻧﻮداب ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ20 .و
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺮت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺟﺮﯾﺎن و ﺟﻤﯿﻊ رﻓﻘﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ در
ﺣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او اﯾﺸﺎن را ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد21 .ﭘﺲ
از ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن ،ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺷﺘﺮ و دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و دو ﻫﺰار اﻻغ و ﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد
ﺑﻪ ﺗﺎراج ﺑﺮدﻧﺪ22 .زﯾﺮا ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻨﮓ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻘﺘﻮل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﯿﺮی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
23و ﭘﺴﺮان ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در آن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،از ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﻌﻞ ﺣﺮﻣﻮن و ﺳﻨﯿﺮ و
ﺟﺒﻞ ﺣﺮﻣﻮن زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ24 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﻋﺎﻓﺮ و ﯾﺸﻌﯽ و اﻟﯿﺌﯿﻞ و ﻋﺰرﯾﺌﯿﻞ
و ارﻣﯿﺎ و ﻫﻮدوﯾﺎ و ﯾﺤﺪﯾﺌﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺷﺠﺎع و ﻧﺎﻣﻮران و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ25 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪه ،در ﭘﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎی آن زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺎ ﮐﺮدﻧﺪ26 .ﭘﺲ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ روح ﻓﻮل ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﻮر و روح
ﺗﻠﻐﺖ ﻓﻠﻨﺎﺳﺮ ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﻮر را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ او رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ را اﺳﯿﺮ
ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻠﺢ و ﺧﺎﺑﻮر و ﻫﺎرا و ﻧﻬﺮ ﺟﻮزان ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮد.

6

ﺑﻨﯽﻻوی :ﺟﺮﺷﻮن و ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری2 .و ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت :ﻋﻤﺮام و ﯾﺼﻬﺎر و ﺣﺒﺮون و

ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ3 .و ﺑﻨﯽﻋﻤﺮام :ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺮﯾﻢ .و ﺑﻨﯽﻫﺎرون :ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﯿﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر4 .و
اﻟﯿﻌﺎزار ﻓﯿﻨﺤﺎس را آورد و ﻓﯿﻨﺤﺎس اﺑﯿﺸﻮع را آورد5 .و اﺑﯿﺸﻮع ﺑﻘﯽ را آورد و ﺑﻘﯽ ﻋﺰی را آورد.
6و ﻋﺰی زرﺣﯿﺎ را آورد و زرﺣﯿﺎ ﻣﺮاﯾﻮت را آورد7 .و ﻣﺮاﯾﻮت اﻣﺮﯾﺎ را آورد و اﻣﺮﯾﺎ اﺧﯿﻄﻮب را
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آورد8 .و اﺧﯿﻄﻮب ﺻﺎدوق را آورد و ﺻﺎدوق اﺧﯿﻤﻌﺺ را آورد9 .و اﺧﯿﻤﻌﺺ ﻋﺰرﯾﺎ را آورد و
ﻋﺰرﯾﺎ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن را آورد10 .و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن ﻋﺰرﯾﺎ را آورد و او در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد،
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮد11 .و ﻋﺰرﯾﺎ اﻣﺮﯾﺎ را آورد واﻣﺮﯾﺎ اﺧﯿﻄﻮب را آورد12 .و اﺧﯿﻄﻮب ﺻﺎدوق را آورد و
ﺻﺎدوق ﺷﻠﻮم را آورد13 .و ﺷﻠﻮم ﺣﻠﻘﯿﺎ را آورد و ﺣﻠﻘﯿﺎ ﻋﺰرﯾﺎ را آورد14 .و ﻋﺰرﯾﺎ ﺳﺮاﯾﺎ را آورد و
ﺳﺮاﯾﺎ ﯾﻬﻮﺻﺎداق را آورد15 .و ﯾﻬﻮﺻﺎداق ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮدا و اورﺷﻠﯿﻢ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﺒﻮﮐﺪﻧﺼﺮ اﺳﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
16ﭘﺴﺮان ﻻوی :ﺟﺮﺷﻮم و ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری17 .و اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ اﺳﻤﻬﺎی ﭘﺴﺮان ﺟﺮﺷﻮم :ﻟﺒﻨﯽ و
ﺷﻤﻌﯽ18 .و ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت :ﻋﻤﺮام و ﯾﺼﻬﺎر و ﺣﺒﺮون و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ19 .و ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری :ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮﺷﯽ
ﭘﺲ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻻوﯾﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺟﺪاد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ20 .از ﺟﺮﺷﻮم ﭘﺴﺮش ﻟﺒﻨﯽ ،ﭘﺴﺮش ﯾﺤﺖ،
ﭘﺴﺮش زﻣﻪ21 .ﭘﺴﺮش ﯾﻮآخ ﭘﺴﺮش ﻋﺪو ﭘﺴﺮش زارح ﭘﺴﺮش ﯾﺎﺗﺮای22 .ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت ،ﭘﺴﺮش
ﻋﻤﯿﻨﺎداب ﭘﺴﺮش ﻗﻮرح ﭘﺴﺮش اﺳﯿﺮ23 .ﭘﺴﺮش اﻟﻘﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮش اﺑﯿĤﺳﺎف ﭘﺴﺮش اﺳﯿﺮ24 .و ﭘﺴﺮش
ﺗﺤﺖ ﭘﺴﺮش اورﯾﺌﯿﻞ ﭘﺴﺮش ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺴﺮش ﺷﺎؤل25 .و ﭘﺴﺮان اﻟﻘﺎﻧﻪ ﻋﻤﺎﺳﺎی و اﺧﯿﻤﻮت26 .و اﻣﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻪ .ﭘﺴﺮان اﻟﻘﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮش ﺻﻮﻓﺎی ﭘﺴﺮش ﻧﺤﺖ27 .ﭘﺴﺮش اﻟﯿĤب ﭘﺴﺮش ﯾﺮوﺣﺎم ﭘﺴﺮش اﻟﻘﺎﻧﻪ.
28و ﭘﺴﺮان ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖزادهاش وﺷﻨﯽ و دوﻣﺶ اﺑﯿﺎ29 .ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری ﻣﺤﻠﯽ و ﭘﺴﺮش ﻟﺒﻨﯽ
ﭘﺴﺮش ﺷﻤﻌﯽ ﭘﺴﺮش ﻋﺰه30 .ﭘﺴﺮش ﺷﻤﻌﯽ ﭘﺴﺮش ﻫﺠﯿﺎ ﭘﺴﺮش ﻋﺴﺎﯾﺎ.
31و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ داود اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮود در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﺗﺎﺑﻮت ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ32 .و اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺮاﯾﯿﺪن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﻮاﻇﺐ
ﺷﺪﻧﺪ33 .ﭘﺲ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺧﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ :از ﺑﻨﯽﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﻐﻨﯽ اﺑﻦ ﯾﻮﺋﯿﻞ
ﺑﻦ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ34 .ﺑﻦ اﻟﻘﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﯾﺮوﺣﺎم ﺑﻦ اﻟﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻧﻮح35 ،اﺑﻦ ﺻﻮف ﺑﻦ اﻟﻘﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﻣﻬﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺳﺎی،
36اﺑﻦاﻟﻘﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺰرﯾﺎء ﺑﻦ ﺻﻔﻨﯿﺎ37 ،اﺑﻦ ﺗﺤﺖ ﺑﻦ اﺳﯿﺮ ﺑﻦ اﺑﯿĤﺳﺎف ﺑﻦ ﻗﻮرح38 ،اﺑﻦ ﯾﺼﻬﺎر
ﺑﻦ ﻗﻬﺎت ﺑﻦ ﻻوی ﺑﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ39 .و ﺑﺮادرش آﺳﺎف ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ وی ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .آﺳﺎف ﺑﻦ
ﺑﺮﮐﯿﺎ اﺑﻦ ﺷﻤﻌﯽ40 ،اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺑﻌﺴﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻠْﮑﯿﺎ41 ،اﺑﻦ اﺗﻨﯽ اﺑﻦ زارح ﺑﻦ ﻋﺪاﯾﺎ42 ،اﺑﻦ اﯾﺘﺎن ﺑﻦ
زﻣﻪ ﺑﻦ ﺷﻤﻌﯽ43 ،اﺑﻦ ﯾﺤﺖ ﺑﻦ ﺟﺮﺷﻮم ﺑﻦ ﻻوی44 .و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﭘﺴﺮان
ﻣﺮاری ﺑﻮدﻧﺪ :اﯾﺘﺎن ﺑﻦ ﻗﯿﺸﯽ اﺑﻦ ﻋﺒﺪی اﺑﻦ ﻣﻠﻮک45 ،اﺑﻦ ﺣﺸﺒﯿﺎ اﺑﻦ اﻣﺼﯿﺎ اﺑﻦ ﺣﻠﻘﯿﺎ46 ،اﺑﻦ اﻣﺼﯽ
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اﺑﻦ ﺑﺎﻧﯽ اﺑﻦ ﺷﺎﻣﺮ47 ،اﺑﻦ ﻣﺤﻠﯽ اﺑﻦ ﻣﻮﺷﯽ اﺑﻦ ﻣﺮاری اﺑﻦ ﻻوی48 .و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
49و اﻣﺎ ﻫﺎرون و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻞ
ﻗﺪساﻻﻗﺪاس ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ50 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون :ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮش ﻓﯿﻨﺤﺎس ،ﭘﺴﺮش
اﺑﯿﺸﻮع51 .ﭘﺴﺮش ﺑﻘﯽ ،ﭘﺴﺮش ﻋﺰی ،ﭘﺴﺮش زرﺣﯿﺎ52 ،ﭘﺴﺮش ﻣﺮاﯾﻮت ﭘﺴﺮش اﻣﺮﯾﺎ ﭘﺴﺮش
اﺧﯿﻄﻮب53 ،ﭘﺴﺮش ﺻﺎدوق ،ﭘﺴﺮش اﺧﯿﻤﻌﺺ.
54و ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻊﻫﺎ و ﺣﺪود اﯾﺸﺎن اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ :از ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن زﯾﺮا ﻗﺮﻋﻪ اول از آن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد55 .ﭘﺲ ﺣﺒﺮون در زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ56 .و اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻬﺎی آن ﺷﻬﺮ و دﻫﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻦ ﯾﻔﻨﻪ دادﻧﺪ.
57ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻠﺠﺎ ﺣﺒﺮون و ﻟﺒﻨﻪ و ﺣﻮاﻟﯽ آن ،و ﯾﺘﯿﺮ و اﺷﺘﻤﻮع و ﺣﻮاﻟﯽ
آن را دادﻧﺪ58 .و ﺣﯿﻠﯿﻦ و ﺣﻮاﻟﯽ آن را و دﺑﯿﺮ و ﺣﻮاﻟﯽ آن را59 ،و ﻋﺎﺷﺎن و ﺣﻮاﻟﯽ آن را و ﺑﯿﺖ
ﺷﻤﺲ و ﺣﻮاﻟﯽ آن را60 ،و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺟﺒﻊ و ﺣﻮاﻟﯽ آن را و ﻋﻠﻤﺖ و ﺣﻮاﻟﯽ آن را و ﻋﻨﺎﺗﻮت و
ﺣﻮاﻟﯽ آن را .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ ﺑﻮد.
61و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت ﮐﻪ از ﻗﺒﺎﯾﻞ آن ﺳﺒﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ده ﺷﻬﺮ از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﯾﻌﻨﯽ از
ﻧﺼﻒ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ داده ﺷﺪ62 .و ﺑﻪ ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر و از ﺳﺒﻂ
اﺷﯿﺮ و از ﺳﺒﻂ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و از ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در ﺑﺎﺷﺎن ﺳﯿﺰده ﺷﻬﺮ63 .و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ
اﯾﺸﺎن از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ و از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد و از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن دوازده ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ داده ﺷﺪ64 .ﭘﺲ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن دادﻧﺪ65 .و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽ
ﺷﻤﻌﻮن و از ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﮐﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ دادﻧﺪ.
66و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺪود ﺧﻮد را از ﺳﺒﻂ اﻓﺮاﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ67 .ﭘﺲ ﺷﮑﯿﻢ
را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ و ﺟﺎزر را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻠﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادﻧﺪ.
68و ﯾﻘﻤﻌﺎم را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن69 .و اﯾﻠﻮن را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و ﺟﺖ رﻣﻮن را
ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن70 .و از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﻋﺎﻧﯿﺮ را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن ،و ﺑﻠﻌﺎم را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن ،ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت دادﻧﺪ.
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71و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺟﺮﺷﻮم از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ،ﺟﻮﻻن را در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و
ﻋﺸﺘﺎروت را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن72 .و از ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻗﺎدش را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و دﺑﺮه را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن73 .و
راﻣﻮت را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و ﻋﺎﻧﯿﻢ را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن74 .و از ﺳﺒﻂ اﺷﯿﺮ ﻣﺸĤل را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و ﻋﺒﺪون را
ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن75 .و ﺣﻘﻮق را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و رﺣﻮب را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن76 .و از ﺳﺒﻂ ﻧﻔْﺘﺎﻟﯽ ﻗﺎدش را در
ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و ﺣﻤﻮن را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و ﻗﺮﯾﺘﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن77 .و ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری ﮐﻪ از
ﻻوﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﺒﻂ زﺑﻮﻟﻮن رﻣﻮن را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و ﺗﺎﺑﻮر را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن78 .و از آن
ﻃﺮف اردن در ﺑﺮاﺑﺮ ارﯾﺤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ اردن از ﺳﺒﻂ رؤﺑﯿﻦ ،ﺑﺎﺻﺮ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و
ﯾﻬﺼﻪ را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن79 .و ﻗﺪﯾﻤﻮت را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و ﻣﯿﻔﻌﻪ را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن80 .و از ﺳﺒﻂ ﺟﺎد
راﻣﻮت را در ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺎ ﺣﻮاﻟـﯽ آن و ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟـﯽ آن81 .و ﺣﺸﺒﻮن را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن و ﯾﻌﺰﯾﺮ
را ﺑﺎ ﺣﻮاﻟﯽ آن.

7

و اﻣﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﺴﺎﮐﺎر :ﺗﻮﻻع و ﻓﻮه و ﯾﺎﺷﻮب و ﺷﻤﺮون ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ2 .و ﭘﺴﺮان

ﺗﻮﻻع :ﻋﺰی و رﻓﺎﯾﺎ و ﯾﺮﺑﯿﺌﯿﻞ و ﯾﺤﻤﺎی و ﯾﺒﺴﺎم و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ؛ اﯾﺸﺎن رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر ﺧﻮد
ﺗﻮﻻع و ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺷﺠﺎع در اﻧﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺪد اﯾﺸﺎن در اﯾﺎم داود ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار و
ﺷﺸﺼﺪ ﺑﻮد3 .و ﭘﺴـﺮ ﻋﺰی ،ﯾﺰرﺣﯿـﺎ و ﭘﺴﺮان ﯾﺰرﺣﯿﺎ ،ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و ﯾﻮﺋﯿﻞ و ﯾﺸﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ
ﻧﻔﺮ و ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬـﺎ رؤﺳـﺎ ﺑﻮدﻧﺪ4 .و ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺴﺎب اﯾﺸﺎن و ﺧﺎﻧﺪان آﺑـﺎی اﯾﺸـﺎن،
ﻓﻮﺟﻬﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﯽ و ﺷﺶ ﻫﺰرا ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﻧﺎن و ﭘﺴـﺮان ﺑﺴﯿـﺎر داﺷﺘﻨـﺪ5 .و
ﺑـﺮادران اﯾﺸـﺎن از ﺟﻤﯿـﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺷﺠﺎع ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﯿﻌـﺎ در
ﻧﺴﺐﻧﺎﻣـﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
6و ﭘﺴﺮان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ :ﺑﺎﻟﻊ و ﺑﺎﮐﺮ و ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ7 .و ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻟﻊ :اﺻﺒﻮن و ﻋﺰی و
ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ و ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﻋﯿﺮی ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ و ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺷﺠﺎع ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار
و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ8 .و ﭘﺴﺮان ﺑﺎﮐﺮ :زﻣﯿﺮه و ﯾﻮﻋﺎش و اﻟﯿﻌﺎزار
و اﻟﯿﻮﻋﯿﻨﺎی و ﻋﻤﺮی و ﯾﺮﯾﻤﻮت و اﺑﯿﺎ و ﻋﻨﺎﺗﻮت و ﻋﻼﻣﺖ .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﺑﺎﮐﺮ ﺑﻮدﻧﺪ9 .و ﺑﯿﺴﺖ
ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺴﺎب اﯾﺸﺎن ،رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﻗﻮی
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ﺷﺠﺎع در ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ10 .و ﭘﺴﺮ ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ :ﺑﻠﻬﺎن و ﭘﺴﺮان ﺑﻠﻬﺎن :ﯾﻌﯿﺶ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و اﯾﻬﻮد
و ﮐﻨﻌﻨﻪ و زﯾﺘﺎن و ﺗﺮﺷﯿﺶ و اﺧﯿﺸﺎﺣﺮ11 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ رؤﺳﺎی آﺑﺎ و ﻣﺮدان
ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺠﺎع ﻫﻔﺪه ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ12 .و ﭘﺴﺮان
ﻋﯿﺮ :ﺷﻔﯿﻢ و ﺣﻔﯿﻢ و ﭘﺴﺮ اﺣﯿﺮ ﺣﻮﺷﯿﻢ.
13و ﭘﺴﺮان ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ :ﯾﺤﺼﯿﺌﯿﻞ و ﺟﻮﻧﯽ و ﯾﺼﺮ و ﺷﻠﻮم از ﭘﺴﺮان ﺑﻠﻬﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
14ﭘﺴﺮان ﻣﻨﺴﯽ اﺳﺮﯾﺌﯿﻞ ﮐﻪ زوﺟﻪاش او را زاﯾﯿﺪ ،و ﻣﺎﮐﯿﺮ ﭘﺪر ﺟﻠﻌﺎد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻪ اراﻣﯿﻪ وی
او را زاﯾﯿﺪ15 .و ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺣﻔﯿﻢ و ﺷﻔﯿﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﮑﻪ ﻣﺴﻤﺎه ﺑﻮد ،ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ؛ و اﺳﻢ ﭘﺴﺮ
دوم او ﺻﻠﻔﺤﺎد ﺑﻮد؛ و ﺻﻠﻔﺤﺎد دﺧﺘﺮان داﺷﺖ16 .و ﻣﻌﮑﻪ زن ﻣﺎﮐﯿﺮ ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪه ،او را ﻓﺎرش ﻧﺎم
ﻧﻬﺎد و اﺳﻢ ﺑﺮادرش ﺷﺎرش ﺑﻮد و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،اوﻻم و راﻗﻢ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و ﭘﺴﺮ اوﻻم ﺑﺪان ﺑﻮد .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺴﺮان ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻦ ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺴﯽ18 .و ﺧﻮاﻫﺮ او ﻫﻤﻮﻟﮑﻪ اﯾﺸﻬﻮد و اﺑﯿﻌﺰر و ﻣﺤﻠﻪ را زاﯾﯿﺪ19 .و
ﭘﺴﺮان ﺷﻤﯿﺪاع اﺧﯿﺎن و ﺷﮑﯿﻢ و ﻟﻘﺤﯽ و اﻧﯿﻌﺎم.
20و ﭘﺴﺮان اﻓﺮاﯾﻢ ﺷﻮﺗﺎﻟﺢ و ﭘﺴﺮش ﺑﺎرد و ﭘﺴﺮش ﺗﺤﺖ و ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎدا و ﭘﺴﺮش ﺗﺤﺖ.
21و ﭘﺴﺮش زاﺑﺎد و ﭘﺴﺮش ﺷﻮﺗﺎﻟﺢ و ﻋﺎزر و اﻟﻌﺎد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻦ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪﻧﺪ،
اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ22 .و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮای ﺗﻌﺰﯾﺖ وی آﻣﺪﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﻧﺰد زن ﺧﻮد
درآﻣﺪ و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و او را ﺑﺮﯾﻌﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﺪان او ﺑﻼﯾﯽ
ﻋﺎرض ﺷﺪه ﺑﻮد24 .و دﺧﺘﺮش ﺷﯿﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﺣﻮرون ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ را و ازﯾﻦ ﺷﯿﺮه را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد.
25و ﭘﺴﺮش راﻓﺢ و راﺷﻒ ،و ﭘﺴﺮش ﺗﺎﻟﺢ ،و ﭘﺴﺮش ﺗﺎﺣﻦ26 ،و ﭘﺴﺮش ﻟﻌﺪان ،و ﭘﺴﺮش ﻋﻤﯿﻬﻮد ،و
ﭘﺴﺮش اﻟﯿﺸﻤﻊ27 ،و ﭘﺴﺮش ﻧﻮن ،و ﭘﺴﺮش ﯾﻬﻮﺷﻮع28 ،و اﻣﻼک و ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و
دﻫﺎت آن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻧﻌﺮان و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺟﺎزر و دﻫﺎت آن و ﺷﮑﯿﻢ و دﻫﺎت آن
ﺗﺎ ﻏﺰه و دﻫﺎت آن29 .و ﻧﺰد ﺣﺪود ﺑﻨﯽﻣﻨﺴﯽ ﺑﯿﺖﺷﺎن و دﻫﺎت آن و ﺗﻌﻨﺎک و دﻫﺎت آن و ﻣﺠﺪو
و دﻫﺎت آن و دور و دﻫﺎت آن ﮐﻪ در اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
30ﭘﺴﺮان اﺷﯿﺮ ،ﯾﻤﻨﻪ و ﯾﺸﻮه و ﯾﺸﻮی و ﺑﺮﯾﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺎرح ﺑﻮد31 .و ﭘﺴﺮان
ﺑﺮﯾﻌﻪ ،ﺣﺎﺑﺮ و ﻣﻠﮑﯿﺌﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺪر ﺑﺮزاوت ﺑﺎﺷﺪ32 .و ﺣﺎﺑﺮ ،ﯾﻔﻠﯿﻂ و ﺷﻮﻣﯿﺮ و ﺣﻮﺗﺎم و ﺧﻮاﻫﺮ
اﯾﺸﺎن ﺷﻮﻋﺎ را آورد33 .و ﭘﺴﺮان ﯾﻔﻠﯿﻂ ﻓﺎﺳﮏ و ﺑﻤﻬﺎل و ﻋﺸﻮت ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽ ﯾﻔﻠﯿﻂ34 .و
ﭘﺴﺮان ﺷﺎﻣﺮاﺧﯽ و رﻫﺠﻪ و ﯾﺤﺒﻪ و ارام35 .و ﭘﺴﺮان ﻫﯿﻼم ﺑﺮادر وی ﺻﻮﻓﺢ و ﯾﻤﻨﺎع و ﺷﺎﻟﺶ و

ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

628

ﻋﺎﻣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ36 .و ﭘﺴﺮان ﺻﻮﻓﺢ ،ﺳﻮح و ﺣﺮﻧﻔﺮ و ﺷﻮﻋﺎل و ﺑﯿﺮی و ﯾﻤﺮه37 .و ﺑﺎﺻﺮ و ﻫﻮد و ﺷﻤﺎ و
ﺷﻠﺸﻪ و ﯾﺘﺮان و ﺑﺌﯿﺮا38 .و ﭘﺴﺮان ﯾﺘﺮ ،ﯾﻔﻨﻪ و ﻓﺴﻔﺎ و ارا39 .و ﭘﺴﺮان ﻋﻼ ،آرح و ﺣﻨﯿﺌﯿﻞ و رﺻﯿﺎ.
40ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان اﺷﯿﺮ و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ و رؤﺳﺎی
ﺳﺮداران ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و
ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.

8

و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻊ را آورد و دوﻣﯿﻦ اﺷﺒﯿﻞ و ﺳﻮﻣﺶ اﺧﺮخ2 ،و

ﭼﻬﺎرم ﻧﻮﺣﻪ و ﭘﻨﺠﻢ را ﻓﺎرا3 .و ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻟﻊ :ادار و ﺟﯿﺮا و اﺑﯿﻬﻮد4 .و اﺑﯿﺸﻮع و ﻧﻌﻤﺎن و اﺧﻮخ5 .و
ﺟﯿﺮا و ﺷﻔﻮﻓﺎن و ﺣﻮرام ﺑﻮدﻧﺪ6 .و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮان اﺣﻮد ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺒﻊ ﺑﻮدﻧﺪ
و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺣﺖ ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪﻧﺪ7 .و او ﻧﻌﻤﺎن و اﺧﯿﺎ و ﺟﯿﺮا را ﮐﻮﭼﺎﻧﯿﺪ و او ﻋﺰا و اﺧﯿﺤﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﻮد8 .و ﺷﺤﺮاﯾﻢ در ﺑﻼد ﻣﻮآب ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق دادن زﻧﺎن ﺧﻮد ﺣﻮﺷﯿﻢ و ﺑﻌﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
9ﭘﺲ از زن ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺧﻮداش ﻧﺎم داﺷﺖ ﯾﻮﺑﺎب و ﻇﺒﯿﺎ و ﻣﯿﺸﺎ و ﻣﻠﮑﺎم را آورد10 .و ﯾﻌﻮص و
ﺷﮑﯿﺎ و ﻣﺮﻣﻪ را ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان او و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ11 .و از ﺣﻮﺷﯿﻢ اﺑﯿﻄﻮب و اﻟﻔﻌﻞ را
آورد12 .و ﭘﺴﺮان اﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎﺑﺮ و ﻣﺸﻌﺎم و ﺷﺎﻣﺮ ﮐﻪ اوﻧﻮ و ﻟﻮد و دﻫﺎﺗﺶ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﺑﻮدﻧﺪ13 .و ﺑﺮﯾﻌﻪ
و ﺷﺎﻣﻊ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻠﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺖ را اﺧﺮاج
ﻧﻤﻮدﻧﺪ14 .و اﺧﯿﻮ و ﺷﺎﺷﻖ و ﯾﺮﯾﻤﻮت15 .و زﺑﺪﯾﺎ و ﻋﺎرد و ﻋﺎدر16 .و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و ﯾﺸﻔﻪ و ﯾﻮﺧﺎ ﭘﺴﺮان
ﺑﺮﯾﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و زﺑﺪﯾﺎ و ﻣﺸﻼم و ﺟﺰﻗﯽ و ﺣﺎﺑﺮ18 ،و ﯾﺸﻤﺮای و ﯾﺰﻟﯿĤه و ﯾﻮﺑﺎب ﭘﺴﺮان اﻟﻔﻌﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ19 .و ﯾﻌﻘﯿﻢ و زﮐﺮی و زﺑﺪی20 ،و اﻟﯿﻌﯿﻨﺎی و ﺻﻠﺘﺎی و اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ21 ،و اداﯾﺎ و ﺑﺮﯾﺎ و ﺷﻤﺮت
ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﯽ22 ،و ﯾﺸﻔﺎن و ﻋﺎﺑﺮ و اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ23 .و ﻋﺒﺪون و زﮐﺮی و ﺣﺎﻧﺎن24 ،و ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﻋﯿﻼم و
ﻋﻨﺘﻮﺗﯿﺎ25 ،و ﯾﻔﺪﯾﺎ و ﻓﻨﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮان ﺷﺎﺷﻖ ﺑﻮدﻧﺪ26 .و ﺷﻤﺸﺮای و ﺷﺤﺮﯾﺎ و ﻋﺘﻠﯿﺎ27 .و ﯾﻌﺮﺷﯿﺎ و اﯾﻠﯿﺎ
و زﮐﺮی ﭘﺴﺮان ﯾﺮﺣﺎم ﺑﻮدﻧﺪ28 .اﯾﻨﺎن رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺴﺎب ﺧﻮد و ﺳﺮداران ﺑﻮدﻧﺪ و
اﯾﺸﺎن در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
29و در ﺟﺒﻌﻮن ﭘﺪر ﺟﺒﻌﻮن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ و اﺳﻢ زﻧﺶ ﻣﻌﮑﻪ ﺑﻮد30 .و ﻧﺨﺴﺖزادهاش
ﻋﺒﺪون ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺻﻮر و ﻗﯿﺲ و ﺑﻌﻞ و ﻧﺎداب31 ،و ﺟﺪور و اﺧﯿﻮ و زاﮐﺮ؛ 32و ﻣﻘْﻠﻮت ﺷﻤĤه را آورد
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و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ33 .و ﻧﯿﺮ ﻗﯿﺲ را
آورد و ﻗﯿﺲ ﺷﺎؤل را آورد و ﺷﺎؤل ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن و ﻣﻠﮑﯿﺸﻮع و اﺑﯿﻨﺎداب و اﺷﺒﻌﻞ را آورد34 .و ﭘﺴﺮ
ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ﻣﺮﯾﺐ ﺑﻌﻞ ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﺐ ﺑﻌﻞ ﻣﯿﮑﺎ را آورد35 .و ﭘﺴﺮان ﻣﯿﮑﺎ ،ﻓﯿﺘﻮن و ﻣﺎﻟﮏ و ﺗﺎرﯾﻊ و
آﺣﺎز ﺑﻮدﻧﺪ36 .و آﺣﺎز ﯾﻬﻮﻋﺪه را آورد ،ﯾﻬﻮﻋﺪه ﻋﻠﻤﺖ و ﻋﺰﻣﻮت و زﻣﺮی را آورد و زﻣﺮی ﻣﻮﺻﺎ را
آورد37 .و ﻣﻮﺻﺎ ﺑﻨﻌﺎ را آورد و ﭘﺴﺮش راﻓﻪ ﺑﻮد و ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎﺳﻪ و ﭘﺴﺮش آﺻﯿﻞ ﺑﻮد38 .و آﺻﯿﻞ
را ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ :ﻋﺰرﯾﻘﺎم و ﺑﮑﺮو و اﺳﻤﻌﯿﻞ و ﺷﻌﺮﯾﺎ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و ﺣﺎﻧﺎن.
و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان آﺻﯿﻞاﻧﺪ39 .و ﭘﺴﺮان ﻋﯿﺸﻖ ﺑﺮادر او ﻧﺨﺴﺖزادهاش اوﻻم و دوﻣﯿﻦ ﯾﻌﻮش و
ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﯿﻔﻠﻂ40 .و ﭘﺴﺮان اوﻻم ،ﻣﺮدان زورآور ﺷﺠﺎع و ﺗﯿﺮاﻧﺪاز ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ﭘﺴﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺧﻮد ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،و اﯾﻨﮏ در ﮐﺘﺎب

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮباﻧﺪ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺮی رﻓﺘﻨﺪ2 .و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اول در ﻣﻠﮑﻬﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﻧﺘﯿﻨﯿﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ.
3و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا و از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و از ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ و ﻣﻨﺴﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
4ﻋﻮﺗﺎی اﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮی اﺑﻦ اﻣﺮی اﺑﻦ ﺑﺎﻧﯽ از ﺑﻨﯽﻓﺎرص ﺑﻦ ﯾﻬﻮدا5 .و از ﺷﯿﻠﻮﻧﯿﺎن
ﻧﺨﺴﺖزادهاش ﻋﺴﺎﯾﺎ و ﭘﺴﺮان او6 .و از ﺑﻨﯽزارح ﯾﻌﻮﺋﯿﻞ و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد ﻧﻔﺮ7 .و از
ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺳﻠﻮ اﺑﻦ ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﻫﻮدوﯾﺎ اﺑﻦ ﻫﺴﻨﻮآه8 .و ﯾﺒﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﯾﺮوﺣﺎم و اﯾﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺰی اﺑﻦ ﻣﮑﺮی و
ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺷﻔﻄﯿﺎ ﺑﻦ راؤﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺒﻨﯿﺎ9 .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺴﺎب اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ رؤﺳﺎی اﺟﺪاد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
10و از ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﯾﺪﻋﯿﺎ و ﯾﻬﻮﯾﺎرﯾﺐ و ﯾﺎﮐﯿﻦ11 ،و ﻋﺰرﯾﺎ اﺑﻦﺣﻠﻘﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﺻﺎدوق ﺑﻦ
ﻣﺮاﯾﻮت ﺑﻦ اﺧﯿﻄﻮب رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا12 ،و ﻋﺪاﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﺮوﺣﺎم ﺑﻦ ﻓﺸﺤﻮر ﺑﻦ ﻣﻠﮑﯿﺎ و ﻣﻌﺴﺎی اﺑﻦ
ﻋﺪﯾﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺤﺰﯾﺮه ﺑﻦ ﻣﺸﻼم ﺑﻦ ﻣﺸﻠﯿﻤﯿﺖ ﺑﻦ اﻣﯿﺮ13 .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدان رﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ.
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14و از ﻻوﯾﺎن ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦﺣﺸﻮب ﺑﻦ ﻋﺰرﯾﻘﺎم ﺑﻦ ﺣﺸﺒﯿﺎ از ﺑﻨﯽﻣﺮاری15 .و ﺑﻘﺒﻘﺮ و ﺣﺎرش و
ﺟﻼل و ﻣﺘﻨﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎ اﺑﻦ زﮐﺮی اﺑﻦآﺳﺎف16 .و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ اﺑﻦ ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ ﺟﻼل و ﺑﻦ ﯾﺪوﺗﻮن و ﺑﺮﺧﯿﺎ
اﺑﻦ آﺳﺎ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ در دﻫﺎت ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد.
17و در ﺑﺎﻧﺎن ،ﺷﻠﻮم و ﻋﻘﻮب و ﻃﻠﻤﻮن و اﺧﯿﻤﺎن و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن .و ﺷﻠﻮم رﺋﯿﺲ ﺑﻮد18 .و
اﯾﺸﺎن ﺗﺎ اﻵن ﺑﺮ دروازه ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺎدﺷﺎه )ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( و درﺑﺎﻧﺎن ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻨﯽﻻوی ﺑﻮدﻧﺪ19 .و ﺷﻠﻮم ﺑﻦ
ﻗﻮری اﺑﻦ اﺑﯿĤﺳﺎف ﺑﻦ ﻗﻮرح و ﺑﺮادراﻧﺶ از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﻨﯽﻗﻮرح ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﻋﻤﻞ
ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن دروازهﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻇﺮان اردوی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎن
ﻣﺪﺧﻞ آن ﺑﻮدﻧﺪ20 .و ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦ اﻟﻌﺎزار ،ﺳﺎﺑﻖ رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد21 .و
زﮐﺮﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺸﻠﻤﯿﺎ درﺑﺎن دروازه ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮد22 .و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﺑﺎﻧﯽ دروازهﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،دوﯾﺴﺖ و دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن در دﻫﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ داود و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ راﺋﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ23 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن و
ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﺮ دروازهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ آن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ24 .و
درﺑﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻮدﻧﺪ25 .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ
در دﻫﺎت ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺖ روز ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ26 .زﯾﺮا ﭼﻬﺎر رﺋﯿﺲ درﺑﺎﻧﺎن
ﮐﻪ ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻨﺼﺐ ﺧﺎص داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻇﺮان ﺣﺠﺮهﻫﺎ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ27 .و ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺎهﺑﺎﻧﯿﺶ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،و ﺑﺎز ﮐﺮدن آن ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﺑﻮد.
28و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آﻻت ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ29 .از اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺒﺎب و ﺟﻤﯿﻊ آﻻت ﻗﺪس و آرد ﻧﺮم و ﺷﺮاب و روﻏﻦ و
ﺑﺨﻮر و ﻋﻄﺮﯾﺎت ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ30 .و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان ﮐﺎﻫﻨﺎن ،ﻋﻄﺮﯾﺎت ﺧﻮﺷﺒﻮ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
31و ﻣﺘﺘﯿﺎ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻻوﯾﺎن و ﻧﺨﺴﺖزاده ﺷﻠﻮم ﻗﻮرﺣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﺒﻮﺧﺎت ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
32و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن از ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎﺗﯿﺎن ،ﺑﺮ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را در ﻫﺮ روز
ﺳﺒﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
33و ﻣﻐﻨﯿﺎن از رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن در ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺎرغ
ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ روز و ﺷﺐ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ34 .اﯾﻨﺎن رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن و
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺴﺎب ﺧﻮد رﺋﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
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35و در ﺟﺒﻌﻮن ،ﭘﺪر ﺟﺒﻌﻮن ،ﯾﻌﻮﺋﯿﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ و اﺳﻢ زﻧﺶ ﻣﻌﮑﻪ ﺑﻮد36 .و
ﻧﺨﺴﺖزادهاش ﻋﺒﺪون ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺻﻮر و ﻗﯿﺲ و ﺑﻌﻞ و ﻧﯿﺮ و ﻧﺎداب37 ،و ﺟﺪور و اﺧﯿﻮ و زﮐﺮﯾﺎ و
ﻣﻘﻠﻮت؛ 38و ﻣﻘﻠﻮت ﺷﻤĤم را آورد و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ39 .و ﻧﯿﺮ ﻗﯿﺲ را آورد و ﻗﯿﺲ ﺷﺎؤل را آورد و ﺷﺎؤل ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن و ﻣﻠﮑﯿﺸﻮع و اﺑﯿﻨﺎداب
و اﺷﺒﻌﻞ را آورد40 .و ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﻣﺮﯾﺐﺑﻌﻞ ﺑﻮد و ﻣﺮﯾﺐﺑﻌﻞ ﻣﯿﮑﺎ را آورد41 .و ﭘﺴﺮ ﻣﯿﮑﺎ ،ﻓﯿﺘﻮن
و ﻣﺎﻟﮏ و ﺗﺤﺮﯾﻊ و آﺣﺎز ﺑﻮدﻧﺪ42 .و آﺣﺎز ﯾﻌﺮه را آورد و ﯾﻌﺮه ﻋﻠْﻤﺖ و ﻋﺰﻣﻮت و زﻣﺮی را آورد و
زﻣﺮی ﻣﻮﺻﺎ را آورد43 .و ﻣﻮﺻﺎ ﺑﻨﻌﺎ را آورد و ﭘﺴﺮش رﻓﺎﯾﺎ و ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎﺳﻪ و ﭘﺴﺮش آﺻﯿﻞ44 .و
آﺻﯿﻞ را ﺷﺶ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺸﺎن :ﻋﺰرﯾﻘﺎم و ﺑﮑﺮو و اﺳﻤﻌﯿﻞ و ﺷﻌﺮﯾﺎ و ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و
ﺣﺎﻧﺎن اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان آﺻﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن

ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﻮه ﺟﻠﺒﻮع ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻓﺘﺎدﻧﺪ2 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﭘﺴﺮان ﺷﺎؤل ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و اﺑﯿﻨﺎداب و ﻣﻠﮑﯿﺸﻮع را ﮐﺸﺘﻨﺪ3 .و ﺟﻨﮓ ﺑﺮ
ﺷﺎؤل ﺳﺨﺖ ﺷﺪ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان او را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ4 .و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺳﻼﺣﺪار ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﮑﺶ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮو ﺑﺮ ،ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮا اﻓﺘﻀﺎح ﮐﻨﻨﺪ «.اﻣﺎ
ﺳﻼﺣﺪارش ﻧﺨﻮاﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؛ ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ آن اﻓﺘﺎد5 .و
ﺳﻼﺣﺪارش ﭼﻮن ﺷﺎؤل را ﻣﺮده دﯾﺪ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎده ،ﺑﻤﺮد6 .و ﺷﺎؤل ﻣﺮد و ﺳﻪ ﭘﺴﺮش و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﻫﻤﺮاه وی ﻣﺮدﻧﺪ7 .و ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در وادی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ را
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪه ،و ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده،
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آﻣﺪه ،در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
8و روز دﯾﮕﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﮕﺎن را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺷﺎؤل و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ را در ﮐﻮه ﺟﻠﺒﻮع اﻓﺘﺎده ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ9 .ﭘﺲ او را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﺮ و اﺳﻠﺤﻪاش را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ و ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﮋده ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ10 .و اﺳﻠﺤﻪاش را
در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮش را در ﺧﺎﻧﻪ داﺟﻮن ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ11 .و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ
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ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ12 ،ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺟﺴﺪ ﺷﺎؤل و ﺟﺴﺪﻫﺎی ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎﺑﯿﺶ آورده ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را زﯾﺮ
درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ﮐﻪ در ﯾﺎﺑﯿﺶ اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻔﺖ روز روزه داﺷﺘﻨﺪ.
13ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ورزﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﺮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ

آن را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺒﻪ اﺟﻨﻪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ﺑﻮد14 .و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪه ﺑﻮد ،او را ﮐﺸﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﻪ داود ﺑﻦ ﯾﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
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و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد داود در ﺣﺒﺮون ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و

ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ2 .و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺑﻮد ،ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺑﺮدی و درون ﻣﯽآوردی؛ و ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺗﻮ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﺗﻮ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮا ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ3 «.و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﺒﺮون
آﻣﺪﻧﺪ و داود ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺒﺮون ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ،و داود را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
4و داود و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺒﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺪﻧﺪ و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن در آن زﻣﯿﻦ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ5 .و اﻫﻞ ﯾﺒﻮس ﺑﻪ داود ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ «.اﻣﺎ داود ﻗﻠﻌﻪ ﺻﻬﯿﻮن را
ﮐﻪ ﺷﻬﺮ داود ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﺮﻓﺖ6 .و داود ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را اول ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد ،رﺋﯿﺲ و ﺳﺮدار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﭘﺲ ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ اول ﺑﺮ آﻣﺪ و رﺋﯿﺲ ﺷﺪ7 .و داود در آن ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،از
آن ﺟﻬﺖ آن را ﺷﻬﺮ داود ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ8 .و ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ اﻃﺮاف آن و ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻠﻮه ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﯾﻮآب ﺑﺎﻗﯽ
ﺷﻬﺮ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد9 .و داود ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮده ،ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد.
10و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ رؤﺳﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﯽ ﮐﻪ داود داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را در ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ
ﺗﻘﻮﯾﺖ دادﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎزد11 .و ﻋﺪد
ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﯽ ﮐﻪ داود داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﺸﺒﻌﺎم ﺑﻦ ﺣﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺷﻠﯿﺸﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﻧﯿﺰه ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ داد و اﯾﺸﺎن را در ﯾﮏ وﻗﺖ ﮐﺸﺖ.
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12و ﺑﻌﺪ از او اﻟﻌﺎزار ﺑﻦدودوی اﺧﻮﺧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺳﻪ ﺷﺠﺎع ﺑﻮد13 .او ﺑﺎ داود در
ﻓﺴﺪﻣﯿﻢ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﺟﻮ ﺑﻮد،
و ﻗﻮم از ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ14 .و اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن آن ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده ،آن را
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺼﺮت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد.
15و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آن ﺳﯽ ﺳﺮدار ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻧﺰد داود ﺑﻪ ﻣﻐﺎره ﻋﺪﻻم ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺸﮑﺮ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ16 .و داود در آن وﻗﺖ در ﻣﻼذ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد ،و ﻗﺮاول
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آن وﻗﺖ در ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و داود ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﺴﯽ ﻣﺮا از آب
ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ اﺳﺖ ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ18 «.ﭘﺲ آن ﺳﻪ ﻣﺮد ،ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﻣﯿﺎن
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ،آب را از ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ اﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و آن را ﻧﺰد داود آوردﻧﺪ؛
اﻣﺎ داود ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻨﻮﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﯾﺨﺖ19 ،و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪای ﻣﻦ
ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ! آﯾﺎ ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﺮدان را ﺑﻨﻮﺷﻢ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ
زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد آن را آوردﻧﺪ؟« ﭘﺲ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻨﻮﺷﺪ؛ ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد
ﺷﺠﺎع ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ.
20و اﺑﯿﺸﺎی ﺑﺮادر ﯾﻮآب ﺳﺮدار آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و او ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺰه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺣﺮﮐﺖ
داده ،اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ و در ﻣﯿﺎن آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺳﻢ ﯾﺎﻓﺖ21 .در ﻣﯿﺎن آن ﺳﻪ از دو ﻣﮑﺮمﺗﺮ ﺑﻮد؛ ﭘﺲ
ﺳﺮدار اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اول ﻧﺮﺳﯿﺪ.
22و ﺑﻨﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﭘﺴﺮ ﻣﺮدی ﺷﺠﺎع ﻗﺒﺼﯿﺌﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﭘﺴﺮ
ارﯾﺌﯿﻞ ﻣﻮآﺑﯽ را ﮐﺸﺖ و در روز ﺑﺮف ﺑﻪ ﺣﻔﺮهای ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺷﯿﺮی را ﮐﺸﺖ23 .و ﻣﺮد ﻣﺼﺮی
ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ را ﮐﻪ ﻗﺎﻣﺖ او ﭘﻨﺞ ذراع ﺑﻮد ﮐﺸﺖ ،و آن ﻣﺼﺮی در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰهای ﻣﺜﻞ ﻧﻮرد ﻧﺴﺎﺟﺎن
داﺷﺖ؛ اﻣﺎ او ﻧﺰد وی ﺑﺎ ﭼﻮبدﺳﺘﯽ رﻓﺖ و ﻧﯿﺰه را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮی رﺑﻮده ،وی را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺧﻮدش
ﮐﺸﺖ24 .ﺑﻨﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮد و در ﻣﯿﺎن آن ﺳﻪ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع اﺳﻢ ﯾﺎﻓﺖ25 .اﯾﻨﮏ او
از آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﻣﮑﺮمﺗﺮ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اول ﻧﺮﺳﯿﺪ و داود او را ﺑﺮ اﻫﻞ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﻤﺎﺷﺖ.
26و ﻧﯿﺰ از ﺷﺠﺎﻋﺎن ﻟﺸﮑﺮ ،ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﺑﺮادر ﯾﻮآب و اﻟﺤﺎﻧﺎن ﺑﻦ دودوی ﺑﯿﺖﻟﺤﻤﯽ27 ،و
ﺷﻤﻮت ﻫﺮوری و ﺣﺎﻟﺺ ﻓﻠﻮﻧﯽ28 ،و ﻋﯿﺮا اﺑﻦ ﻋﻘﯿﺶ ﺗﻘﻮﻋﯽ و اﺑﯿﻌﺰر ﻋﻨﺎﺗﻮﺗﯽ29 ،و ﺳﺒﮑﺎی ﺣﻮﺷﺎﺗﯽ و
ﻋﯿﻼی اﺧﻮﺧﯽ30 ،و ﻣﻬﺮای ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺑﻌﻨﻪ ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ31 ،و اﺗﺎی اﺑﻦ رﯾﺒﺎی از ﺟﺒﻌﻪ
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ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻨﺎﯾﺎی ﻓﺮﻋﺎﺗﻮﻧﯽ32 ،و ﺣﻮرای از وادﯾﻬﺎی ﺟﺎﻋﺶ و اﺑﯿﺌﯿﻞ ﻋﺮﺑﺎﺗﯽ33 ،و ﻋﺰﻣﻮت
ﺑﺤﺮوﻣﯽ و اﯾﺤﺒﺎی ﺷﻌﻠﺒﻮﻧﯽ34 .و از ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻢ ﺟﺰوﻧﯽ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﺷﺎﺟﺎی ﻫﺮاری35 ،و اﺧﯿﺎم ﺑﻦ ﺳﺎﮐﺎر
ﻫﺮاری و اﻟﯿﻔﺎل ﺑﻦ اور36 ،و ﺣﺎﻓﺮ ﻣﮑﯿﺮاﺗﯽ و اﺧﯿﺎی ﻓﻠﻮﻧﯽ37 ،و ﺣﺼﺮوی ﮐﺮﻣﻠﯽ و ﻧﻌﺮای اﺑﻦ ازﺑﺎی.
38و ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﺎن و ﻣﺒﺤﺎر ﺑﻦ ﻫﺠﺮی39 ،و ﺻﺎﻟﻖ ﻋﻤﻮﻧﯽ و ﻧﺤﺮای ﺑﯿﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﺣﺪار ﯾﻮآب
ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﺑﻮد40 .و ﻋﯿﺮای ﯾﺘﺮی و ﺟﺎرب ﯾﺘﺮی41 ،و اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ و زاﺑﺎد ﺑﻦاﺣﻼی42 ،و ﻋﺪﯾﻨﺎ اﺑﻦ
ﺷﯿﺰای رؤﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدار رؤﺑﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮد و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ43 .و ﺣﺎﻧﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﮑﻪ و ﯾﻮﺷﺎﻓﺎط
ﻣﺘﻨﯽ44 ،و ﻋﺰﯾﺎی ﻋﺸﺘﺮوﺗﯽ و ﺷﺎﻣﺎع و ﯾﻌﻮﺋﯿﻞ ﭘﺴﺮان ﺣﻮﺗﺎم ﻋﺮوﻋﯿﺮی45 ،و ﯾﺪﯾﻌﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺷﻤﺮی و
ﺑﺮادرش ﯾﻮﺧﺎی ﺗﯿﺼﯽ46 ،و اﻟﯿﺌﯿﻞ ازﻣﺤﻮﯾﻢ و ﯾﺮﺑﯿﺎی ﯾﻮﺷﻮﯾﺎ ﭘﺴﺮان اﻟﻨﺎﻋﻢ و ﯾﺘﻤﻪ ﻣﻮآﺑﯽ47 ،و اﻟﯿﺌﯿﻞ
و ﻋﻮﺑﯿﺪ و ﯾﻌﺴﯿﺌﯿﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ.

12

و اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد داود ﺑﻪ ﺻﻘﻠﻎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز از ﺗﺮس ﺷﺎؤل ﺑﻦ

ﻗﯿﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن از آن ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺎون او ﺑﻮدﻧﺪ2 .و ﺑﻪ ﮐﻤﺎن ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺗﯿﺮﻫﺎ از ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ از دﺳﺖ راﺳﺖ و دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از ﺑﺮادران ﺷﺎؤل
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ3 .ﺳﺮدار اﯾﺸﺎن اﺧﯿﻌﺰر ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از او ﯾﻮآش ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎﻋﻪ ﺟﺒﻌﺎﺗﯽ و ﯾﺰﯾﺌﯿﻞ و
ﻓﺎﻟﻂ ﭘﺴﺮان ﻋﺰﻣﻮت و ﺑﺮاﮐﻪ و ﯾﯿﻬﻮی ﻋﻨﺎﺗﻮﺗﯽ4 ،و ﯾﺸﻤﻌﯿﺎی ﺟﺒﻌﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ
ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ،و ﺑﺮ آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ و ارﻣﯿﺎ و ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ و ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﯾﻮزاﺑﺎد ﺟﺪﯾﺮاﺗﯽ5 ،و
اﻟﻌﻮزای و ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﺑﻌﻠﯿﺎ و ﺷﻤﺮﯾﺎ و ﺷﻔﻄﯿﺎی ﺣﺮوﻓﯽ6 ،و اﻟﻘﺎﻧﻪ و ﯾﺸﯿﺎ و ﻋﺰرﺋﯿﻞ و ﯾﻮﻋﺰر و
ﯾﺸﺒﻌﺎم ﮐﻪ از ﻗﻮرﺣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ7 ،و ﯾﻮﻋﯿﻠﻪ و زﺑﺪﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﯾﺮوﺣﺎم ﺟﺪوری.
8و ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎدﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺷﺠﺎع و ﻣﺮدان ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده و ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ و
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﮐﻪ روی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ روی ﺷﯿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺰال ﮐﻮﻫﯽ ﺗﯿﺰرو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺰد داود
در ﻣﻼذ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ9 ،ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﻋﺎزر و دوﻣﯿﻦ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﯿĤب ﺑﻮد10 ،و
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺸﻤﻨﻪ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ارﻣﯿﺎ11 ،و ﺷﺸﻢ ﻋﺘﺎی و ﻫﻔﺘﻢ اﻟﯿﺌﯿﻞ12 ،و ﻫﺸﺘﻢ ﯾﻮﺣﺎﻧﺎن و ﻧﻬﻢ اﻟﺰاﺑﺎد،
13و دﻫﻢ ارﻣﯿﺎ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﮑﺒﻨﺎی14 .اﯾﻨﺎن از ﺑﻨﯽﺟﺎد رؤﺳﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮاﺑﺮ
ﺻﺪ ﻧﻔﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﻮد15 .اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه اول از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
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آن از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪودش ﺳﯿﻼن ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن وادﯾﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
16و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﯾﻬﻮدا ﻧﺰد داود ﺑﻪ آن ﻣﻼذ آﻣﺪﻧﺪ17 .و داود ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ ،دل ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺼﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ آﻣﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻇﻠﻤﯽ در
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﻧﺼﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ18 «.آﻧﮕﺎه روح ﺑﺮ ﻋﻤﺎﺳﺎی ﮐﻪ
رﺋﯿﺲ ﺷﻼﺷﯿﻢ ﺑﻮد ﻧﺎزل ﺷﺪ )و او ﮔﻔﺖ(» :ای داود ﻣﺎ از آن ﺗﻮ و ای ﭘﺴﺮ ﯾﺴﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ،و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﻧﺼﺎر ﺗﻮ ﺑﺎد زﯾﺮا ﺧﺪای ﺗﻮ ﻧﺼﺮتدﻫﻨﺪه ﺗﻮ اﺳﺖ «.ﭘﺲ
داود اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
19و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ داود ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ
ﺷﺎؤل ﻣﯽرﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﺪد ﻧﮑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدن ،او را
ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ» :او ﺑﺎ ﺳﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺷﺎؤل ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ20 «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻘﻠﻎ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻪ او ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪﻧﺎح و ﯾﻮزاﺑﺎد و ﯾﺪﯾﻌﺌﯿﻞ و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و
ﯾﻮزاﺑﺎد و اﻟﯿﻬﻮ و ﺻﻠﺘﺎی ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻫﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ21 .اﯾﺸﺎن داود را ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﻮﺟﻬﺎی
)ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ( ﻣﺪد ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺷﺠﺎع و ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ22 .زﯾﺮا در آن
وﻗﺖ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﺮای اﻋﺎﻧﺖ داود ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺰرگ ،ﻣﺜﻞ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪا ﺷﺪ.
23و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎره اﻓﺮاد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﻧﺰد داود ﺑﻪ ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎؤل را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ24 .از ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺷﺶ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ
ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ25 .از ﺑﻨﯽﺷﻤﻌﻮن ﻫﻔﺖ ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدان
ﻗﻮی ﺷﺠﺎع ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ26 .از ﺑﻨﯽﻻوی ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ27 .و ﯾﻬﻮﯾﺎداع رﺋﯿﺲ
ﺑﻨﯽﻫﺎرون و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه وی28 .و ﺻﺎدوق ﮐﻪ ﺟﻮان ﻗﻮی و ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و
دو ﺳﺮدار از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش29 .و از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﺮادران ﺷﺎؤل و ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﮐﺜﺮ
اﯾﺸﺎن وﻓﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ30 .و از ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدان
ﻗﻮی و ﺷﺠﺎع و در ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ31 .و از ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و داود را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ32 .و از ﺑﻨﯽﯾﺴﺎﮐﺎر
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﺒﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﺮداران اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ
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ﻧﻔﺮ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮدار اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ33 .و از زﺑﻮﻟﻮن ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻻت ﺣﺮب ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ و ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دو دل ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
34و از ﻧﻔْﺘﺎﻟﯽ ﻫﺰار ﺳﺮدار و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﭙﺮ و ﻧﯿﺰه35 .و از ﺑﻨﯽدان ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ36 .و از اﺷﯿﺮ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ37 .و از آن ﻃﺮف اردن از ﺑﻨﯽرؤﺑﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺟﺎد و ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ
ﻣﻨﺴﯽ ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ آﻻت ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ )ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ(.
38ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون
آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ داود را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ داود ﯾﮏ دل ﺑﻮدﻧﺪ39 .و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ داود ﺳﻪ روز اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ40 .و ﻣﺠﺎوران اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﯾﺴﺎﮐﺎر و زﺑﻮﻟﻮن و
ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻧﺎن ﺑﺮ اﻻﻏﻬﺎ و ﺷﺘﺮان و ﻗﺎﻃﺮان و ﮔﺎوان آوردﻧﺪ و ﻣﺄﮐﻮﻻت از آرد و ﻗﺮﺻﻬﺎی اﻧﺠﯿﺮ و
ﮐﺸﻤﺶ و ﺷﺮاب و روﻏﻦ و ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آوردﻧﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

13

و داود ﺑﺎ ﺳﺮداران ﻫﺰاره و ﺻﺪه و ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد2 .و داود ﺑﻪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽداﻧﯿﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد و ﺣﻮاﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ3 ،و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪای
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ در اﯾﺎم ﺷﺎؤل ﻧﺰد آن ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ4 «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮑﻨﯿﻢ «.زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ.
5ﭘﺲ داود ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺷﯿﺤﻮر ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را از
ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ6 .و داود و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﻠﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﯾﺖ ﯾﻌﺎرﯾﻢ اﺳﺖ و از آن ﯾﻬﻮدا
ﺑﻮد ،ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﯾﻬﻮه را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ او ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﮐﻦ
اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ7 .وﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﺑﺮ اراﺑﻪای ﺗﺎزه از ﺧﺎﻧﻪ اﺑﯿﻨﺎداب آوردﻧﺪ و ﻋﺰا و اﺧﯿﻮ اراﺑﻪ
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را ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ8 .و داود و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺳﺮود و ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد و دف و ﺳﻨﺞ و ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺗﻤﺎم ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﺧﺪا وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
9و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ﮐﯿﺪون رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﺰا دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا
ﮔﺎوان ﻣﯽﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ10 .و ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺰا اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،او را زد از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت دراز ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﺮد11 .و داود ﻣﺤﺰون ﺷﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺰا
رﺧﻨﻪ ﻧﻤﻮد و آن ﻣﮑﺎن را ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻓﺎرص ﻋﺰا ﻧﺎﻣﯿﺪ12 .و در آن روز داود از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﺎن ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﻧﺰد ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎورم؟« 13ﭘﺲ داود ﺗﺎﺑﻮت را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود ﻧﯿﺎورد
ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﺟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ14 .و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﻧﺰد ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم در
ﺧﺎﻧﻪاش ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او را ﺑﺮﮐﺖ داد.

14

و ﺣﯿﺮام ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ،ﻗﺎﺻﺪان ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد و ﺑﻨﺎﯾﺎن و ﻧﺠﺎران ﻧﺰد داود

ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای او ﺑﺴﺎزﻧﺪ2 .و داود داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﻮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮم او اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
3و داود در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز زﻧﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،و داود ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد4 .و اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮای وی ﺑﻪﻫﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺷﻤﻮع و ﺷﻮﺑﺎب و ﻧﺎﺗﺎن و ﺳﻠﯿﻤﺎن،
5و ﯾﺒﺤﺎر و اﻟﯿﺸﻮع و اﻟﯿﻔﺎﻟﻂ6 ،و ﻧﻮﺟﻪ و ﻧﺎﻓﺞ و ﯾﺎﻓﯿﻊ7 ،و اﻟﯿﺸﺎﻣﻊ و ﺑﻌﻠﯿﺎداع و اﻟﯿﻔﻠﻂ.
8و ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ داود را )ﺑﺮای ﺟﻨﮓ( ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ؛ و ﭼﻮن داود ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪ9 .و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آﻣﺪه ،در وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ10 .و داود از ﺧﺪا ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮآﯾﻢ و آﯾﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟« ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮآی و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد11 «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﺻﯿﻢ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و داود اﯾﺸﺎن
را در آﻧﺠﺎ ﺷﮑﺴﺖ داد و داود ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ رﺧﻨﻪ آب رﺧﻨﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻣﮑﺎن را ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﺻﯿﻢ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ12 .و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و
داود اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ.
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13و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در آن وادی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ14 .و داود ﺑﺎز از ﺧﺪا ﺳﺆال ﻧﻤﻮد و ﺧﺪا
او را ﮔﻔﺖ» :از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﺮو ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﺸﺎن رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﺘﺎن ﺗﻮت ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ15 .و ﭼﻮن در ﺳﺮ درﺧﺘﺎن ﺗﻮت آواز ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﺸﻨﻮی ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ ،زﯾﺮا
ﺧﺪا ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد16 «.ﭘﺲ داود ﺑﺮ وﻓﻖ
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد و ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﺟﺒﻌﻮن ﺗﺎ ﺟﺎرز ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ.
17و اﺳﻢ داود در ﺟﻤﯿﻊ اراﺿﯽ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮس او را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺖ.

15

و داود در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ،

ﺧﯿﻤﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آن ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد2 .آﻧﮕﺎه داود ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻻوﯾﺎن ﮐﺴﯽ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﺑﺮﻧﺪارد
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﺑﺮدارﻧﺪ و او را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ3 .و داود
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﯿﺎورﻧﺪ4 .و داود ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون و ﻻوﯾﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد5 .از ﺑﻨﯽﻗﻬﺎت اورﯾﺌﯿﻞ رﺋﯿﺲ و ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ را6 .از ﺑﻨﯽﻣﺮاری ،ﻋﺴﺎﯾﺎی رﺋﯿﺲ و دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ را7 .از
ﺑﻨﯽﺟﺮﺷﻮم ،ﯾﻮﺋﯿﻞ رﺋﯿﺲ و ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ را8 .از ﺑﻨﯽاﻟﯿﺼﺎﻓﺎن ،ﺷﻤﻌﯿﺎی رﺋﯿﺲ و دوﯾﺴﺖ
ﻧﻔﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ را9 .از ﺑﻨﯽﺣﺒﺮون ،اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ رﺋﯿﺲ و ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ را10 .از ﺑﻨﯽﻋﺰﯾﺌﯿﻞ،
ﻋﻤﯿﻨﺎداب رﺋﯿﺲ و ﺻﺪ و دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﺮادراﻧﺶ را.
11و داود ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﻬﻨﻪ و ﻻوﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ ارﯾﺌﯿﻞ و ﻋﺴﺎﯾﺎ و ﯾﻮﺋﯿﻞ و ﺷﻤﻌﯿﺎ و اﯾﻠﯿﺌﯿﻞ و
ﻋﻤﯿﻨﺎداب را ﺧﻮاﻧﺪه12 ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﻻوﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ و
ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪام ﺑﯿﺎورﯾﺪ13 .زﯾﺮا از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻓﻌﻪ اول آن را ﻧﯿﺎوردﯾﺪ ،ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ رﺧﻨﻪ
ﮐﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻄﻠﺒﯿﺪﯾﻢ14 «.ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﺎﺑﻮت ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ15 .و ﭘﺴﺮان ﻻوﯾﺎن ﺑﺮ وﻓﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﭼﻮبدﺳﺘﯿﻬﺎی ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﺑﺮ ﮐﺘﻔﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
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16و داود رؤﺳﺎی ﻻوﯾﺎن را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻣﻐﻨﯿﺎن را ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﻋﻮدﻫﺎ و
ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ و ﺳﻨﺠﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪا زﻧﻨﺪ17 .ﭘﺲ ﻻوﯾﺎن ﻫﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﻮﺋﯿﻞ
و از ﺑﺮادران او آﺳﺎف ﺑﻦ ﺑﺮﮐﯿﺎ و از ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﻨﯽﻣﺮاری اﯾﺘﺎن ﺑﻦ ﻗﻮﺷﯿﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ18 .و
ﺑﺎ اﯾﺸﺎن از ﺑﺮادران درﺟﻪ دوم ﺧﻮد :زﮐﺮﯾﺎ و ﺑﯿﻦ و ﯾﻌﺰﯾﺌﯿﻞ و ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻋﻨﯽ و اﻟﯿĤب
و ﺑﻨﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﻣﺘﺘﯿﺎ و اﻟﯿﻔﻠْﯿﺎ و ﻣﻘﻨﯿﺎ و ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ درﺑﺎﻧﺎن را19 .و از ﻣﻐﻨﯿﺎن :ﻫﯿﻤﺎن و
آﺳﺎف و اﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻬﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻨﻮازﻧﺪ20 .و زﮐﺮﯾﺎ و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ و ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻋﻨﯽ
و اﻟﯿĤب و ﻣﻌﺴﯿﺎ و ﺑﻨﺎﯾﺎ را ﺑﺎ ﻋﻮدﻫﺎ ﺑﺮ آﻻﻣﻮت21 .و ﻣﺘﺘﯿﺎ و اﻟﯿﻔﻠﯿﺎ و ﻣﻘﻨﯿﺎ و ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و
ﻋﺰرﯾﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻄﻬﺎی ﺑﺮ ﺛﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ22 .و ﮐﻨﻨﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﻻوﯾﺎن ﺑﺮﻧﻐﻤﺎت ﺑﻮد و ﻣﻐﻨﯿﺎن را
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽداد زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد23 .و ﺑﺮﮐﯿﺎ و اﻟﻘﺎﻧﻪ درﺑﺎﻧﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺑﻮدﻧﺪ24 .و ﺷﺒﻨﯿﺎ و ﯾﻮﺷﺎﻓﺎط و
ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ و ﻋﻤﺎﺳﺎی و زﮐﺮﯾﺎ و ﺑﻨﺎﯾﺎ و اﻟﯿﻌﺰر ﮐﻬﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﮐﺮﻧﺎ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ،و ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و
ﯾﺤﯿﯽ درﺑﺎﻧﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺑﻮدﻧﺪ.
25و داود و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﺮداران ﻫﺰاره رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮﺑﯿﺪ
ادوم ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ26 .و ﭼﻮن ﺧﺪا ﻻوﯾﺎن را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ اﻋﺎﻧﺖ
ﮐﺮد ،اﯾﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ27 .و داود و ﺟﻤﯿﻊ ﻻوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ
و ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﮐﻨﻨﯿﺎ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻧﻐﻤﺎت ﻣﻐﻨﯿﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎن ﻧﺎزک ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،و داود اﯾﻔﻮد ﮐﺘﺎن
درﺑﺮداﺷﺖ28 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎ و ﺳﻨﺞ و
ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.
29و ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ وارد ﺷﻬﺮ داود ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯿﮑﺎل دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل از ﭘﻨﺠﺮه ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ
و داود ﭘﺎدﺷﺎه را دﯾﺪ ﮐﻪ رﻗﺺ و وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،او را در دل ﺧﻮد ﺧﻮار ﺷﻤﺮد.

16

و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را آورده ،آن را در ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ داود ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد،

ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ2 .و ﭼﻮن داود از
ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻗﻮم را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ داد3 .و ﺑﻪ
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ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﮔﺮده ﻧﺎن و ﯾﮏ ﭘﺎره ﮔﻮﺷﺖ و ﯾﮏ ﻗﺮص
ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
4و ﺑﻌﻀﯽ از ﻻوﯾﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ5 ،ﯾﻌﻨﯽ آﺳﺎف رﺋﯿﺲ و ﺑﻌﺪ از او زﮐﺮﯾﺎ و
ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و ﺷﻤﯿﺮاﻣﻮت و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و ﻣﺘﺘﯿﺎ و اﻟﯿĤب و ﺑﻨﺎﯾﺎ و ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﯾﻌﯿﺌﯿﻞ را ﺑﺎ ﻋﻮدﻫﺎ و ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ
و آﺳﺎف ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻬﺎ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ6 .و ﺑﻨﺎﯾﺎ و ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ ﮐﻬﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ داﺋﻤﺎ )ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ(.
7ﭘﺲ در ﻫﻤﺎن روز داود اوﻻ )اﯾﻦ ﺳﺮود را( ﺑﻪ دﺳﺖ آﺳﺎف و ﺑﺮادراﻧﺶ داد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ:
8ﯾﻬﻮه را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﺪ و ﻧﺎم او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﻋﻤﺎل او را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
9او را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ ﺑﺮای او ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ او ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
10در ﻧﺎم ﻗﺪوس او ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯿﺪ .دل ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
11ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮت او را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ .روی او را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
12ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ را ﮐﻪ او ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ ،آﯾﺎت او و داورﯾﻬﺎی دﻫﺎن وی را،
13ای ذرﯾﺖ ﺑﻨﺪه او اﺳﺮاﺋﯿﻞ! ای ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او! 14ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ اﺳﺖ .داورﯾﻬﺎی او
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
15ﻋﻬﺪ او را ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد ،و ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ،
16آن ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ ،و ﻗﺴﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺤﺎق ﺧﻮرده اﺳﺖ،
17و آن را ﺑﺮای ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ؛
18و ﮔﻔﺖ زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﺗﺎ ﺣﺼﻪ ﻣﯿﺮاث ﺷﻤﺎ ﺷﻮد،
19ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪدی ﻣﻌﺪود ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻗﻠﯿﻞاﻟﻌﺪد و ﻏﺮﺑﺎ در آﻧﺠﺎ،
20و از اﻣﺘﯽ ﺗﺎ اﻣﺘﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺎ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ.
21او ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﻤﻮد22 ،ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺴﯿﺤﺎن ﻣﻦ دﺳﺖ ﻣﮕﺬارﯾﺪ ،و اﻧﺒﯿﺎی ﻣﺮا ﺿﺮر ﻣﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
23ای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮه را ﺑﺴﺮاﯾﯿﺪ .ﻧﺠﺎت او را روز ﺑﻪ روز ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﺪ.
24در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺟﻼل او را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ او را در ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮمﻫﺎ.
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25زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﻤﻮد؛ و او ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن.
26زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺘﻬﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﻬﻮه آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را آﻓﺮﯾﺪ.
27ﻣﺠﺪ و ﺟﻼل ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﺳﺖ؛ ﻗﻮت و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در ﻣﮑﺎن او اﺳﺖ.
28ای ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻗﻮمﻫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﻼل و ﻗﻮت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
29ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﻼل اﺳﻢ او ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ را در
زﯾﻨﺖ ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ.
30ای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ از ﺣﻀﻮر وی ﺑﻠﺮزﯾﺪ .رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
31آﺳﻤﺎن ﺷﺎدی ﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﺳﺮور ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
32درﯾﺎ و ﭘﺮی آن ﻏﺮش ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺻﺤﺮا و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﺪ آﯾﺪ.
33آﻧﮕﺎه درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای داوری ﺟﻬﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.
34ﯾﻬﻮه را ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ35 .و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ای
ﺧﺪای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه .و ﻣﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،از ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ .ﺗﺎ ﻧﺎم ﻗﺪوس ﺗﻮ
را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،و در ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺗﻮ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
36ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد .از ازل ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
37ﭘﺲ آﺳﺎف و ﺑﺮادراﻧﺶ را آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺮ روز در روزش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ38 .و ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن
و ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﺑﻦ ﯾﺪﯾﺘﻮن و ﺣﻮﺳﻪ درﺑﺎﻧﺎن را39 .و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ را ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻮد40 ،ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ داﺋﻤﺎ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ41 .و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﺸﺎن ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ او ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد اﺳﺖ42 .و ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﻫﯿﻤﺎن و
ﯾﺪوﺗﻮن را ﺑﺎ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﺳﻨﺠﻬﺎ و آﻻت ﻧﻐﻤﺎت ﺧﺪا ﺑﻪﺟﻬﺖ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺮان ﯾﺪوﺗﻮن را ﺗﺎ ﻧﺰد
دروازه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
43ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ داود ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺒﺮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن داود در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ:

»اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮو آزاد ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺮ ﭘﺮدهﻫﺎ اﺳﺖ2 «.ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ
داود ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در دﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ«.
3و در آن ﺷﺐ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»4 :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ داود
ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد5 .زﯾﺮا از روزی ﮐﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﺪهام ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ
ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮدش ﮐﺮدهام6 .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮدش ﮐﺮدهام ،آﯾﺎ ﺑﻪ اﺣﺪی از
داوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺄﻣﻮر داﺷﺘﻢ ،ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻪای از ﺳﺮو آزاد
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟ 7و ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ داود ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را
از ﭼﺮاﮔﺎه از ﻋﻘﺐ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﯽ8 .و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯽ ،ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮدم و ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺑﺮای ﺗﻮ اﺳﻤﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم9 .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم و اﯾﺸﺎن را ﻏﺮس
ﮐﺮدم ﺗﺎ در ﻣﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎز ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﺷﺮﯾﺮان اﯾﺸﺎن را دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ذﻟﯿﻞ ﻧﺴﺎزﻧﺪ10 .و از اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ داوران را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را
ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد11 .و ﭼﻮن روزﻫﺎی
ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪران ﺧﻮد رﺣﻠﺖ ﮐﻨﯽ ،آﻧﮕﺎه ذرﯾﺖ ﺗﻮ را ﮐﻪ از ﭘﺴﺮان ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد12 .او ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و ﻣﻦ ﮐﺮﺳﯽ او را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ13 .ﻣﻦ او را ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او ﻣﺮا ﭘﺴﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را از او دور ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن را از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﻮد دور
ﮐﺮدم14 .و او را در ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮدم ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺮﺳﯽ او اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد15 «.ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد.
16و داود ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ،ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ و
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪی؟ 17و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ای ﺧﺪا اﻣﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد
زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪهات ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻣﺎن ﻃﻮﯾﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدی و ﻣﺮا ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮد
ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﯽ18 .و داود دﯾﮕﺮ درﺑﺎره اﮐﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﺮدی ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ
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اﻓﺰود زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ19 .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد و ﻣﻮاﻓﻖ دل ﺧﻮﯾﺶ
ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎ آوردی ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی20 .ای ﯾﻬﻮه ﻣﺜﻞ ﺗﻮ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯽ .ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ21 ،و ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ﺗﻮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺪام اﻣﺘﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻓﺪﯾﻪ داده ،ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻮم
ﺑﺴﺎزد ،و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ اﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﯽ و اﻣﺖﻫﺎ را از ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺧﻮد ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را از ﻣﺼﺮ ﻓﺪﯾﻪ دادی ،اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯽ22 .و ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻗﻮم
ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﯾﺸﺎن ﺷﺪی.
»23و اﻵن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﻨﺪهات و ﺧﺎﻧﻪاش ﮔﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﺷﻮد و
ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ24 .و اﺳﻢ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار و ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﺪهات داود ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
25زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﺧﺪای ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ
ﺑﻨﺪهات ﺟﺮأت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ26 .و اﻵن ای ﯾﻬﻮه ،ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و اﯾﻦ
اﺣﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد وﻋﺪه دادهای27 .و اﻵن ﺗﻮ را ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﯽ
ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ دادهای و ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد«.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ داود ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ و

ﺟﺖ و ﻗﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
2و ﻣﻮآب را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺷﺪه ،ﻫﺪاﯾﺎ آوردﻧﺪ.
3و داود ﻫﺪرﻋﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ را در ﺣﻤﺎت ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻧﻬﺮ
ﻓﺮات اﺳﺘﻮار ﺳﺎزد ،ﺷﮑﺴﺖ داد4 .و داود ﻫﺰار اراﺑﻪ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺳﻮار و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﭘﯿﺎده از او
ﮔﺮﻓﺖ ،و داود ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎن اراﺑﻪ را ﭘﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺪ اراﺑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ5 .و ﭼﻮن اراﻣﯿﺎن
دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﺪرﻋﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،داود ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اراﻣﯿﺎن را ﮐﺸﺖ6 .و
داود در ارام دﻣﺸﻖ )ﻗﺮاوﻻن( ﮔﺬاﺷﺖ و اراﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺷﺪه ،ﻫﺪاﯾﺎ آوردﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ داود
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را در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﺼﺮت ﻣﯽداد7 .و داود ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎدﻣﺎن ﻫﺪرﻋﺰر ﺑﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورد8 .و داود از ﻃﺒْﺤﺖ و ﮐﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺪرﻋﺰر ﺑﺮﻧﺞ از ﺣﺪ زﯾﺎده
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از آن ﺳﻠﯿﻤﺎن درﯾﺎﭼﻪ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻇﺮوف ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
9و ﭼﻮن ﺗﻮﻋﻮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺎت ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ داود ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﻫﺪرﻋﺰر ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ را ﺷﮑﺴﺖ
داده اﺳﺖ10 ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻫﺪورام را ﻧﺰد داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺘﯽ او ﺑﭙﺮﺳﺪ و او را ﺗﻬﻨﯿﺖ
ﮔﻮﯾﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪرﻋﺰر ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮده او را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻫﺪرﻋﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﻋﻮ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ )ﺑﺎ ﺧﻮد آورد(11 .و داود ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ از ادوم و ﻣﻮآب و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ آورده ﺑﻮد.
12و اﺑﺸﺎی اﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ادوﻣﯿﺎن را در وادی ﻣﻠﺢ ﮐﺸﺖ13 .و در ادوم
ﻗﺮاوﻻن ﻗﺮار داد و ﺟﻤﯿﻊ ادوﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ داود را در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ
ﻧﺼﺮت ﻣﯽداد.
14و داود ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮده ،اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﺠﺮا
ﻣﯽداﺷﺖ15 .و ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮد و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ اﺧﯿﻠﻮد وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎر16 .و ﺻﺎدوق
ﺑﻦ اﺧﯿﻄﻮب و اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺑﻦ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻮﺷﺎ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻮد17 .و ﺑﻨﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع رﺋﯿﺲ
ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن و ﭘﺴﺮان داود ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺪم ﺑﻮدﻧﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﺎش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻣﺮد و ﭘﺴﺮش در ﺟﺎی او

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺣﺎﻧﻮن ﺑﻦ ﻧﺎﺣﺎش اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن
ﮐﺮد «.ﭘﺲ داود ﻗﺎﺻﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را درﺑﺎره ﭘﺪرش ﺗﻌﺰﯾﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﺧﺎدﻣﺎن داود ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻧﺰد ﺣﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﺰﯾﺖ وی آﻣﺪﻧﺪ3 .و ﺳﺮوران ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﻪ ﺣﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﭘﺪر ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ داود ﺗﻌﺰﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺤﺺ و اﻧﻘﻼب و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ4 «.ﭘﺲ ﺣﺎﻧﻮن ﺧﺎدﻣﺎن داود
را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ درﯾﺪه ،اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ
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ﮐﺮد5 .و ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ آﻣﺪه ،داود را از ﺣﺎﻟﺖ آن ﮐﺴﺎن ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد زﯾﺮا
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :در ارﯾﺤﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎ درآﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ«.
6و ﭼﻮن ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد داود ﻣﮑﺮوه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺎﻧﻮن و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران از ارام ﻧﻬﺮﯾﻦ و ارام ﻣﻌﮑﻪ و ﺻﻮﺑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺟﯿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ7 .ﭘﺲ ﺳﯽ
و دو ﻫﺰار اراﺑﻪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﮑﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ او را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺟﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺪﺑﺎ اردو زدﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ آﻣﺪﻧﺪ8 .و ﭼﻮن داود
اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﯾﻮآب و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﺠﺎﻋﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد9 .و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻧﺰد دروازه ﺷﻬﺮ
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺻﺤﺮا ﻋﻠﯿﺤﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
10و ﭼﻮن ﯾﻮآب دﯾﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻔﻮف ﺟﻨﮓ ،ﻫﻢ از ﭘﯿﺶ و ﻫﻢ از ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻮد ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮوﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﻣﯿﺎن ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮد11 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺮادر ﺧﻮد اﺑﺸﺎی ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ12 .و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اراﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ؛ و اﮔﺮ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺪاد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ13 .دﻟﯿﺮ
ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را
در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ14 «.ﭘﺲ ﯾﻮآب و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﻣﯿﺎن
ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﻮر وی ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ15 .و ﭼﻮن ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ،
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر ﺑﺮادرش اﺑﺸﺎی ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﯾﻮآب ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
16و ﭼﻮن اراﻣﯿﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺻﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده،
اراﻣﯿﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ آوردﻧﺪ ،و ﺷﻮﻓﮏ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﻫﺪرﻋﺰر ﭘﯿﺸﻮای اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
17و ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ داود رﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه،
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮد .و ﭼﻮن داود ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ اراﻣﯿﺎن آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وی ﺟﻨﮓ
ﮐﺮدﻧﺪ18 .و اراﻣﯿﺎن از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و داود ﻣﺮدان ﻫﻔﺖ ﻫﺰار اراﺑﻪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﭘﯿﺎده
از اراﻣﯿﺎن را ﮐﺸﺖ ،و ﺷﻮﻓﮏ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ19 .و ﭼﻮن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪرﻋﺰر دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﺎ داود ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺪه او ﺷﺪﻧﺪ ،و اراﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ از آن در
اﻋﺎﻧﺖ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ در وﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﮐﻪ ﯾﻮآب ﻗﻮت

ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﯿﺮون آورد ،و زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺪه ،رﺑﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ داود در
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﯾﻮآب رﺑﻪ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،آن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ2 .و داود ﺗﺎج ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن را از
ﺳﺮش ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وزﻧﺶ ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﻮد و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ داﺷﺖ و آن را ﺑﺮ ﺳﺮ داود ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
و ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺣﺪ زﯾﺎده از ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ3 .و ﺧﻠﻖ آﻧﺠﺎ را ﺑﯿﺮون آورده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ارهﻫﺎ و ﭼﻮﻣﻬﺎی
آﻫﻨﯿﻦ و ﺗﯿﺸﻪﻫﺎ ﭘﺎرهﭘﺎره ﮐﺮد؛ و داود ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ
داود و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
4و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺟﺎزر ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺒﮑﺎی ﺣﻮﺷﺎﺗﯽ ﺳﻔﺎی را
ﮐﻪ از اوﻻد راﻓﺎ ﺑﻮد ﮐﺸﺖ و اﯾﺸﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ5 .و ﺑﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ و اﻟﺤﺎﻧﺎن ﺑﻦ
ﯾﺎﻋﯿﺮ ﻟﺤﻤﯿﺮا ﮐﻪ ﺑﺮادر ﺟﻠﯿﺎت ﺟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﺸﺖ ﮐﻪ ﭼﻮب ﻧﯿﺰهاش ﻣﺜﻞ ﻧﻮرد ﺟﻮﻻﻫﮑﺎن ﺑﻮد6 .و ﺑﺎز
ﺟﻨﮓ در ﺟﺖ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر اﻧﮕﺸﺖ ،ﺷﺶ ﺑﺮ ﻫﺮ
دﺳﺖ و ﺷﺶ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭘﺎ داﺷﺖ و او ﻧﯿﺰ ﺑﺮای راﻓﺎ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد7 .و ﭼﻮن او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﻨﮓ
آورد ،ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﺷﻤﻌﺎ ﺑﺮادر داود او را ﮐﺸﺖ8 .اﯾﻨﺎن ﺑﺮای راﻓﺎ در ﺟﺖ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ
داود و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

21

و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،داود را اﻏﻮا ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺸﻤﺎرد.

2و داود ﺑﻪ ﯾﻮآب و ﺳﺮوران ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﻋﺪد اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺗﺎ دان ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺪاﻧﻢ3 «.ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﺰﯾﺪ
ﮐﻨﺪ؛ و ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﯾﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﻟﯿﮑﻦ ﭼﺮا آﻗﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺶ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
دارد و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻮد؟« 4اﻣﺎ ﮐﻼم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﯾﻮآب ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ و ﯾﻮآب در
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﺑﺎز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد5 .و ﯾﻮآب ﻋﺪد ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن
ﻗﻮم را ﺑﻪ داود داد و ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﻫﺰار ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮزن و از ﯾﻬﻮدا ﭼﻬﺎرﺻﺪ
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و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮزن ﺑﻮدﻧﺪ6 .ﻟﯿﮑﻦ ﻻوﯾﺎن و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن را در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻤﺮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد ﯾﻮآب ﻣﮑﺮوه ﺑﻮد.
7و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ،ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ8 .و داود ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
»در اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم ،ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ورزﯾﺪم .و ﺣﺎل ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم9 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎد را ﮐﻪ راﯾﯽ داود ﺑﻮد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»10 :ﺑﺮو و داود را
اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﺬارم؛ ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای
ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم11 «.ﭘﺲ ﺟﺎد ﻧﺰد داود آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ12 :ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ ﺑﺸﻮد ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ روی ﺧﺼﻤﺎﻧﺖ ﺗﻠﻒ
ﺷﻮی و ﺷﻤﺸﯿﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺗﻮ را در ﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و وﺑﺎ در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،و
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ را وﯾﺮان ﺳﺎزد .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد ﭼﻪ
ﺟﻮاب ﺑﺮم13 «.داود ﺑﻪ ﺟﺎد ﮔﻔﺖ» :در ﺷﺪت ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻔﺘﻢ زﯾﺮا
ﮐﻪ رﺣﻤﺖﻫﺎی او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﻔﺘﻢ«.
14ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺑﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮدﻧﺪ15 .و ﺧﺪا

ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد .و ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮد و از آن ﺑﻼ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ )ﻗﻮم را( ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ،ﺣﺎل دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزدار «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ارﻧﺎن ﯾﺒﻮﺳﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد16 .و داود
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و
ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﺮﻫﻨﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ؛ ﭘﺲ داود و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻪ ﭘﻼس ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
روی ﺧﻮد در اﻓﺘﺎدﻧﺪ17 .و داود ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺮدن ﻗﻮم اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدم و آﯾﺎ ﻣﻦ آن
ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺮارت زﺷﺖ ﺷﺪم؟ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﭘﺲ ای ﯾﻬﻮه
ﺧﺪاﯾﻢ ،ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻼ ﻣﺮﺳﺎﻧﯽ«.
18و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎد را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ داود ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ داود ﺑﺮود و ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ

ﺧﺪاوﻧﺪدر ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ارﻧﺎن ﯾﺒﻮﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ19 .ﭘﺲ داود ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎد ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻓﺖ20 .و ارﻧﺎن روﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﻓﺮﺷﺘﻪ را دﯾﺪ و ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ارﻧﺎن ﮔﻨﺪم ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ21 .و ﭼﻮن داود ﻧﺰد ارﻧﺎن آﻣﺪ ،ارﻧﺎن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،داود را دﯾﺪ و
از ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داود رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد22 .و داود ﺑﻪ ارﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎی ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه
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را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ؛ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه ﺗﺎ وﺑﺎ از ﻗﻮم
رﻓﻊ ﺷﻮد23 «.ارﻧﺎن ﺑﻪ داود ﻋﺮض ﮐﺮد» :آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ و آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮش
ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد؛ ﺑﺒﯿﻦ ﮔﺎوان را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭼﻮﻣﻬﺎ را ﺑﺮای ﻫﯿﺰم و ﮔﻨﺪم را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی دادم و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم24 «.اﻣﺎ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ارﻧﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ
آن را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻣﻮال ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ25 «.ﭘﺲ داود ﺑﺮای آن ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﻪ وزن،
ﺑﻪ ارﻧﺎن داد26 .و داود در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد؛ و او آﺗﺸﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ )ﻧﺎزل
ﮐﺮده (،او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد27 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ را ﺣﮑﻢ داد ﺗﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را در ﻏﻼﻓﺶ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
28در آن زﻣﺎن ﭼﻮن داود دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ارﻧﺎن ﯾﺒﻮﺳﯽ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﮔﺬراﻧﯿﺪ29 .اﻣﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺬﺑﺢ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،در آن اﯾﺎم در ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺒﻌﻮن ﺑﻮد30 .ﻟﯿﮑﻦ داود ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺰد آن ﺑﺮود ﺗﺎ از
ﺧﺪا ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ.
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ﭘﺲ داود ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ،و اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
2و داود ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺳﻨﮓﺗﺮاﺷﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ3 .و داود آﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺨﻬﺎ ﺑﺮای
ﻟﻨﮕﻪﻫﺎی دروازهﻫﺎ و ﺑﺮای وﺻﻠﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻪ ﻧﺘﻮان وزن ﻧﻤﻮد4 .و ﭼﻮب ﺳﺮو
آزاد ﺑﯿﺸﻤﺎر زﯾﺮا ﮐﻪ اﻫﻞ ﺻﯿﺪون و ﺻﻮر ﭼﻮب ﺳﺮو آزاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای داود آوردﻧﺪ5 .و داود ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﻐﯿﺮ و ﻧﺎزک اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﺎﻣﯽ و ﺟﻠﯿﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﺑﺸﻮد؛ ﻟﻬﺬا ﺣﺎل ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ «.ﭘﺲ داود ﻗﺒﻞ از
وﻓﺎﺗﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪ.
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6ﭘﺲ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،او را وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ7 .و داود ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :ای ﭘﺴﺮم! ﻣﻦ اراده داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ8 .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪای و
ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮدهای ،ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪای9 .اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮی ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﻦ او را از ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ از ﻫﺮ ﻃﺮف آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺳﻢ او ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و در اﯾﺎم او اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺳﻼﻣﺘﯽ و راﺣﺖ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد10 .او ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و او ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭘﺪر او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .و ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ
اﺑﺪاﻵﺑﺎد ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ11 .ﭘﺲ ﺣﺎل ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮی و
ﺧﺎﻧﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ12 .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﻓﻬﻢ
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺗﻮ را درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داری13 .آﻧﮕﺎه
اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آوری ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش و ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻮ14 .و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در
ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺻﺪ ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻃﻼ و ﺻﺪ ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ اﯾﻨﻘﺪر زﯾﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ وزن ﻧﯿﺎﯾﺪ،
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدهام؛ و ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪام و ﺗﻮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻦ15 .و
ﻧﺰد ﺗﻮ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،از ﺳﻨﮓﺑﺮان و ﺳﻨﮕﺘﺮاﺷﺎن و ﻧﺠﺎران و اﺷﺨﺎص ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ.
16ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺞ و آﻫﻦ ﺑﯿﺸﻤﺎر اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎد«.
17و داود ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)18 .و
ﮔﻔﺖ(» :آﯾﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﻃﺮف آراﻣﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ؟ زﯾﺮا
ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮم او
ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ19 .ﭘﺲ ﺣﺎل دﻟﻬﺎ و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﻘﺪس ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻻت ﻣﻘﺪس
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد درآورﯾﺪ«.

ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم

650

23

و ﭼﻮن داود ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.
2و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوران اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد3 .و ﻻوﯾﺎن از ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺪد اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺮﻫﺎی ﻣﺮدان اﯾﺸﺎن ،ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺑﻮد4 .از اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺮوران و داوران ﺑﻮدﻧﺪ5 .و
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار درﺑﺎﻧﺎن و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ6 .و داود اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺴﺮان ﻻوی ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮْﺷﻮن و ﻗﻬﺎت و ﻣﺮاری ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
7از ﺟﺮﺷﻮﻧﯿﺎن ﻟﻌﺪان و ﺷﻤﻌﯽ8 .ﭘﺴﺮان ﻟﻌﺪان اول ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ و زﯾﺘﺎم و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﯾﻮﺋﯿﻞ9 .ﭘﺴﺮان
ﺷﻤﻌﯽ ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ و ﺣﺰﯾﺌﯿﻞ و ﻫﺎران ﺳﻪ ﻧﻔﺮ .اﯾﻨﺎن رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﻟﻌﺪان ﺑﻮدﻧﺪ10 .و ﭘﺴﺮان
ﺷﻤﻌﯽ ﯾﺤﺖ و زﯾﻨﺎ و ﯾﻌﻮش و ﺑﺮﯾﻌﻪ .اﯾﻨﺎن ﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ11 .و ﯾﺤﺖ اوﻟﯿﻦ و زﯾﺰا دوﻣﯿﻦ
و ﯾﻌﻮش و ﺑﺮﯾﻌﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ از اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪ.
12ﭘﺴﺮان ﻗﻬﺎت ﻋﻤﺮام و ﯾﺼﻬﺎر و ﺣﺒﺮون و ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ13 .ﭘﺴﺮان ﻋﻤﺮام ﻫﺎرون و
ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪ ﺗﺎ او و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻗﺪساﻻﻗﺪاس را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و او را ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﻢ او ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﺑﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ14 .و ﭘﺴﺮان
ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﺒﻂ ﻻوی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ15 .ﭘﺴﺮان ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺮﺷﻮم و اﻟﻌﺎزار16 .از ﭘﺴﺮان ﺟﺮﺷﻮم
ﺷﺒﻮﺋﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﺑﻮد17 .و از ﭘﺴﺮان اﻟﻌﺎزار رﺣﺒﯿﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﻮد و اﻟﻌﺎزار را ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد؛ اﻣﺎ ﭘﺴﺮان
رﺣﺒﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ18 .از ﭘﺴﺮان ﯾﺼﻬﺎر ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ رﺋﯿﺲ ﺑﻮد19 .ﭘﺴﺮان ﺣﺒﺮون ،اوﻟﯿﻦ ﯾﺮﯾﺎ و
دوﻣﯿﻦ اﻣﺮﯾﺎ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﯾﻘﻤﻌﺎم20 .ﭘﺴﺮان ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﮑﺎ و دوﻣﯿﻦ ﯾﺸﯿﺎ.
21ﭘﺴﺮان ﻣﺮاری ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮﺷﯽ و ﭘﺴﺮان ﻣﺤﻠﯽ اﻟﻌﺎزار و ﻗﯿﺲ22 .و اﻟﻌﺎزار ﻣﺮد و او را
ﭘﺴﺮی ﻧﺒﻮد؛ ﻟﯿﮑﻦ دﺧﺘﺮان داﺷﺖ و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﭘﺴﺮان ﻗﯿﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ23 .ﭘﺴﺮان
ﻣﻮﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻋﺎدر و ﯾﺮﯾﻤﻮت ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
24اﯾﻨﺎن ﭘﺴﺮان ﻻوی ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی ﺧﻮد و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره اﺳﻤﺎی ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻋﻤﻞ
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ25 .زﯾﺮا ﮐﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ را
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آراﻣﯽ داده اﺳﺖ و او در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ26 .و ﻧﯿﺰ ﻻوﯾﺎن را دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﮑﻦ و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﺮدارﻧﺪ27 «.ﻟﻬﺬا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن آﺧﺮ داود ﭘﺴﺮان ﻻوی از ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ28 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻨﺼﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻨﯽﻫﺎرون ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺻﺤﻦﻫﺎ و ﺣﺠﺮهﻫﺎ و ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻋﻤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا29 .و ﺑﺮ ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ و آرد ﻧﺮم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﯾﻪ آردی و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺎج ﭘﺨﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و رﺑﯿﮑﻪﻫﺎ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﯿﻠﻬﺎ و وزﻧﻬﺎ30 .و ﺗﺎ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺣﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﺷﺎم31 .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﺮ روز
ﺳﺒﺖ و ﻏﺮهﻫﺎ و ﻋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره و ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ32 .و ﺑﺮای ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع و وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺪس و وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻨﯽﻫﺎرون در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ.

24

و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺑﻨﯽﻫﺎرون :ﭘﺴﺮان ﻫﺎرون ،ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ و اﻟﻌﺎزار و

اﯾﺘﺎﻣﺎر2 .و ﻧﺎداب و اﺑﯿﻬﻮ ﻗﺒﻞ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻟﻌﺎزار و اﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ3 .و داود ﺑﺎ ﺻﺎدوق ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﻟﻌﺎزار ﺑﻮد و اﺧﯿﻤﻠﮏ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮﺣﺴﺐ وﮐﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ4 .و از ﭘﺴﺮان اﻟﻌﺎزار ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺎده از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺷﺎﻧﺰده رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ از ﺑﻨﯽاﻟﻌﺎزار و ﻫﺸﺖ
رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ5 .ﭘﺲ اﯾﻨﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا
ﮐﻪ رؤﺳﺎی ﻗﺪس و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ از ﺑﻨﯽاﻟﻌﺎزار و ﻫﻢ از ﺑﻨﯽاﯾﺘﺎﻣﺎر ﺑﻮدﻧﺪ6 .و ﺷﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ
ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ ﮐﺎﺗﺐ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽﻻوی ﺑﻮد ،اﺳﻤﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه و ﺳﺮوران و ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ و
اﺧﯿﻤﻠﮏ ﺑﻦ اﺑﯿﺎﺗﺎر و رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﻧﻮﺷﺖ و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
اﻟﻌﺎزار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﺘﺎﻣﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
7و ﻗﺮﻋﻪ اول ﺑﺮای ﯾﻬﻮﯾﺎرﯾﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و دوم ﺑﺮای ﯾﺪﻋﯿﺎ8 ،و ﺳﻮم ﺑﺮای ﺣﺎرﯾﻢ و ﭼﻬﺎرم
ﺑﺮای ﺳﻌﻮرﯾﻢ9 ،و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﻣﻠﮑﯿﻪ و ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻣﯿﻦ10 ،و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﻫﻘﻮص و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮای اﺑﯿﺎ،
11و ﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﯾﺸﻮع و دﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﮑﻨﯿﺎ12 ،و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای اﻟﯿﺎﺷﯿﺐ و دوازدﻫﻢ ﺑﺮای ﯾﺎﻗﯿﻢ13 ،و
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ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻪ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮای ﯾﺸﺒĤب14 ،و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻠﺠﻪ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺮای اﻣﯿﺮ15 ،و
ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﯿﺰﯾﺮ و ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻔﺼﯿﺺ16 ،و ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺘﺤﯿﺎ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﯾﺤﺰﻗﯿﺌﯿﻞ17 ،و
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺮای ﯾﺎﮐﯿﻦ و ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻮل18 ،و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺑﺮای دﻻﯾﺎ و ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﻣﻌﺰﯾﺎ19 .ﭘﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻫﺎرون ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ.
20و اﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻨﯽﻻوی ،از ﺑﻨﯽﻋﻤﺮام ﺷﻮﺑﺎﺋﯿﻞ و از ﺑﻨﯽﺷﻮﺑﺎﺋﯿﻞ ﯾﺤﺪﯾﺎ21 .و اﻣﺎ رﺣﺒﯿﺎ .از
ﺑﻨﯽرﺣﺒﯿﺎ ﯾﺸﯿﺎی رﺋﯿﺲ22 ،و از ﺑﻨﯽﯾﺼﻬﺎر ﺷﻠﻮﻣﻮت و از ﺑﻨﯽﺷﻠﻮﻣﻮت ﯾﺤﺖ23 .و از ﺑﻨﯽﺣﺒﺮون ﯾﺮﯾﺎ و
دوﻣﯿﻦ اﻣﺮﯾﺎ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﯾﺤﺰﯾﺌﯿﻞ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﯾﻘﻤﻌﺎم24 .از ﺑﻨﯽﻋﺰﯾﺌﯿﻞ ﻣﯿﮑﺎ و از ﺑﻨﯽﻣﯿﮑﺎ ﺷﺎﻣﯿﺮ25 .و
ﺑﺮادر ﻣﯿﮑﺎ ﯾﺸﯿﺎ و از ﺑﻨﯽﯾﺸﯿﺎ زﮐﺮﯾﺎ26 .و از ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮﺷﯽ و ﭘﺴﺮ ﯾﻌﺰﯾﺎ ﺑﻨﻮ27 .و از
ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﭘﺴﺮان ﯾﻌﺰﯾﺎ ﺑﻨﻮ و ﺷﻮﻫﻢ و زﮐﻮر و ﻋﺒﺮی28 .و ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻠﯽ اﻟﻌﺎزار و او را ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺒﻮد.
29و اﻣﺎ ﻗﯿﺲ ،از ﺑﻨﯽﻗﯿﺲ ﯾﺮﺣﻤﯿﺌﯿﻞ30 ،و از ﺑﻨﯽﻣﻮﺷﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻋﺎدر و ﯾﺮﯾﻤﻮت .اﯾﻨﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻨﯽﻻوی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ31 .اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻨﯽﻫﺎرون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داود
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺻﺎدوق و اﺧﯿﻤﻠﮏ و رؤﺳﺎی آﺑﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻻوﯾﺎن ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎی
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ.

25

و داود و ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان آﺳﺎف و ﻫﯿﻤﺎن و ﯾﺪوﺗﻮن را ﺑﻪ

ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ و ﻋﻮد و ﺳﻨﺞ ﻧﺒﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺷﻤﺎره آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ2 :و اﻣﺎ از ﺑﻨﯽآﺳﺎف ،زﮐﻮر و ﯾﻮﺳﻒ و ﻧﺘﻨﯿﺎ و اﺷﺮﺋﯿﻠﻪ
ﭘﺴﺮان آﺳﺎف زﯾﺮ ﺣﮑﻢ آﺳﺎف ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد3 .و از ﯾﺪوﺗﻮن،
ﭘﺴﺮان ﯾﺪوﺗﻮن ﺟﺪﻟْﯿﺎ و ﺻﺮی و اﺷﻌﯿﺎ و ﺣﺸﺒﯿﺎ و ﻣﺘﺘﯿﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺪوﺗﻮن ﺑﺎ
ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺪ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد4 .و از ﻫﯿﻤﺎن ،ﭘﺴﺮان ﻫﯿﻤﺎن ﺑﻘﯿﺎ و ﻣﺘﻨﯿﺎ و
ﻋﺰﯾﺌﯿﻞ و ﺷﺒﻮﺋﯿﻞ و ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﺣﻨﺎﻧﯽ و اﻟﯿĤﺗﻪ و ﺟﺪﻟﺘﯽ و روﻣﻤﺘﯽﻋﺰر و ﯾﺸﺒﻘﺎﺷﻪ و ﻣﻠﻮﺗﯽ و
ﻫﻮﺗﯿﺮ و ﻣﺤﺰﯾﻮت5 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮان ﻫﯿﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﺑﻮق راﯾﯽ
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ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد .و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﯿﻤﺎن ﭼﻬﺎرده ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ داد6 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺞ و ﻋﻮد و ﺑﺮﺑﻂ ﺑﺴﺮاﯾﻨﺪ و زﯾﺮ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه و آﺳﺎف و ﯾﺪوﺗﻮن و
ﻫﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ7 .و ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺳﺮاﯾﯿﺪن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن ﻣﺎﻫﺮ دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ8 .و ﺑﺮای
وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺑﺰرگ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﯽاﻟﺴﻮﯾﻪ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
9ﭘﺲ ﻗﺮﻋﻪ اول ﺑﻨﯽآﺳﺎف ﺑﺮای ﯾﻮﺳﻒ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .و ﻗﺮﻋﻪ دوم ﺑﺮای ﺟﺪﻟﯿﺎ و او و
ﺑﺮادراﻧﺶ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ دوازده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ10 .و ﺳﻮم ﺑﺮای زﮐﻮر و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ11 .و
ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﯾﺼﺮی و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ12 .و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﻧﺘﻨﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او
دوازده ﻧﻔﺮ13 .و ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ14 .و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﯾﺸﺮﺋﯿﻠﻪ و ﭘﺴﺮان
و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ15 .و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮای اﺷﻌﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ16 .و ﻧﻬﻢ ﺑﺮای
ﻣﺘﻨﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ17 .و دﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﻌﯽ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ18 .و
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﺰرﺋﯿﻞ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ19 .و دوازدﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﺸﺒﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و
ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ20 .و ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻮﺑﺎﺋﯿﻞ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ21 .و ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺑﺮای ﻣﺘﺘﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ22 .و ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺮای ﯾﺮﯾﻤﻮت و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او
دوازده ﻧﻔﺮ.
23و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻨﻨﯿﺎ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ24 .و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺑﺮای ﯾﺸﺒﻘﺎﺷﻪ و ﭘﺴﺮان و
ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ25 .و ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻨﺎﻧﯽ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ26 .و ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺮای
ﻣﻠﻮﺗﯽ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ27 .و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻠﯿĤﺗﻪ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ.
28و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺮای ﻫﻮﺗﯿﺮ و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ29 .و ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺑﺮای ﺟﺪﻟﺘﯽ و
ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ30 .و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺑﺮای ﻣﺤﺰﯾﻮت و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ.
31و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای روﻣﻤﺘﯽﻋﺰر و ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران او دوازده ﻧﻔﺮ.

26

و اﻣﺎ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی درﺑﺎﻧﺎن :ﭘﺲ از ﻗﻮرﺣﯿﺎن ﻣﺸﻠﻤﯿﺎ اﺑﻦ ﻗﻮری ﮐﻪ از ﺑﻨﯽآﺳﺎف

ﺑﻮد2 .و ﻣﺸﻠﻤﯿﺎ را ﭘﺴﺮان ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖزادهاش زﮐﺮﯾﺎ و دوم ﯾﺪﯾﻌﯿﺌﯿﻞ و ﺳﻮم زﺑﺪﯾﺎ و ﭼﻬﺎرم ﯾﺘﻨﯿﺌﯿﻞ.
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3و ﭘﻨﺠﻢ ﻋﯿﻼم و ﺷﺸﻢ ﯾﻬﻮﺣﺎﻧﺎن و ﻫﻔﺘﻢ اﻟﯿﻬﻮﻋﯿﻨﺎی4 .و ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم را ﭘﺴﺮان ﺑﻮد :ﻧﺨﺴﺖزادهاش،
ﺷﻤﻌﯿﺎ و دوم ﯾﻬﻮزاﺑﺎد و ﺳﻮم ﯾﻮآخ و ﭼﻬﺎرم ﺳﺎﮐﺎر و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﻨﺌﯿﻞ5 .و ﺷﺸﻢ ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ و ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺴﺎﮐﺎر
و ﻫﺸﺘﻢ ﻓﻌﻠﺘﺎی زﯾﺮا ﺧﺪا او را ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﻮد6 .و ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺷﻤﻌﯿﺎ ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﻗﻮی ﺷﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ7 .ﭘﺴﺮان ﺷﻤﻌﯿﺎ ﻋﺘﻨﯽ و
رﻓﺎﺋﯿﻞ و ﻋﻮﺑﯿﺪ و اﻟﺰاﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﺮادران او ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع ﺑﻮدﻧﺪ و اﻟﯿﻬﻮ و ﺳﻤﮑﯿﺎ8 .ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ از
ﺑﻨﯽﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن در ﻗﻮت ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﺼﺖ و دو ﻧﻔﺮ )از اوﻻد( ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم9 .و ﻣﺸﻠﻤﯿﺎ ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان ﻗﺎﺑﻞ از ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﺧﻮد
داﺷﺖ10 .و ﺣﻮﺳﻪ ﮐﻪ از ﺑﻨﯽﻣﺮاری ﺑﻮد ﭘﺴﺮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺮی رﺋﯿﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد زﯾﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻧﺨﺴﺖزاده ﻧﺒﻮد ،ﭘﺪرش او را رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺧﺖ11 .و دوم ﺣﻠْﻘﯿﺎ و ﺳﻮم ﻃﺒﻠﯿﺎ و ﭼﻬﺎرم زﮐﺮﯾﺎ و ﺟﻤﯿﻊ
ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران ﺣﻮﺳﻪ ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
12و ﺑﻪ اﯾﻨﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ رؤﺳﺎی اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی درﺑﺎﻧﺎن داده ﺷﺪ و وﻇﯿﻔﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ
ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .و اﯾﺸﺎن از ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ دروازه ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ14 .و ﻗﺮﻋﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻠﻤﯿﺎ اﻓﺘﺎد و ﺑﻌﺪ از او
ﺑﺮای ﭘﺴﺮش زﮐﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﯿﺮ داﻧﺎ ﺑﻮد ،ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺮﻋﻪ او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺮون آﻣﺪ15 .و
ﺑﺮای ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم )ﻗﺮﻋﻪ( ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﺮای ﭘﺴﺮاﻧﺶ )ﻗﺮﻋﻪ( ﺑﯿﺖاﻟﻤـﺎل16 .و ﺑﺮای ﺷﻔﯿـﻢ و ﺣﻮﺳﻪ
ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻐﺮﺑـﯽ ﻧـﺰد دروازه ﺷﻠﮑﺖ در ﺟـﺎدهای ﮐﻪ ﺳـﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﺤﺮس اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺮس
آن ﺑﻮد17 .و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻻوﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻫﺮ روزه ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻫﺮ روزه ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ و ﻧﺰد ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺟﻔﺖﺟﻔﺖ18 .و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮوار ﺑﺮای ﺟﺎده
ﺳﺮﺑﺎﻻ ﭼﻬﺎرﻧﻔـﺮ و ﺑﺮای ﻓﺮوار دو ﻧﻔـﺮ19 .اﯾﻨﻬـﺎ ﻓﺮﻗﻪﻫـﺎی درﺑﺎﻧﺎن از ﺑﻨﯽﻗﻮرح و از ﺑﻨﯽﻣﺮاری
ﺑﻮدﻧﺪ.
20و اﻣﺎ از ﻻوﯾﺎن اﺧﯿﺎ ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻮد21 .و اﻣﺎ ﺑﻨﯽﻻدان :از
ﭘﺴﺮان ﻻدان ﺟﺮﺷﻮﻧﯽ رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪان آﺑﺎی ﻻدان ﯾﺤﯿﺌﯿﻠﯽ ﺟﺮﺷﻮﻧﯽ.
22ﭘﺴﺮان ﯾﺤﯿﺌﯿﻠﯽ زﯾﺘﺎم و ﺑﺮادرش ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ23 .از ﻋﻤﺮاﻣﯿﺎن و از
ﯾﺼﻬﺎرﯾﺎن و از ﺣﺒﺮوﻧﯿﺎن و از ﻋﺰﯾﺌﯿﻠﯿﺎن24 .و ﺷﺒﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﺮﺷﻮم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد25 .و
از ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻨﯽاﻟﻌﺎزار ،ﭘﺴﺮش رﺣﺒﯿﺎ و ﭘﺴﺮش اﺷﻌﯿﺎ و ﭘﺴﺮش ﯾﻮرام و ﭘﺴﺮش زﮐﺮی و ﭘﺴﺮش
ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ26 .اﯾﻦ ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد و
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رؤﺳﺎی آﺑﺎ و رؤﺳﺎی ﻫﺰارهﻫﺎ و ﺻﺪهﻫﺎ و ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ27 .از ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎ وﻗﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ28 .و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ راﯾﯽ و ﺷﺎؤل ﺑﻦ ﻗﯿﺲ و اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ
و ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺮﮐﺲ وﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد زﯾﺮ دﺳﺖ ﺷﻠﻮﻣﯿﺖ و
ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻮد.
29و از ﯾﺼﻬﺎرﯾﺎن ﮐﻨﻨﯿﺎ و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺼﺐ و داوران
ﺑﻮدﻧﺪ30 .و از ﺣﺒﺮوﻧﯿﺎن ﺣﺸﺒﯿﺎ و ﺑﺮادراﻧﺶ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
31از ﺣﺒﺮوﻧﯿﺎن :ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺴﺎب آﺑﺎی اﯾﺸﺎن ﯾﺮﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺣﺒﺮوﻧﯿﺎن ﺑﻮد و در ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ
داود ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع در ﯾﻌﺰﯾﺮ ﺟﻠْﻌﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ32 .و از ﺑﺮادراﻧﺶ
دو ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع و رﺋﯿﺲ آﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ داود ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن و ﺟﺎدﯾﺎن و
ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺧﺪا و اﻣﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻤﺎﺷﺖ.
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و از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره اﯾﺸﺎن از رؤﺳﺎی آﺑﺎ و رؤﺳﺎی ﻫﺰاره و ﺻﺪه

و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺼﺐ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی داﺧﻠﻪ و ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎی
ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
2و ﺑﺮ ﻓﺮﻗﻪ اول ﺑﺮای ﻣﺎه اول ﯾﺸﺒﻌﺎم ﺑﻦ زﺑﺪﯾﺌﯿﻞ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ3 .او از ﭘﺴﺮان ﻓﺎرص رﺋﯿﺲ ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی ﻟﺸﮑﺮ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎه اول ﺑﻮد4 .و ﺑﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺎه دوم
دودای اﺧﻮﺧﯽ و از ﻓﺮﻗﻪ او ﻣﻘﻠﻮت رﺋﯿﺲ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ5 .و
رﺋﯿﺲ ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻮم ﺑﺮای ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﻨﺎﯾﺎ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ6 .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﻨﺎﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺑﺮ آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮی
داﺷﺖ و از ﻓﺮﻗﻪ او ﭘﺴﺮش ﻋﻤﯿﺰاﺑﺎد ﺑﻮد7 .و رﺋﯿﺲ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﺑﺮادر ﯾﻮآب و
ﺑﻌﺪ از او ﺑﺮادرش زﺑﺪﯾﺎ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ8 .و رﺋﯿﺲ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه
ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻤﻬﻮت ﯾﺰراﺣﯽ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ9 .و رﺋﯿﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه
ﺷﺸﻢ ﻋﯿﺮا اﺑﻦ ﻋﻘﯿﺶ ﺗﻘﻮﻋﯽ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ10 .و رﺋﯿﺲ ﻫﻔﺘﻢ

ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮارﯾﺦ اﯾﺎم  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ

656

ﺑﺮای ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺣﺎﻟﺺ ﻓﻠﻮﻧﯽ از ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ11 .و
رﺋﯿﺲ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺒﮑﺎی ﺣﻮﺷﺎﺗﯽ از زارﺣﯿﺎن ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ12 .و رﺋﯿﺲ ﻧﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻧﻬﻢ اﺑﯿﻌﺰر ﻋﻨﺎﺗﻮﺗﯽ از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ13 .و رﺋﯿﺲ دﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه دﻫﻢ ﻣﻬﺮای ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ از زارﺣﯿﺎن ﺑﻮد و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ
و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ14 .و رﺋﯿﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻨﺎﯾﺎی ﻓﺮﻋﺎﺗﻮﻧﯽ از ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد و در
ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ15 .و رﺋﯿﺲ دوازدﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎه دوازدﻫﻢ ﺧﻠﺪای ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ از
ﺑﻨﯽﻋﺘﻨﯿﺌﯿﻞ و در ﻓﺮﻗﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
16و اﻣﺎ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ :رﺋﯿﺲ رؤﺑﯿﻨﯿﺎن اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ زﮐﺮی ،و رﺋﯿﺲ ﺷﻤﻌﻮﻧﯿﺎن
ﺷﻔﻄﯿﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﮑﻪ17 .و رﺋﯿﺲ ﻻوﯾﺎن ﻋﺸﺒﯿﺎ اﺑﻦ ﻗﻤﻮﺋﯿﻞ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽﻫﺎرون ﺻﺎدوق18 .و رﺋﯿﺲ ﯾﻬﻮدا
اﻟﯿﻬﻮ از ﺑﺮادران داود و رﺋﯿﺲ ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻋﻤﺮی اﺑﻦ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ19 .و رﺋﯿﺲ زﺑﻮﻟﻮن ﯾﺸﻤﻌﯿﺎ اﺑﻦ ﻋﻮﺑﺪﯾﺎ و
رﺋﯿﺲ ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﯾﺮﯾﻤﻮت ﺑﻦ ﻋﺰرﯾﺌﯿﻞ20 .و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽاﻓﺮاﯾﻢ ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻦ ﻋﺰرﯾﺎ و رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ
ﻣﻨﺴﯽ ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﻓﺪاﯾﺎ21 .و رﺋﯿﺲ ﻧﺼﻒ ﺳﺒﻂ ﻣﻨﺴﯽ در ﺟﻠﻌﺎد ﯾﺪو اﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﯾﻌﺴﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﻨﯿﺮ22 .و رﺋﯿﺲ دان ﻋﺰرﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺮوﺣﺎم .اﯾﻨﻬﺎ رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﺒﻞ ﺑﻮدﻧﺪ23 .و داود
ﺷﻤﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﮐﺜﯿﺮ ﮔﺮداﻧﺪ24 .و ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ آﻏﺎز ﺷﻤﺮدن ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻏﻀﺐ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ وارد ﺷﺪ و ﺷﻤﺎره آﻧﻬﺎ در دﻓﺘﺮ اﺧﺒﺎر اﯾﺎم ﭘﺎدﺷﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪ.
25و ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺰﻣﻮت ﺑﻦ ﻋﺪﯾﺌﯿﻞ ﺑﻮد و ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
و در دﻫﺎت و در ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﺑﻮد ،ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦﻋﺰﯾﺎ ﺑﻮد26 .و ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻤﻠﺠﺎت ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺰری اﺑﻦ ﮐﻠﻮب ﺑﻮد27 .وﻧﺎﻇﺮ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺷﻤﻌﯽ راﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﺮاب زﺑﺪی ﺷﻔﻤﺎﺗﯽ ﺑﻮد28 .و ﻧﺎﻇﺮ درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن و اﻓﺮاغ ﮐﻪ در ﻫﻤﻮاری ﺑﻮد ﺑﻌﻞ ﺣﺎﻧﺎن
ﺟﺪﯾﺮی ﺑﻮد و ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎی روﻏﻦ ﯾﻮآش ﺑﻮد29 .و ﻧﺎﻇﺮ رﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺎرون ﻣﯽﭼﺮﯾﺪﻧﺪ
ﺷﻄﺮای ﺷﺎروﻧﯽ ﺑﻮد .و ﻧﺎﻇﺮ رﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وادﯾﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ ﻋﺪﻻﺋﯽ ﺑﻮد30 .و ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺘﺮان
ﻋﻮﺑﯿﻞ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ ﺑﻮد و ﻧﺎﻇﺮ اﻻﻏﻬﺎ ﯾﺤﺪﯾﺎی ﻣﯿﺮوﻧﻮﺗﯽ ﺑﻮد31 .و ﻧﺎﻇﺮ ﮔﻠﻪﻫﺎ ﯾﺎزﯾﺰ ﻫﺎﺟﺮی ﺑﻮد .ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﻨﺎن ﻧﺎﻇﺮان اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.
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32و ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ﻋﻤﻮی داود ﻣﺸﯿﺮ و ﻣﺮد داﻧﺎ و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮد و ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﮑﻤﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮان
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد33 .اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﻣﺸﯿﺮ ﭘﺎدﺷﺎه و ﺣﻮﺷﺎی ارﮐﯽ دوﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد34 .و ﺑﻌﺪ از اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ
ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺑﻦ ﺑﻨﺎﯾﺎ و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻮآب ﺑﻮد.

28

و داود ﺟﻤﯿﻊ رؤﺳﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط و رؤﺳﺎی ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و رؤﺳﺎی ﻫﺰاره و رؤﺳﺎی ﺻﺪه و ﻧﺎﻇﺮان ﻫﻤﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ و اﻣﻮال
ﭘﺎدﺷﺎه و ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد2 .ﭘﺲ
داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادراﻧﻢ و ای ﻗﻮم ﻣﻦ! ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﻣﻦ اراده داﺷﺘﻢ ﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﺎیاﻧﺪاز ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﺑﻨﺎی آن ﺗﺪارک
دﯾﺪه ﺑﻮدم3 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ
ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪای4 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا را ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر ﻣﺮا و از ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺪرم ﻣﺮا ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ5 .و از ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺴﺮان ﻣﻦ )زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ( ،ﭘﺴﺮم ﺳﻠﯿﻤﺎن را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ6 .و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،او
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا و ﺻﺤﻦﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ
ﭘﺪر او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد7 .و اﮔﺮ او ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺠﺎ آوردن ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﮑﺎم ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ8 .ﭘﺲ اﻵن در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اواﻣﺮ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ،آن را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻪ ارﺛﯿﺖ
واﮔﺬارﯾﺪ.
»9و ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺪای ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس و او را ﺑﻪ دل ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ارادت
ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ دﻟﻬﺎ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﺗﺼﻮر ﻓﮑﺮﻫﺎ را ادراک ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و
اﮔﺮ او را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،او را ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ او را ﺗﺮک ﮐﻨﯽ ،ﺗﻮ را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دور ﺧﻮاﻫﺪ
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اﻧﺪاﺧﺖ10 .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘْﺪس او ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﺎﯾﯽ .ﭘﺲ ﻗﻮی ﺷﺪه ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش«.
11و داود ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ رواق و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺧﺰاﯾﻦ و ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺠﺮهﻫﺎی
اﻧﺪروﻧﯽ آن و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺳﯽ رﺣﻤﺖ12 ،و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از روح ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای
ﺻﺤﻦﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﮔﺮداﮔﺮدش و ﺑﺮای ﺧﺰاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﺧﺰاﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت داد13 .و ﺑﺮای ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ14 .و از ﻃﻼ ﺑﻪ وزن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﻻت ﻃﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع
ﺧﺪﻣﺘﯽ و از ﻧﻘﺮه ﺑﻪ وزن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﻻت ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺘﯽ15 .و ﻃﻼ را ﺑﻪ وزن ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎی ﻃﻼ و ﭼﺮاﻏﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺷﻤﻌﺪان و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ ،آن را ﺑﻪ وزن داد و
ﺑﺮای ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎی ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ وزن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﺮاﻏﺪان ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎر ﻫﺮ ﺷﻤﻌﺪان و ﭼﺮاﻏﻬﺎی
آن16 .و ﻃﻼ را ﺑﻪ وزن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﺤﺪه و ﻧﻘﺮه را ﺑﺮای ﻣﯿﺰﻫﺎی
ﻧﻘﺮه17 .و زر ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺮای ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺎﺳﻬﺎی ﻃﻼ ﻣﻮاﻓﻖ وزن ﻫﺮ
ﻃﺎس و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺎﺳﻬﺎی ﻧﻘﺮه ﻣﻮاﻓﻖ وزن ﻫﺮ ﻃﺎس18 .و ﻃﻼی ﻣﺼﻔﯽ را ﺑﻪ وزن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺬﺑﺢ
ﺑﺨﻮر و ﻃﻼ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﻬﻦ ﮐﺮده ،ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
)19و داود ﮔﻔﺖ( » :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را از ﻧﻮﺷﺘﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪ«.
20و داود ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮ و ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن
ﻣﺒﺎش ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﻮد ،ﺗﻮ را وا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد21 .اﯾﻨﮏ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا )ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ( و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎن دﻟﮕﺮم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮوران و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻣﻄﯿﻊ ﮐﻞ اواﻣﺮ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.
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و داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺟﻮان و ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﮑﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا اﺳﺖ2 .و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﺗﻢ ﺗﺪارک دﯾﺪهام،
ﻃﻼ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮه را ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻘﺮهای و ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ و آﻫﻦ را ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ و ﭼﻮب را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭼﻮﺑﯿﻦ و ﺳﻨﮓ ﺟﺰع و
ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﺮﺻﯿﻊ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻨﮕﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ
ﻓﺮاوان3 .و ﻧﯿﺰ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻢ و ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه از اﻣﻮال ﺧﺎص ﺧﻮد داﺷﺘﻢ،
آن را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪس ﺗﺪارک دﯾﺪم ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد دادم4 .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ
ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻃﻼ از ﻃﻼی اوﻓﯿﺮ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ.
5ﻃﻼ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﻘﺮه و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ

دﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ دل ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
وﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟«
6آﻧﮕﺎه رؤﺳﺎی ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺑﺎ و رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺳﺮداران ﻫﺰاره و ﺻﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮان
ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ دل ﻫﺪاﯾﺎ آوردﻧﺪ7 .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺞ ﻫﺰار وزﻧﻪ و ده
ﻫﺰار درﻫﻢ ﻃﻼ و ده ﻫﺰار وزﻧﻪ ﻧﻘﺮه و ﻫﺠﺪه ﻫﺰار وزﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ و ﺻﺪ ﻫﺰار وزﻧﻪ آﻫﻦ دادﻧﺪ8 .و ﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺤﯿﺌﯿﻞ
ﺟﺮﺷﻮﻧﯽ داد9 .آﻧﮕﺎه ﻗﻮم از آن رو ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ دل ﻫﺪﯾﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ دل
ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺪاﯾﺎی ﺗﺒﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آوردﻧﺪ و داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد و ﻣﺴﺮور ﺷﺪ.
10و داود ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ و داود ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای
ﭘﺪر ﻣﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮ از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﻫﺴﺘﯽ11 .و ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﺒﺮوت و ﺟﻼل و

ﻗﻮت و ﮐﺒﺮﯾﺎ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ از آن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻠﮑﻮت از آن ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ و ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﯽ12 .و دوﻟﺖ و ﺟﻼل از ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﺣﺎﮐﻤﯽ ،و ﮐﺒﺮﯾﺎ و ﺟﺒﺮوت در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ و ﻋﻈﻤﺖ دادن و ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ
در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ13 .و اﻵن ای ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و اﺳﻢ ﻣﺠﯿﺪ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
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14ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ و ﻗﻮم ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ دل اﯾﻨﻄﻮر
ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ و از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ دادهاﯾﻢ15 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺰﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﺎم ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
دوام ﻧﺪارد16 .ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﻮال ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﻢ ﻗﺪوس ﺗﻮ
ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ،از دﺳﺖ ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن از آن ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ17 .و ﻣﯽداﻧﻢ ای ﺧﺪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ دﻟﻬﺎ را
ﻣﯽآزﻣﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را دوﺳﺖ ﻣﯽداری و ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دل ﺧﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ
دادم و اﻵن ﻗﻮم ﺗﻮ را ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺧﻮﺷﯽ دل ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ آوردﻧﺪ.
18ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﻣﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺼﻮر ﻓﮑﺮﻫﺎی دل ﻗﻮم
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دار و دﻟﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدان19 .و ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن دل ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻄﺎ
ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ اواﻣﺮ و ﺷﻬﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ ﺗﻮ را ﻧﮕﺎه دارد ،و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﻫﯿﮑﻞ را
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای آن ﺗﺪارک دﯾﺪم ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
20ﭘﺲ داود ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﯿﺪ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ رو اﻓﺘﺎده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ21 .و در ﻓﺮدای آن روز ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺎﯾﺢ ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰار ﮔﺎو و ﻫﺰار ﻗﻮچ و ﻫﺰار ﺑﺮه ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی رﯾﺨﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ22 .و در آن روز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ اﮐﻞ و ﺷﺮب
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺴﺮ داود را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
و ﺻﺎدوق را ﺑﻪ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش
داود ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ24 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران و
ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﯿﻊ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪﻧﺪ25 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن را در ﻧﻈﺮ
ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و او را ﺟﻼﻟﯽ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺒﻞ از او
داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
26ﭘﺲ داود ﺑﻦﯾﺴﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد27 .و ﻣﺪت ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺣﺒﺮون ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.
28و در ﭘﯿﺮی ﻧﯿﮑﻮ از ﻋﻤﺮ و دوﻟﺖ و ﺣﺸﻤﺖ ﺳﯿﺮ ﺷﺪه ،وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﭘﺴﺮش ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ29 .و اﯾﻨﮏ اﻣﻮر اول و آﺧﺮ داود ﭘﺎدﺷـﺎه در ﺳﻔﺮ اﺧﺒـﺎر ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ راﯾﯽ و اﺧﺒﺎر ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ
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و اﺧﺒﺎر ﺟﺎد راﯾﯽ30 ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺟﺒﺮوت او و روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ وی و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﻤﺎﻟﮏ آن اراﺿﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ.
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