ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
1

و ﻣﺮدی ﺑﻮد از راﻣﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺻﻮﻓﯿﻢ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﯾﺮوﺣﺎم

ﺑﻦ اﻟﯿﻬﻮ ﺑﻦ ﺗﻮﺣﻮ ﺑﻦ ﺻﻮف .و او اﻓﺮاﯾﻤﯽ ﺑﻮد2 .و او دو زن داﺷﺖ .اﺳﻢ ﯾﮑﯽ ﺣﻨﺎ و اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﻓﻨﻨﻪ
ﺑﻮد .و ﻓﻨﻨﻪ اوﻻد داﺷﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻨﺎ را اوﻻد ﻧﺒﻮد.
3و آن ﻣﺮد ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت از ﺷﻬﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺣﻔﻨﯽ و ﻓﯿﻨﺤﺎس دو ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻠﯽ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ4 .و ﭼﻮن
روزی ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ اﻟﻘﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻓﻨﻨﻪ و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ

ﻣﯽداد5 .و اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽداد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻨﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
رﺣﻢ او را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد6 .و ﻫﺌﻮی وی او را ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ وی را ﺧﺸﻤﻨﺎک
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻢ او را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد7 .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﻨﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻓﻨﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او را ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﯿﺪ و او ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮده ،ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرد8 .و ﺷﻮﻫﺮش،
اﻟﻘﺎﻧﻪ ،وی را ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻨﺎ ،ﭼﺮا ﮔﺮﯾﺎﻧﯽ و ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮری و دﻟﺖ ﭼﺮا ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮای ﺗﻮ از ده ﭘﺴﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟«
9و ﺑﻌﺪ از اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮدن اﯾﺸﺎن در ﺷﯿﻠﻮه ،ﺣﻨﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﯿﻠﯽ ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد
ﻧﺰد ﺳﺘﻮﻧﯽ در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد10 .و او ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد ،و زارزار
ﺑﮕﺮﯾﺴﺖ11 .و ﻧﺬر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﺮده،
ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آوری و ﮐﻨﯿﺰک ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ،اوﻻد ذﮐﻮری ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ،او را
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و اﺳﺘﺮه ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ«.
12و ﭼﻮن دﻋﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮل داد ،ﻋﯿﻠﯽ دﻫﻦ او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد13 .و ﺣﻨﺎ
در دل ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮد و آوازش ﻣﺴﻤﻮع ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﻋﯿﻠﯽ ﮔﻤﺎن
ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺖ اﺳﺖ14 .ﭘﺲ ﻋﯿﻠﯽ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮی؟ ﺷﺮاﺑﺖ را از ﺧﻮد دور
ﮐﻦ15 «.و ﺣﻨﺎ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ آﻗﺎﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ زن ﺷﮑﺴﺘﻪ روح ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮات
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ﻧﻨﻮﺷﯿﺪهام ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺨﺘﻪام16 .ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را از دﺧﺘﺮان ﺑﻠﯿﻌﺎل ﻣﺸﻤﺎر،
زﯾﺮا ﮐﻪ از ﮐﺜﺮت ﻏﻢ و رﻧﺠﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ17 «.ﻋﯿﻠﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو
و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﺘﯽ را ﮐﻪ از او ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮدی ،ﺗﻮ را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ18 «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﻨﯿﺰت در ﻧﻈﺮت
اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﺪ «.ﭘﺲ آن زن راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﺧﻮرد و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺷﺮو ﻧﺒﻮد.
19و اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻪ راﻣﻪ آﻣﺪﻧﺪ.
و اﻟﻘﺎﻧﻪ زن ﺧﻮد ﺣﻨﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد20 .و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور اﯾﺎم ﺣﻨﺎ
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪ و او را ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :او را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم«.

21و ﺷﻮﻫﺮش اﻟﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺖ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﻧﺬر ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﮕﺬراﻧﺪ22 .و ﺣﻨﺎ ﻧﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺴﺮ از ﺷﯿﺮ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﯽآﯾﻢ،
آﻧﮕﺎه او را ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ،آﻧﺠﺎ داﺋﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ23 .ﺷﻮﻫﺮش اﻟﻘﺎﻧﻪ

وی را ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﮑﻦ ،ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺶ از ﺷﯿﺮ ﺑﻤﺎن؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻼم ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ «.ﭘﺲ آن زن ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎ وﻗﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد از ﺷﯿﺮ ،او را ﺷﯿﺮ
ﻣﯽداد.
24و ﭼﻮن او را از ﺷﯿﺮ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،وی را ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺎو و ﯾﮏ اﯾﻔﻪ آرد و ﯾﮏ ﻣﺸﮏ ﺷﺮاب
ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﯿﻠﻮه رﺳﺎﻧﯿﺪ و آن ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد25 .و ﮔﺎو را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﭘﺴﺮ را ﻧﺰد ﻋﯿﻠﯽ آوردﻧﺪ26 .و ﺣﻨﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ای آﻗﺎﯾﻢ! ﺟﺎﻧﺖ زﻧﺪه ﺑﺎد ای آﻗﺎﯾﻢ! ﻣﻦ
آن زن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎده ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﻮدم27 .ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺴﺄﻟﺖ
ﻧﻤﻮدم و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﺮا ﮐﻪ از او ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ28 .و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﻮدم؛ ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.ﭘﺲ در آﻧﺠﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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و ﺣﻨﺎ دﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :دل ﻣﻦ در ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺷﺎخ ﻣﻦ در

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و دﻫﺎﻧﻢ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ وﺳﯿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻧﺠﺎت ﺗﻮ ﺷﺎدﻣﺎن
ﻫﺴﺘﻢ.
2ﻣﺜﻞ ﯾﻬﻮه ﻗﺪوﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺜﻞ ﺧﺪای ﻣﺎ ﺻﺨﺮهای ﻧﯿﺴﺖ.
3ﺳﺨﻨﺎن ﺗﮑﺒﺮآﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﻏﺮور از دﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻋﻼم اﺳﺖ و
ﺑﻪ او اﻋﻤﺎل ،ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
4ﮐﻤﺎن ﺟﺒﺎران را ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
5ﺳﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮای ﻧﺎن اﺟﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ
زن ﻧﺎزا ﻫﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ زاﯾﯿﺪه اﺳﺖ ،و آﻧﮑﻪ اوﻻد ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ ،زﺑﻮن ﮔﺮدﯾﺪه.
6ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ و زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﻓﺮود ﻣﯽآورد و ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰاﻧﺪ.
7ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻏﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد.
8ﻓﻘﯿﺮ را از ﺧﺎک ﺑﺮﻣﯽاﻓﺮازد و ﻣﺴﮑﯿﻦ را از ﻣﺰﺑﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽدارد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ اﻣﯿﺮان ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و اﯾﺸﺎن
را وارث ﮐﺮﺳﯽ ﺟﻼل ﮔﺮداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
9ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد ،اﻣﺎ ﺷﺮﯾﺮان در ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
10آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
او ﺑﺮ اﯾﺸﺎن از آﺳﻤﺎن ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻗﺼﺎی زﻣﯿﻦ را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺷﺎخ ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.
11ﭘﺲ اﻟﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ راﻣﻪ رﻓﺖ و آن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﯿﻠﯽ ﮐﺎﻫﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
12و ﭘﺴﺮان ﻋﯿﻠﯽ از ﺑﻨﯽﺑﻠﯿﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ13 .و ﻋﺎدت ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﻮم اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺎدم ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﺳﻪ
دﻧﺪاﻧﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﺪ14 .و آن را ﺑﻪ ﺗﺎوه ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻞ ﯾﺎ دﯾﮓ ﯾﺎ ﭘﺎﺗﯿﻞ ﻓﺮو ﺑﺮده ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﮕﺎل
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ﺑﺮﻣﯽآورد ،ﮐﺎﻫﻦ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ15 .و ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﭘﯿﻪ ،ﺧﺎدم ﮐﺎﻫﻦ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺒﺎب ﺑﺮای ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺪه ،زﯾﺮا ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ از ﺗﻮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎم16 «.و آن ﻣﺮد ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﻪ را اول ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ «.او ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻵن ﺑﺪه ،واﻻ ﺑﻪ زور ﻣﯽﮔﯿﺮم17 «.ﭘﺲ ﮔﻨﺎه آن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
18و اﻣﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و او ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﮐﻤﺮش اﯾﻔﻮد
ﮐﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد19 .و ﻣﺎدرش ﺑﺮای وی ﺟﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و آن را ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
ﻣﯽآورد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ20 .و ﻋﯿﻠﯽ اﻟﻘﺎﻧﻪ و زﻧﺶ
را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﻋﻮض ﻋﺎرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دادهای ،اوﻻد
ﺑﺪﻫﺪ «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
21و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻨﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﻮد و او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﺳﻪ ﭘﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ زاﯾﯿﺪ ،و آن ﭘﺴﺮ،
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﺮد.
22و ﻋﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد در ﺧﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ23 .ﭘﺲ
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺷﻤﺎ را از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﯽﺷﻨﻮم.

24ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﻨﯿﺪ ای ﭘﺴﺮاﻧﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ25 .اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻨﺎه ورزد ،ﺧﺪا او را داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزد ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺳﺎزد.
26و آن ﭘﺴﺮ ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﻧﻤﻮ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻢ ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧـﺰد ﻣﺮدﻣـﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾـﺪه
ﻣﯽﺷـﺪ.
27و ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺰد ﻋﯿﻠﯽ آﻣﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎﺧﺘﻢ؟ 28و آﯾﺎ او را از
ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪم ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﻧﺰد ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺨﻮر ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﻦ اﯾﻔﻮد ﺑﭙﻮﺷﺪ؛ وآﯾﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺪاﯾﺎی آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﻧﺒﺨﺸﯿﺪم؟ 29ﭘﺲ ﭼﺮا
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ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺮا ﮐﻪ در ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را زﯾﺎده از
ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽداری ،ﺗﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺪاﯾﺎی ﻗﻮم ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺑﻪ ﺳﺎزی؟
30ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﺑﺪ ﺳﻠﻮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ! زﯾﺮا آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﮑﺮﯾﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺧﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ31 .اﯾﻨﮏ اﯾﺎﻣﯽ ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎزوی ﺗﻮ را و ﺑﺎزوی ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر ﺗﻮ را ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی ﭘﯿﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد.
32و ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،در ﻫﺮ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﺮدی ﭘﯿﺮ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮ اﺑﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد33 .و ﺷﺨﺼﯽ را از ﮐﺴﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ از ﻣﺬﺑﺢ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﯿﺪن
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ و رﻧﺠﺎﻧﯿﺪن دﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺟﻤﯿﻊ ذرﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد34 .و اﯾﻦ ﺑﺮای
ﺗﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﭘﺴﺮت ﺣﻔﻨﯽ و ﻓﯿﻨﺤﺎس واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن در ﯾﮏ روز
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد.
35و ﮐﺎﻫﻦ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ دل و ﺟﺎن ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و
ﺑﺮای او ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﻠﻮک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد36 .و
واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،آﻣﺪه ،ﻧﺰد او ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎرهای ﻧﻘﺮه و ﻗﺮص ﻧﺎﻧﯽ
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن
ﺑﺨﻮرم«.

3

و آن ﭘﺴﺮ ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﯿﻠﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در آن روزﻫﺎ

ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎدر ﺑﻮد و رؤﯾﺎ ﻣﮑﺸﻮف ﻧﻤﯽﺷﺪ2 .و در آن زﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﯿﻠﯽ در ﺟﺎﯾﺶ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ آﻏﺎز ﺗﺎر ﺷﺪن ﻧﻤﻮده ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ3 ،و ﭼﺮاغ ﺧﺪا ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪه،
و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در ﻫﯿﮑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ4 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻧﺪ و او
ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ«.
5ﭘﺲ ﻧﺰد ﻋﯿﻠﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮم زﯾﺮا ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪی «.او ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﻮاﻧﺪم؛
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺨﻮاب «.و او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
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6و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪ» :ای ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ!« و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻋﯿﻠﯽ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮم زﯾﺮا ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪی «.او ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮم ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻧﺪم؛ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺨﻮاب«.
7و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺮ او ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
8و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﺑﺎر ﺳﻮم ﺧﻮاﻧﺪ و او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻋﯿﻠﯽ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮم زﯾﺮا
ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪی «.آﻧﮕﺎه ﻋﯿﻠﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ،ﭘﺴﺮ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ9 .و ﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و
ﺑﺨﻮاب و اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﮕﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻨﻮد «.ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ ،در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
10و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪ» :ای ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ! ای ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ!«
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻔﺮﻣﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻨﻮد11 «.و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮐﺎری
در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد ،ﺻﺪا ﺧﻮاﻫﺪ داد12 .در آن روز ﻫﺮ ﭼﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮ او اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ ،و ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ13 .زﯾﺮا ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادم
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ داوری ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻟﻌﻨﺖ آوردﻧﺪ و او اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻊ ﻧﻨﻤﻮد14 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻠﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ ﮔﻨﺎه
ﺧﺎﻧﺪان ﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﺪﯾﻪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮐﻔﺎره ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
15و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎز ﮐﺮد ،و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻠﯽ
را از رؤﯾﺎ اﻃﻼع دﻫﺪ16 .اﻣﺎ ﻋﯿﻠﯽ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ!« او ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ«
17ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ آن را از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪار .ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ
زﯾﺎده از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ داری18 «.ﭘﺲ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی از آن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .و او ﮔﻔﺖ »ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ او ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ«.
19و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد و ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ20 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺒﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ21 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺷﯿﻠﻮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﯿﻠﻮه ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
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و ﮐﻼم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﯿﺪ .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در

ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻧﺰد اﺑﻨﻌﺰر اردو زدﻧﺪ ،و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در اﻓﯿﻖ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ2 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺟﻨﮓ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردﻧﺪ ،و در ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را در ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺘﻨﺪ3 .و ﭼﻮن ﻗﻮم ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ،
ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺷﮑﺴﺖ داد؟ ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮت
ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺷﯿﻠﻮه ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ آﻣﺪه ،ﻣﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻧﺠﺎت
دﻫﺪ4 «.و ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﯿﻠﻮه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ از
آﻧﺠﺎ آوردﻧﺪ ،و دو ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻠﯽ ﺣﻔْﻨﯽ و ﻓﯿﻨﺤﺎس در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ.
5و ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ زدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ6 .و ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آواز ﺻﺪا را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ آواز ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
در اردوی ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺲ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اردو آﻣﺪه اﺳﺖ7 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪا ﺑﻪ اردو آﻣﺪه اﺳﺖ« و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :وای ﺑﺮ ﻣﺎ ،زﯾﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! 8وای ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از دﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن زورآور رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ؟ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺪاﯾﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻼﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ9 .ای ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ
داده ،ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺮدان
ﺷﻮﯾﺪ و ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ«.
10ﭘﺲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﺪ ،و از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﯽ ﻫﺰار ﭘﯿﺎده ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ11 .و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ ،و دو ﭘﺴﺮ ﻋﯿﻠﯽ ﺣﻔﻨﯽ و ﻓﯿﻨﺤﺎس ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
12و ﻣﺮدی ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ از ﻟﺸﮑﺮ دوﯾﺪه ،در ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪه و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺷﯿﻠﻮه آﻣﺪ13 .و ﭼﻮن وارد ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر راه ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﻟﺶ
درﺑﺎره ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺑﻮد .و ﭼﻮن آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺒﺮ داد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﻌﺮه
زدﻧﺪ14 .و ﭼﻮن ﻋﯿﻠﯽ آواز ﻧﻌﺮه را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ آواز ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ،
ﻋﯿﻠﯽ را ﺧﺒﺮ داد15 .و ﻋﯿﻠﯽ ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺗﺎر ﺷﺪه ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﯾﺪ.
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16ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﻢ ﮐﻪ از ﻟﺸﮑﺮ آﻣﺪه ،و ﻣﻦ اﻣﺮوز از ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮار ﮐﺮدهام«.
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮم ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟« 17و آن ﺧﺒﺮ آورﻧﺪه در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻫﻢ در ﻗﻮم واﻗﻊ ﺷﺪ ،و ﻧﯿﺰ دو ﭘﺴﺮت ﺣﻔﻨﯽ و ﻓﯿﻨﺤﺎس
ﻣﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ18 «.و ﭼﻮن از ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﺧﺒﺮ داد ،ﻋﯿﻠﯽ از ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﻬﻠﻮی دروازه ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎده ،ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺸﮑﺴﺖ و ﺑﻤﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدی ﭘﯿﺮ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﮐﺮده ﺑﻮد19 .و ﻋﺮوس او ،زن ﻓﯿﻨﺤﺎس ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زاﯾﯿﺪن ﺑﻮد،
ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا و ﻣﺮگ ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮش و ﺷﻮﻫﺮش را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﻢ ﺷﺪه ،زاﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
درد زه او را ﺑﮕﺮﻓﺖ20 .و در وﻗﺖ ﻣﺮدﻧﺶ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺘﺮس زﯾﺮا
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ زاﯾﯿﺪی« .اﻣﺎ او ﺟﻮاب ﻧﺪاد و اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮد21 .و ﭘﺴﺮ را اﯾﺨﺎﺑﻮد ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺟﻼل از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ زاﯾﻞ ﺷﺪ« ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮش و ﺷﻮﻫﺮش22 .ﭘﺲ
ﮔﻔﺖ» :ﺟﻼل از اﺳﺮاﺋﯿﻞ زاﯾﻞ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
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و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را از اﺑﻨﻌﺰر ﺑﻪ اﺷﺪود آوردﻧﺪ2 .و

ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺟﻮن درآورده ،ﻧﺰدﯾﮏ داﺟﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ3 .و
ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن اﺷﺪودﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ داﺟﻮن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .و
داﺟﻮن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎز در ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ4 .و در ﻓﺮدای آن روز ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ
داﺟﻮن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،و ﺳﺮ داﺟﻮن و دو دﺳﺘﺶ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه،
و ﺗﻦ داﺟﻮن ﻓﻘﻂ از او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد5 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن داﺟﻮن و ﻫﺮ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ داﺟﻮن
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ داﺟﻮن در اﺷﺪود ﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد.
6و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻫﻞ اﺷﺪود ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﺸﺎن را ،ﻫﻢ اﺷﺪود
و ﻫﻢ ﻧﻮاﺣﯽ آن را ﺑﻪ ﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ7 .و ﭼﻮن ﻣﺮدان اﺷﺪود دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ او ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ ﺧﺪای ﻣﺎ ،داﺟﻮن ﺳﻨﮕﯿﻦ
اﺳﺖ8 «.ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد «.ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪای
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮدﻧﺪ9 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن آن ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
اﺿﻄﺮاب ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ دراز ﺷﺪه ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ را از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻣﻨﺘﻔﺦ ﺷﺪ10 .ﭘﺲ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻘﺮون ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ورود ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻘﺮون ،اﻫﻞ
ﻋﻘﺮون ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺰد ﻣﺎ آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را و ﻗﻮم ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ«.
11ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺟﯿﻤﻊ ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رواﻧﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و ﻣﺎ را و ﻗﻮم ﻣﺎ را ﻧﮑﺸﺪ« ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻣﻬﻠﮏ ﺑﻮد،
و دﺳﺖ ﺧﺪا در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد12 .و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ .و ﻓﺮﯾﺎد
ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
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و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ در وﻻﯾﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪ2 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﮐﺎﻫﻨﺎن و

ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺎ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ
ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ3 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،آن را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای او ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ
ﺳﺒﺐ دﺳﺖ او از ﺷﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ4 «.اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﺮای او ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﭘﻨﺞ ﺧﺮاج ﻃﻼ و ﭘﻨﺞ ﻣﻮش ﻃﻼ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮداران ﺷﻤﺎ ﺑﻼ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ5 .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﺧﺮاﺟﻬﺎی ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﻣﻮﺷﻬﺎی
ﺧﻮد را ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،و ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻼل دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را
از ﺷﻤﺎ و از ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﻤﺎ و از زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮدارد6 .و ﭼﺮا دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎزﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن
و ﻓﺮﻋﻮن دل ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد،
اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ؟ 7ﭘﺲ اﻵن اراﺑﻪ ﺗﺎزه ﺑﺴﺎزﯾﺪ و دو ﮔﺎو ﺷﯿﺮده را ﮐﻪ ﯾﻮغ ﺑﺮ ﮔﺮدن
اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و دو ﮔﺎو را ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را از ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ8 .و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮ اراﺑﻪ ﺑﻨﻬﯿﺪ و اﺳﺒﺎب ﻃﻼ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﺑﺮای او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ،در ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪای ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی آن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و آن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮود.
9و ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ راه ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ ﺑﺮود ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ را
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ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ؛ و اﮔﺮﻧﻪ ،ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ او ﻣﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ«.
10ﭘﺲ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و دو ﮔﺎو ﺷﯿﺮده را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اراﺑﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ11 .و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﺷﻬﺎی ﻃﻼ و
ﺗﻤﺎﺛﯿﻞ ﺧﺮاﺟﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ اراﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ12 .و ﮔﺎوان راه ﺧﻮد را راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ راه ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ
رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و ﺳﺮوران
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ رﻓﺘﻨﺪ.
13و اﻫﻞ ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ در دره ،ﮔﻨﺪم را درو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺗﺎﺑﻮت را
دﯾﺪﻧﺪ و از دﯾﺪﻧﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ14 .و اراﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﯿﺖﺷﻤﺴﯽ درآﻣﺪه ،در آﻧﺠﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭼﻮب اراﺑﻪ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﮔﺎوان را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ15 .و ﻻوﯾﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻮد و اﺳﺒﺎب ﻃﻼ
داﺷﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آن ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ در ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ و ذﺑﺎﯾﺢ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 .و ﭼﻮن آن ﭘﻨﺞ ﺳﺮور ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
اﯾﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ،در ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﻋﻘﺮون ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
17و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﺮاﺟﻬﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺮم ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ:
ﺑﺮای اﺷﺪود ﯾﮏ ،و ﺑﺮای ﻏﺰه ﯾﮏ ،و ﺑﺮای اﺷﻘﻠﻮن ﯾﮏ ،و ﺑﺮای ﺟﺖ ﯾﮏ ،و ﺑﺮای ﻋﻘﺮون ﯾﮏ18 .و
ﻣﻮﺷﻬﺎی ﻃﻼ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ از اﻣﻼک آن ﭘﻨﺞ ﺳﺮور ﺑﻮد ،ﭼﻪ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار و ﭼﻪ از دﻫﺎت ﺑﯿﺮون ﺗﺎ آن ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻣﺰرﻋﻪ ﯾﻬﻮﺷﻊ ﺑﯿﺖﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
19و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ را زد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار و
ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم را زد و ﻗﻮم ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
20و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺧﺪای ﻗﺪوس ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻬﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ
و از ﻣﺎ ﻧﺰد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟« 21ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ؛ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ«.
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و ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ آﻣﺪه ،ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را آوردﻧﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

اﺑﯿﻨﺎداب در ﺟﺒﻌﻪ داﺧﻞ ﮐﺮده ،ﭘﺴﺮش اﻟﻌﺎزار را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
2و از روزی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت در ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،وﻗﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ.
و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
3و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ و ﻋﺸﺘﺎروت را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ ،و دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،او را ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﭘﺲ او ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﻫﺎﻧﯿﺪ4 «.آﻧﮕﺎه ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﻠﯿﻢ و ﻋﺸﺘﺎروت را دور ﮐﺮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
5و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻢ6 «.و در ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و آب ﮐﺸﯿﺪه ،آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺨﺘﻨﺪ ،و آن روز را روزه
داﺷﺘﻪ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ «.و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﻣﺼﻔﻪ داوری
ﻧﻤﻮد.
7و ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ8 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺰد ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﻣﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺒﺎش ﺗﺎ ﻣﺎ را از دﺳﺖ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ9 «.و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮه ﺷﯿﺮﺧﻮاره ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ درﺑﺎره اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻀﺮع ﻧﻤﻮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد.
10و ﭼﻮن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪﻧﺪ .و
در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن رﻋﺪ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ ،و از ﺣﻀﻮر
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ11 .و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﻔﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده،
اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ زﯾﺮ ﺑﯿﺖﮐﺎر ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ.
12و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺼﻔﻪ و ﺳﻦ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ و آن را اﺑﻨﻌﺰر ﻧﺎﻣﯿﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ13 «.ﭘﺲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺧﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد.
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14و ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻋﻘﺮون ﺗﺎ ﺟﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺲ دادﻧﺪ ،و
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﺪود آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﻣﻮرﯾﺎن ﺻﻠﺢ ﺷﺪ.
15و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻣﯽﻧﻤﻮد16 .و ﻫﺮ ﺳﺎل رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﺟﻠﺠﺎل و ﻣﺼﻔﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮد ،و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻣﯽﻧﻤﻮد17 .و ﺑﻪ
راﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪاش در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﻣﺬﺑﺤﯽ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد.

8

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﭘﯿﺮ ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوران ﺳﺎﺧﺖ.

2و ﻧﺎم ﭘﺴﺮ ﻧﺨﺴﺖزادهاش ﯾﻮﺋﯿﻞ ﺑﻮد و ﻧﺎم دوﻣﯿﻨﺶ اﺑﯿﺎه؛ و در ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ داور ﺑﻮدﻧﺪ3 .اﻣﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺶ
ﺑﻪ راه او رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯽ ﺳﻮد رﻓﺘﻪ ،رﺷﻮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و داوری را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
4ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ راﻣﻪ آﻣﺪﻧﺪ5 .و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ
ﺗﻮ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهای و ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﻪ راه ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ6 «.و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻈﺮ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ «.و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮد7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﮔﻔﺖ» :آواز ﻗﻮم را در ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ8 .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ از روزی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آوردم ،ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ و ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ9 .ﭘﺲ اﻵن آواز اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮ ﻟﮑﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪه ،و اﯾﺸﺎن را از رﺳﻢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎز«.
10و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﮐﻪ از او ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد11 .و
ﮔﻔﺖ» :رﺳﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﭘﯿﺶ اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دوﯾﺪ12 .و اﯾﺸﺎن را ﺳﺮداران
ﻫﺰاره و ﺳﺮداران ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺮای ﺷﯿﺎر ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﺶ و دروﯾﺪن
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻻت ﺟﻨﮕﺶ و اﺳﺒﺎب اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد13 .و دﺧﺘﺮان ﺷﻤﺎ را
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ﺑﺮای ﻋﻄﺮﮐﺸﯽ و ﻃﺒﺎﺧﯽ و ﺧﺒﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ14 .و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺘﻮن
ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داد15 .و ﻋﺸﺮ زراﻋﺎت و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺧﻮاﺟﻪﺳﺮاﯾﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داد16 .و ﻏﻼﻣﺎن و ﮐﻨﯿﺰان و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ را و
اﻻﻏﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺎﺷﺖ17 .و ﻋﺸﺮ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺷﻤﺎ ﻏﻼم او ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد18 .و در آن روز از دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن روز ﺷﻤﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
19اﻣﺎ ﻗﻮم از ﺷﻨﯿﺪن ﻗﻮل ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ اﺑﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﺎﺷﺪ20 .ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ داوری ﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻪ ،در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ21 «.و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﻮم را ﺷﻨﯿﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ
ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :آواز اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ«.
ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ«.

9

و ﻣﺮدی ﺑﻮد از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﺻﺮور ﺑﻦ ﺑﮑﻮرت ﺑﻦ اﻓﯿﺢ

ﺑﻮد؛ و او ﭘﺴﺮ ﻣﺮد ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺮدی زورآور ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻮد2 .و او را ﭘﺴﺮی ﺷﺎؤل ﻧﺎم ،ﺟﻮاﻧﯽ
ﺧﻮشاﻧﺪام ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺴﯽ از او ﺧﻮشاﻧﺪامﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﮐﺘﻔﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد.
3و اﻻﻏﻬﺎی ﻗﯿﺲ ﭘﺪر ﺷﺎؤل ﮔﻢ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﯾﮑﯽ از
ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و رﻓﺘﻪ ،اﻻﻏﻬﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎ4 «.ﭘﺲ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و از زﻣﯿﻦ ﺷﻠﯿﺸﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .و از زﻣﯿﻦ ﺷﻌﻠﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺒﻮد و از زﻣﯿﻦ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
5و ﭼﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺻﻮف رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ،
ﻣﺒﺎدا ﭘﺪرم از ﻓﮑﺮ اﻻﻏﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ اﻓﺘﺪ6 «.او در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و او ﻣﺮدی ﻣﮑﺮم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﻵن آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ
از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﺎ را اﻃﻼع ﺑﺪﻫﺪ7 «.ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺶ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﮔﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
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ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﺑﺒﺮﯾﻢ؟ زﯾﺮا ﻧﺎن از ﻇﺮوف ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،و ﻫﺪﯾﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دارﯾﻢ؟« 8و آن ﺧﺎدم ﺑﺎز در ﺟﻮاب ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ در دﺳﺘﻢ رﺑﻊ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
اﺳﺖ .آن را ﺑﻪ ﻣﺮد ﺧﺪا ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ راه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ9 «.در زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدن از ﺧﺪا ﻣﯽرﻓﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد راﺋﯽ ﺑﺮوﯾﻢ «.زﯾﺮا
ﻧﺒﯽ اﻣﺮوز را ﺳﺎﺑﻖ راﺋﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ10 .و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ .ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ«.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺪا در آن ﺑﻮد ،رﻓﺘﻨﺪ.
11و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاز ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،دﺧﺘﺮان ﭼﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آب ﮐﺸﯿﺪن
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ راﺋﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؟« 12در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻠﯽ اﯾﻨﮏ
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ زﯾﺮا اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﻗﻮم را در ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ13 .ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ او
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮرد زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ او ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻗﻮم ﻏﺬا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اول ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮐﺖ
دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻨﮏ ﺑﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن او را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ14 «.ﭘﺲ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮود.
15و ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺷﺎؤل ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮐﺸﻒ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»16 :ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
وﻗﺖ ﺷﺨﺼﯽ را از زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ؛ او را ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺋﯿﺲ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﻮم ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﺮدم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻀﺮع
اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﻣﻦ رﺳﯿﺪ17 «.و ﭼﻮن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺷﺎؤل را دﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد«.
18و ﺷﺎؤل در ﻣﯿﺎن دروازه ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ راﺋﯽ
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« 19ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ راﺋﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد ،و ﺑﺎﻣﺪادان ﺗﻮ را رﻫﺎ ﮐﺮده ،ﻫﺮﭼﻪ در دل ﺧﻮد داری ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد20 .و اﻣﺎ اﻻﻏﻬﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا ﭘﯿﺪا
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و آرزوی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟«
21ﺷﺎؤل در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ و از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎط ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ و آﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﻣﻦ از ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟«
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22و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺷﺎؤل و ﺧﺎدﻣﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ آورد و ﺑﺮ ﺻﺪر
دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎ داد23 .و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺒﺎخ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ دادم و درﺑﺎرهاش ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪار ،ﺑﯿﺎور24 «.ﭘﺲ ﻃﺒﺎخ ران را ﺑﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ آن
ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ ﺷﺎؤل ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ آﻧﭽﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺧﻮد
ﺑﮕﺬار و ﺑﺨﻮر زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ از ﻗﻮم وﻋﺪه
ﺑﺨﻮاﻫﻢ«.
و ﺷﺎؤل در آن روز ﺑﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻏﺬا ﺧﻮرد25 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن از ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،او
ﺑﺎ ﺷﺎؤل ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد26 .و ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺷﺎؤل را ﺑﻪ
ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺗﺎ ﺗﻮ را رواﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ «.ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ،او و
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ.
27و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺧﺎدم را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ
ﺑﺮود) «.و او ﭘﯿﺶ رﻓﺖ» (.و اﻣﺎ ﺗﻮ اﻵن ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮاﻧﻢ«.

10

ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻇﺮف روﻏﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ وی رﯾﺨﺖ و او را ﺑﻮﺳﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ:

»آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺴﺢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺮاث او ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮی؟ 2اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻨﺖ از
ﻧﺰد ﻣﻦ دو ﻣﺮد ،ﻧﺰد ﻗﺒﺮ راﺣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در ﺻﻠْﺼﺢ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
اﻻﻏﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدی ،ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﭘﺪرت ﻓﮑﺮ اﻻﻏﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده،
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮم ﭼﻪ ﮐﻨﻢ3 .ﭼﻮن از آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﯽ و ﻧﺰد ﺑﻠﻮط
ﺗﺎﺑﻮر رﺳﯿﺪی ،در آﻧﺠﺎ ﺳﻪ ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﺳﻪ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ دارد ،و دﯾﮕﺮی ﺳﻪ ﻗﺮص ﻧﺎن ،و ﺳﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮓ ﺷﺮاب4 .و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ و دو ﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪداد ﮐﻪ از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ5 .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ
در آﻧﺠﺎ ﻗﺮاول ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ؛ و ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺳﯽ ،ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺒﯿﺎ
ﮐﻪ از ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﮓ و دف و ﻧﺎی و ﺑﺮﺑﻂ ﺑﻮده ،ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد6 .و روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﺮد
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دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺒﺪل ﺧﻮاﻫﯽﺷﺪ7 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﻮ روﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ دﺳﺘﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﮑﻦ زﯾﺮا ﺧﺪا
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ8 .و ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل ﺑﺮو و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدن
ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ ،و ﻫﻔﺖ روز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد«.
9و ﭼﻮن رو ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰد ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮود ،ﺧﺪا او را ﻗﻠﺐ دﯾﮕﺮ داد .و در آن روز ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺎت واﻗﻊ ﺷﺪ10 .و ﭼﻮن آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﮔﺮوﻫﯽ از اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ وی ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ،و
روح ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮد11 .و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ اﻧﺒﯿﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ
ﻗﯿﺲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷﺎؤل ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ؟« 12و ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
»اﻣﺎ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟« از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﺷﺎؤل ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ؟« 13و ﭼﻮن
از ﻧﺒﻮت ﮐﺮدن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪ آﻣﺪ.
14و ﻋﻤﻮی ﺷﺎؤل ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺶ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ؟« او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای
ﺟﺴﺘﻦ اﻻﻏﻬﺎ؛ و ﭼﻮن دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺰد ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ رﻓﺘﯿﻢ15 «.ﻋﻤﻮی ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﮕﻮ ﮐﻪ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟« 16ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ را واﺿﺤﺎ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻻﻏﻬﺎ ﭘﯿﺪا
ﺷﺪهاﺳﺖ «.ﻟﯿﮑﻦ درﺑﺎره اﻣﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،او را ﻣﺨﺒﺮ ﻧﺴﺎﺧﺖ.
17و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻗﻮم را در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪ 18و ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم ،و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن و از
دﺳﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،رﻫﺎﯾﯽ دادم19 .و ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪﯾﻬﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ رﻫﺎﻧﯿﺪ ،اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮده ،او را ﮔﻔﺘﯿﺪ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎ .ﭘﺲ
اﻵن ﺑﺎ اﺳﺒﺎط و ﻫﺰارهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ«.
20و ﭼﻮن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮد ،ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ21 .و ﺳﺒﻂ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آورد ،و ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﻄﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .و ﺷﺎؤل ﭘﺴﺮ ﻗﯿﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و
ﭼﻮن او را ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ22 .ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ آن ﻣﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ او ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن اﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ23 «.و
دوﯾﺪه ،او را از آﻧﺠﺎ آوردﻧﺪ ،و ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم از ﮐﺘﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮد.
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24و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻣﺜﻞ او ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟« و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ!«
25ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ رﺳﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،در ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ ،و آن را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻫﺮﮐﺲ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد26 .و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ رﻓﺖ و ﻓﻮﺟﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا دل اﯾﺸﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﻫﻤﺮاه وی رﻓﺘﻨﺪ27 .اﻣﺎ
ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﻠﯿﻌﺎل ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ؟« و او را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮده ،ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .اﻣﺎ او ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ.
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و ﻧﺎﺣﺎش ﻋﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد اردو زد؛ و ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﯾﺎﺑﯿﺶ

ﺑﻪ ﻧﺎﺣﺎش ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪ و ﺗﻮ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد2 «.ﻧﺎﺣﺎش ﻋﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن راﺳﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد ،و اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ3 «.و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را ﻫﻔﺖ روز ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ رﺳﻮﻻن
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ«.
4ﭘﺲ رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﺷﺎؤل آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻮم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم آواز ﺧﻮد
را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
5و اﯾﻨﮏ ﺷﺎؤل در ﻋﻘﺐ ﮔﺎوان از ﺻﺤﺮا ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮم را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ؟« ﭘﺲ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدان ﯾﺎﺑﯿﺶ را ﺑﻪ او ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻨﺪ6 .و ﭼﻮن ﺷﺎؤل اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪ روح
ﺧﺪا ﺑﺮ وی ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺧﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ7 .ﭘﺲ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را
ﭘﺎرهﭘﺎره ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﺷﺎؤل
و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺎوان او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺷﻮد «.آﻧﮕﺎه ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
ﻣﺮد واﺣﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ8 .و اﯾﺸﺎن را در ﺑﺎزق ﺷﻤﺮد و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا
ﺳﯽ ﻫﺰار ﺑﻮدﻧﺪ9 .ﭘﺲ ﺑﻪ رﺳﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ:
ﻓﺮدا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.و رﺳﻮﻻن آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﻫﻞ ﯾﺎﺑﯿﺶ
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺷﺎد ﺷﺪﻧﺪ10 .و ﻣﺮدان ﯾﺎﺑﯿﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﺮدا ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ
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ﻫﺮﭼﻪ در ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ11 «.و در ﻓﺮدای آن روز ﺷﺎؤل ﻗﻮم را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﻮد و اﯾﺸﺎن در ﭘﺎس ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه آﻣﺪه ،ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن را ﺗﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آﻓﺘﺎب ﻣﯽزدﻧﺪ ،و
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ.
12و ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آﯾﺎ ﺷﺎؤل ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ آن
ﮐﺴﺎن را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺸﯿﻢ13 «.اﻣﺎ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ اﻣﺮوز ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهاﺳﺖ«.
14و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل ﺑﺮوﯾﻢ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را در آﻧﺠﺎ از ﺳﺮ ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﻢ15 «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل رﻓﺘﻨﺪ ،و آﻧﺠﺎ در ﺟﻠﺠﺎل ،ﺷﺎؤل را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺷﺎؤل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
آﻧﺠﺎ ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻗﻮل ﺷﻤﺎ را در ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدم2 .و ﺣﺎل اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ راه ﻣﯽرود و
ﻣﻦ ﭘﯿﺮ و ﻣﻮ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪهام؛ و اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮان ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻦ از ﺟﻮاﻧﯽام ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ
روی ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدهام3 .اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم؛ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺢ او ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎو ﮐﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و اﻻغ ﮐﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺮ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ را ﺳﺘﻢ ﮐﺮدم و از دﺳﺖ ﮐﻪ
رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﮐﻮر ﺳﺎزم و آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رد ﻧﻤﺎﯾﻢ4 «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ
ﻧﮑﺮدهای و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺘﻢ ﻧﻨﻤﻮدهای و ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪای5 «.ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺢ او اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺖ«.
6و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﻣﻘﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺪران ﺷﻤﺎ
را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﺮآورد7 .ﭘﺲ اﻵن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل
ﻋﺎدﻟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ8 .ﭼﻮن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ و
ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﺳﯽ و ﻫﺎرون را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را از
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ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ،اﯾﺸﺎن را در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ9 .و ﭼﻮن ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﯿﺴﺮا ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺣﺎﺻﻮر ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﻮآب ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ10 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻌﻠﯿﻢ و ﻋﺸﺘﺎروت را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ؛ و ﺣﺎل ﻣﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ
رﻫﺎﯾﯽ ده و ﺗﻮ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد11 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺮﺑﻌﻞ و ﺑﺪان و ﯾﻔﺘﺎح و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻫﺎﻧﯿﺪ و در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﯾﺪ12 .و
ﭼﻮن دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﺎش ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ :ﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻮد13 .و اﻵن اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﺪ و او را ﻃﻠﺒﯿﺪﯾﺪ .و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ14 .اﮔﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺮﺳﯿﺪه ،او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻗﻮل او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﯿﺎن ﻧﻮرزﯾﺪ ،و ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و
ﻫﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﻮب15 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﻮل
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﭘﺪران
ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد16 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ17 .آﯾﺎ اﻣﺮوز وﻗﺖ درو ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺴﺖ؟ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و او
رﻋﺪﻫﺎ و ﺑﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮارﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﻠﺒﯿﺪن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻧﻤﻮدﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ18 «.ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﻤﺎن
روز رﻋﺪﻫﺎ و ﺑﺎران ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
19و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ
ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﺪی را اﻓﺰودﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪﯾﻢ20 «.و
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ! ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺪی را ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ21 .و در ﻋﻘﺐ اﺑﺎﻃﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺪارد و رﻫﺎﯾﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ داد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ22 .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎزد23 .و اﻣﺎ ﻣﻦ ،ﺣﺎﺷﺎ از
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﺗﺮک دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ راه ﻧﯿﮑﻮ و راﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ داد24 .ﻟﯿﮑﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و او را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دل ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
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در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ25 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮارت ورزﯾﺪ ،ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻤﺎ ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.

13

و ﺷﺎؤل )ﺳﯽ( ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ .و ﭼﻮن دو ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻤﻮده ﺑﻮد2 ،ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و از اﯾﺸﺎن دو ﻫﺰار ﺑﺎ ﺷﺎؤل در
ﻣﺨﻤﺎس و در ﮐﻮه ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﮏ ﻫﺰار ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن در ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ .و اﻣﺎ ﻫﺮﮐﺲ از ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم
را ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪاش ﻓﺮﺳﺘﺎد3 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻗﺮاول ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ داد .و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .و ﺷﺎؤل در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ای ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!«
4و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﻗﺮاول ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺰد ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﮑﺮوه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻗﻮم ﻧﺰد ﺷﺎؤل در ﺟﻠﺠﺎل ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
5و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺳﯽ ﻫﺰار اراﺑﻪ و ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﻮار و ﺧﻠﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮآﻣﺪه ،در ﻣﺨﻤﺎس ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺖآون
اردو زدﻧﺪ6 .و ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
اﯾﺸﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻐﺎرهﻫﺎ و ﺑﯿﺸﻪﻫﺎ و ﮔﺮﯾﻮهﻫﺎ و ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﺑﻌﻀﯽ از
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن از اردن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﺎد و ﺟﻠﻌﺎد ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺷﺎؤل ﻫﻨﻮز در ﺟﻠْﺠﺎل ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در
ﻋﻘﺐ او ﻟﺮزان ﺑﻮدﻧﺪ.
8ﭘﺲ ﻫﻔﺖ روز ﻣﻮاﻓﻖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،درﻧﮓ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ
ﺟﻠْﺠﺎل ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻗﻮم از او ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ9 .و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻧﺰد
ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﮔﺬراﻧﯿﺪ10 .و ﭼﻮن از ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﯿﺘﺶ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ11 .و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ
ﮐﺮدی؟« ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﻮم از ﻧﺰد ﻣﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ در روزﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﯿﺎﻣﺪی و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﻣﺨﻤﺎس ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ12 ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :اﻵن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ در ﺟﻠﺠﺎل
ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ،و ﻣﻦ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪم .ﭘﺲ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ را ﮔﺬراﻧﯿﺪم«.
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13و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی و اﻣﺮی ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردی ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽداﺷﺖ14 .ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮدی ﻣﻮاﻓﻖ دل
ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم وی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯽ15 «.و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﺟﻠﺠﺎل ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ آﻣﺪ.
و ﺷﺎؤل ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺳﺎن دﯾﺪ16 .و ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮش
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﻣﺨﻤﺎس اردو
زدﻧﺪ17 .و ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اردوی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
راه ﻋﻔﺮه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻮﻋﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ18 .و ﻓﺮﻗﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راه ﺑﯿﺖﺣﻮرون ﻣﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻓﺮﻗﻪ ﺳﻮم
ﺑﻪ راه ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ دره ﺻﺒﻮﻋﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
19و در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻫﻨﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺒﺎدا
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﺰه ﺑﺴﺎزﻧﺪ20 «.و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﻧﺰد ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﯿﻞ و ﮔﺎوآﻫﻦ و ﺗﺒﺮ و داس ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﮐﻨﺪ21 .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻞ و ﮔﺎوآﻫﻦ و ﭼﻨﮕﺎل ﺳﻪ
دﻧﺪاﻧﻪ و ﺗﺒﺮ و ﺑﺮای ﺗﯿﺰ ﮐﺮدن آﻫﻦ ﮔﺎوران ﺳﻮﻫﺎن داﺷﺘﻨﺪ22 .و در روز ﺟﻨﮓ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه در
دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎؤل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺰد ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮش ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻮد.
23و ﻗﺮاول ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺨﻤﺎس ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ.

14

و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮ ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺟﻮان ﺳﻼحدار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ

ﺑﻪ ﻗﺮاول ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮﻓﻨﺪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ «.اﻣﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد2 .و ﺷﺎؤل در ﮐﻨﺎره ﺟﺒﻌﻪ
زﯾﺮ درﺧﺖ اﻧﺎری ﮐﻪ در ﻣﻐﺮون اﺳﺖ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ3 .و اﺧﯿﺎ اﺑﻦ اﺧﯿﻄﻮب ﺑﺮادر اﯾﺨﺎﺑﻮد ﺑﻦﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦ ﻋﯿﻠﯽ ،ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﺎ اﯾﻔﻮد
ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻗﻮم از رﻓﺘﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ4 .و در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
از آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﻗﺮاول ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﮕﺬرد ،ﯾﮏ ﺻﺨﺮه ﺗﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و ﯾﮏ ﺻﺨﺮه ﺗﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻃﺮف
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ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺳﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﻮﺻﯿﺺ و اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﺳﻨﻪ ﺑﻮد5 .و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺨﻤﺎس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﻌﻪ.
6و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﻮان ﺳﻼﺣﺪار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﻧﺰد ﻗﺮاول اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺑﮕﺬرﯾﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را از رﻫﺎﻧﯿﺪن ﺑﺎ ﮐﺜﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ7 «.و
ﺳﻼﺣﺪارش ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭼﻪ در دﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ .ﭘﯿﺶ ﺑﺮو؛ اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ رأی ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻢ8 «.و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺬر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﺳﺎزﯾﻢ9 ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﺴﺘﺎد و

ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ10 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮآﯾﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
11ﭘﺲ ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻗﺮاول ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻨﮏ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن از ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ12 «.و ﻗﺮاوﻻن،
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺳﻼﺣﺪارش را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮآﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ «.و
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﺣﺪار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »در ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
13و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺳﻼﺣﺪارش در ﻋﻘﺐ وی ،و اﯾﺸﺎن
ﭘﯿﺶ روی ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﻼﺣﺪارش در ﻋﻘﺐ او ﻣﯽﮐﺸﺖ14 .و اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر اول ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و
ﺳﻼﺣﺪارش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد در ﻗﺮﯾﺐ ﻧﺼﻒ ﺷﯿﺎر ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو زﻣﯿﻦ15 .و در اردو
و ﺻﺤﺮا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺗﺰﻟﺰل در اﻓﺘﺎد و ﻗﺮاوﻻن و ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻟﺮزان ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺰﻟﺰل ﻋﻈﯿﻤﯽ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
16و دﯾﺪهﺑﺎﻧﺎن ﺷﺎؤل در ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ آن اﻧﺒﻮه ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻃﺮف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ17 .و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
از ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟« ﭘﺲ ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺳﻼﺣﺪارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ18 .و
ﺷﺎؤل ﺑﻪ اﺧﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور «.زﯾﺮا ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا در آن وﻗﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻮد19 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺷﺎؤل ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻏﺘﺸﺎش در اردوی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن زﯾﺎده و
زﯾﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎﻫﺪار«.
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20و ﺷﺎؤل و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﻪ ﺿﺪ رﻓﯿﻘﺶ ﺑﻮد و ﻗﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد21 .و ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن از اﻃﺮاف ﺑﻪ اردو آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺰد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎؤل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ22 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را در ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ در
آن روز اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت داد و ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﺑﯿﺖآون رﺳﯿﺪ.
24و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن روز در ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﻗﻮم را ﻗﺴﻢ داده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺗﺎ
ﻣﻦ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﻃﻌﺎم ﺑﺨﻮرد «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
ﻃﻌﺎم ﻧﭽﺸﯿﺪﻧﺪ25 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد26 .و ﭼﻮن
ﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻋﺴﻞ ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ اﻣﺎ اﺣﺪی دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﻧﺒﺮد زﯾﺮا ﻗﻮم
از ﻗﺴﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ27 .ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻗﻮم ﻗﺴﻢ ﻣﯽداد ،ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﭘﺲ ﻧﻮک
ﻋﺼﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ دراز ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﺷﺎن ﻋﺴﻞ ﻓﺮو ﺑﺮد ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮده ،ﭼﺸﻤﺎن او روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
28و ﺷﺨﺼﯽ از ﻗﻮم ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرت ﻗﻮم را ﻗﺴﻢ ﺳﺨﺖ داده ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﻌﻮن
ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻃﻌﺎم ﺧﻮرد «.و ﻗﻮم ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ29 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم زﻣﯿﻦ را
ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻵن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﻗﺪر روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ از اﯾﻦ ﻋﺴﻞ
ﭼﺸﯿﺪهام30 .و ﭼﻪ ﻗﺪر زﯾﺎده اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻗﻮم از ﻏﺎرت دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯽﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻗﺘﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪ؟«
31و در آن روز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﻣﺨﻤﺎس ﺗﺎ اﯾﻠﻮن ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻗﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﺗﺎب
ﺷﺪﻧﺪ32 .و ﻗﻮم ﺑﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ،از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺘﻨﺪ و
ﻗﻮم آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﻮردﻧﺪ33 .و ﺷﺎؤل را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه ،ﺑﺎ
ﺧﻮن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ «.ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪهاﯾﺪ .اﻣﺮوز ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﯿﺪ34 «.و ﺷﺎؤل
ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﺎو ﺧﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورد و در اﯾﻨﺠﺎ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎه ﻧﻮرزﯾﺪه ،ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺨﻮرﯾﺪ «.و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در آن ﺷﺐ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮔﺎوش را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ،در آﻧﺠﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮدﻧﺪ35 .و ﺷﺎؤل ﻣﺬﺑﺤﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺬﺑﺢ اول ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد.
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36و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :اﻣﺸﺐ در ﻋﻘﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮوﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﻏﺎرت
ﮐﺮده ،از اﯾﺸﺎن اﺣﺪی را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارﯾﻢ «.اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﮑﻦ «.و ﮐﺎﻫﻦ
ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ37 «.و ﺷﺎؤل از ﺧﺪا ﺳﺆال ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻋﻘﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ﺑﺮوﯾﻢ و آﯾﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯽ داد ،اﻣﺎ در آن روز او را ﺟﻮاب ﻧﺪاد38 .آﻧﮕﺎه ﺷﺎؤل
ﮔﻔﺖ» :ای ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﺳﺎی ﻗﻮم ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﮔﻨﺎه در ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ39 .زﯾﺮا ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ رﻫﺎﻧﻨﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﭘﺴﺮم ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣـﺮد «.ﻟﯿﮑﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم اﺣﺪی ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻧﺪاد.
40ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺑﺎﺷﯿﻢ «.و ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﮑﻦ41 «.و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺮﻋﻪای راﺳﺖ ﺑﺪه «.ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺷﺎؤل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﻮم رﻫﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ42 .و
ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﭘﺴﺮم ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻗﺮﻋﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ «.و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
43و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ده ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدهای؟« و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻧﻮک ﻋﺼﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارم اﻧﺪﮐﯽ ﻋﺴﻞ ﭼﺸﯿﺪم .و اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮم؟« 44و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ ﺑﮑﻨﺪ ای ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن! زﯾﺮا اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد45 «.اﻣﺎ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»آﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻋﻈﯿﻢ را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮد؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ از ﺳﺮش ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﻗﻮم ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
را ﺧﻼص ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮد46 .و ﺷﺎؤل از ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎز آﻣﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد
رﻓﺘﻨﺪ.
47و ﺷﺎؤل ﻋﻨﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎ ﻣﻮآب و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ادوم و ﻣﻠﻮک ﺻﻮﺑﻪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﺪ48 .و ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از
دﺳﺖ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪ.
49و ﭘﺴﺮان ﺷﺎؤل ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﯾﺸﻮی و ﻣﻠﮑﯿﺸﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .و اﺳﻤﻬﺎی دﺧﺘﺮاﻧﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﺳﻢ
ﻧﺨﺴﺖزادهاش ﻣﯿﺮب و اﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﮑﺎل50 .و اﺳﻢ زن ﺷﺎؤل اﺧﯿﻨﻮﻋﺎم ،دﺧﺘﺮ اﺧﯿﻤﻌﺎص ،ﺑﻮد و
اﺳﻢ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮش اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ ،ﻋﻤﻮی ﺷﺎؤل ﺑﻮد51 .و ﻗﯿﺲ ﭘﺪر ﺷﺎؤل ﺑﻮد و ﻧﯿﺮ ﭘﺪر اﺑﻨﯿﺮ و ﭘﺴﺮ
اﺑﯿﺌﯿﻞ ﺑﻮد.
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52و در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﺷﺎؤل ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮت و ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﻣﯽدﯾﺪ ،او را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﯽآورد.

15

و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﺗﺮا ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﻮم

او اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮی .ﭘﺲ اﻵن آواز ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮ2 .ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ
ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺎ او در راه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد3 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮو و ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز ،و
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﻣﻔﺮﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮد و زن و ﻃﻔﻞ و ﺷﯿﺮﺧﻮاره و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ و اﻻغ را ﺑﮑﺶ«.
4ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﻗﻮم را ﻃﻠﺒﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﭘﯿﺎده و ده ﻫﺰار ﻣﺮد از ﯾﻬﻮدا در ﻃﻼﯾﻢ
ﺳﺎن دﯾﺪ5 .و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ آﻣﺪه ،در وادی ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ6 .و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﻗﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ دور ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻼک ﺳﺎزم و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ «.ﭘﺲ ﻗﯿﻨﯿﺎن از ﻣﯿﺎن ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ دور
ﺷﺪﻧﺪ7 .و ﺷﺎؤل ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ را از ﺣﻮﯾﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،ﺷﮑﺴﺖ داد8 .و اﺟﺎج ﭘﺎدﺷﺎه
ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را زﻧﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ9 .و اﻣﺎ ﺷﺎؤل و ﻗﻮم
اﺟﺎج را و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان و ﭘﺮوارﯾﻬﺎ و ﺑﺮهﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب را درﯾﻎ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ
آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎزﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺧﻮار و ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
10و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»11 :ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم ﮐﻪ ﺷﺎؤل را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻢ
زﯾﺮا از ﭘﯿﺮوی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ «.و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد12 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎؤل را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﺧﺒﺮ
داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻞ آﻣﺪ و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد و دور زده،
ﮔﺬﺷﺖ و در ﺟﻠْﺠﺎل ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ13 «.و ﭼﻮن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺷﺎؤل رﺳﯿﺪ ،ﺷﺎؤل ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد! ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ آوردم14 «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ اﯾﻦ ﺻﺪای
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﮔﻮش ﻣﻦ و ﺑﺎﻧﮓ ﮔﺎوان ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﭼﯿﺴﺖ؟« 15ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ را از ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ
آوردهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻗﻮم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان را درﯾﻎ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و
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ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ16 «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ«.
17و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدی ،آﯾﺎ رﺋﯿﺲ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺸﺪی و آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﺴﺢ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮی؟ 18و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ راﻫﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎز و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ19 .ﭘﺲ
ﭼﺮا ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺸﻨﯿﺪی ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺠﻮم آورده ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪ اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدی؟« 20ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،رﻓﺘﻢ و اﺟﺎج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ را آوردم و ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ را ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻢ21 .اﻣﺎ ﻗﻮم از
ﻏﻨﯿﻤﺖ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ در
ﺟﻠﺠﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ22 «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺧﻮﺷﻨﻮد
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ؟ اﯾﻨﮏ اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ و ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭘﯿﻪ ﻗﻮﭼﻬﺎ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ
اﺳﺖ23 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺮد ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺎه ﺟﺎدوﮔﺮی اﺳﺖ و ﮔﺮدنﮐﺸﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﻢ اﺳﺖ.
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﺮدی ،او ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را از ﺳﻠﻄﻨﺖ رد ﻧﻤﻮد«.
24و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم زﯾﺮا از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﺗﻮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدم
ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﻗﻮم ﺗﺮﺳﯿﺪه ،ﻗﻮل اﯾﺸﺎن را ﺷﻨﯿﺪم25 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﺮﮔﺮدی ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻢ26 «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻼم
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهای ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
27و ﭼﻮن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ رواﻧﻪ ﺷﻮد ،او داﻣـﻦ ﺟﺎﻣﻪ او را ﺑﮕﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎره ﺷﺪ28 .و
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ وی را ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺗﻮ ﭘﺎره ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﮐﻪ
از ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،داده اﺳﺖ29 .و ﻧﯿﺰ ﺟﻼل اﺳﺮاﺋﯿﻞ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﻫﺪ
زﯾﺮا او اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اراده ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ30 «.ﮔﻔﺖ» :ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام ،ﺣﺎل ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻮﻣﻢ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺘﺮم داری و ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدی ﺗﺎ ﯾﻬﻮه ﺧﺪاﯾﺖ را
ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻢ31 «.ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ در ﻋﻘﺐ ﺷﺎؤل ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺷﺎؤل ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮد.
32و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﺟﺎج ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ «.و اﺟﺎج ﺑﻪ ﺧﺮﻣﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪ
و اﺟﺎج ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﻮت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ33 «.و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻮ
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زﻧﺎن را ﺑﯽاوﻻد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎدر ﺗﻮ از ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ،ﺑﯽاوﻻد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ اﺟﺎج را
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻠﺠﺎل ﭘﺎرهﭘﺎره ﮐﺮد.
34و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ راﻣﻪ رﻓﺖ و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﺷﺎؤل ﺑﺮآﻣﺪ35 .و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮای
دﯾﺪن ﺷﺎؤل ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﺎؤل ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎؤل را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

16

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺷﺎؤل ﻣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮی ﭼﻮﻧﮑﻪ

ﻣﻦ او را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ رد ﻧﻤﻮدم .ﭘﺲ ﺣﻘﻪ ﺧﻮد را از روﻏﻦ ﭘﺮ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﻧﺰد ﯾﺴﺎی ﺑﯿﺖﻟﺤﻤﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهام2 «.ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮوم؟ اﮔﺮ ﺷﺎؤل ﺑﺸﻨﻮد ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
ﺑﺒﺮ و ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪهام3 .و ﯾﺴﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﺎ ،و
ﻣﻦ ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯽ ،و ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﺎ4 «.و
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺠﺎ آورده ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ آﻣﺪ ،و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﻟﺮزان ﺷﺪه،
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل او آﻣﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽآﯾﯽ؟« 5ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪهام .ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ «.و او ﯾﺴﺎ و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد.
6و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ اﻟﯿĤب ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
وی اﺳﺖ7 «.اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش و ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺎﻣﺘﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻤﺎ زﯾﺮا او را رد
ﮐﺮدهام ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دل
ﻣﯽﻧﮕﺮد8 «.و ﯾﺴﺎ اﺑﯿﻨﺎداب را ﺧﻮاﻧﺪه ،او را از ﺣﻀﻮر ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪه اﺳﺖ9 «.و ﯾﺴﺎ ﺷﻤﺎه را ﮔﺬراﻧﯿﺪ و او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪه اﺳﺖ10 «.و
ﯾﺴﺎ ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را از ﺣﻀﻮر ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﺴﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ را
ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﺪه اﺳﺖ«.
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11و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﺴﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ «.ﮔﻔﺖ» :ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و
اﯾﻨﮏ او ﮔﻠﻪ را ﻣﯽﭼﺮاﻧﺪ «.و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﺴﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻔﺮﺳﺖ و او را ﺑﯿﺎور ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ او ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﯿﺎﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺴﺖ12 «.ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را آورد ،و او ﺳﺮخرو و ﻧﯿﮑﻮﭼﺸﻢ و ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،او را ﻣﺴﺢ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ13 «.ﭘﺲ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺣﻘﻪ روﻏﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
او را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺶ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮد .و از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ داود ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ .و
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ راﻣﻪ رﻓﺖ.
14و روح ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺎؤل دور ﺷﺪ ،و روح ﺑﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
15و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎؤل وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ روح ﺑﺪ ازﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺳﺎزد16 .ﭘﺲ آﻗﺎی
ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺑﻂ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ ،و ﭼﻮن روح ﺑﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻨﻮازد ،و ﺗﻮ را ﻧﯿﮑﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
17و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻧﺰد
ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ18 «.و ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎی ﺑﯿﺖﻟﺤﻤﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻣﺎﻫﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻣﺮد ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده و ﻓﺼﯿﺢ زﺑﺎن و ﺷﺨﺺ ﻧﯿﮑﻮ ﺻﻮرت اﺳﺖ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
19ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد ﯾﺴﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮت داود را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﺳﺖ ،ﻧﺰد
ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ20 «.آﻧﮕﺎه ﯾﺴﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻻغ از ﻧﺎن و ﯾﮏ ﻣﺸﮓ ﺷﺮاب و ﯾﮏ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد داود ﻧﺰد ﺷﺎؤل ﻓﺮﺳﺘﺎد21 .و داود ﻧﺰد ﺷﺎؤل آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﯾﺴﺘﺎد و او وی را ﺑﺴﯿﺎر
دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺳﻼﺣﺪار او ﺷﺪ22 .و ﺷﺎؤل ﻧﺰد ﯾﺴﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :داود ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ23 «.و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روح ﺑﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﺎؤل ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ داود
ﺑﺮﺑﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ ،و ﺷﺎؤل را راﺣﺖ و ﺻﺤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ و روح ﺑﺪ از او
ﻣﯽرﻓﺖ.

17

و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،در ﺳﻮﮐﻮه ﮐﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ

اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﺳﻮﮐﻮه و ﻋﺰﯾﻘﻪ در اﻓﺴﺪﻣﯿﻢ اردو زدﻧﺪ2 .و ﺷﺎؤل و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،در دره اﯾﻼه اردو زده ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ3 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﮐﻮه از
ﯾﮏ ﻃﺮف اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﺑﺮ ﮐﻮه ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و دره در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد.
4و از اردوی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻣﺮد ﻣﺒﺎرزی ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﻠْﯿﺎت ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺟﺖ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و
ﻗﺪش ﺷﺶ ذراع و ﯾﮏ وﺟﺐ ﺑﻮد5 .و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ،ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ زره ﻓﻠﺴﯽ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد،
و وزن زرهاش ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد6 .و ﺑﺮ ﺳﺎﻗﻬﺎﯾﺶ ﺳﺎقﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ و در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﻔﻬﺎﯾﺶ
ﻣﺰراق ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﻮد7 .و ﭼﻮب ﻧﯿﺰهاش ﻣﺜﻞ ﻧﻮرد ﺟﻮﻻﻫﮕﺎن و ﺳﺮﻧﯿﺰهاش ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل آﻫﻦ ﺑﻮد ،و
ﺳﭙﺮدارش ﭘﯿﺶ او ﻣﯽرﻓﺖ8 .و او اﯾﺴﺘﺎده ،اﻓﻮاج اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺻﺪا زد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ،ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎؤل؟ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ درآﯾﺪ9 .اﮔﺮ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه ،او را ﺑﮑﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﺷﺪه ،ﻣﺎ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد10 «.و
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻓﻮﺟﻬﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻧﻨﮓ ﻣﯽآورم .ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 «.و ﭼﻮن ﺷﺎؤل و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﺮاﺳﺎن ﺷﺪه،
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
12و داود ﭘﺴﺮ آن ﻣﺮد اﻓﺮاﺗﯽ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺴﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ ،و او را ﻫﺸﺖ ﭘﺴﺮ
ﺑﻮد ،و آن ﻣﺮد در اﯾﺎم ﺷﺎؤل در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻮد13 .و ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﯾﺴﺎ رواﻧﻪ
ﺷﺪه ،در ﻋﻘﺐ ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻨﺪ .و اﺳﻢ ﺳﻪ ﭘﺴﺮش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖزادهاش
اﻟﯿĤب و دوﻣﺶ اﺑﯿﻨﺎداب و ﺳﻮم ﺷﻤﺎه ﺑﻮد14 .و داود ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد و آن ﺳﻪ ﺑﺰرگ در ﻋﻘﺐ ﺷﺎؤل
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ15 .و داود از ﻧﺰد ﺷﺎؤل آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺪر ﺧﻮد را در ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ
ﺑﭽﺮاﻧﺪ16 .و آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻣﯽآﻣﺪ و ﭼﻬﻞ روز ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
17و ﯾﺴﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد داود ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮادراﻧﺖ ﯾﮏ اﯾﻔﻪ از اﯾﻦ ﻏﻠﻪ ﺑﺮﺷﺘﻪ و
اﯾﻦ ده ﻗﺮص ﻧﺎن را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ اردو ﻧﺰد ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﺸﺘﺎب18 .و اﯾﻦ ده ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﯿﺮ را ﺑﺮای ﺳﺮدار
ﻫﺰاره اﯾﺸﺎن ﺑﺒﺮ و از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮادراﻧﺖ ﺑﭙﺮس و از اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽای ﺑﮕﯿﺮ«.
19و ﺷﺎؤل و آﻧﻬﺎ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دره اﯾﻼه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ20 .ﭘﺲ داود ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﮔﻠﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﻮﭘﺎن واﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﯾﺴﺎ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺮ اردو رﺳﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای
ﺟﻨﮓ ﻧﻌﺮه ﻣﯽزدﻧﺪ21 .و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺸﮑﺮ ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ22 .و داود
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اﺳﺒﺎﺑﯽ را ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن اﺳﺒﺎب ﺳﭙﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﺸﮑﺮ دوﯾﺪه ،آﻣﺪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ23 .و ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻨﮏ آن ﻣﺮد ﻣﺒﺎرز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺟﺘﯽ ﮐﻪ
اﺳﻤﺶ ﺟﻠْﯿﺎت ﺑﻮد ،از ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺶ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و داود ﺷﻨﯿﺪ.
24و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن آن ﻣﺮد را دﯾﺪﻧﺪ ،از ﺣﻀﻮرش ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
25و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،دﯾﺪﯾﺪ؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﻨﮓ آوردن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه او را از ﻣﺎل ﻓﺮاوان دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺳﺎزد ،و دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
او دﻫﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ26 «.و داود ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد او اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﺑﮑﺸﺪ و اﯾﻦ ﻧﻨﮓ را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮدارد
ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﺪای ﺣﯽ را ﺑﻪ ﻧﻨﮓ
آورد؟« 27و ﻗﻮم او را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ او را ﺑﮑﺸﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
28و ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ اﻟﯿĤب ﺷﻨﯿﺪ و ﺧﺸﻢ اﻟﯿĤب ﺑﺮ داود
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی و آن ﮔﻠﻪ ﻗﻠﯿﻞ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺰد ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟ ﻣﻦ ﺗﮑﺒﺮ
و ﺷﺮارت دل ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻢ زﯾﺮا ﺑﺮای دﯾﺪن ﺟﻨﮓ آﻣﺪهای29 «.داود ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﭼﻪ ﮐﺮدم؟ آﯾﺎ
ﺳﺒﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟« 30ﭘﺲ از وی ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮی رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮔﻔﺖ و ﻣﺮدﻣﺎن او را
ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺟﻮاب دادﻧﺪ.
31و ﭼﻮن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ داود ﮔﻔﺖ ،ﻣﺴﻤﻮع ﺷﺪ ،ﺷﺎؤل را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و او وی را ﻃﻠﺒﯿﺪ.
32و داود ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :دل ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﺑﻨﺪهات ﻣﯽرود و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﮐﻨﺪ33 «.ﺷﺎؤل ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺮوی ﺗﺎ ﺑﺎ وی ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯽ و او از ﺟﻮاﻧﯽاش ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ34 «.داود ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪهات
ﮔﻠﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ و ﺧﺮﺳﯽ آﻣﺪه ،ﺑﺮهای از ﮔﻠﻪ رﺑﻮدﻧﺪ35 .و ﻣﻦ آن را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻧﻤﻮده ،ﮐﺸﺘﻢ و از دﻫﺎﻧﺶ رﻫﺎﻧﯿﺪم و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،رﯾﺶ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را زدم و
ﮐﺸﺘﻢ36 .ﺑﻨﺪهات ﻫﻢ ﺷﯿﺮ و ﻫﻢ ﺧﺮس را ﮐﺸﺖ؛ و اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﺪای ﺣﯽ را ﺑﻪ ﻧﻨﮓ آورده اﺳﺖ37 «.و داود ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا از
ﭼﻨﮓ ﺷﯿﺮ و از ﭼﻨﮓ ﺧﺮس رﻫﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺮا از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ «.و ﺷﺎؤل ﺑﻪ داود
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎد«.
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38و ﺷﺎؤل ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ داود ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺠﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎد و زرهای ﺑﻪ او
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ39 .و داود ﺷﻤﺸﯿﺮش را ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺑﺴﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮود زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻧﯿﺎزﻣﻮده ﺑﻮد .و داود ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ رﻓﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻮدهام «.ﭘﺲ داود آﻧﻬﺎ را
از ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آورد40 .و ﭼﻮبدﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﻨﺞ ﺳﻨﮓ ﻣﺎﻟﯿﺪه ،از ﻧﻬﺮ ﺳﻮا ﮐﺮد،
و آﻧﻬﺎ را در ﮐﯿﺴﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﻧﺒﺎن ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﻼﺧﻨﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
41و آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻫﻤﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ داود ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺳﭙﺮش را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ
ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻣﯽآﻣﺪ42 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،داود را دﯾﺪ و او را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮد زﯾﺮا ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮﺷﺮو
و ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد43 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻦ ﺳﮓ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮبدﺳﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ
ﻣﯽآﯾﯽ؟« و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ داود را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد44 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ
ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و درﻧﺪﮔﺎن ﺻﺤﺮا ﺑﺪﻫﻢ«.
45داود ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و ﻣﺰراق ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﯽ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ

ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﺧﺪای ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻧﻨﮓ آوردهای ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ46 .و ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮ را زده ،ﺳﺮ ﺗﻮ را از ﺗﻨﺖ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و
ﻻﺷﻪﻫﺎی ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و درﻧﺪﮔﺎن زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺖ47 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ
و ﻧﯿﺰه ﺧﻼﺻﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﮓ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
48و ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ داود ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،داود ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻟﺸﮑﺮ دوﯾﺪ49 .و داود دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪاش ﺑﺮد و ﺳﻨﮕﯽ از آن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻓﻼﺧﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ زد ،و ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﻓﺮو رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد.
50ﭘﺲ داود ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻼﺧﻦ و ﺳﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را زد و ﮐﺸﺖ و در
دﺳﺖ داود ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻧﺒﻮد51 .و داود دوﯾﺪه ،ﺑﺮ آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺷﻤﺸﯿﺮ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از
ﻏﻼﻓﺶ ﮐﺸﯿﺪ و او را ﮐﺸﺘﻪ ،ﺳﺮش را ﺑﺎ آن از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﮐﺮد .و ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﻣﺒﺎرز ﺧﻮد را
ﮐﺸﺘﻪ دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ52 .و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻧﻌﺮه زده ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺗﺎ ﺟﺖ و
ﺗﺎ دروازهﻫﺎی ﻋﻘﺮون ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ راه ﺷﻌﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺖ و ﻋﻘﺮون
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اﻓﺘﺎدﻧﺪ53 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و اردوی اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
54و داود ﺳﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورد اﻣﺎ اﺳﻠﺤﻪ او را در ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ.
55و ﭼﻮن ﺷﺎؤل داود را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮش اﺑﻨﯿﺮ
ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻨﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺟﻮان ﭘﺴﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟« اﺑﻨﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ«.
56ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﭙﺮس ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﭘﺴﺮ ﮐﯿﺴﺖ57 «.و ﭼﻮن داود از ﮐﺸﺘﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ،
اﺑﻨﯿﺮ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎؤل آورد ،و ﺳﺮ آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد58 .و ﺷﺎؤل وی را ﮔﻔﺖ:
»ای ﺟﻮان ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟« داود ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺪهات ،ﯾﺴﺎی ﺑﯿﺖﻟﺤﻤﯽ ﻫﺴﺘﻢ«.
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و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﺎؤل ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،دل ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮ دل داود

ﭼﺴﺒﯿﺪ ،و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن او را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ2 .و در آن روز ﺷﺎؤل وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮﮔﺮدد3 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎ داود ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ او را ﻣﺜﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد4 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن رداﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺮش ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ داود داد و رﺧﺖ
ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮐﻤﺎن و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ5 .و داود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎؤل او را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛ و ﺷﺎؤل او را ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﮔﻤﺎﺷﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺎد.
6و واﻗﻊ ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود از ﮐﺸﺘﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
زﻧﺎن از ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ دﻓﻬﺎ و ﺷﺎدی و ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺮود و رﻗﺺﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺷﺎؤل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ7 .و زﻧﺎن ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﺎؤل
ﻫﺰاران ﺧﻮد را و داود ده ﻫﺰاران ﺧﻮد را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ8 «.و ﺷﺎؤل ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
در ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ داود ده ﻫﺰاران دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺰاران دادﻧﺪ .ﭘﺲ ﻏﯿﺮ از
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؟« 9و از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺎؤل ﺑﺮ داود ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
10و در ﻓﺮدای آن روز ،روح ﺑﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﺎؤل آﻣﺪه ،در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرﯾﺪه اﺣﻮال
ﮔﺮدﯾﺪ .و داود ﻣﺜﻞ ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ و ﻣﺰراﻗﯽ در دﺳﺖ ﺷﺎؤل ﺑﻮد11 .و ﺷﺎؤل
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ﻣﺰراق را اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :داود را ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﻮاﻫﻢ زد« .اﻣﺎ داود دو ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺣﻀﻮرش ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
12و ﺷﺎؤل از داود ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ او ﺑﻮد و از ﺷﺎؤل دور ﺷﺪه13 .ﭘﺲ ﺷﺎؤل وی را
از ﻧﺰد ﺧﻮد دور ﮐﺮد و او را ﺳﺮدار ﻫﺰاره ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻣﯽﮐﺮد.
14و داود در ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺑﻮد15 .و ﭼﻮن ﺷﺎؤل دﯾﺪ
ﮐﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺑﻮد16 .اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا داود
را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﻣﯽﮐﺮد.
17و ﺷﺎؤل ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﯿﺮب را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻢ .ﻓﻘﻂ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺠﺎع ﺑﺎش و در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﻮش«؛ زﯾﺮا ﺷﺎؤل ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ او دراز ﻧﺸﻮد
ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن18 «.و داود ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ و ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺎ داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮم19 «.و در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮب دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ داود
داده ﺷﻮد ،او ﺑﻪ ﻋﺪرﯾﺌﯿﻞ ﻣﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﻪ زﻧﯽ داده ﺷﺪ.
20و ﻣﯿﮑﺎل ،دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل ،داود را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ؛ و ﭼﻮن ﺷﺎؤل را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ وی
را ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ21 .و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﻪ وی ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دام ﺷﻮد و دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ او
دراز ﺷﻮد «.ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﺑﻪ داود ﺑﺎر دوم ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز داﻣﺎد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ22 «.و ﺷﺎؤل ﺧﺎدﻣﺎن
ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﺧﻔﺎ ﺑﺎ داود ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺗﻮ راﺿﯽ اﺳﺖ و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ
ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ؛ ﭘﺲ اﻵن داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮ«.
23ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ داود رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و داود ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪن آﺳﺎن اﺳﺖ؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮد ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﺣﻘﯿﺮم24 «.و ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل او را
ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ داود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ25 .و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ داود ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻬﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺰ ﺻﺪ ﻗﻠﻔﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺗﺎ از دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد «.و ﺷﺎؤل
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ داود را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
26ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ داود را از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داود ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ
داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮد ،و روزﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد27 .ﭘﺲ داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﻮد
رﻓﺖ و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﮐﺸﺘﻪ ،داود ﻗﻠﻔﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را آورد و آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻮد .و ﺷﺎؤل دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺎل را ﺑﻪ وی ﺑﻪ زﻧﯽ داد28 .و ﺷﺎؤل دﯾﺪ و
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ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ داود اﺳﺖ .و ﻣﯿﮑﺎل دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ29 .و ﺷﺎؤل از داود ﺑﺎز
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،و ﺷﺎؤل ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت دﺷﻤﻦ داود ﺑﻮد.
30و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ؛ و ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ داود از
ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل زﯾﺎده ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻤﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ.

19

و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ داود را

ﺑﮑﺸﻨﺪ2 .اﻣﺎ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮ ﺷﺎؤل ﺑﻪ داود ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ،و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن داود را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرم
ﺷﺎؤل ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺗﻮ دارد .ﭘﺲ اﻵن ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪادان ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﮕﺎﻫﺪار و در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺧﻮد را
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻦ3 .و ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺪرم در ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎد ،و
درﺑﺎره ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﺗﻮ را اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
4و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن درﺑﺎره داود ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ
ﺑﻨﺪه ﺧﻮد داود ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻤﺎل وی ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ
ﺑﻮده اﺳﺖ5 .و ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ،آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﮐﺸﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮ آن را دﯾﺪه ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﺪی؛ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮی ﮔﻨﺎه
ﮐﺮده ،داود را ﺑﯽﺳﺒﺐ ﺑﮑﺸﯽ6 «.و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺷﺎؤل ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ او ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .آﻧﮕﺎه ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن داود را ﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن او را از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﺧﺒﺮ داد و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن داود را ﻧﺰد ﺷﺎؤل آورده ،او ﻣﺜﻞ اﯾﺎم ﺳﺎﺑﻖ در ﺣﻀﻮر وی ﻣﯽﺑﻮد.
8و ﺑﺎز ﺟﻨﮓ واﻗﻊ ﺷﺪه ،داود ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﮑﺴﺖ داد و از ﺣﻀﻮر وی ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ9 .و روح ﺑﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺎؤل آﻣﺪ و او در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﺰراق ﺧﻮﯾﺶ را در دﺳﺖ داﺷﺖ و داود ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ10 .و ﺷﺎؤل
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ داود را ﺑﺎ ﻣﺰراق ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ او از ﺣﻀﻮر ﺷﺎؤل ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ و ﻣﺰراق را ﺑﻪ
دﯾﻮار زد و داود ﻓﺮار ﮐﺮده ،آن ﺷﺐ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
11و ﺷﺎؤل ﻗﺎﺻﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داود ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آن را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﺒﺢ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﯿﮑﺎل ،زن داود ،او را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﻣﺸﺐ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺧﻼص ﻧﮑﻨﯽ ،ﻓﺮدا ﮐﺸﺘﻪ
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ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ12 «.ﭘﺲ ﻣﯿﮑﺎل داود را از ﭘﻨﺠﺮه ﻓﺮو ﻫﺸﺘﻪ ،او رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
13اﻣﺎ ﻣﯿﮑﺎل ﺗﺮاﻓﯿﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻬﺎد و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﭘﺸﻢ ﺑﺰ زﯾﺮ ﺳﺮش ﻧﻬﺎده ،آن را ﺑﺎ
رﺧﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ14 .و ﭼﻮن ﺷﺎؤل ﻗﺎﺻﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ داود را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ15 .ﭘﺲ ﺷﺎؤل
ﻗﺎﺻﺪان را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ داود را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮑﺸﻢ16 «.و
ﭼﻮن ﻗﺎﺻﺪان داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺗﺮاﻓﯿﻢ در ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺎﻟﯿﻦ ﭘﺸﻢ ﺑﺰ زﯾﺮ ﺳﺮش ﺑﻮد17 .و ﺷﺎؤل ﺑﻪ
ﻣﯿﮑﺎل ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺐ دادی و دﺷﻤﻨﻢ را رﻫﺎ ﮐﺮدی ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ؟« و ﻣﯿﮑﺎل
ﺷﺎؤل را ﺟﻮاب داد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ؛ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ؟«
18و داود ﻓﺮار ﮐﺮده ،رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺰد ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ راﻣﻪ آﻣﺪه ،از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺷﺎؤل ﺑﺎ وی
ﮐﺮده ﺑﻮد ،او را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،و او و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ ،در ﻧﺎﯾﻮت ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ19 .ﭘﺲ ﺷﺎؤل را ﺧﺒﺮ
داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ داود در ﻧﺎﯾﻮت راﻣﻪ اﺳﺖ20 «.و ﺷﺎؤل ﻗﺎﺻﺪان ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ داود ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و
ﭼﻮن ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺒﯿﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ اﯾﺸﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ،
روح ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﺎﺻﺪان ﺷﺎؤل آﻣﺪه ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ21 .و ﭼﻮن ﺷﺎؤل را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﻗﺎﺻﺪان
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺷﺎؤل ﺑﺎز ﻗﺎﺻﺪان ﺳﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.
22ﭘﺲ ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﻣﻪ رﻓﺖ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﭼﺎه ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﯿﺨﻮه اﺳﺖ رﺳﯿﺪ ،ﺳﺆال
ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ و داود ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟« و ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ در ﻧﺎﯾﻮت راﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ23 «.و
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﯾﻮت راﻣﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪ و روح ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﯿﺰ آﻣﺪ و در ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﻧﺎﯾﻮت راﻣﻪ رﺳﯿﺪ24 .و او ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن
روز و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺷﺐ ﺑﺮﻫﻨﻪ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺷﺎؤل ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ؟«

20

و داود از ﻧﺎﯾﻮت راﻣﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ،آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺮدهام

و ﻋﺼﯿﺎﻧﻢ ﭼﯿﺴﺖ و در ﻧﻈﺮ ﭘﺪرت ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﻣﻦ دارد؟« 2او وی را ﮔﻔﺖ:
»ﺣﺎﺷﺎ! ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد .اﯾﻨﮏ ﭘﺪر ﻣﻦ اﻣﺮی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﺮا اﻃﻼع
ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪرم اﯾﻦ اﻣﺮ را از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺪارد؟ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ«.
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3و داود ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪرت ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪام ،و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺒﺎدا ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮد .و ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﻣﻮت ،ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ4 «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺮای
ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
5داود ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻓﺮدا اول ﻣﺎه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ.
ﭘﺲ ﻣﺮا رﺧﺼﺖ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺳﻮم ،ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ6 .اﮔﺮ ﭘﺪرت ﻣﺮا ﻣﻔﻘﻮد ﺑﯿﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ
داود از ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ او را آﻧﺠﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ7 .اﮔﺮ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮب ،آﻧﮕﺎه ﺑﻨﺪهات را ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﻮد ﺑﺪاﻧﮑﻪ او ﺑﻪ ﺑﺪی ﺟﺎزم ﺷﺪه اﺳﺖ8 .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آوردی .و اﮔﺮ ﻋﺼﯿﺎن در ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدت ﻣﺮا ﺑﮑﺶ زﯾﺮا ﺑﺮای
ﭼﻪ ﻣﺮا ﻧﺰد ﭘﺪرت ﺑﺒﺮی«.
9ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﺗﻮ! زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪرم ﺟﺰم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ را از آن اﻃﻼع ﻧﻤﯽدادم؟« 10داود ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭘﺪرت ﺗﻮ را ﺑﻪ درﺷﺘﯽ
ﺟﻮاب دﻫﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎزد؟« 11ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮوﯾﻢ «.و ﻫﺮ
دو اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺮا رﻓﺘﻨﺪ.
12و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻮن ﻓﺮدا ﯾﺎ روز ﺳﻮم ﭘﺪر ﺧﻮد را
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ وﻗﺖ آزﻣﻮدم و اﯾﻨﮏ اﮔﺮ ﺑﺮای داود ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺰد او ﻧﻔﺮﺳﺘﻢ و وی را اﻃﻼع
ﻧﺪﻫﻢ13 ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺪرم ﺿﺮر ﺗﻮ را ﺻﻮاب
ﺑﯿﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻮ را اﻃﻼع داده ،رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮوی و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﻮد14 .و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎدام ﺣﯿﺎﺗﻢ ،ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺠﺎ آوری ﺗﺎ ﻧﻤﯿﺮم15 ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺧﻮد را از ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻫﻢ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن داود را ﺟﻤﯿﻌﺎ از
روی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ16 «.ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان داود ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را از
دﺷﻤﻨﺎن داود ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ17 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺷﺖ ،داود را ﻗﺴﻢ داد
زﯾﺮا ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ.
18و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن او را ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا اول ﻣﺎه اﺳﺖ و ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮ را ﻣﻔﻘﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ19 .و در روز ﺳﻮم ﺑﻪ زودی ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در آن در روز ﺷﻐﻞ
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ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدی ﺑﯿﺎ و در ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻨﮓ آزل ﺑﻨﺸﯿﻦ20 .و ﻣﻦ ﺳﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯽاﻧﺪازم21 .و اﯾﻨﮏ ﺧﺎدم ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو و ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ .و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎدم ﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻨﮏ ﺗﯿﺮﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺗﻮ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮ .آﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎدم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﮐﻪ :اﯾﻨﮏ ﺗﯿﺮﻫﺎ از آن ﻃﺮف ﺗﻮﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮو زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ23 .و اﻣﺎ آن ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻨﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
24ﭘﺲ داود ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .و ﭼﻮن اول ﻣﺎه رﺳﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺸﺴﺖ.
25و ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ،ﻧﺰد دﯾﻮار ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و
اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺎؤل ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و ﺟﺎی داود ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد.
26و ﺷﺎؤل در آن روز ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد» :ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻃﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ!« 27و در ﻓﺮدای اول ﻣﺎه ﮐﻪ روز دوم ﺑﻮد ،ﺟﺎی داود ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﺑﻪ
ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ،ﻫﻢ دﯾﺮوز و ﻫﻢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﯿﺎﻣﺪ؟« 28ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن در ﺟﻮاب
ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :داود از ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻟﺘﻤﺎس ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﺑﺮود29 .و ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا رﺧﺼﺖ
ﺑﺪﻫﯽ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺎ را در ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮادرم ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ اﻵن در ﻧﻈﺮ
ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺸﻮم ﺗﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد راﺑﺒﯿﻨﻢ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ«.
30آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ ﺷﺎؤل ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،او را ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ زن ﮐﺮدﻧﮑﺶ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ،
آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺘﻀﺎح ﺧﻮد و اﻓﺘﻀﺎح ﻋﻮرت ﻣﺎدرت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهای؟
31زﯾﺮا ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ
اﻵن ﺑﻔﺮﺳﺖ و او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور زﯾﺮا ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد32 «.ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد ﺷﺎؤل را ﺟﻮاب
داده ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﻤﯿﺮد؟ ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟«
33آﻧﮕﺎه ﺷﺎؤل ﻣﺰراق ﺧﻮد را ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺑﺮ
ﮐﺸﺘﻦ داود ﺟﺎزم اﺳﺖ34 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ،از ﺳﻔﺮه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در روز دوم ﻣﺎه ،ﻃﻌﺎم
ﻧﺨﻮرد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮای داود ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد زﯾﺮا ﭘﺪرش او را ﺧﺠﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
35و ﺑﺎﻣﺪادان ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داود ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .و ﯾﮏ
ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد36 .و ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪو و ﺗﯿﺮﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽاﻧﺪازم ﭘﯿﺪا ﮐﻦ «.و ﭼﻮن
ﭘﺴﺮ ﻣﯽدوﯾﺪ ،ﺗﯿﺮ را ﭼﻨﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ از او رد ﺷﺪ37 .و ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﯿﺮی ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
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اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽرﻓﺖ ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن در ﻋﻘﺐ ﭘﺴﺮ آواز داده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :آﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟«
38و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن در ﻋﻘﺐ ﭘﺴﺮ آواز داد ﮐﻪ ﺑﺸﺘﺎب و ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﻦ و درﻧﮓ ﻣﻨﻤﺎ .ﭘﺲ ﺧﺎدم ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺗﯿﺮﻫﺎ
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ39 .و ﭘﺴﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ .اﻣﺎ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و داود اﯾﻦ اﻣﺮ را
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ40 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺧﻮد داده ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و آن را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮ«.
41و ﭼﻮن ﭘﺴﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،داود از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺳﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻮﺳﯿﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ داود از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ42 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ
داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن
ﻣﻦ و ﺗﻮ و در ﻣﯿﺎن ذرﯾﻪ ﻣﻦ و ذرﯾﻪ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺖ.
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و داود ﺑﻪ ﻧﻮب ﻧﺰد اﺧﯿﻤﻠﮏ ﮐﺎﻫﻦ رﻓﺖ .و اﺧﯿﻤﻠﮏ ﻟﺮزان ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل

داود آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺪی و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟« 2داود ﺑﻪ اﺧﯿﻤﻠﮏ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮدم ﮐﺴﯽ اﻃﻼع ﻧﯿﺎﺑﺪ ،و ﺧﺎدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺟﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم3 .ﭘﺲ اﻵن ﭼﻪ در دﺳﺖ
داری؟ ﭘﻨﺞ ﻗﺮص ﻧﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه«.
4ﮐﺎﻫﻦ در ﺟﻮاب داود ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ﻧﺎن ﻋﺎم در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺖ،
اﮔﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺎدﻣﺎن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ5 «.داود در ﺟﻮاب ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻪ روز زﻧﺎن از ﻣﺎ دور ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ﻇﺮوف ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﻮد،
و آن ﺑﻄﻮری ﻋﺎم اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮی در ﻇﺮف ﻣﻘﺪس ﺷﺪه اﺳﺖ6 «.ﭘﺲ ﮐﺎﻫﻦ،
ﻧﺎن ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ او داد زﯾﺮا ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﻏﯿﺮ از ﻧﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ در روز ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ ﻧﺎن ﮔﺮم ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

7و در آن روز ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل ﮐﻪ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ دوآغ ادوﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻋﺘﮑﺎف داﺷﺖ ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺷﺎؤل ﺑﻮد.
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8و داود ﺑﻪ اﺧﯿﻤﻠﮏ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ در دﺳﺘﺖ ﻧﯿﺰه ﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و
ﺳﻼح ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺎوردهام ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺑﻮد9 «.ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺟﻠﯿﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ در دره اﯾﻼه ﮐﺸﺘﯽ ،در ﭘﺸﺖ اﯾﻔﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻣﻠﻔﻮف اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ آن
را ﺑﮕﯿﺮی ﺑﮕﯿﺮ ،زﯾﺮا ﻏﯿﺮ از آن در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ «.داود ﮔﻔﺖ» :ﻣﺜﻞ آن ،دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .آن را ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪه«.
10ﭘﺲ داود آن روز ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﺣﻀﻮر ﺷﺎؤل ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﻧﺰد اﺧﯿﺶ ،ﻣﻠﮏ ﺟﺖ آﻣﺪ11 .و
ﺧﺎدﻣﺎن اﺧﯿﺶ او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ داود ،ﭘﺎدﺷﺎه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ در ﺑﺎره او رﻗﺺ ﮐﻨﺎن ﺳﺮود
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﻫﺰاران ﺧﻮد را و داود ده ﻫﺰاران ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ؟« 12و داود اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را
در دل ﺧﻮد ﺟﺎ داده ،از اﺧﯿﺶ ،ﻣﻠﮏ ﺟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ13 .و در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﺧﻮد راﺗﻐﯿﯿﺮ
داده ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﻟﻨﮕﻪﻫﺎی در ﺧﻂ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و آب دﻫﻨﺶ را ﺑﺮ
رﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﯽرﯾﺨﺖ14 .و اﺧﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ
اﺳﺖ .او را ﭼﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ آوردﯾﺪ؟ 15آﯾﺎ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را آوردﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد
ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﮐﻨﺪ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻮد؟«
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و داود از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻐﺎره ﻋﺪﻻم ﻓﺮار ﮐﺮد .و ﭼﻮن ﺑﺮادراﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻧﺰد او ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ2 .و ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻗﺮضدار و ﻫﺮ ﮐﻪ
ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎن داﺷﺖ ،ﻧﺰد او ﺟﻤﻊ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺮدار ﺷﺪ و ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ.
3و داود از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺼْﻔﻪ ﻣﻮآب رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪرم و ﻣﺎدرم
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد4 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﺑﺮد و
ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داود در آن ﻣﻼذ ﺑﻮد ،ﻧﺰد او ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ5 .و ﺟﺎد ﻧﺒﯽ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »در
اﯾﻦ ﻣﻼذ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮو «.ﭘﺲ داود رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺣﺎرث
درآﻣﺪ.
6و ﺷﺎؤل ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ داود و ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺷﺎؤل در ﺟﺒﻌﻪ ،زﯾﺮ
درﺧﺖ ﺑﻠﻮط در راﻣﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰهاش در دﺳﺘﺶ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ در اﻃﺮاف او اﯾﺴﺘﺎده
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ﺑﻮدﻧﺪ7 .و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎل ای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! آﯾﺎ
ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد و آﯾﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮدار ﻫﺰارهﻫﺎ و
ﺳﺮدار ﺻﺪهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ 8ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه ،ﮐﺴﯽ ﻣﺮا اﻃﻼع ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ و از ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺖ؟« 9و دوآغ ادوﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺎن ﺷﺎؤل اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮب ﻧﺰد اﺧﯿﻤﻠﮏ
ﺑﻦاﺧﯿﺘﻮب درآﻣﺪ10 .و او از ﺑﺮای وی از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﺷﻪای ﺑﻪ او داد و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻠْﯿﺎت
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او داد«.
11ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﺧﯿﻤﻠﮏ ﺑﻦاﺧﯿﺘﻮب ﮐﺎﻫﻦ و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش را ﮐﻪ در
ﻧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻠﺒﯿﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪﻧﺪ12 .و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ اﺧﯿﺘﻮب ﺑﺸﻨﻮ «.او
ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﯿﮏ ای آﻗﺎﯾﻢ!« 13ﺷﺎؤل ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ و ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺨﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
وی ﻧﺎن و ﺷﻤﺸﯿﺮ دادی و ﺑﺮای وی از ﺧﺪا ﺳﺆال ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ؟«
14اﺧﯿﻤﻠﮏ در ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ از ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ داود اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و او
داﻣﺎد ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ و در ﻣﺸﻮرت ﺷﺮﯾﮏ ﺗﻮ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﮑﺮم اﺳﺖ15 .آﯾﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮدن
از ﺧﺪا ﺑﺮای او ﺷﺮوع ﮐﺮدم؟ ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ .ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم
اﺳﻨﺎد ﻧﺪﻫﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد16 «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ای اﺧﯿﻤﻠﮏ
ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮد«.
17آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﺎﻃﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﮐﺎﻫﻨﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﮑﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داود اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا
اﻃﻼع ﻧﺪادﻧﺪ «.اﻣﺎ ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺠﻮم
آورﻧﺪ18 .ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ دوآغ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﻤﻠﻪ آور «.و دوآغ ادوﻣﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺑﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺣﻤﻠﻪ آورد و ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ اﯾﻔﻮد ﮐﺘﺎن ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،در آن روز ﮐﺸﺖ19 .و
ﻧﻮب را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زد و ﻣﺮدان و زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎن و
ﮔﺎوان و اﻻﻏﺎن و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺖ.
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20اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان اﺧﯿﻤﻠﮏ ﺑﻦاﺧﯿﺘﻮب ﮐﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﻧﺎم داﺷﺖ ،رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻋﻘﺐ داود
ﻓﺮار ﮐﺮد21 .و اﺑﯿﺎﺗﺎر داود را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺸﺖ22 .داود ﺑﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر
ﮔﻔﺖ» :روزی ﮐﻪ دوآغ ادوﻣﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﺷﺎؤل را اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ
ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ﺷﺪم23 .ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻤﺎن و ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ﺟﺎن ﻣﻦ دارد ،ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .و ﻟﮑﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد«.

23

و ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﺧﺮﻣﻨﻬﺎ را ﻏﺎرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ2 «.و داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺮوم و اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را
ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻢ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﻗﻌﯿﻠﻪ را ﺧﻼص ﮐﻦ3 «.و
ﻣﺮدﻣﺎن داود وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻨﺠﺎ در ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺑﺮوﯾﻢ«.
4و داود ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ
ﺑﺮو زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد5 «.و داود ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﻣﻮاﺷﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ داود
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﻌﯿﻠﻪ را ﻧﺠﺎت داد.
6و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﺑﻦ اﺧﯿﻤﻠﮏ ﻧﺰد داود ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد ،اﯾﻔﻮد را در دﺳﺖ ﺧﻮد
آورد7 .و ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ
ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ دروازهﻫﺎ و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ دارد داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺤﺒﻮس ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ8 «.و
ﺷﺎؤل ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﻓﺮود ﺷﺪه ،داود و ﻣﺮداﻧﺶ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
9و ﭼﻮن داود داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﺷﺮارت را ﺑﺮای او اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻔﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎور10 «.و داود ﮔﻔﺖ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻨﺪهات ﺷﻨﯿﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎؤل
ﻋﺰﯾﻤﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ11 .آﯾﺎ اﻫﻞ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ
او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؟ و آﯾﺎ ﺷﺎؤل ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪهات ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟ ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺴﺄﻟﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ دﻫﯽ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ12 «.داود ﮔﻔﺖ:
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»آﯾﺎ اﻫﻞ ﻗﻌﯿﻠﻪ ﻣﺮا و ﮐﺴﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎؤل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد«.
13ﭘﺲ داود و ﻣﺮداﻧﺶ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻗﻌﯿﻠﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ داود از ﻗﻌﯿﻠﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ،از
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺎد14 .و داود در ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﻣﻼذﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ و در ﮐﻮﻫﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﯾﻒ ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﻤﻮد .و ﺷﺎؤل ﻫﻤﻪ روزه او را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻨﻤﻮد.
15و داود دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن او ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .و داود در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﯾﻒ در ﺟﻨﮕﻞ
ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد16 .و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎؤل ،ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ آﻣﺪه ،دﺳﺖ او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد17 .و او را ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺘﺮس زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر ﻣﻦ ،ﺷﺎؤل ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺴﺖ ،و ﺗﻮ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و

ﻣﻦ دوﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﭘﺪرم ﺷﺎؤل ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺪ18 «.و ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و داود ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ.
19و زﯾﻔﯿﺎن ﻧﺰد ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ داود در ﻣﻼذﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ در ﮐﻮه ﺣﺨﯿﻠﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ 20ﭘﺲ ای ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﻟﺖ
ﮐﻤﺎل آرزو ﺑﺮای آﻣﺪن دارد ﺑﯿﺎ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ«.
21ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دﻟﺴﻮزی ﻧﻤﻮدﯾﺪ22 .ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را
در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﮑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ23 .ﭘﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺟﻤﯿﻊ
ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﻔﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺎل را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ .و اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ او را از ﺟﻤﯿﻊ ﻫﺰارهﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد24 «.ﭘﺲ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﯿﺶ روی ﺷﺎؤل ﺑﻪ زﯾﻒ رﻓﺘﻨﺪ.
و داود و ﻣﺮداﻧﺶ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻮن در ﻋﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ25 .و ﺷﺎؤل و
ﻣﺮدان او ﺑﻪ ﺗﻔﺤﺺ او رﻓﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن داود را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،او ﻧﺰد ﺻﺨﺮه ﻓﺮود آﻣﺪه ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻮن
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ .و ﺷﺎؤل ﭼﻮن اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،داود را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻮن ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮد26 .و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف
ﮐﻮه ﻣﯽرﻓﺖ و داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻮه .و داود ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎؤل ﺑﮕﺮﯾﺰد .و
ﺷﺎؤل و ﻣﺮداﻧﺶ داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ27 .اﻣﺎ ﻗﺎﺻﺪی ﻧﺰد ﺷﺎؤل
آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺸﺘﺎب و ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ آوردهاﻧﺪ28 «.ﭘﺲ ﺷﺎؤل از ﺗﻌﺎﻗﺐ
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ﻧﻤﻮدن داود ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن رﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻣﮑﺎن را ﺻﺨﺮه ﻣﺤﻠﻘﻮت ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ29 .و
داود از آﻧﺠﺎ ﺑﺮآﻣﺪه ،در ﻣﻼذﻫﺎی ﻋﯿﻦ ﺟﺪی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.

24

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺷﺎؤل از ﻋﻘﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ او را ﺧﺒﺮ داده،

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ داود در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﯿﻦ ﺟﺪی اﺳﺖ2 «.و ﺷﺎؤل ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه را از ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﺑﺰﻫﺎی ﮐﻮﻫﯽ رﻓﺖ3 .و ﺑﻪ ﺳﺮ راه ﺑﻪ
آﻏﻠﻬﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻐﺎرهای ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪ .و ﺷﺎؤل داﺧﻞ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .و داود و ﮐﺴﺎن او در ﺟﺎﻧﺒﻬﺎی ﻣﻐﺎره ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ4 .و ﮐﺴﺎن داود وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ
روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ
ﭼﻪ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ «.و داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،داﻣﻦ ردای ﺷﺎؤل را آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮﯾﺪ5 .و
ﺑﻌﺪ از آن دل داود ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ داﻣﻦ ﺷﺎؤل را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد6 .و ﺑﻪ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﻨﻢ ،و دﺳﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ او دراز ﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ7 «.ﭘﺲ داود ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮﺑﯿﺦ
ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎؤل ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،و ﺷﺎؤل از ﻣﻐﺎره ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
8و ﺑﻌﺪ از آن ،داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻣﻐﺎره ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و در ﻋﻘﺐ ﺷﺎؤل ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ» :ای
آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه «.و ﭼﻮن ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،داود رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد9 .و
داود ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم را ﻣﯽﺷﻨﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﮏ داود ﻗﺼﺪ اذﯾﺖ ﺗﻮ دارد.
10اﯾﻨﮏ اﻣﺮوز ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را در ﻣﻐﺎره اﻣﺮوز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﮑﺸﻢ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻢ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻗﺎی
ﺧﻮﯾﺶ دراز ﻧﮑﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ11 .و ای ﭘﺪرم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ و داﻣﻦ ردای ﺧﻮد را در
دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺒﯿﻦ ،زﯾﺮا از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﯾﺪم و ﺗﻮ را ﻧﮑﺸﺘﻢ ،ﺑﺪان و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺪی و ﺧﯿﺎﻧﺖ در
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدهام .اﻣﺎ ﺗﻮ ﺟﺎن ﻣﺮا ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ آن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزی.
12ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺑﮑﺸﺪ .اﻣﺎ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ13 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮارت از ﺷﺮﯾﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ
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ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ14 .و در ﻋﻘﺐ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،در ﻋﻘﺐ ﺳﮓ ﻣﺮدهای ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﻘﺐ ﯾﮏ ﮐﯿﮏ! 15ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ داور ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و
ﺗﻮ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮده ،دﻋﻮی ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﻓﯿﺼﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮا از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ«.
16و ﭼﻮن داود از ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ آواز ﺗﻮﺳﺖ ای
ﭘﺴﺮ ﻣﻦ داود؟« و ﺷﺎؤل آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺴﺖ17 .و ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ
ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﺰای ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﺎﻧﯿﺪی و ﻣﻦ ﺟﺰای ﺑﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺎﻧﯿﺪم18 .و ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻇﺎﻫﺮ
ﮐﺮدی ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدی ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ،و ﻣﺮا ﻧﮑﺸﺘﯽ.
19و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ،آﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﺟﺰا دﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدی20 .و ﺣﺎل اﯾﻨﮏ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در دﺳﺖ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ21 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ذرﯾﻪ ﻣﺮا ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺴﺎزی ،و اﺳﻢ ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم ﻣﺤﻮ ﻧﮑﻨﯽ22 «.و داود ﺑﺮای ﺷﺎؤل
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ،و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ و داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻦ ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺪﻧﺪ.

25

و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،از ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی

ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و او را در ﺧﺎﻧﻪاش در راﻣﻪ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎران ﻓﺮود ﺷﺪ.
2و در ﻣﻌﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻼﮐﺶ در ﮐﺮﻣﻞ ﺑﻮد و آن ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﺳﻪ ﻫﺰار
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻫﺰار ﺑﺰ داﺷﺖ ،و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را در ﮐﺮﻣﻞ ﭘﺸﻢ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ3 .و اﺳﻢ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﺎل
ﺑﻮد و اﺳﻢ زﻧﺶ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ .و آن زن ﻧﯿﮏ ﻓﻬﻢ و ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ آن ﻣﺮد ﺳﺨﺖدل و ﺑﺪرﻓﺘﺎر و
از ﺧﺎﻧﺪان ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺑﻮد4 .و داود در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎل ﮔﻠﻪ ﺧﻮد را ﭘﺸﻢ ﻣﯽﺑﺮد.
5ﭘﺲ داود ده ﺧﺎدم ﻓﺮﺳﺘﺎد و داود ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﺑﺮآﯾﯿﺪ و ﻧﺰد ﻧﺎﺑﺎل
رﻓﺘﻪ ،از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ6 .و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ :زﻧﺪه ﺑﺎش و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان
ﺗﻮ و ﺑﺮ ﻫﺮﭼﻪ داری ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ7 .و اﻵن ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﭘﺸﻢﺑﺮﻧﺪﮔﺎن داری و ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ در
اﯾﻦ اوﻗﺎت ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اذﯾﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ .ﻫﻤﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی از اﯾﺸﺎن ﮔﻢ
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ﻧﺸﺪ8 .از ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮس و ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ
در روز ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی آﻣﺪهاﯾﻢ .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ دﺳﺘﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﭘﺴﺮت داود ﺑﺪﻫﯽ«.
9ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن داود آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را از زﺑﺎن داود ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎل ﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
10و ﻧﺎﺑﺎل ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن داود ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :داود ﮐﯿﺴﺖ و ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ اﻣﺮوز ﺑﺴﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از آﻗﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ11 .آﯾﺎ ﻧﺎن و آب ﺧﻮد را و ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﻢﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺧﻮد ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدهام ،ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﻫﻢ؟« 12ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن داود
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻣﺪه ،داود را از ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ13 .و داود ﺑﻪ ﻣﺮدان
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪد «.و ﻫﺮﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و داود ﻧﯿﺰ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﺖ و ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﻋﻘﺐ داود رﻓﺘﻨﺪ ،و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﺰد اﺳﺒﺎب ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
14و ﺧﺎدﻣﯽ از ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ،زن ﻧﺎﺑﺎل ،ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ داود ،ﻗﺎﺻﺪان از
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻗﺎی ﻣﺮا ﺗﺤﯿﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و او اﯾﺸﺎن را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد15 .و آن ﻣﺮدﻣﺎن اﺣﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺷﺘﯿﻢ ،اذﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪ
و ﭼﯿﺰی از ﻣﺎ ﮔﻢ ﻧﺸﺪ16 .و ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را ﻣﯽﭼﺮاﻧﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﻢ در ﺷﺐ و ﻫﻢ
در روز ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ17 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺪان و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺪی ﺑﺮای
آﻗﺎی ﻣﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﺴﺮ ﺑﻠﯿﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ«.
18آﻧﮕﺎه اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،دوﯾﺴﺖ ﮔﺮده ﻧﺎن و دو ﻣﺸﮓ ﺷﺮاب و ﭘﻨﺞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﺪه ،و ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮﺷﺘﻪ و ﺻﺪ ﻗﺮص ﮐﺸﻤﺶ و دوﯾﺴﺖ ﻗﺮص اﻧﺠﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
اﻻﻏﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ19 .و ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺮوﯾﺪ و اﯾﻨﮏ ﻣﻦ از ﻋﻘﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻢ «.اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﺎل ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد20 .و ﭼﻮن ﺑﺮ اﻻغ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه ،از ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪ،
اﯾﻨﮏ داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرد21 .و داود ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﺚ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﻮاﻟﺶ ﭼﯿﺰی ﮔﻢ ﻧﺸﺪ ،و او
ﺑﺪی را ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺎداش داده اﺳﺖ22 .ﺧﺪا ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن داود ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن او ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ذﮐﻮری واﮔﺬارم«.
23و ﭼﻮن اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ،داود را دﯾﺪ ،ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،از اﻻغ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ داود ﺑﻪ روی ﺧﻮد
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد24 .و ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و

ﮐﺘﺎب اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ

458

ﮐﻨﯿﺰت در ﮔﻮش ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮ25 .و آﻗﺎﯾﻢ دل ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺑﻠﯿﻌﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش اﺳﺖ؛ اﺳﻤﺶ ﻧﺎﺑﺎل اﺳﺖ و ﺣﻤﺎﻗﺖ
ﺑﺎ اوﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﺧﺎدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻧﺪﯾﺪم26 .و اﻵن ای آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎن ﺗﻮ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن و از اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻵن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺿﺮر آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﺎل ﺑﺸﻮﻧﺪ27 .و اﻵن اﯾﻦ
ﻫﺪﯾﻪای ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰت ﺑﺮای آﻗﺎی ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه آﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ،داده ﺷﻮد.
28و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد،
ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻗﺎﯾﻢ در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و ﺑﺪی در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ29 .و اﮔﺮ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺗﻮ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،اﻣﺎ ﺟﺎن آﻗﺎﯾﻢ در دﺳﺘﻪ ﺣﯿﺎت ،ﻧﺰد ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و اﻣﺎ ﺟﺎن دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﮐﻔﻪ ﻓﻼﺧﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ30 .و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﻢ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ آورد ،و ﺗﻮ را
ﭘﯿﺸﻮا ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ31 ،آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﺎدم و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﻗﺎﯾﻢ ﻟﻐﺰش دل
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﯽﺟﻬﺖ رﯾﺨﺘﻪای و آﻗﺎﯾﻢ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﻢ
اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد آور«.
32داود ﺑﻪ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮوز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎد33 .و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرک و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮا از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن و از ﮐﺸﯿﺪن
اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدی34 .و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻪ ﻣﺮا از
رﺳﺎﻧﯿﺪن اذﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد ،اﮔﺮ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ ﻧﻤﯽآﻣﺪی ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﺎل ذﮐﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ35 «.ﭘﺲ داود آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او آورده ﺑﻮد ،از دﺳﺘﺶ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮو و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺖ را ﺷﻨﯿﺪه ،ﺗﻮ را ﻣﻘﺒﻮل داﺷﺘﻢ«.
36ﭘﺲ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﻧﺰد ﻧﺎﺑﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ .و اﯾﻨﮏ او ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽداﺷﺖ .و دل ﻧﺎﺑﺎل در اﻧﺪروﻧﺶ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺖ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ
ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد37 .و ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن ﺷﺮاب از ﻧﺎﺑﺎل ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،زﻧﺶ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ او
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و دﻟﺶ در اﻧﺪروﻧﺶ ﻣﺮده ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﺪ38 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ده روز
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺑﺎل را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺮد.
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39و ﭼﻮن داود ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎل ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻋﺎر ﻣﺮا از
دﺳﺖ ﻧﺎﺑﺎل ﮐﺸﯿﺪه ،و ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را از ﺑﺪی ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ﻧﺎﺑﺎل را ﺑﻪ ﺳﺮش
رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ «.و داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺎ اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ او را ﺑﻪ زﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد40 .و ﺧﺎدﻣﺎن
داود ﻧﺰد اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻞ آﻣﺪه ،ﺑﺎ وی ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :داود ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺗﻮ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد41 «.و او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮐﻨﯿﺰت
ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﺎدﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ42 «.و اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺮ اﻻغ
ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪ و ﭘﻨﺞ ﮐﻨﯿﺰش ﻫﻤﺮاﻫﺶ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻋﻘﺐ ﻗﺎﺻﺪان داود رﻓﺘﻪ ،زن او ﺷﺪ.
43و داود اﺧﯿﻨﻮﻋﻢ ﯾﺰرﻋﯿﻠﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮدو اﯾﺸﺎن زن او ﺷﺪﻧﺪ44 .و ﺷﺎؤل دﺧﺘﺮ ﺧﻮد،
ﻣﯿﮑﺎل ،زن داود را ﺑﻪ ﻓﻠﻄﯽ اﺑﻦ ﻻﯾﺶ ﮐﻪ از ﺟﻠﯿﻢ ﺑﻮد ،داد.

26

ﭘﺲ زﯾﻔﯿﺎن ﻧﺰد ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ داود ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﺗﻞ

ﺣﺨﯿﻠﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟« 2آﻧﮕﺎه ﺷﺎؤل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن زﯾﻒ ﻓﺮود
ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺮد از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺮاﻫﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ داود را در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﯾﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻤﺎﯾﺪ3 .و ﺷﺎؤل در ﺗﻞ ﺣﺨﯿﻠﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ راه اﺳﺖ اردو زد ،و داود در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻮد .و ﭼﻮن دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎؤل در ﻋﻘﺒﺶ در ﺑﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ4 ،داود ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
5و داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎؤل در آن اردو زده ﺑﻮد ،آﻣﺪ .و داود ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎؤل
و اﺑْﻨﯿﺮ ،ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮ ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮش ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .و ﺷﺎؤل در اﻧﺪرون ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ
و ﻗﻮم در اﻃﺮاف او ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
6و داود ﺑﻪ اﺧﯿﻤﻠﮏ ﺣﺘﯽ و اﺑﯿﺸﺎی اﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﺑﺮادر ﯾﻮآب ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻧﺰد ﺷﺎؤل ﺑﻪ اردو ﺑﯿﺎﯾﺪ؟« اﺑﯿﺸﺎی ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ7 «.ﭘﺲ داود و اﺑﯿﺸﺎی
در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﺷﺎؤل در اﻧﺪرون ﺳﻨﮕﺮ دراز ﺷﺪه ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰهاش ﻧﺰد
ﺳﺮش در زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﯿﺪه ،و اﺑﻨﯿﺮ و ﻗﻮم در اﻃﺮاﻓﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ8 .و اﺑﯿﺸﺎی ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز
ﺧﺪا ،دﺷﻤﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده .ﭘﺲ اﻵن اذن ﺑﺪه ﺗﺎ او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
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ﺑﺪوزم و او را دوﺑﺎره ﻧﺨﻮاﻫﻢ زد9 «.و داود ﺑﻪ اﺑﯿﺸﺎی ﮔﻔﺖ» :او را ﻫﻼک ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ؟« 10و داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺧﻮاﻫﺪ زد ﯾﺎ اﺟﻠﺶ رﺳﯿﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
11ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ دراز ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ اﻵن ﻧﯿﺰهای را ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺳﺮش اﺳﺖ و ﺳﺒﻮی آب را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺮوﯾﻢ12 «.ﭘﺲ داود ﻧﯿﺰه و ﺳﺒﻮی آب را از ﻧﺰد ﺳﺮ ﺷﺎؤل
ﮔﺮﻓﺖ و رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﻮد زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن در ﺧﻮاب
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
13و داود ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از دور ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮه ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد14 .و داود ﻗﻮم و اﺑﻨﯿﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺮ را ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻨﯿﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟« و اﺑﻨﯿﺮ
ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ؟« 15داود ﺑﻪ اﺑﻨﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺘﯽ و
در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا آﻗﺎی ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻗﻮم آﻣﺪ
ﺗﺎ آﻗﺎﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ16 .اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﮐﺮدی ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ،ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻗﺘﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه ﭘﺎدﺷﺎه و
ﺳﺒﻮی آب ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﺮش ﺑﻮد ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
17و ﺷﺎؤل آواز داود را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻦ آواز ﺗﻮﺳﺖ ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ داود؟« و داود
ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آواز ﻣﻦ اﺳﺖ18 «.و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ زﯾﺮا ﭼﻪ ﮐﺮدم و ﭼﻪ ﺑﺪی در دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ؟ 19ﭘﺲ اﻵن آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮد .اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺪﯾﻪای ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ
ﺑﻨﯽآدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮا از اﻟﺘﺼﺎق ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺐ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽراﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮو و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎ20 .و اﻵن ﺧﻮن ﻣﻦ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺒﮏ را ﺑﺮ ﮐﻮهﻫﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ«.
21ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪم ای ﭘﺴﺮم داود! ﺑﺮﮔﺮد و ﺗﻮ را دﯾﮕﺮ اذﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
اﻣﺮوز ﺟﺎن ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰ آﻣﺪ .اﯾﻨﮏ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻤﺮاه ﺷﺪم22 «.داود در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰه ﭘﺎدﺷﺎه! ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آن را ﺑﮕﯿﺮد23 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ
ﮐﺲ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺶ ﭘﺎداش دﻫﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده
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ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ دراز ﮐﻨﻢ24 .و اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ اﻣﺮوز در ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺪ ،ﺟﺎن ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮا از ﻫﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ25 «.ﺷﺎؤل ﺑﻪ داود
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎرک ﺑﺎش ای ﭘﺴﺮم داود؛ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽﮐﺮد و ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ «.ﭘﺲ داود
راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد.

27

و داود در دل ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﻟﺤﺎل روزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎؤل ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.

ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﻢ ،و ﺷﺎؤل از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻦ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﻮد .ﭘﺲ از دﺳﺖ او ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ2 «.ﭘﺲ داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ
آن ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰد اﺧﯿﺶ ﺑﻦ ﻣﻌﻮک ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺖ ﮔﺬﺷﺖ3 .و داود ﻧﺰد
اﺧﯿﺶ در ﺟﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،او و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ،و داود ﺑﺎ دو زﻧﺶ اﺧﯿﻨﻮﻋﻢ
ﯾﺰرﻋﯿﻠﯿﻪ و اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ﮐﺮﻣﻠﯿﻪ زن ﻧﺎﺑﺎل4 .و ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ داود ﺑﻪ ﺟﺖ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ
او را دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﮑﺮد.
5و داود ﺑﻪ اﺧﯿﺶ ﮔﻔﺖ» :اﻵن اﮔﺮ ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ در ﯾﮑﯽ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﺤﺮا ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮم .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﭼﺮا در ﺷﻬﺮ داراﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ
ﺷﻮد؟« 6ﭘﺲ اﺧﯿﺶ در آن روز ﺻﻘﻠﻎ را ﺑﻪ او داد ،ﻟﻬﺬا ﺻﻘﻠﻎ ﺗﺎ اﻣﺮوز از آن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﯾﻬﻮداﺳﺖ.
7و ﻋﺪد روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داود در ﺑﻼد ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺳﺎل و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻮد.
8و داود و ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﺮ ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﺟﺮزﯾﺎن و ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﻮاﯾﻒ در اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ در آن زﻣﯿﻦ از ﺷﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ9 .و داود اﻫﻞ آن زﻣﯿﻦ
را ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ زﻧﺪه ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان و اﻻﻏﻬﺎ و ﺷﺘﺮان و رﺧﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﺰد اﺧﯿﺶ آﻣﺪ10 .و اﺧﯿﺶ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺗﺎﺧﺖ آوردﯾﺪ؟« داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﻬﻮدا و ﺟﻨﻮب ﯾﺮﺣﻤﺌﯿﻠﯿﺎن و ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻗﯿﻨﯿﺎن11 «.و داود ﻣﺮد ﯾﺎ زﻧﯽ را زﻧﺪه ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎدا درﺑﺎره ﻣﺎ ﺧﺒﺮ آورده ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ داود ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ
روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻼد ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻋﺎدﺗﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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12و اﺧﯿﺶ داود را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻧﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻣﮑﺮوه
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

28

و واﻗﻊ ﺷﺪ در آن اﯾﺎم ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻫﻢ

آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﺧﯿﺶ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺗﻮ و ﮐﺴﺎﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ
ﺑﻪ اردو ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ2 «.داود ﺑﻪ اﺧﯿﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﭼﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.اﺧﯿﺶ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻗﺎت ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن ﺳﺮم ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ«.
3و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻧﻤﻮده ،او را در
ﺷﻬﺮش راﻣﻪ دﻓﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﺎؤل ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان را از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ﺑﻮد.
4و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،آﻣﺪﻧﺪ و در ﺷﻮﻧﯿﻢ اردو زدﻧﺪ؛ و ﺷﺎؤل ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در
ﺟﻠﺒﻮع اردو زدﻧﺪ5 .و ﭼﻮن ﺷﺎؤل ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را دﯾﺪ ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و دﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ6 .و
ﺷﺎؤل از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺟﻮاب ﻧﺪاد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﻧﻪ ﺑﻪ اورﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ7 .و
ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺟﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ ،از او
ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ «.ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ زﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﺟﻨﻪ در ﻋﯿﻦ دور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
8و ﺷﺎؤل ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪ و دو ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
رﻓﺖ و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﻧﺰد آن زن آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﮐﺴﯽ
را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ از ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮآوری9 «.آن زن وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ آﻧﭽﻪ ﺷﺎؤل ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﯽ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺻﺤﺎب اﺟﻨﻪ و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان را از زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻢ دام
ﻣﯽﮔﺬاری ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯽ؟« 10و ﺷﺎؤل ﺑﺮای وی ﺑﻪ ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه
ﻗﺴﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﺑﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ11 «.آن زن ﮔﻔﺖ» :از ﺑﺮاﯾﺖ ﮐﻪ را ﺑﺮآورم؟« او
ﮔﻔﺖ» :ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺮآور12 «.و ﭼﻮن آن زن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ را دﯾﺪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زد و زن،
ﺷﺎؤل را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادی ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﺷﺎؤل ﻫﺴﺘﯽ؟« 13ﭘﺎدﺷﺎه وی را
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس! ﭼﻪ دﯾﺪی؟« آن زن در ﺟﻮاب ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮ
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ﻣﯽآﯾﺪ14 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺻﻮرت او ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟« زن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدی ﭘﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ رداﯾﯽ
ﻣﻠﺒﺲ اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺷﺎؤل داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ اﺳﺖ و رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
15و ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﺮآورده ،ﻣﻀﻄﺮب ﺳﺎﺧﺘﯽ؟« ﺷﺎؤل ﮔﻔﺖ» :در ﺷﺪت
ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪا از ﻣﻦ دور ﺷﺪه ،ﻣﺮا ﻧﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺒﯿﺎ
و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ .ﻟﻬﺬا ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﻣﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ«.
16ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﭼﺮا از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﻮ دور ﺷﺪه ،دﺷﻤﻨﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ17 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را از دﺳﺖ ﺗﻮ درﯾﺪه ،آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات داود داده اﺳﺖ18 .ﭼﻮﻧﮑﻪ آواز ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻧﺸﻨﯿﺪی و ﺷﺪت ﻏﻀﺐ او را ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎوردی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ19 .و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ
ﻓﺮدا ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اردوی اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
20و ﺷﺎؤل ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻣﺘﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،و از ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ .و
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ روز و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﻧﺎن ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ ﻗﻮت ﻧﺪاﺷﺖ21 .و ﭼﻮن آن زن ﻧﺰد ﺷﺎؤل
آﻣﺪه ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺣﺎل اﺳﺖ ،وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮐﻨﯿﺰت آواز ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪ و ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدم22 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ آواز
ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮی ﺗﺎ ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت ﺑﮕﺬارم و ﺑﺨﻮری ﺗﺎ ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮوی«.
23اﻣﺎ او اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﺧﻮرم «.ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ و آن زن ﻧﯿﺰ اﺻﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آواز
اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﻨﯿﺪ و از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ24 .و آن زن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﭘﺮواری در ﺧﺎﻧﻪ
داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،آن را ذﺑﺢ ﮐﺮد و آرد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻤﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﭘﺨﺖ.
25و آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﺷﺎؤل و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در آن ﺷﺐ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

29

و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺧﻮد را در اﻓﯿﻖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ﻧﺰد

ﭼﺸﻤﻪای ﮐﻪ در ﯾﺰرﻋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ2 .و ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و
داود و ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﺎ اﺧﯿﺶ در دﻧﺒﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ3 .و ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ
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ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟« و اﺧﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ اﯾﻦ داود ،ﺑﻨﺪه ﺷﺎؤل،
ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و از روزی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ
ﺗﺎ اﻣﺮوز در او ﻋﯿﺒﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ«.
4اﻣﺎ ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ وی ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ
ﻣﺮد را ﺑﺎز ﮔﺮدان ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهای ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا در
ﺟﻨﮓ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺻﻠﺢ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻫﺎی اﯾﻦ
ﻣﺮدﻣﺎن؟ 5آﯾﺎ اﯾﻦ داود ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺺ ﮐﺮده ،ﻣﯽﺳﺮاﯾﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺎؤل
ﻫﺰارﻫﺎی ﺧﻮد و داود ده ﻫﺰارﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ«.
6آﻧﮕﺎه اﺧﯿﺶ داود را ﺧﻮاﻧﺪه ،او را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻬﻮه ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮد راﺳﺖ ﻫﺴﺘﯽ و
ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ در اردو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ؛ زﯾﺮا از روز آﻣﺪﻧﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز از ﺗﻮ
ﺑﺪی ﻧﺪﯾﺪهام .ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﻈﺮ ﺳﺮداران ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ7 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو ﻣﺒﺎدا
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ8 «.و داود ﺑﻪ اﺧﯿﺶ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ
ﮐﺮدهام و از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺑﻮدهام ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺑﻨﺪهات ﭼﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﯾﻢ و
ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻨﮓ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ؟«
9اﺧﯿﺶ در ﺟﻮاب داود ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﮑﻮ ﻫﺴﺘﯽ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮداران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﯾﺪ10 .ﭘﺲ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﭼﻮن ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد ،رواﻧﻪ
ﺷﻮﯾﺪ11 «.ﭘﺲ داود ﺑﺎ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﺰرﻋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.

30

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ در روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻘﻠﻎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ ﺑﺮ

ﺟﻨﻮب و ﺑﺮ ﺻﻘﻠﻎ ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺻﻘﻠﻎ را زده آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ2 .و زﻧﺎن و
ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺧﺮد و ﺑﺰرگ اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﮑﺸﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ
اﺳﯿﺮی ﺑﺮده ،ﺑﻪ راه ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ3 .و ﭼﻮن داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺑﻪ آﺗﺶ
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ﺳﻮﺧﺘﻪ ،و زﻧﺎن و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ4 .ﭘﺲ داود و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ،
آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ5 .و دو زن داود اﺧﯿﻨﻮﻋﻢ
ﯾﺰرﻋﯿﻠﯿﻪ و اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ،زن ﻧﺎﺑﺎل ﮐﺮﻣﻠﯽ ،اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ6 .و داود ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻮم
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺟﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ داود ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
7و داود ﺑﻪ اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﺎﻫﻦ ،ﭘﺴﺮ اﺧﯿﻤﻠﮏ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻔﻮد را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور «.و اﺑﯿﺎﺗﺎر اﯾﻔﻮد را ﻧﺰد
داود آورد8 .و داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﻮج را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳﯿﺪ؟« او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ و رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد9 «.ﭘﺲ
داود و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ وادی ﺑﺴﻮر آﻣﺪﻧﺪ و واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در آﻧﺠﺎ
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ10 .و داود ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮد و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺣﺪی
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از وادی ﺑﺴﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ.
11ﭘﺲ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺼﺮی در ﺻﺤﺮا ﯾﺎﻓﺘﻪ ،او را ﻧﺰد داود آوردﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻧﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرد
و او را آب ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ12 .و ﭘﺎرهای از ﻗﺮص اﻧﺠﯿﺮ و دو ﻗﺮص ﮐﺸﻤﺶ ﺑﻪ او دادﻧﺪ؛ و ﭼﻮن ﺧﻮرد
روﺣﺶ ﺑﻪ وی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﻪ روز و ﺳﻪ ﺷﺐ ﻧﻪ ﻧﺎن ﺧﻮرده ،و ﻧﻪ آب ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد؛ 13و داود
او را ﮔﻔﺖ» :از آن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ و از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺟﻮان ﻣﺼﺮی و ﺑﻨﺪه ﺷﺨﺺ
ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،و آﻗﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﻪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪهام14 .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﯾﻬﻮدا و ﺑﺮ ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﯿﺐ ﺗﺎﺧﺖ آوردﯾﻢ .ﺻﻘﻠﻎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﯾﻢ15 «.داود
وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ ﻧﻪ
ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ و ﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎﯾﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯽ؛ ﭘﺲ ﺗﻮ را ﻧﺰد آن ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
16و ﭼﻮن او را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ اﯾﻨﮏ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺰم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و از زﻣﯿﻦ
ﯾﻬﻮدا آورده ﺑﻮدﻧﺪ17 .و داود اﯾﺸﺎن را از وﻗﺖ ﺷﺎم ﺗﺎ ﻋﺼﺮ روز دﯾﮕﺮ ﻣﯽزد ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن اﺣﺪی
رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺟﺰ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ18 .و داود ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﺮﻓﺖ و داود دو زن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺖ19 .و ﭼﯿﺰی از اﯾﺸﺎن ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﺪ از ﺧﺮد و
ﺑﺰرگ و از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان و ﻏﻨﯿﻤﺖ و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داود
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ﻫﻤﻪ را ﺑﺎز آورد20 .و داود ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎوان ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﻮاﺷﯽ دﯾﮕﺮ
راﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻏﻨﯿﻤﺖ داود.
21و داود ﻧﺰد آن دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻋﻘﺐ داود ﺑﺮوﻧﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد وادی ﺑﺴﻮر واﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل داود و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ .و ﭼﻮن داود ﻧﺰد ﻗﻮم رﺳﯿﺪ از ﺳﻼﻣﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ22 .اﻣﺎ ﺟﻤﯿﻊ
ﮐﺴﺎن ﺷﺮﯾﺮ و ﻣﺮدان ﺑﻠﯿﻌﺎل از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داود رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ،از ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎز آوردهاﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ زن و
ﻓﺮزﻧﺪان او را .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮوﻧﺪ23 «.ﻟﯿﮑﻦ داود ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادراﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ،آن ﻓﻮج را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺎﺧﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ24 .و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش دﻫﺪ؟ زﯾﺮا ﻗﺴﻤﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰد اﺳﺒﺎب ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺴﻤﺖ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد25 «.و از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻗﺮار
داد.
26و ﭼﻮن داود ﺑﻪ ﺻﻘﻠﻎ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻫﺪﯾﻪای از ﻏﻨﯿﻤﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ27 «.ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و
اﻫﻞ راﻣﻮت ﺟﻨﻮﺑﯽ و اﻫﻞ ﯾﺘﯿﺮ؛ 28و ﺑﺮای اﻫﻞ ﻋﺮوﻋﯿﺮ و اﻫﻞ ﺳﻔﻤﻮت و اﻫﻞ اﺷﺘﻤﻮع؛ 29و ﺑﺮای اﻫﻞ
راﮐﺎل و اﻫﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﺮﺣﻤﺌﯿﻠﯿﺎن و اﻫﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﯿﻨﯿﺎن؛ 30و ﺑﺮای اﻫﻞ ﺣﺮﻣﺎ و اﻫﻞ ﮐﻮرﻋﺎﺷﺎن و
اﻫﻞ ﻋﺘﺎق؛ 31و ﺑﺮای اﻫﻞ ﺣﺒﺮون و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ در آﻧﻬﺎ آﻣﺪ و رﻓﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

31

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 ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و اﺑﯿﻨﺎداب و ﻣﻠﮑﯿﺸﻮع ﭘﺴﺮان ﺷﺎؤل را ﮐﺸﺘﻨﺪ3 .و ﺟﻨﮓ ﺑﺮ
ﺷﺎؤل ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ،و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان دور او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ دﻟﺘﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪ.
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4و ﺷﺎؤل ﺑﻪ ﺳﻼﺣﺪار ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ،آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮو ﺑﺮ ،ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن آﻣﺪه ،ﻣﺮا ﻣﺠﺮوح ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺮا اﻓﺘﻀﺎح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.اﻣﺎ ﺳﻼﺣﺪارش ﻧﺨﻮاﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
در ﺗﺮس ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺷﺎؤل ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ آن اﻓﺘﺎد.
5و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﺣﺪارش ﺷﺎؤل را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ،او ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد اﻓﺘﺎده ،ﺑﺎ او
ﺑﻤﺮد6 .ﭘﺲ ﺷﺎؤل و ﺳﻪ ﭘﺴﺮش و ﺳﻼﺣﺪارش و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ در آن روز ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮدﻧﺪ7 .و
ﭼﻮن ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف دره و ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
آﻣﺪه ،در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
8و در ﻓﺮدای آن روز ،ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﮕﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﺎؤل و ﺳﻪ ﭘﺴﺮش را
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺟﻠﺒﻮع اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ9 .ﭘﺲ ﺳﺮ او را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و اﺳﻠﺤﻪاش را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﮋده ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ10 .و اﺳﻠﺤﻪ او را
در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸْﺘﺎروت ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺟﺴﺪش را ﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﺑﯿﺘﺸﺎن آوﯾﺨﺘﻨﺪ11 .و ﭼﻮن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد،
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺎؤل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ12 ،ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺷﺠﺎع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﺐ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ،ﺟﺴﺪ ﺷﺎؤل و اﺟﺴﺎد ﭘﺴﺮاﻧﺶ را از ﺣﺼﺎر ﺑﯿﺘﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
آﻧﻬﺎ را در آﻧﺠﺎ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ13 .و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ در
ﯾﺎﺑﯿﺶ اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻔﺖ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
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