ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ
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و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺷﺎؤل و ﻣﺮاﺟﻌﺖ داود از ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ داود دو روز

در ﺻﻘﻠﻎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد2 .و در روز ﺳﻮم ﻧﺎﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ از ﻧﺰد ﺷﺎؤل ﺑﺎ ﻟﺒﺎس درﯾﺪه و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮش
رﯾﺨﺘﻪ از ﻟﺸﮑﺮ آﻣﺪ ،و ﭼﻮن ﻧﺰد داود رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد3 .و داود وی را ﮔﻔﺖ» :از
ﮐﺠﺎ آﻣﺪی؟« او در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :از ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮدهام4 «.داود وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا
ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ «.او ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮم از ﺟﻨﮓ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮم ﻧﯿﺰ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﻣﺮدﻧﺪ5 «.ﭘﺲ داود ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮش ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﻣﺮدهاﻧﺪ6 «.و ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺮا در ﮐﻮه ﺟﻠﺒﻮع ﮔﺬر اﻓﺘﺎد و اﯾﻨﮏ ﺷﺎؤل ﺑﺮ ﻧﯿﺰه ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﯾﻨﮏ
اراﺑﻪﻫﺎ و ﺳﻮاران او را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﻣﺮا دﯾﺪ و ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺟﻮاب دادم ،ﻟﺒﯿﮏ8 .او ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ وی را ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻢ9 .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﻨﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺮا ﺑﮑﺸﯽ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮا در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در
ﻣﻦ اﺳﺖ10 .ﭘﺲ ﺑﺮ او اﯾﺴﺘﺎده ،او را ﮐﺸﺘﻢ زﯾﺮا داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺎدﻧﺶ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
ﺗﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش و ﺑﺎزوﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزوﯾﺶ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰد آﻗﺎﯾﻢ آوردم«.
11آﻧﮕﺎه داود ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را درﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ12 .و ﺑﺮای ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،و ﺑﺮای ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﺷﺎم روزه داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ13 .و داود ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ او
را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺐ ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻢ14 «.داود
وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﯽ؟«
15آﻧﮕﺎه داود ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،او را ﺑﮑﺶ «.ﭘﺲ او را زد ﮐﻪ
ﻣﺮد16 .و داود او راﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدت ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ دﻫﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت داده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﺸﺘﻢ«.
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17و داود اﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﻪ را درﺑﺎره ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮش ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن اﻧﺸﺎ ﮐﺮد18 .و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﯿﺪ
ﻗﻮس را ﺑﻪ ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ .اﯾﻨﮏ در ﺳﻔﺮ ﯾﺎﺷﺮ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ:
»19زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪت ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺟﺒﺎران ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ!
20در ﺟﺖ اﻃﻼع ﻧﺪﻫﯿﺪ و در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی اﺷﻘﻠﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا دﺧﺘﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ﺷﺎدیﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﺒﺎدا دﺧﺘﺮان ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن وﺟﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
21ای ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺟﻠﺒﻮع ،ﺷﺒﻨﻢ و ﺑﺎران ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎرد ،و ﻧﻪ از ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎﯾﺖ ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﺸﻮد ،زﯾﺮا در آﻧﺠﺎ
ﺳﭙﺮ ﺟﺒﺎران دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺮ ﺷﺎؤل ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ روﻏﻦ ﻣﺴﺢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
22از ﺧﻮن ﮐﺸﺘﮕﺎن و از ﭘﯿﻪ ﺟﺒﺎران ،ﮐﻤﺎن ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﺎؤل ﺗﻬﯽ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ.
23ﺷﺎؤل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن در ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﻮت ﺧﻮد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﺪ.
از ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ ﺗﯿﺰﭘﺮﺗﺮ و از ﺷﯿﺮان ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
24ای دﺧﺘﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﺎؤل ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﻔﺎﯾﺲ ﻣﻠﺒﺲ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و
زﯾﻮرﻫﺎی ﻃﻼ ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
25ﺷﺠﺎﻋﺎن در ﻣﻌﺮض ﺟﻨﮓ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ! ای ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪی.
26ای ﺑﺮادر ﻣﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ دﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪهام .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﻮدی .ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از ﻣﺤﺒﺖ زﻧﺎن ﺑﻮد.
27ﺟﺒﺎران ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻠﻒ ﺷﺪ!«

2

و ﺑﻌﺪ از آن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﯾﻢ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮآی «.داود ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎ ﺑﺮآﯾﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺣﺒﺮون«.
2ﭘﺲ داود ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮآﻣﺪ و دو زﻧﺶ ﻧﯿﺰ اﺧﯿﻨﻮﻋﻢ ﯾﺰرﻋﯿﻠﯿﻪ و اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ زن ﻧﺎﺑﺎل ﮐﺮﻣﻠﯽ3 .و
داود ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺮد ،و در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺒﺮون ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ4 .و ﻣﺮدان
ﯾﻬﻮدا آﻣﺪه ،داود را در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد .و ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ داده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﻫﻞ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎؤل را دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ5 «.ﭘﺲ داود ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد اﻫﻞ ﯾﺎﺑﯿﺶ
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ﺟﻠﻌﺎد ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎن را ﺑﻪ
آﻗﺎی ﺧﻮد ﺷﺎؤل ﻧﻤﻮدﯾﺪ و او را دﻓﻦ ﮐﺮدﯾﺪ6 .و اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎن و راﺳﺘﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﺟﺰای اﯾﻦ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ7 .و ﺣﺎل دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﻮی
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا آﻗﺎی ﺷﻤﺎ ﺷﺎؤل ﻣﺮده اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ«.
8اﻣﺎ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺷﺎؤل ،اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﺑﻦﺷﺎؤل را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ﺑﺮد9 .و
او را ﺑﺮ ﺟﻠﻌﺎد و ﺑﺮ آﺷﻮرﯾﺎن و ﺑﺮ ﯾﺰرﻋﯿﻞ و ﺑﺮ اﻓﺮاﯾﻢ و ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﺎﺧﺖ10 .و اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﺑﻦﺷﺎؤل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،و دو ﺳﺎل
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ،داود را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ11 .و ﻋﺪد اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ داود در ﺣﺒﺮون ﺑﺮ
ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻮد.
12و اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ و ﺑﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﺑﻦﺷﺎؤل از ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ13 .و
ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻧﺰد ﺑﺮﮐﻪ ﺟﺒﻌﻮن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﻘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،و اﯾﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮف ﺑﺮﮐﻪ و آﻧﺎن ﺑﺮ آن ﻃﺮف ﺑﺮﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ14 .و اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و
در ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ «.ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ15 «.ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،دوازده
ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺑﺮای اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﺑﻦﺷﺎؤل و دوازده ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﺪﮔﺎن داود16 .و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺳﺮ
ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را در ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ زد ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﺲ آن ﻣﮑﺎن را ﮐﻪ در
ﺟﺒﻌﻮن اﺳﺖ ،ﺣﻠْﻘﺖ ﻫﺼﻮرﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ17 .و آن روز ﺟﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و اﺑﻨﯿﺮ و ﻣﺮدان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪﻧﺪ.
18و ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺻﺮوﯾﻪ ،ﯾﻮآب و اﺑﯿﺸﺎی و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻏﺰال ﺑﺮی
ﺳﺒﮏ ﭘﺎ ﺑﻮد19 .و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ،اﺑﻨﯿﺮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮد و در رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ از ﺗﻌﺎﻗﺐ اﺑﻨﯿﺮ
اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪ20 .و اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ«.
21اﺑﻨﯿﺮ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮد و ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
اﺳﻠﺤﻪ او را ﺑﺮدار «.اﻣﺎ ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ او اﻧﺤﺮاف ورزد22 .ﭘﺲ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮد .ﭼﺮا ﺗﻮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻢ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺑﺮادرت
ﯾﻮآب ﺑﺮاﻓﺮازم؟« 23و ﭼﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،اﺑﻨﯿﺮ او را ﺑﻪ ﻣﺆﺧﺮ ﻧﯿﺰه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ زد ﮐﻪ
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ﺳﺮ ﻧﯿﺰه از ﻋﻘﺒﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ اﻓﺘﺎده ،در ﺟﺎﯾﺶ ﻣﺮد .و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﻓﺘﺎدن و
ﻣﺮدن ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ رﺳﯿﺪ ،اﯾﺴﺘﺎد.
24اﻣﺎ ﯾﻮآب و اﺑﯿﺸﺎی ،اﺑﻨﯿﺮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻞ اﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﯿﺢ در
راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺟﺒﻌﻮن اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آﻓﺘﺎب ﻓﺮو رﻓﺖ25 .و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻘﺐ اﺑﻨﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﯾﮏ
ﮔﺮوه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﺗﻞ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ26 .و اﺑﻨﯿﺮ ﯾﻮآب را ﺻﺪا زده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ
ﻫﻼک ﺳﺎزد؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻗﻮم را اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ
از ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ27 «.ﯾﻮآب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﯽ ﻗﺴﻢ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ
ﺑﻮدی ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻗﻮم در ﺻﺒﺢ از ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ28 «.ﭘﺲ ﯾﻮآب ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺎز ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
29و اﺑﻨﯿﺮ و ﮐﺴﺎﻧﺶ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺷﺐ را از راه ﻋﺮﺑﻪ رﻓﺘﻪ ،از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﯾﺘﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ30 .و ﯾﻮآب از ﻋﻘﺐ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .و از
ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺳﻮای ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﻧﻮزده ﻧﻔﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻮدﻧﺪ31 .اﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺮدﻣﺎن اﺑﻨﯿﺮ را
زدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺮدﻧﺪ32 .و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را در ﻗﺒﺮ ﭘﺪرش ﮐﻪ در
ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ اﺳﺖ ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﻮآب و ﮐﺴﺎﻧﺶ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﮐﻮچ ﮐﺮده ،ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون
رﺳﯿﺪﻧﺪ.

3

و ﺟﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل و ﺧﺎﻧﺪان داود ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و داود روز ﺑﻪ

روز ﻗﻮت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل روز ﺑﻪ روز ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
2و ﺑﺮای داود در ﺣﺒﺮون ﭘﺴﺮان زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻧﺨﺴﺖزادهاش ،ﻋﻤﻮن ،از اﺧﯿﻨﻮﻋﻢ
ﯾﺰرﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻮد3 .و دوﻣﺶ ،ﮐﯿﻼب ،از اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ،زن ﻧﺎﺑﺎل ﮐﺮﻣﻠﯽ ،و ﺳﻮم ،اﺑﺸﺎﻟﻮم ،ﭘﺴﺮ ﻣﻌﮑﻪ ،دﺧﺘﺮ
ﺗﻠﻤﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺸﻮر4 .و ﭼﻬﺎرم ادوﻧﯿﺎ ،ﭘﺴﺮ ﺣﺠﯿﺖ ،و ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻔﻄﯿﺎ ﭘﺴﺮ اﺑﯿﻄﺎل5 ،و ﺷﺸﻢ ،ﯾﺘﺮﻋﺎم از
ﻋﺠﻠﻪ ،زن داود .اﯾﻨﺎن ﺑﺮای داود در ﺣﺒﺮون زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
6و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل و ﺧﺎﻧﺪان داود ﻣﯽﺑﻮد ،اﺑﻨﯿﺮ ،ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد7 .و ﺷﺎؤل را ﮐﻨﯿﺰی ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ رﺻﻔﻪ دﺧﺘﺮ اﯾﻪ ﺑﻮد .و اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﺑﻪ اﺑﻨﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
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»ﭼﺮا ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﭘﺪرم درآﻣﺪی؟« 8و ﺧﺸﻢ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ:
»آﯾﺎ ﻣﻦ ﺳﺮ ﺳﮓ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا ﻫﺴﺘﻢ؟ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرت ،ﺷﺎؤل ،و ﺑﺮادراﻧﺶ و
اﺻﺤﺎﺑﺶ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدهام و ﺗﻮ را ﺑﻪ دﺳﺖ داود ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ زن اﻣﺮوز ﮔﻨﺎه ﺑﺮ
ﻣﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﯽدﻫﯽ؟ 9ﺧﺪا ﻣﺜﻞ اﯾﻦ و زﯾﺎده از اﯾﻦ ﺑﻪ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
داود ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﻢ 10ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده،
ﮐﺮﺳﯽ داود را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮداﻧﻢ11 «.و او دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در
ﺟﻮاب اﺑﻨﯿﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ.
12ﭘﺲ اﺑﻨﯿﺮ در آن ﺣﯿﻦ ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺎل ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﮔﻔﺖ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪ و اﯾﻨﮏ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ«.
13او ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﺗﻮ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
روی ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اول ﭼﻮن ﺑﺮای دﯾﺪن روی ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺎل ،دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل را
ﺑﯿﺎوری14 «.ﭘﺲ داود رﺳﻮﻻن ﻧﺰد اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﺑﻦ ﺷﺎؤل ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :زن ﻣﻦ ،ﻣﯿﮑﺎل را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺪ ﻗﻠﻔﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻧﺎﻣﺰد ﺳﺎﺧﺘﻢ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ15 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را از
ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮش ﻓﻠﻄﺌﯿﻞ ﺑﻦ ﻻﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ16 .و ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻤﺮاﻫﺶ رﻓﺖ و در ﻋﻘﺒﺶ ﺗﺎ ﺣﻮرﯾﻢ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ اﺑﻨﯿﺮ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮو «.و او ﺑﺮﮔﺸﺖ.
17و اﺑﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ داود را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻨﺪ18 .ﭘﺲ اﻵن اﯾﻦ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره داود ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،داود ،ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و از دﺳﺖ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎن
اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻢ داد19 «.و اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .و اﺑﻨﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﻓﺖ
ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮش داود
ﺑﮕﻮﯾﺪ.
20ﭘﺲ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻧﺰد داود ﺑﻪ ﺣﺒﺮون آﻣﺪ و داود ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺑﻨﯿﺮ و
رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد21 .و اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻧﺰد آﻗﺎی ﺧﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ دﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ،
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ «.ﭘﺲ داود اﺑﻨﯿﺮ را ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﻮده ،او ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﻓﺖ.
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22و ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎن داود و ﯾﻮآب از ﻏﺎرﺗﯽ ﺑﺎز آﻣﺪه ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ .و اﺑﻨﯿﺮ ﺑﺎ
داود در ﺣﺒﺮون ﻧﺒﻮد زﯾﺮا وی را رﺧﺼﺖ داده ،و او ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد23 .و ﭼﻮن ﯾﻮآب و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﯾﻮآب را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ
و او را رﺧﺼﺖ داده و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ رﻓﺖ24 «.ﭘﺲ ﯾﻮآب ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺮدی! اﯾﻨﮏ
اﺑﻨﯿﺮ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪ .ﭼﺮا او را رﺧﺼﺖ دادی و رﻓﺖ؟ 25اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ را ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ او آﻣﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را
ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ و ﺧﺮوج و دﺧﻮل ﺗﻮ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ«.
26و ﯾﻮآب از ﺣﻀﻮر داود ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻗﺎﺻﺪان در ﻋﻘﺐ اﺑﻨﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ او را از ﭼﺸﻤﻪ
ﺳﯿﺮه ﺑﺎزآوردﻧﺪ .اﻣﺎ داود ﻧﺪاﻧﺴﺖ27 .و ﭼﻮن اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺮون ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﯾﻮآب او را در ﻣﯿﺎن دروازه
ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ او ﺧﻔﯿﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮن ﺑﺮادرش ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ او زد ﮐﻪ ﻣﺮد.
28و ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻮن داود اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﻮن اﺑﻨﯿﺮ
ﺑﻦﻧﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ29 .ﭘﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﻮآب و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺟﺮﯾﺎن و ﺑﺮص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﺼﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺧﺎﻧﺪان
ﯾﻮآب ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﻮد30 «.و ﯾﻮآب و ﺑﺮادرش اﺑﯿﺸﺎی ،اﺑﻨﯿﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮادر اﯾﺸﺎن،
ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ را در ﺟﺒﻌﻮن در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
31و داود ﺑﻪ ﯾﻮآب و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪرﯾﺪ و ﭘﻼس
ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺮای اﺑﻨﯿﺮ ﻧﻮﺣﻪ ﮐﻨﯿﺪ «.و داود ﭘﺎدﺷﺎه در ﻋﻘﺐ ﺟﻨﺎزه رﻓﺖ32 .و اﺑﻨﯿﺮ را در ﺣﺒﺮون دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﻗﺒﺮ اﺑﻨﯿﺮ ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ33 .و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای اﺑﻨﯿﺮ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺣﻤﻖ ﻣﯽﻣﯿﺮد؟
34دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺖ در زﻧﺠﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﯾﺮان اﻓﺘﺎده
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺘﺎدی «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ35 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﭼﻮن ﻫﻨﻮز روز ﺑﻮد،
آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ داود را ﻧﺎن ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ اﻣﺎ داود ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ
ﺑﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﺎن ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﭽﺸﻢ36 «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪ37 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن روز داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ اﺑﻨﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﯿﺮ از ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺒﻮد38 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوری و ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﯽ اﻣﺮوز در اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺘﺎد؟ 39و ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
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ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﺷﺪهام ،ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﻣﺮدان ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان ﺻﺮوﯾﻪ از ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮارت را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮارﺗﺶ ﺟﺰا دﻫﺪ«.

4

و ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﺷﺎؤل ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻨﯿﺮ در ﺣﺒﺮون ﻣﺮده اﺳﺖ ،دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ،

و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ2 .و ﭘﺴﺮ ﺷﺎؤل دو ﻣﺮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻓﻮج ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﺳﻢ ﯾﮑﯽ
ﺑﻌﻨﻪ و اﺳﻢ دﯾﮕﺮی رﯾﮑﺎب ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮان رﻣﻮن ﺑﺌﯿﺮوﺗﯽ از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺌﯿﺮوت ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﺑﻮد3 .و ﺑﺌﯿﺮوﺗﯿﺎن ﺑﻪ ﺟﺘﺎﯾﻢ ﻓﺮار ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻏﺮﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
4و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﭘﺴﺮ ﺷﺎؤل را ﭘﺴﺮی ﻟﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺷﺎؤل و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن از ﯾﺰْرﻋﯿﻞ،
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،و داﯾﻪاش او را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﻓﺮار ﮐﺮد .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،او اﻓﺘﺎد و
ﻟﻨﮓ ﺷﺪ و اﺳﻤﺶ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﻮد.
5و رﯾﮑﺎب و ﺑﻌﻨﻪ ،ﭘﺴﺮان رﻣﻮن ﺑﺌﯿﺮوﺗﯽ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،در وﻗﺖ ﮔﺮﻣﺎی روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و او ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻇﻬﺮ ﺑﻮد6 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ
داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻢ او زدﻧﺪ و رﯾﮑﺎب و ﺑﺮادرش ﺑﻌﻨﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و
او ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،او را زدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺳﺮش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از راه ﻋﺮﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﺳﺮ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ را ﻧﺰد داود ﺑﻪ ﺣﺒﺮون
آورده ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﺳﺮ دﺷﻤﻨﺖ ،اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎؤل ،ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﻣﯽداﺷﺖ .و
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮوز اﻧﺘﻘﺎم آﻗﺎی ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را از ﺷﺎؤل و ذرﯾﻪاش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ«.
9و داود رﯾﮑﺎب و ﺑﺮادرش ﺑﻌﻨﻪ ،ﭘﺴﺮان رﻣﻮن ﺑﺌﯿﺮوﺗﯽ را ﺟﻮاب داده ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺮا از ﻫﺮ ﺗﻨﮕﯽ ﻓﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ10 ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ داده،
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺷﺎؤل ﻣﺮده اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽآورد ،او را ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،در ﺻﻘﻠﻎ ﮐﺸﺘﻢ،
و اﯾﻦ اﺟﺮت ﺑﺸﺎرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او دادم11 .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﭼﻮن ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﺮ ،ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟﺢ
را در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش ﺑﮑﺸﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺧﻮن او را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را از زﻣﯿﻦ
ﻫﻼک ﻧﺴﺎزم؟« 12ﭘﺲ داود ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎی اﯾﺸﺎن
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را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ﺑﺮﮐﻪ ﺣﺒﺮون آوﯾﺨﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮ اﯾﺸﺒﻮﺷﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺒﺮ اﺑﻨﯿﺮ در ﺣﺒﺮون دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ.

5

و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد داود ﺑﻪ ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ

ﻣﺎ اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ2 .و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺷﺎؤل ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮدی و اﻧﺪرون ﻣﯽآوردی .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﻮم ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮا ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد3 «.و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﺣﺒﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،و داود ﭘﺎدﺷﺎه در ﺣﺒﺮون ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ و داود را ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ4 .و داود ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد؛ 5ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه در ﺣﺒﺮون ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ،و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد.
6و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﺶ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺖ .و اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ داود ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮران و ﻟﻨﮕﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯽ«.
زﯾﺮا ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داود ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ داﺧﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .و داود ﻗﻠﻌﻪ ﺻﻬﯿﻮن را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺷﻬﺮ داود اﺳﺖ8 .و در آن روز داود ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻨﺎت رﺳﯿﺪه ،ﻟﻨﮕﺎن و
ﮐﻮران را ﮐﻪ ﻣﺒﻐﻮض ﺟﺎن داود ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺰﻧﺪ( «.ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮر و ﻟﻨﮓ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ9 .و داود در ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ و آن را ﺷﻬﺮ داود ﻧﺎﻣﯿﺪ ،و داود ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻠﻮ و
اﻧﺪروﻧﺶ ﻋﻤﺎرت ﺳﺎﺧﺖ10 .و داود ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮده ،ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺻﺒﺎﯾﻮت ،ﺑﺎ وی
ﻣﯽﺑﻮد.
11و ﺣﯿﺮام ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮر ،ﻗﺎﺻﺪان و درﺧﺖ ﺳﺮو آزاد و ﻧﺠﺎران و ﺳﻨﮓﺗﺮاﺷﺎن ﻧﺰد داود
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺮای داود ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .ﭘﺲ داود ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
13و ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن داود از ﺣﺒﺮون ،ﮐﻨﯿﺰان و زﻧﺎن دﯾﮕﺮ از اورﺷﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎز ﺑﺮای داود
ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ14 .و ﻧﺎﻣﻬﺎی آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او در اورﺷﻠﯿﻢ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ:
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ﺷﻤﻮع و ﺷﻮﺑﺎب و ﻧﺎﺗﺎن و ﺳﻠﯿﻤﺎن15 ،و ﯾﺒﺠﺎر و اﻟﯿﺸﻮع و ﻧﺎﻓﺞ و ﯾﺎﻓﯿﻊ16 ،و اﻟﯿﺸﻤﻊ و اﻟﯿﺪاع و
اﻟﯿﻔﻠﻂ.
17و ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ داود را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ داود را ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ .و ﭼﻮن داود اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ18 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
آﻣﺪه ،در وادی رﻓﺎﺋﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ19 .و داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮآﯾﻢ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ داد20 «.و داود ﺑﻪ ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﺻﯿﻢ آﻣﺪ و داود اﯾﺸﺎن را در
آﻧﺠﺎ ﺷﮑﺴﺖ داده ،ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ رﺧﻨﻪ ﮐﺮد ﻣﺜﻞ رﺧﻨﻪ آﺑﻬﺎ «.ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ
آن ﻣﮑﺎن را ﺑﻌﻞ ﻓﺮاﺻﯿﻢ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ21 .و ﺑﺘﻬﺎی ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و داود و ﮐﺴﺎﻧﺶ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.

22و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮآﻣﺪه ،در وادی رﻓﺎﺋﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ23 .و ﭼﻮن داود از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺆال ﻧﻤﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﻣﯿﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن دور زده ،ﭘﯿﺶ درﺧﺘﺎن ﺗﻮت ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ آور.
24و ﭼﻮن آواز ﺻﺪای ﻗﺪﻣﻬﺎ در ﺳﺮ درﺧﺘﺎن ﺗﻮت ﺑﺸﻨﻮی ،آﻧﮕﺎه ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﻦ زﯾﺮا ﮐﻪ در آن وﻗﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ25 «.ﭘﺲ داود ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﮐﺮد ،و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﺟﺒﻌﻪ ﺗﺎ ﺟﺎزر ﺷﮑﺴﺖ داد.

6

و داود ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد2 .و

داود ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﺑﻌﻠﯽ ﯾﻬﻮدا رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺳﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺮوﺑﯿﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻤﯽ' ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
3و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﺑﺮ اراﺑﻪای ﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آن را از ﺧﺎﻧﻪ اﺑﯿﻨﺎداب ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و
ﻋﺰه و اﺧﯿﻮ ،ﭘﺴﺮان اﺑﯿﻨﺎداب ،اراﺑﻪ ﻧﻮ را راﻧﺪﻧﺪ4 .و آن را از ﺧﺎﻧﻪ اﺑﯿﻨﺎداب ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا آوردﻧﺪ و اﺧﯿﻮ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﯽرﻓﺖ5 .و داود و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ اﻧﻮاع آﻻت
ﭼﻮب ﺳﺮو و ﺑﺮﺑﻂ و رﺑﺎب و دف و دﻫﻞ و ﺳﻨﺠﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
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6و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ﻧﺎﮐﻮن رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺰه دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ دراز ﮐﺮده ،آن را
ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﮔﺎوان ﻣﯽﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ7 .ﭘﺲ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺰه اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺪا او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮش زد ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﻣﺮد8 .و داود ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺰه رﺧﻨﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،و آن ﻣﮑﺎن را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻓﺎرص ﻋﺰه ﻧﺎم ﻧﻬﺎد9 .و در آن روز ،داود از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪه،
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟« 10و داود ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﺰد ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داود ﺑﯿﺎورد .ﭘﺲ داود آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﺟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ11 .و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﺟﺘﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺮﮐﺖ داد.
12و داود ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او را ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ« ﭘﺲ داود رﻓﺖ و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را از ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻮﺑﯿﺪ ادوم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
داود ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ آورد13 .و ﭼﻮن ﺑﺮدارﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺶ ﻗﺪم رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺎوان و
ﭘﺮوارﯾﻬﺎ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد14 .و داود ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﻗﺺ ﻣﯽﮐﺮد ،و داود ﺑﻪ اﯾﻔﻮد
ﮐﺘﺎن ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻮد15 .ﭘﺲ داود و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و آواز
ﮐﺮﻧﺎ آوردﻧﺪ16 .و ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ داود ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯿﮑﺎل دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل از ﭘﻨﺠﺮه
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ،داود ﭘﺎدﺷﺎه را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺴﺖوﺧﯿﺰ و رﻗﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ او را در دل
ﺧﻮد ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮد.
17و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را درآورده ،آن را در ﻣﮑﺎﻧﺶ در ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻤﻪای ﮐﻪ داود ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و داود ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ18 .و
ﭼﻮن داود از ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﻗﻮم را ﺑﻪ اﺳﻢ ﯾﻬﻮه
ﺻﺒﺎﯾﻮت ﺑﺮﮐﺖ داد19 .و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﮔﺮوه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﮏ
ﮔﺮده ﻧﺎن و ﯾﮏ ﭘﺎره ﮔﻮﺷﺖ و ﯾﮏ ﻗﺮص ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
رﻓﺘﻨﺪ.
20اﻣﺎ داود ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ .و ﻣﯿﮑﺎل دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل داود
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻣﺮوز ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻋﻈﻤﺖ داد ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﯿﺰان ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ21 «.و داود ﺑﻪ
ﻣﯿﮑﺎل ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﭘﺪرت و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮی داد ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺮ
ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻮا ﺳﺎزد؛ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزی ﮐﺮدم22 .و از اﯾﻦ
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ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را زﯾﺎده ﺣﻘﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻣﻌﻈﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد23 «.و ﻣﯿﮑﺎل دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل را ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ اوﻻد ﻧﺸﺪ.

7

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ

از ﻫﺮ ﻃﺮف آراﻣﯽ داده ﺑﻮد2 ،ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮو
آزاد ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﭘﺮدهﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ3 «.ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ و ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ در دﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮل دار زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ«.
4و در آن ﺷﺐ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»5 :ﺑﺮو و ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ
داود ﺑﮕﻮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 6زﯾﺮا از روزی ﮐﻪ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم ﺗﺎ اﻣﺮوز ،در ﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﺪهام ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﯿﻤﻪ و ﻣﺴﮑﻦ
ﮔﺮدش ﮐﺮدهام7 .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮدش ﮐﺮدم ،آﯾﺎ ﺑﻪ اﺣﺪی از داوران
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺄﻣﻮر داﺷﺘﻢ ،ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻪای از ﺳﺮو
آزاد ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟ 8و ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ،داود ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﭼﺮاﮔﺎه از ﻋﻘﺐ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎﺷﯽ9 .و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽرﻓﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮدم و ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﺑﺮای ﺗﻮ اﺳﻢ ﺑﺰرگ
ﻣﺜﻞ اﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم10 .و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدم و
اﯾﺸﺎن را ﻏﺮس ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ در ﻣﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺎز ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﺷﺮﯾﺮان ،دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن
را ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ذﻟﯿﻞ ﻧﺴﺎزﻧﺪ11 .و ﻣﺜﻞ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داوران را ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدم .و ﺗﻮ را از ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ آراﻣﯽ دادم؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ
ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 .زﯾﺮا روزﻫﺎی ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ذرﯾﺖ
ﺗﻮ را ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد13 .او ﺑﺮای اﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﮐﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ او را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ14 .ﻣﻦ او را ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و او ﻣﺮا ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ او ﮔﻨﺎه ورزد ،او را ﺑﺎ ﻋﺼﺎی
ﻣﺮدﻣﺎن و ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﯽآدم ﺗﺄدﯾﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد15 .وﻟﯿﮑﻦ رﺣﻤﺖ ﻣﻦ از او دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
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ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آن را از ﺷﺎؤل دور ﮐﺮدم ﮐﻪ او را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ رد ﺳﺎﺧﺘﻢ16 .و ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ ،ﺑﻪ
ﺣﻀﻮرت ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﺮﺳﯽ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ17 «.ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮد.
18و داود ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﻣﻦ
ﮐﯿﺴﺘﻢ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪی؟ 19و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه
اﻣﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪهات ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻣﺎن ﻃﻮﯾﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮدی .و آﯾﺎ اﯾﻦ ای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﻋﺎدت ﺑﻨﯽآدم اﺳﺖ؟ 20و داود دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﯾﻬﻮه ،ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ21 ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻼم ﺧﻮد و ﻣﻮاﻓﻖ دل ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ
را ﺑﺠﺎ آوردی ﺗﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯽ22 .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ،ﺗﻮ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﯽ زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ23 .و ﻣﺜﻞ ﻗﻮم ﺗﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﺪام ﯾﮏ اﻣﺖ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻓﺪﯾﻪ داده ،ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻮم ﺑﺴﺎزد ،و
اﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﺑﺮای زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺠﺎ آورد ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد از ﻣﺼﺮ و از اﻣﺘﻬﺎ و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﻓﺪﯾﻪ دادی24 .و ﻗﻮم ﺧﻮد
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﯾﺸﺎن
ﺷﺪی25 .و اﻻ´ن ای ﯾﻬﻮه ﺧﺪا ،ﮐﻼﻣﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﻨﺪه ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻪاش ﮔﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳﺘﻮار ﮐﻦ،
و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ26 .و اﺳﻢ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،و ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﺪهات داود ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ27 .زﯾﺮا ﺗﻮ ای ﯾﻬﻮه ﺻﺒﺎﯾﻮت،
ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد اﻋﻼن ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪه
ﺗﻮ ﺟﺮأت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ28 .و اﻵن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ و ﮐﻼم
ﺗﻮ ﺻﺪق اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد وﻋﺪه دادهای29 .و اﻵن اﺣﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در ﺣﻀﻮرت ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ﮔﻔﺘﻪای و
ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﺪهات از ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ داود ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داده ،اﯾﺸﺎن را ذﻟﯿﻞ

ﺳﺎﺧﺖ .و داود زﻣﺎم اﻣﺎﻟﺒﻼد را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ2 .و ﻣﻮآب را ﺷﮑﺴﺖ داده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ،ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻤﻮد و دو رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﭘﯿﻤﻮد ،و ﯾﮏ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺮای زﻧﺪه
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ .و ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺷﺪه ،ﻫﺪاﯾﺎ آوردﻧﺪ.
3و داود ،ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﻦ رﺣﻮب ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﯿﻼی ﺧﻮد را ﻧﺰد
ﻧﻬﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺷﮑﺴﺖ داد4 .و داود ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﻮار و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﭘﯿﺎده از او ﮔﺮﻓﺖ،
و داود ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﻬﺎی اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ را ﭘﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﺪ اراﺑﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ5 .و ﭼﻮن اراﻣﯿﺎن
دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻫﺪدﻋﺰر ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ ،آﻣﺪﻧﺪ ،داود ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اراﻣﯿﺎن را ﺑﮑﺸﺖ6 .و
داود در ارام دﻣﺸﻖ ﻗﺮاوﻻن ﮔﺬاﺷﺖ ،و اراﻣﯿﺎن ،ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺷﺪه ،ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ،
داود را در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻧﺼﺮت ﻣﯽداد7 .و داود ﺳﭙﺮﻫﺎی ﻃﻼ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎدﻣﺎن ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آورد8 .و از ﺑﺎﺗﻪ و ﺑﯿﺮوﺗﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺪدﻋﺰر داود ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺮﻧﺞ از ﺣﺪ
اﻓﺰون ﮔﺮﻓﺖ.
9و ﭼﻮن ﺗﻮﻋﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻤﺎت ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ داود ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﻫﺪدﻋﺰر را ﺷﮑﺴﺖ داده اﺳﺖ،
10ﺗﻮﻋﯽ ،ﯾﻮرام ،ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﻧﺰد داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﺳﻼﻣﺘﯽ او ﺑﭙﺮﺳﺪ ،و او را ﺗﻬﻨﯿﺖ ﮔﻮﯾﺪ ،از
آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪدﻋﺰر ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮده ،او را ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﯾﻮرام ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه و ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻇﺮوف ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد آورد11 .و داود ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﻒ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ داده ﺑﻮد ،وﻗﻒ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد12 ،ﯾﻌﻨﯽ از ارام و ﻣﻮآب و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﻋﻤﺎﻟﻘﻪ و از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺪدﻋﺰر
ﺑﻦرﺣﻮب ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻮﺑﻪ.
13و داود ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺗﺬﮐﺮهای ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
اراﻣﯿﺎن در وادی ﻣﻠﺢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد14 .و در ادوم ﻗﺮاوﻻن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ادوم ﻗﺮاوﻻن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺟﻤﯿﻊ ادوﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺷﺪﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ،داود را ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻧﺼﺮت ﻣﯽداد.
15و داود ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و داود ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد داوری و اﻧﺼﺎف را
اﺟﺮا ﻣﯽداﺷﺖ16 .و ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮد و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎت ﺑﻦ اﺧﯿﻠﻮد وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎر17 .و
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9

و داود ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن

او را اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ؟« 2و از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل ﺧﺎدﻣﯽ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺻﯿﺒﺎ ﺑﻮد؛ ﭘﺲ او را ﻧﺰد داود ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﺻﯿﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ3 «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از
ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ او را اﺣﺴﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟« ﺻﯿﺒﺎ در ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺴﺮی ﻟﻨﮓ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ4 «.ﭘﺎدﺷﺎه از وی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ »او ﮐﺠﺎﺳﺖ؟« ﺻﯿﺒﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻨﮏ او در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﮐﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ در ﻟﻮدﺑﺎر اﺳﺖ5 «.و داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﮐﯿﺮ
ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ از ﻟﻮدﺑﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
6ﭘﺲ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﻦﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﺷﺎؤل ﻧﺰد داود آﻣﺪه ،ﺑﻪ روی در اﻓﺘﺎده ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد .و داود
ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ!« ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ7 «.داود وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺮس! زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺪرت
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺪرت ﺷﺎؤل را ﺑﻪ ﺗﻮ رد ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﺗﻮ
داﺋﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮرد8 «.ﭘﺲ او ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﮓ
ﻣﺮدهای ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﻤﺎﯾﯽ؟«
9و ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺻﯿﺒﺎ ،ﺑﻨﺪه ﺷﺎؤل را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎل ﺷﺎؤل و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﭘﺴﺮ آﻗﺎی ﺗﻮ دادم10 .و ﺗﻮ و ﭘﺴﺮاﻧﺖ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او زﻣﯿﻦ را زرع ﻧﻤﻮده ،ﻣﺤﺼﻮل آن را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮردﻧﺶ ﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ،ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ
ﺳﻔﺮه ﻣﻦ ﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد «.و ﺻﯿﺒﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﭘﺴﺮ و ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎدم داﺷﺖ11 .و ﺻﯿﺒﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻬﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻨﺪهات ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد «.و
ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد12 .و ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ را
ﭘﺴﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺻﯿﺒﺎ ﺑﻨﺪه ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ13 .ﭘﺲ
ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽﺧﻮرد و از ﻫﺮ دو ﭘﺎ ﻟﻨﮓ ﺑﻮد.
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و ﺑﻌﺪ از آن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ،ﻣﺮد و ﭘﺴﺮش ،ﺣﺎﻧﻮن ،در ﺟﺎﯾﺶ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد2 .و داود ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﺎﻧﻮن ﺑﻦﻧﺎﺣﺎش اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن
ﮐﺮد «.ﭘﺲ داود ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ درﺑﺎره ﭘﺪرش ﺗﻌﺰﯾﺖ ﮔﻮﯾﺪ ،و ﺧﺎدﻣﺎن داود
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن آﻣﺪﻧﺪ3 .و ﺳﺮوران ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺣﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﮑﺮﯾﻢ ﭘﺪر ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ داود ،رﺳﻮﻻن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺰﯾﺖ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ داود ﺧﺎدﻣﺎن
ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺗﻮ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ را ﺗﻔﺤﺺ و ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮده ،آن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزد؟« 4ﭘﺲ
ﺣﺎﻧﻮن ،ﺧﺎدﻣﺎن داود را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺼﻒ رﯾﺶ اﯾﺸﺎن را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی اﯾﺸﺎن را از ﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﺟﺎی
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺪرﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮد5 .و ﭼﻮن داود را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :در ارﯾﺤﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﻬﺎی ﺷﻤﺎ درآﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ«.
6و ﭼﻮن ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد داود ﻣﮑﺮوه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﭘﯿﺎده
از اراﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖ رﺣﻮب و اراﻣﯿﺎن ﺻﻮﺑﻪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﮑﻪ را ﺑﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان
ﻃﻮب اﺟﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ7 .و ﭼﻮن داود ﺷﻨﯿﺪ ،ﯾﻮآب و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺷﺠﺎﻋﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد8 .و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﻧﺰد دﻫﻨﻪ دروازه ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و اراﻣﯿﺎن ﺻﻮﺑﻪ و رﺣﻮب و ﻣﺮدان
ﻃﻮب و ﻣﻌﮑﻪ در ﺻﺤﺮا ﻋﻠﯽ'ﺣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
9و ﭼﻮن ﯾﻮآب دﯾﺪ ﮐﻪ روی ﺻﻔﻮف ﺟﻨﮓ ،ﻫﻢ از ﭘﯿﺶ و ﻫﻢ از ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻮد ،از ﺗﻤﺎم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﺮوﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اراﻣﯿﺎن ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮد10 .و ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﺮادرش اﺑﯿﺸﺎی ﺳﭙﺮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﻨﺪ11 .و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
اراﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ،و اﮔﺮ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺪاد ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ12 .دﻟﯿﺮ ﺑﺎش و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ13 «.ﭘﺲ ﯾﻮآب و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﻣﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن از ﺣﻀﻮر وی ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ14 .و ﭼﻮن ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اراﻣﯿﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﺣﻀﻮر اﺑﯿﺸﺎی ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ،داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﻮآب از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ.
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15و ﭼﻮن اراﻣﯿﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ16 .و
ﻫﺪدﻋﺰر ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اراﻣﯿﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،آورد و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﻼم آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺷﻮﺑﮏ،
ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﻫﺪدﻋﺰر ،ﭘﯿﺸﻮای اﯾﺸﺎن ﺑﻮد17 .و ﭼﻮن ﺑﻪ داود ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده ،از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﯿﻼم آﻣﺪ ،و اراﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ داود ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ
ﮐﺮدﻧﺪ18 .و اراﻣﯿﺎن از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،و داود از اراﻣﯿﺎن ،ﻣﺮدان ﻫﻔﺘﺼﺪ اراﺑﻪ و ﭼﻬﻞ
ﻫﺰار ﺳﻮار را ﮐﺸﺖ و ﺷﻮﺑﮏْ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮش را زد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮد19 .و ﭼﻮن ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﺪدﻋﺰر ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺪه
اﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ .و اراﻣﯿﺎن ﭘﺲ از آن از اﻣﺪاد ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

11

و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺳﺎل ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﮐﻪ داود ﯾﻮآب را

ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﯾﺸﺎن ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،رﺑﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ داود در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ.
2و واﻗﻊ ﺷﺪ در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ داود از ﺑﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮدش
ﮐﺮد و از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم زﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و آن زن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮد.
3ﭘﺲ داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ،درﺑﺎره زن اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻧﻤﻮد و او را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺘﺸﺒﻊ ،دﺧﺘﺮ اﻟﯿﻌﺎم ،زن
اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟« 4و داود ﻗﺎﺻﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﮔﺮﻓﺖ و او ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،داود ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ
ﺷﺪ و او از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ5 .و آن زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ،داود
را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻢ«.
6ﭘﺲ داود ﻧﺰد ﯾﻮآب ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﯾﻮآب ،اورﯾﺎ را ﻧﺰد
داود ﻓﺮﺳﺘﺎد7 .و ﭼﻮن اورﯾﺎ ﻧﺰد وی رﺳﯿﺪ ،داود از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻮآب و از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﻮم و از ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺟﻨﮓ ﭘﺮﺳﯿﺪ8 .و داود ﺑﻪ اورﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮو و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮ «.ﭘﺲ اورﯾﺎ از ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و از ﻋﻘﺒﺶ ،ﺧﻮاﻧﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ9 .اﻣﺎ اورﯾﺎ ﻧﺰد در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺖ10 .و داود را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اورﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.ﭘﺲ داود ﺑﻪ اورﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ از ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪهای؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺘﻪای؟«

ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  /ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ

484

11اورﯾﺎ ﺑﻪ داود ﻋﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺗﺎﺑﻮت و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ و آﻗﺎﯾﻢ ،ﯾﻮآب ،و
ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﻢ ﺑﺮ روی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﻤﻪﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .و آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮوم ﺗﺎ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎ
زن ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﺑﻢ؟ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎن ﺗﻮ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد12 «.و داود ﺑﻪ
اورﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎش و ﻓﺮدا ﺗﻮ را رواﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ اورﯾﺎ آن روز و ﻓﺮداﯾﺶ را در
اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ13 .و داود او را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺣﻀﻮرش ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و او را ﻣﺴﺖ ﮐﺮد ،و
وﻗﺖ ﺷﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺖ.
14و ﺑﺎﻣﺪادان داود ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﻮآب ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ اورﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد15 .و در ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ »اورﯾﺎ را در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،و از ﻋﻘﺒﺶ ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ زده
ﺷﺪه ،ﺑﻤﯿﺮد16 «.و ﭼﻮن ﯾﻮآب ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﯽﮐﺮد ،اورﯾﺎ را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان
ﺷﺠﺎع در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺬاﺷﺖ17 .و ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﺎ ﯾﻮآب ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از
ﻗﻮم ،از ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ،اﻓﺘﺎدﻧﺪ و اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺮد18 .ﭘﺲ ﯾﻮآب ﻓﺮﺳﺘﺎده ،داود را از ﺟﻤﯿﻊ وﻗﺎﯾﻊ
ﺟﻨﮓ ﺧﺒﺮ داد19 .و ﻗﺎﺻﺪ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن از ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ داده
ﺑﺎﺷﯽ20 ،اﮔﺮ ﺧﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻮ را ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ ،آﯾﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﺣﺼﺎر ،ﺗﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ؟ 21ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﯾﺮﺑﻮﺷﺖ را ﮐﺸﺖ؟
آﯾﺎ زﻧﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻻﯾﯿﻦ آﺳﯿﺎﯾﯽ را از روی ﺣﺼﺎر ﺑﺮ او ﻧﯿﻨﺪاﺧﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺎص ﻣﺮد؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ
ﺣﺼﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ؟ آﻧﮕﺎه ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات ،اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮده اﺳﺖ«.
22ﭘﺲ ﻗﺎﺻﺪ رواﻧﻪ ﺷﺪه ،آﻣﺪ و داود را از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﯾﻮآب او را ﭘﯿﻐﺎم داده ﺑﻮد ،ﻣﺨﺒﺮ
ﺳﺎﺧﺖ23 .و ﻗﺎﺻﺪ ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﺮدان ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ،در ﻋﻘﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ،
و ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ دﻫﻨﻪ دروازه ﺗﺎﺧﺘﯿﻢ24 .و ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ از روی ﺣﺼﺎر ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و
ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ﺗﻮ اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮده اﺳﺖ25 «.داود ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﯾﻮآب ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮ :اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،اﯾﻦ و آن را ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﻼک
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ در ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه ،آن را ﻣﻨﻬﺪم ﺑﺴﺎز .ﭘﺲ او را ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺪه«.
26و ﭼﻮن زن اورﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش اورﯾﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺖ27 .و
ﭼﻮن اﯾﺎم ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ،او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد آورد و او زن وی ﺷﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺴﺮی
زاﯾﯿﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ داود ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ.
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و ﺧﺪاون ﻧﺎﺗﺎن را ﻧﺰد داود ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،او را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »در ﺷﻬﺮی

دو ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ دوﻟﺘﻤﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻓﻘﯿﺮ2 .و دوﻟﺘﻤﻨﺪ را ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ،ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد3 .و
ﻓﻘﯿﺮ را ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آن را ﺧﺮﯾﺪه ،و ﭘﺮورش داده ،ﻫﻤﺮاه وی و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪ؛ از ﺧﻮراک وی ﻣﯽﺧﻮرد و از ﮐﺎﺳﻪ او ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ و در آﻏﻮﺷﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد4 .و ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻧﺰد آن ﻣﺮد دوﻟﺘﻤﻨﺪ آﻣﺪ و او را ﺣﯿﻒ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و
ﮔﺎوان ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد؛ و ﺑﺮه آن ﻣﺮد ﻓﻘﯿﺮ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ5 «.آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ داود ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ.
6و ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﺮه را ﭼﻬﺎر ﭼﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ رد ﮐﻨﺪ«.
7ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :آن ﻣﺮد ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ،و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را
ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮدم و ﻣﻦ ﺗﻮ را از دﺳﺖ ﺷﺎؤل رﻫﺎﯾﯽ دادم8 .و ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎﯾﺖ را ﺑﻪ
ﺗﻮ دادم و زﻧﺎن آﻗﺎی ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺗﻮ ،و ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدم .و اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﻢ ﻣﯽﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدم9 .ﭘﺲ ﭼﺮا ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮار ﻧﻤﻮده ،در ﻧﻈﺮ
وی ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﺑﺠﺎ آوردی و اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ،زن او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﯽ ،و او
را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪی؟ 10ﭘﺲ ﺣﺎل ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ دور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﻮده ،زن اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ را ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺗﺎ زن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ11 .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدت ﺑﺪی را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻋﺎرض ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و زﻧﺎن ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و او در ﻧﻈﺮ اﯾﻦ آﻓﺘﺎب ،ﺑﺎ زﻧﺎن ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ12 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮدی ،اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ و در ﻧﻈﺮ آﻓﺘﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد13 «.و داود
ﺑﺎ ﻧﺎﺗﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام «.ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎه ﺗﻮ را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد14 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻔﺮ ﮔﻔﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪهای ،ﭘﺴﺮی ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد15 «.ﭘﺲ ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد رﻓﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮی
را ﮐﻪ زن اورﯾﺎ ﺑﺮای داود زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ16 .ﭘﺲ داود از ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻃﻔﻞ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد و داود روزه ﮔﺮﻓﺖ و داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪ17 .و ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﺎن ﻧﺨﻮرد18 .و در
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روز ﻫﻔﺘﻢ ﻃﻔﻞ ﺑﻤﺮد و ﺧﺎدﻣﺎن داود ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮدن ﻃﻔﻞ او را اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﯾﻨﮏ ﭼﻮن ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﻗﻮل ﻣﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﻃﻔﻞ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻗﺪر زﯾﺎده رﻧﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد19 «.و ﭼﻮن داود دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺠﻮی' ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،داود ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﻣﺮده اﺳﺖ ،و داود ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻃﻔﻞ ﻣﺮده
اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺮده اﺳﺖ«.
20آﻧﮕﺎه داود از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ داده ،ﺗﺪﻫﯿﻦ ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را
ﻋﻮض ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد آﻣﺪه ،ﺧﻮراک ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮرد21 .و ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدی؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﺑﻮد روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدی؛ و ﭼﻮن ﻃﻔﻞ ﻣﺮد ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺧﻮراک ﺧﻮردی؟« 22او
ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﺑﻮد ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدم زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ23 ،اﻣﺎ اﻵن ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻦ روزه
ﺑﺪارم؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ دﯾﮕﺮ او را ﺑﺎز ﺑﯿﺎورم؟! ﻣﻦ ﻧﺰد او ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ ﻟﯿﮑﻦ او ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ«.
24و داود زن ﺧﻮد ﺑﺘﺸﺒﻊ را ﺗﺴﻠﯽ داد و ﻧﺰد وی درآﻣﺪه ،ﺑﺎ او ﺧﻮاﺑﯿﺪ و او ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪه ،او
را ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .و ﺧﺪاوﻧﺪ او را دوﺳﺖ داﺷﺖ25 .و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﺗﺎن ﻧﺒﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺪﯾﺪﯾﺎ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.
26و ﯾﻮآب ﺑﺎ رﺑﻪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﺷﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺸﯿﻦ را ﮔﺮﻓﺖ27 .و ﯾﻮآب ﻗﺎﺻﺪان
ﻧﺰد داود ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﺎ رﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدم و ﺷﻬﺮ آﺑﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻢ28 .ﭘﺲ اﻵن ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ
ﮐﻦ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮ اردو زده ،آن را ﺑﮕﯿﺮ ،ﻣﺒﺎدا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد«.
29ﭘﺲ داود ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﻪ رﺑﻪ رﻓﺖ و ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،آن را ﮔﺮﻓﺖ30 .و ﺗﺎج
ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺸﺎن را از ﺳﺮش ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وزﻧﺶ ﯾﮏ وزﻧﻪ ﻃﻼ ﺑﻮد و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ داﺷﺖ و آن را
ﺑﺮ ﺳﺮ داود ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺣﺪ زﯾﺎده از ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ31 .و ﺧﻠﻖ آﻧﺠﺎ را ﺑﯿﺮون آورده ،اﯾﺸﺎن
را زﯾﺮ ارهﻫﺎ و ﭼﻮﻣﻬﺎی آﻫﻨﯿﻦ و ﺗﯿﺸﻪﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﺸﺎن را از ﮐﻮره آﺟﺮﭘﺰی ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ داود و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
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و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻦ داود را ﺧﻮاﻫﺮی ﻧﯿﮑﻮ ﺻﻮرت ﻣﺴﻤﯽ'

ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر ﺑﻮد؛ و اﻣﻨﻮن ،ﭘﺴﺮ داود ،او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ2 .و اﻣﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﺗﺎﻣﺎر ﭼﻨﺎن
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﻨﻮن دﺷﻮار آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﮐﺎری ﮐﻨﺪ.
3و اﻣﻨﻮن رﻓﯿﻘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻦ ﺷﻤﻌﯽ ،ﺑﺮادر داود ،ﺑﻮد؛ و ﯾﻮﻧﺎداب ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺮک ﺑﻮد4 .و او وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﺮا روز ﺑﻪ روز ﭼﻨﯿﻦ ﻻﻏﺮ ﻣﯽﺷﻮی و ﻣﺮا ﺧﺒﺮ
ﻧﻤﯽدﻫﯽ؟« اﻣﻨﻮن وی را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺗﺎﻣﺎر ،ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ،اﺑﺸﺎﻟﻮم را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم«.
5و ﯾﻮﻧﺎداب وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﺗﻤﺎرض ﻧﻤﺎ و ﭼﻮن ﭘﺪرت ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
وی را ﺑﮕﻮ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﻣﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﺧﻮراک ﺑﺨﻮراﻧﺪ و ﺧﻮراک را در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ و از دﺳﺖ وی ﺑﺨﻮرم6 «.ﭘﺲ اﻣﻨﻮن ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺗﻤﺎرض ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
ﻋﯿﺎدﺗﺶ آﻣﺪ ،اﻣﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﺗﺎﻣﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و دو ﻗﺮص ﻃﻌﺎم ﭘﯿﺶ ﻣﻦ
ﺑﭙﺰد ﺗﺎ از دﺳﺖ او ﺑﺨﻮرم«.
7و داود ﻧﺰد ﺗﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادرت اﻣﻨﻮن ﺑﺮو و ﺑﺮاﯾﺶ
ﻃﻌﺎم ﺑﺴﺎز8 «.و ﺗﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ،اﻣﻨﻮن ،رﻓﺖ .و او ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .و آرد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮد،
و ﭘﯿﺶ او ﻗﺮﺻﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﭘﺨﺖ9 .و ﺗﺎﺑﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺶ او رﯾﺨﺖ .اﻣﺎ از ﺧﻮردن اﺑﺎ
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﮐﺲ را از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ «.و ﻫﻤﮕﺎن از ﻧﺰد او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ10 .و اﻣﻨﻮن ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﺎر ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮراک را ﺑﻪ اﻃﺎق ﺑﯿﺎور ﺗﺎ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺨﻮرم «.و ﺗﺎﻣﺎر ﻗﺮﺻﻬﺎ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺧﻮد ،اﻣﻨﻮن ،ﺑﻪ اﻃﺎق آورد11 .و ﭼﻮن ﭘﯿﺶ او ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد ،او وی را ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮاب12 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ای ﺑﺮادرم ،ﻣﺮا ذﻟﯿﻞ ﻧﺴﺎز زﯾﺮا
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﻧﺸﻮد؛ اﯾﻦ ﻗﺒﺎﺣﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺎور13 .اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﻧﻨﮓ ﺧﻮد را
ﺑﺒﺮم؟ و اﻣﺎ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﻬﺎ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮕﻮﯾﯽ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺗﻮ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد14 «.ﻟﯿﮑﻦ او ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺳﺨﻦ وی را ﺑﺸﻨﻮد ،و ﺑﺮ او زورآور ﺷﺪه ،او
را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ او ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
15آﻧﮕﺎه اﻣﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺮ وی ﺑﻐﺾ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻐﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ورزﯾﺪ از ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی
ﻣﯽداﺷﺖ ،زﯾﺎده ﺑﻮد؛ ﭘﺲ اﻣﻨﻮن وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮو16 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﻦ .زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ از آن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮدی «.ﻟﯿﮑﻦ
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او ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وی را ﺑﺸﻨﻮد17 .ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﯽ را ﮐﻪ او را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﺧﺘﺮ
را از ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ و در را از ﻋﻘﺒﺶ ﺑﺒﻨﺪ18 «.و او ﺟﺎﻣﻪ رﻧﮕﺎرﻧﮓ درﺑﺮ داﺷﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺒﺎس ،ﻣﻠﺒﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .و ﺧﺎدﻣﺶ او را ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،در را از
ﻋﻘﺒﺶ ﺑﺴﺖ19 .و ﺗﺎﻣﺎر ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد رﯾﺨﺘﻪ ،و ﺟﺎﻣﻪ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻪ در ﺑﺮش ﺑﻮد ،درﯾﺪه ،و
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬارده ،رواﻧﻪ ﺷﺪ .و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد.
20و ﺑﺮادرش ،اﺑﺸﺎﻟﻮم ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮادرت ،اﻣﻨﻮن ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ای
ﺧﻮاﻫﺮم اﮐﻨﻮن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش .او ﺑﺮادر ﺗﻮﺳﺖ و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺒﺎش «.ﭘﺲ ﺗﺎﻣﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر
ﺧﻮد ،اﺑﺸﺎﻟﻮم ،در ﭘﺮﯾﺸﺎنﺣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪ21 .و ﭼﻮن داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ22 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ اﻣﻨﻮن ﺳﺨﻨﯽ ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﻧﮕﻔﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم اﻣﻨﻮن را ﺑﻐﺾ
ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﺗﺎﻣﺎر را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
23و ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم در ﺑﻌﻞ ﺣﺎﺻﻮر ﮐﻪ ﻧﺰد اﻓﺮاﯾﻢ اﺳﺖ،
ﭘﺸﻢﺑﺮﻧﺪﮔﺎن داﺷﺖ .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه را دﻋﻮت ﻧﻤﻮد24 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪه،
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺣﺎل ،ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ،ﭘﺸﻢﺑﺮﻧﺪﮔﺎن دارد .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪهات
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ25 «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ای ﭘﺴﺮم ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﺎﺷﯿﻢ «.و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او را اﻟﺤﺎح ﻧﻤﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و او را ﺑﺮﮐﺖ داد26 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺲ ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادرم ،اﻣﻨﻮن ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ «.ﭘﺎدﺷﺎه او را ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟« 27اﻣﺎ ﭼﻮن
اﺑﺸﺎﻟﻮم او را اﻟﺤﺎح ﻧﻤﻮد ،اﻣﻨﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺎ او رواﻧﻪ ﮐﺮد28 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد
را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن دل اﻣﻨﻮن از ﺷﺮاب ﺧﻮش ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
اﻣﻨﻮن را ﺑﺰﻧﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه او را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮدم؟ ﭘﺲ دﻟﯿﺮ و ﺷﺠﺎع
ﺑﺎﺷﯿﺪ29 «.و ﺧﺎدﻣﺎن اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺎ اﻣﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ،و
ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.
30و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن در راه ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺑﻪ داود رﺳﺎﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان
ﭘﺎدﺷﺎه را ﮐﺸﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ31 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را درﯾﺪ و
ﺑﻪ روی زﻣﯿﻦ دراز ﺷﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪه در اﻃﺮاﻓﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ32 .اﻣﺎ ﯾﻮﻧﺎداب
ﺑﻦ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﺮادر داود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ ﮔﻤﺎن ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ،ﻧﺰد اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد از روزی ﮐﻪ
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ﺧﻮاﻫﺮش ﺗﺎﻣﺎر را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد33 .و اﻵن آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﺸﻮد ،و ﺧﯿﺎل ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮدهاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮده اﺳﺖ«.
34و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و
اﯾﻨﮏ ﺧﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻮه ﮐﻪ در ﻋﻘﺒﺶ ﺑﻮد ،ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ35 .و ﯾﻮﻧﺎداب ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ
ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات ﮔﻔﺖ ،ﭼﻨﺎن ﺷﺪ36 «.و ﭼﻮن از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻓﺎرغ
ﺷﺪ ،اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮان ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪﻧﺪ و آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺰ و ﺟﻤﯿﻊ
ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ آواز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
37و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﺗﻠﻤﺎی اﺑﻦ ﻋﻤﯿﻬﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺸﻮر رﻓﺖ ،و داود ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد
ﻫﺮ روز ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد38 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺟﺸﻮر رﻓﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ39 .و
داود آرزو ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﯿﺮون رود ،زﯾﺮا درﺑﺎره اﻣﻨﻮن ﺗﺴﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮده
ﺑﻮد.

14

و ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ دل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ2 .ﭘﺲ ﯾﻮآب

ﺑﻪ ﺗﻘﻮع ﻓﺮﺳﺘﺎده ،زﻧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ از آﻧﺠﺎ آورد و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺗﻢ
ﮐﻨﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزی ،و ﻟﺒﺎس ﺗﻌﺰﯾﺖ ﭘﻮﺷﯽ و ﺧﻮد را ﺑﻪ روﻏﻦ ﺗﺪﻫﯿﻦ ﻧﮑﻨﯽ و ﻣﺜﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ روزﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮده ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺸﻮی3 .و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه داﺧﻞ ﺷﺪه ،او را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
ﺑﮕﻮﯾﯽ «.ﭘﺲ ﯾﻮآب ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
4و ﭼﻮن زن ﺗﻘﻮﻋﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد و
ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اﻋﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎ5 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟« ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﯾﻨﮏ
ﻣﻦ زن ﺑﯿﻮه ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻮﻫﺮم ﻣﺮده اﺳﺖ6 .و ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ را دو ﭘﺴﺮ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺻﺤﺮا
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮی را زد و
ﮐﺸﺖ7 .و اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﺴﭙﺎر ﺗﺎ او را ﺑﻪ
ﻋﻮض ﺟﺎن ﺑﺮادرش ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،و وارث را ﻧﯿﺰ ﻫﻼک ﮐﻨﯿﻢ .و ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﺧﮕﺮ
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ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮم ﻧﻪ اﺳﻢ و ﻧﻪ اﻋﻘﺎب ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
واﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ«.
8ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ زن ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات ﺑﺮو و ﻣﻦ درﺑﺎرهات ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 «.و زن ﺗﻘﻮﻋﯿﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و ﮐﺮﺳﯽ او
ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ10 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎور ،و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ11 «.ﭘﺲ زن ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﺗﺎ وﻟﯽ ﻣﻘﺘﻮل،
دﯾﮕﺮ ﻫﻼک ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﭘﺴﺮ ﻣﺮا ﺗﻠﻒ ﺳﺎزﻧﺪ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﯽ از
ﺳﺮ ﭘﺴﺮت ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد«.
12ﭘﺲ زن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﮐﻨﯿﺰت ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻮﯾﺪ «.ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﻮ«.
13زن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﭼﺮا درﺑﺎره ﻗﻮم ﺧﺪا ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﺮدهای و ﭘﺎدﺷﺎه در ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺜﻞ
ﺗﻘﺼﯿﺮﮐﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آواره ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ14 .زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ و
ﻣﺜﻞ آب ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،و آن را ﻧﺘﻮان ﺟﻤﻊ ﮐﺮد؛ و ﺧﺪا ﺟﺎن را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آواره ﺷﺪهای از او آواره ﻧﺸﻮد15 .و ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺮض ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﻧﺰد
آﻗﺎی ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪم ،ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﮐﻨﯿﺰت ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ16 .زﯾﺮا
ﭘﺎدﺷﺎه اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮا و ﭘﺴﺮم را ﺑﺎ ﻫﻢ از
ﻣﯿﺮاث ﺧﺪا ﻫﻼک ﺳﺎزد ،ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ17 .و ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻼم آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻨﺪ ،و ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ«.
18ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺟﻮاب زن ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺪار«.
زن ﻋﺮض ﮐﺮد »آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ19 «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ دﺳﺖ ﯾﻮآب در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺖ؟« زن در ﺟﻮاب ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎن ﺗﻮ ،ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻫﺮﭼﻪ
آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺤﺮاف ورزد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﯾﻮآب،
اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ دﻫﺎن ﮐﻨﯿﺰت ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
20ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺻﻮرت اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ،ﯾﻮآب ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ آﻗﺎﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ
ﺣﮑﻤﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﺪ«.
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21ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهام .ﺣﺎل ﺑﺮو و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺟﻮان را ﺑﺎز
آور22 «.آﻧﮕﺎه ﯾﻮآب ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺎدﺷﺎه را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮد و ﯾﻮآب
ﮔﻔﺖ» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮوز ﺑﻨﺪهات ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪام ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎر ﺑﻨﺪه
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ23 «.ﭘﺲ ﯾﻮآب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺸﻮر رﻓﺖ و اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﺎزآورد24 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد و روی ﻣﺮا ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﭘﺲ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
رﻓﺖ و روی ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﺪﯾﺪ.
25و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻨﻈﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺪوح ﻣﺜﻞ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ
ﻓﺮق ﺳﺮش در او ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺒﻮد26 .و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﭼﯿﺪ )زﯾﺮا آن را در آﺧﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل
ﻣﯽﭼﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ او ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ و از آن ﺳﺒﺐ آن را ﻣﯽﭼﯿﺪ( ،ﻣﻮی ﺳﺮ ﺧﻮد را وزن ﻧﻤﻮده،
دوﯾﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻪ وزن ﺷﺎه ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ27 .و ﺑﺮای اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺳﻪ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺗﺎﻣﺎر زاﯾﯿﺪه
ﺷﺪﻧﺪ .و او دﺧﺘﺮی ﻧﯿﮑﻮ ﺻﻮرت ﺑﻮد.
28و اﺑﺸﺎﻟﻮم دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪه ،روی ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﺪﯾﺪ29 .ﭘﺲ اﺑﺸﺎﻟﻮم ،ﯾﻮآب را ﻃﻠﺒﯿﺪ
ﺗﺎ او را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺑﯿﺎﯾﺪ .و ﺑﺎز ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﯾﺪ30 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺰرﻋﻪ ﯾﻮآب ﻧﺰد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺟﻮ
دارد .ﺑﺮوﯾﺪ و آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ «.ﭘﺲ ﺧﺎدﻣﺎن اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﺰرﻋﻪ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ.
31آﻧﮕﺎه ﯾﻮآب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻧﺰد اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺘﻪ ،وی را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﭼﺮا ﺧﺎدﻣﺎن ﺗﻮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮا
آﺗﺶ زدهاﻧﺪ؟« 32اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ از ﺟﺸﻮر آﻣﺪهام؟ ﻣﺮا ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺲ
ﺣﺎل روی ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺒﯿﻨﻢ و اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ در ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ33 «.ﭘﺲ ﯾﻮآب ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺘﻪ ،او
را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ .و او اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﻃﻠﺒﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده،
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﭘﺎدﺷﺎه ،اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﺑﻮﺳﯿﺪ.

15

و ﺑﻌﺪ از آن ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم اراﺑﻪای و اﺳﺒﺎن و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او

ﺑﺪوﻧﺪ ،ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد2 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎره راه دروازه ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ،و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
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دﻋﻮاﯾﯽ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﺑﺸﺎﻟﻮم او را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ از ﮐﺪام ﺷﻬﺮ
ﻫﺴﺘﯽ؟« و او ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺪهات از ﻓﻼن ﺳﺒﻂ از اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ3 «.و اﺑﺸﺎﻟﻮم او را ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﺑﺒﯿﻦ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ و راﺳﺖ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮد4 «.و
اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ داور ﻣﯽﺷﺪم و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دﻋﻮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻓﻌﻪای ﻣﯽداﺷﺖ،
ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺮای او اﻧﺼﺎف ﻣﯽﻧﻤﻮدم5 «.و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ،او را ﺗﻌﻈﯿﻢ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،او را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ6 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای داوری ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭘﺲ اﺑﺸﺎﻟﻮم دل ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﻓﺮﯾﻔﺖ.
7و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ،اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوم ﺗﺎ ﻧﺬری را ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺒﺮون ﮐﺮدهام ،وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ8 ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺸﻮر ارام ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدم،
ﻧﺬر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎز آورد ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد9 «.ﭘﺎدﺷﺎه
وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮو «.ﭘﺲ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﺒﺮون رﻓﺖ10 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷﻨﯿﺪن آواز ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم در ﺣﺒﺮون ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪه اﺳﺖ11 «.و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه اﺑﺸﺎﻟﻮم از اورﺷﻠﯿﻢ رﻓﺘﻨﺪ ،و اﯾﻨﺎن ﺑﻪ
ﺻﺎﻓﺪﻟﯽ رﻓﺘﻪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ12 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺟﯿﻠﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﯿﺮ داود ﺑﻮد ،از ﺷﻬﺮش،
ﺟﯿﻠﻮه ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ .و ﻗﻮم ﺑﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم روزﺑﻪروز زﯾﺎده
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
13و ﮐﺴﯽ ﻧﺰد داود آﻣﺪه ،او را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »دﻟﻬﺎی ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻋﻘﺐ
اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﺮوﯾﺪه اﺳﺖ14 «.و داود ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او در اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ واﻻ ﻣﺎ را از اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻧﺠﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﯿﻞ رواﻧﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺒﺎدا او ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺪی ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺎرض ﺷﻮد و ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺰﻧﺪ15 «.و ﺧﺎدﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ» :اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ آﻗﺎی ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ16 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎ وی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ده زن را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻪ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ
ﺧﺎﻧﻪ واﮔﺬاﺷﺖ17 .و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺎ وی ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،در ﺑﯿﺖ ﻣﺮﺣﻖ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ18 .و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎدﻣﺎﻧﺶ ﭘﯿﺶ او ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﺟﺘﯿﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺸﺼﺪ
ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﺟﺖ در ﻋﻘﺐ او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ روی ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
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19و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺗﺎی ﺟﺘﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﯽآﯾﯽ؟ ﺑﺮﮔﺮد و ﻫﻤﺮاه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻤﺎن
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﯽ و از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺟﻼی وﻃﻦ ﮐﺮدهای20 .دﯾﺮوز آﻣﺪی .ﭘﺲ آﯾﺎ اﻣﺮوز
ﺗﻮ را ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ آواره ﮔﺮداﻧﻢ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽروم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽروم .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺮادران
ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮدان و رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎد21 «.و اﺗﺎی در ﺟﻮاب ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﯿﺎت آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاه در ﻣﻮت و ﺧﻮاه در
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺪه ﺗﻮ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد22 «.و داود ﺑﻪ اﺗﺎی ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮو «.ﭘﺲ اﺗﺎی
ﺟﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ و ﺟﻤﯿﻊ اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ23 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آواز
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .و ﭘﺎدﺷﺎه از ﻧﻬﺮ ﻗﺪرون ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ راه
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ.
24و اﯾﻨﮏ ﺻﺎدوق ﻧﯿﺰ و ﺟﻤﯿﻊ ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ وی ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪا را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را
ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،اﺑﯿﺎﺗﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ25 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﺎدوق ﮔﻔﺖ:
»ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮدان .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﻢ ﻣﺮا ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،و آن را
و ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد26 .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮم
ﻫﺮﭼﻪ در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ27 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﺎدوق ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ راﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮد و ﻫﺮ دو ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺧﯿﻤﻌﺺ ،ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ،و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ
اﺑﯿﺎﺗﺎر ،ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ28 .ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن درﻧﮓ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ از ﺷﻤﺎ
رﺳﯿﺪه ،ﻣﺮا ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎزد29 «.ﭘﺲ ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺪا را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
30و اﻣﺎ داود ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه زﯾﺘﻮن ﺑﺮآﻣﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه و
ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮﯾﮏ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ31 .و داود را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﻪ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰان ،ﺑﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ «.و
داود ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺸﻮرت اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ را ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮔﺮدان«.
32و ﭼﻮن داود ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮه ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺣﻮﺷﺎی ارﮐﯽ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪه و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺨﺘﻪ او را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد33 .و داود وی را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ34 .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮدی و ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﮕﻮﯾﯽ :ای ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺪه ﭘﺪر ﺗﻮ ﺑﻮدم ،اﻵن ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﻣﺸﻮرت اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ را
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ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ35 .و آﯾﺎ ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﻬﻨﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺲ
ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺸﻨﻮی ،آن را ﺑﻪ ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﻬﻨﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎ36 .و اﯾﻨﮏ دو ﭘﺴﺮ
اﯾﺸﺎن اﺧﯿﻤﻌﺺ ،ﭘﺴﺮ ﺻﺎدوق ،و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ،ﭘﺴﺮ اﺑﯿﺎﺗﺎر ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد37 «.ﭘﺲ ﺣﻮﺷﺎی ،دوﺳﺖ داود ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و
اﺑﺸﺎﻟﻮم وارد اورﺷﻠﯿﻢ ﺷﺪ.

16

و ﭼﻮن داود از ﺳﺮ ﮐﻮه اﻧﺪﮐﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﺻﯿﺒﺎ ،ﺧﺎدم ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ،ﺑﺎ

ﯾﮏ ﺟﻔﺖ اﻻغ آراﺳﺘﻪ ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ ﻗﺮص ﻧﺎن و ﺻﺪ ﻗﺮص ﮐﺸﻤﺶ و ﺻﺪ ﻗﺮص اﻧﺠﯿﺮ و ﯾﮏ
ﻣﺸﮏ ﺷﺮاب ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی آﻣﺪ2 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﯿﺒﺎ ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮد
داری؟« ﺻﯿﺒﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻻﻏﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻮار ﺷﺪن اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ،و ﻧﺎن و اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮای ﺧﻮراک
ﺧﺎدﻣﺎن ،و ﺷﺮاب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ3 «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﭘﺴﺮ آﻗﺎﯾﺖ
ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟« ﺻﯿﺒﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﯾﻨﮏ در اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺧﺎﻧﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺪر ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ رد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد4 «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺻﯿﺒﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮐﻞ
ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ از ﻣﺎل ﺗﻮﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺻﯿﺒﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻇﻬﺎر ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه .ﺗﻤﻨﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﯾﺎﺑﻢ«.
5و ﭼﻮن داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺤﻮرﯾﻢ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻨﮏ ﺷﺨﺼﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻦ ﺟﯿﺮا از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽآﻣﺪ ،دﺷﻨﺎم ﻣﯽداد6 .و ﺑﻪ داود و ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺧﺎدﻣﺎن
داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺠﺎﻋﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ او ﺑﻮدﻧﺪ7 .و

ﺷﻤﻌﯽ دﺷﻨﺎم داده ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دور ﺷﻮ ،دور ﺷﻮ ،ای ﻣﺮد ﺧﻮن رﯾﺰ و ای ﻣﺮد ﺑﻠﯿﻌﺎل! 8ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮن ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل را ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮدی ﺑﺮ ﺗﻮ رد ﮐﺮده ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و اﯾﻨﮏ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺮدی ﺧﻮنرﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮارت ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهای«.
9و اﺑﯿﺸﺎی اﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﮓ ﻣﺮده ،آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه را دﺷﻨﺎم
دﻫﺪ؟ ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺮوم و ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﻨﻢ«.
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10ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮان ﺻﺮوﯾﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ؟ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ دﺷﻨﺎم دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
او را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داود را دﺷﻨﺎم ﺑﺪه .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« 11و داود
ﺑﻪ اﺑﯿﺸﺎی و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺻﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﻗﺼﺪ ﺟﺎن

ﻣﻦ دارد؛ ﭘﺲ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ؟ ﭘﺲ او را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ دﺷﻨﺎم دﻫﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
او را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ12 .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮض دﺷﻨﺎﻣﯽ ﮐﻪ او
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺰای ﻧﯿﮑﻮ دﻫﺪ13 «.ﭘﺲ داود و ﻣﺮداﻧﺶ راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و
اﻣﺎ ﺷﻤﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻮه ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺖ ،دﺷﻨﺎم داده ،ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی او
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﺎک ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ14 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه،
آﻣﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
15و اﻣﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوه ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،و اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد.
16و ﭼﻮن ﺣﻮﺷﺎی ارﮐﯽ ،دوﺳﺖ داود ،ﻧﺰد اﺑﺸﺎﻟﻮم رﺳﯿﺪ ،ﺣﻮﺷﺎی ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ! ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ!« 17و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﺣﻮﺷﺎی ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺮﻓﺘﯽ؟« 18و ﺣﻮﺷﺎی ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻗﻮم و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺪه او ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻧﺰد او ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ19 .و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ را
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﻧﻪ ﻧﺰد ﭘﺴﺮ او؟ ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ﺗﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدهام ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
20و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ21 «.و اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻧﺰد ﻣﺘﻌﻪﻫﺎی ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،درآی؛ و ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪرت ﻣﮑﺮوه ﺷﺪهای ،آﻧﮕﺎه دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺖ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
22ﭘﺲ ﺧﯿﻤﻪای ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺮای اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﺸﺎﻟﻮم در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد
ﻣﺘﻌﻪﻫﺎی ﭘﺪرش درآﻣﺪ23 .و ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ در آن روزﻫﺎ ﻣﯽداد ،ﻣﺜﻞ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از
ﮐﻼم ﺧﺪا ﺳﺆال ﮐﻨﺪ .و ﻫﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ داود و ﻫﻢ ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﯽداد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮد.
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و اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا اذن ﺑﺪه ﮐﻪ دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه،

ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه داود را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ2 .ﭘﺲ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ او ﺧﺴﺘﻪ و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮ
او رﺳﯿﺪه ،او را ﻣﻀﻄﺮب ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﺖ3 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ او را
ﻣﯽﻃﻠﺒﯽ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد4 «.و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻧﻈﺮ
اﺑﺸﺎﻟﻮم و درﻧﻈﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ.
5و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ» :ﺣﻮﺷﺎی ارﮐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ6 «.و ﭼﻮن
ﺣﻮﺷﺎی ﻧﺰد اﺑﺸﺎﻟﻮم آﻣﺪ ،اﺑﺸﺎﻟﻮم وی را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رای او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ7 «.ﺣﻮﺷﺎی ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ داده اﺳﺖ ،ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ8 «.و ﺣﻮﺷﺎی ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرت و ﻣﺮداﻧﺶ
ﺷﺠﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﺧﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎﻧﻨﺪ؛ و ﭘﺪرت ﻣﺮد
ﺟﻨﮓ آزﻣﻮده اﺳﺖ ،و ﺷﺐ را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ9 .اﯾﻨﮏ او اﻵن در ﺣﻔﺮهای ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ .و واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ10 .و ﻧﯿﺰ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮐﻪ دﻟﺶ
ﻣﺜﻞ دل ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ ﺟﺒﺎری اﺳﺖ
و رﻓﯿﻘﺎﻧﺶ ﺷﺠﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ11 .ﻟﻬﺬا رأی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
رﯾﮓ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﻧﺰد ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺣﻀﺮت ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﺮود12 .ﭘﺲ در ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻨﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد ﺑﺮ او ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ،
و از او و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه وی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ13 .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی
داﺧﻞ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻧﻬﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ رﯾﺰهای ﻫﻢ در آن ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد«.
14ﭘﺲ اﺑﺸﺎﻟﻮم و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺸﻮرت ﺣﻮﺷﺎی ارﮐﯽ از ﻣﺸﻮرت اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ «.زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت ﻧﯿﮑﻮی اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ را ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪی را ﺑﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
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15و ﺣﻮﺷﺎی ﺑﻪ ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻔﺖ» :اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم و ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ و
ﭼﻨﺎن ﻣﺸﻮرت داده ،و ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﺸﻮرت دادهام16 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﻪ زودی ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و داود را
اﻃﻼع داده ،ﮔﻮﯾﯿﺪ :اﻣﺸﺐ در ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻨﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻦ،
ﻣﺒﺎدا ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه وی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ«.
17و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن و اﺧﯿﻤﻌﺺ ﻧﺰد ﻋﯿﻦ روﺟﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮐﻨﯿﺰی رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ
ﻣﯽآورد .و اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎدا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻧﺪ18 .اﻣﺎ ﻏﻼﻣﯽ اﯾﺸﺎن را دﯾﺪه ،ﺑﻪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺧﺒﺮ داد .و ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
زودی رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﺤﻮرﯾﻢ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﯿﺎط او ﭼﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻓﺮود
ﺷﺪﻧﺪ19 .و زن ،ﺳﺮﭘﻮش ﭼﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ دﻫﻨﻪاش ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ و ﺑﻠﻐﻮر ﺑﺮ آن رﯾﺨﺖ .ﭘﺲ ﭼﯿﺰی
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ20 .و ﺧﺎدﻣﺎن اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻧﺰد آن زن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﺧﯿﻤﻌﺺ و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن
ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟« زن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﻧﻬﺮ آب ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ «.ﭘﺲ ﭼﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ،ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
21و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ،اﯾﺸﺎن از ﭼﺎه ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻪ ،داود ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و ﺑﻪ داود
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺑﻪ زودی از آب ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻮرت داده
اﺳﺖ22 «.ﭘﺲ داود و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻃﻠﻮع
ﻓﺠﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از اردن ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
23اﻣﺎ ﭼﻮن اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت او ﺑﺠﺎ آورده ﻧﺸﺪ ،اﻻغ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎراﺳﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﻓﺖ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺪارک دﯾﺪه ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺧﻔﻪ ﮐﺮد و ﻣﺮد و او را
در ﻗﺒﺮ ﭘﺪرش دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
24اﻣﺎ داود ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ آﻣﺪ و اﺑﺸﺎﻟﻮم از اردن ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺮاﻫﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ25 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم ،ﻋﻤﺎﺳﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﻮآب ﺑﻪ ﺳﺮداری ﻟﺸﮑﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .و ﻋﻤﺎﺳﺎ ﭘﺴﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﯾﺘﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﯿﺠﺎﯾﻞ ،دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺣﺎش ،ﺧﻮاﻫﺮ ﺻﺮوﯾﻪ ،ﻣﺎدر ﯾﻮآب درآﻣﺪه
ﺑﻮد26 .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و اﺑﺸﺎﻟﻮم در زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد اردو زدﻧﺪ.
27و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن داود ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪ ،ﺷﻮﺑﯽ اﺑﻦ ﻧﺎﺣﺎش از رﺑﺖ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﻣﺎﮐﯿﺮ
ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺌﯿﻞ از ﻟﻮدﺑﺎر و ﺑﺮزﻻﺋﯽ ﺟﻠﻌﺎدی از روﺟﻠﯿﻢ28 ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ و ﮔﻨﺪم و
ﺟﻮ و آرد و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﺑﺮﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻗﻼ و ﻋﺪس و ﻧﺨﻮد ﺑﺮﺷﺘﻪ29 ،و ﻋﺴﻞ و ﮐﺮه و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﭘﻨﯿﺮ
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ﮔﺎو ﺑﺮای ﺧﻮراک داود و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ آوردﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ و
ﺧﺴﺘﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

18

و داود ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎن دﯾﺪ ،و ﺳﺮداران ﻫﺰاره و ﺳﺮداران

ﺻﺪه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد2 .و داود ﻗﻮم را رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺛﻠﺜﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮآب و ﺛﻠﺜﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﯿﺸﺎی
اﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ،ﺑﺮادر ﯾﻮآب ،و ﺛﻠﺜﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺗﺎی ﺟﺘﯽ .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻗﻮم ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻢ3 «.اﻣﺎ ﻗﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،درﺑﺎره ﻣﺎ ﻓﮑﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ و اﮔﺮ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ و ﺣﺎل ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ده ﻫﺰار ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ.
ﭘﺲ اﻵن ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺷﻬﺮ اﻣﺪاد ﮐﻨﯽ4 «.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دروازه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺎ ﺻﺪهﻫﺎ و ﻫﺰارهﻫﺎ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ5 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻮآب و اﺑﯿﺸﺎی و اﺗﺎی را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم
ﺟﻮان ﺑﻪ رﻓﻖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮداران را درﺑﺎره اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻓﺮﻣﺎن داد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
6ﭘﺲ ﻗﻮم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻨﮓ در ﺟﻨﮕﻞ اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد7 .و ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻧﺠﺎ از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و در آن روز ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ در آﻧﺠﺎ ﺷﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ8 .و ﺟﻨﮓ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ و در آن روز
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﻼک ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
9و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن داود ﺑﺮﺧﻮرد؛ و اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮ ﺳﻮار ﺑﻮد و ﻗﺎﻃﺮ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻠﻮط ﺑﺰرﮔﯽ درآﻣﺪ ،و ﺳﺮ او در ﻣﯿﺎن ﺑﻠﻮط ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن
و زﻣﯿﻦ آوﯾﺰان ﮔﺸﺖ و ﻗﺎﻃﺮی ﮐﻪ زﯾﺮش ﺑﻮد ،ﺑﮕﺬﺷﺖ10 .و ﺷﺨﺼﯽ آن را دﯾﺪه ،ﺑﻪ ﯾﻮآب ﺧﺒﺮ
رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﺑﺸﺎﻟﻮم را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن درﺧﺖ ﺑﻠﻮط آوﯾﺰان اﺳﺖ11 «.و ﯾﻮآب ﺑﻪ آن
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ او را ﺧﺒﺮ داد ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺎن ﺗﻮ دﯾﺪهای؟ ﭘﺲ ﭼﺮا او را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺰدی؟ و ﻣﻦ
ده ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدادم12 «.آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه دراز ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻮ را و اﺑﯿﺸﺎی و
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اﺗﺎی را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺖ زﻧﻬﺎر ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺟﻮان ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
13واﻻ ﺑﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدم ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﻣﺮی از ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺘﯽ14 «.آﻧﮕﺎه ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ «.ﭘﺲ ﺳﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دل اﺑﺸﺎﻟﻮم زد ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ او ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎن ﺑﻠﻮط زﻧﺪه ﺑﻮد15 .و ده ﺟﻮان ﮐﻪ
ﺳﻼﺣﺪاران ﯾﻮآب ﺑﻮدﻧﺪ دور اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را زدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻨﺪ.
16و ﭼﻮن ﯾﻮآب ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺖ ،ﻗﻮم از ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﻮآب
ﻗﻮم را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد17 .و اﺑﺸﺎﻟﻮم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را در ﺣﻔﺮه ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮد ،اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ او
ﺗﻮده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ از ﺳﻨﮕﻬﺎ اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ18 .اﻣﺎ
اﺑﺸﺎﻟﻮم در ﺣﯿﻦ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در وادی ﻣﻠﮏ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮔﻔﺖ
ﭘﺴﺮی ﻧﺪارم ﮐﻪ از او اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و آن ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﺴﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﯾﺪ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
19و اﺧﯿﻤﻌﺺ ﺑﻦ ﺻﺎدوق ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎل ﺑﺮوم و ﻣﮋده ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم او
را از دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ20 «.ﯾﻮآب او را ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﻣﺮوز ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺸﺎرت ﻧﯿﺴﺘﯽ ،اﻣﺎ روز دﯾﮕﺮ
ﺑﺸﺎرت ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮد و اﻣﺮوز ﻣﮋده ﻧﺨﻮاﻫﯽ داد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮده اﺳﺖ21 «.و ﯾﻮآب ﺑﻪ ﮐﻮﺷﯽ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و از آﻧﭽﻪ دﯾﺪهای ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺒﺮ ﺑﺮﺳﺎن «.و ﮐﻮﺷﯽ ﯾﻮآب را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،دوﯾﺪ22 .و
اﺧﯿﻤﻌﺺ ﺑﻦ ﺻﺎدوق ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺸﻮد ،ﻣﻠﺘﻤﺲ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺐ ﮐﻮﺷﯽ
ﺑﺪوم «.ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮم ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوی ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺒﺮی؟« 23ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﺸﻮد ،ﺑﺪوم «.او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪو «.ﭘﺲ اﺧﯿﻤﻌﺺ ﺑﻪ راه وادی دوﯾﺪه ،از ﮐﻮﺷﯽ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺖ.
24و داود در ﻣﯿﺎن دو دروازه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و دﯾﺪهﺑﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم دروازه ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﺑﺮآﻣﺪ و
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻣﺮدی را دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽدود25 .و دﯾﺪهﺑﺎن آواز ﮐﺮده،
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺒﺮ داد و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﺸﺎرت ﻣﯽآورد «.و او ﻣﯽآﻣﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ.
26و دﯾﺪهﺑﺎن ،ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽدود و دﯾﺪهﺑﺎن ﺑﻪ درﺑﺎن آواز داده ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽدود «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :او ﻧﯿﺰ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽآورد27 «.و دﯾﺪهﺑﺎن ﮔﻔﺖ» :دوﯾﺪن اوﻟﯽ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ دوﯾﺪن اﺧﯿﻤﻌﺺ ﺑﻦ ﺻﺎدوق اﺳﺖ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :او ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺧﺒﺮ
ﺧﻮب ﻣﯽآورد«.
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28و اﺧﯿﻤﻌﺺ ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ «.و ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ29 «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ؟« و اﺧﯿﻤﻌﺺ در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﯾﻮآب ،ﺑﻨﺪه ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﻨﺪه ﺗﻮ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ دﯾﺪم اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﺑﻮد30 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺮد و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺖ «.و او ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد.

31و اﯾﻨﮏ ﮐﻮﺷﯽ رﺳﯿﺪ و ﮐﻮﺷﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺮوز اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻮ را از ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ32 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﮐﻮﺷﯽ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ؟« ﮐﻮﺷﯽ ﮔﻔﺖ» :دﺷﻤﻨﺎن آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺮر ﺗﻮ
ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﻣﺜﻞ آن ﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ«.
33ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ دروازه ﺑﺮآﻣﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﭼﻮن
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮم اﺑﺸﺎﻟﻮم! ای ﭘﺴﺮم ،ﭘﺴﺮم ،اﺑﺸﺎﻟﻮم! ﮐﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ
ﻣﯽﻣﺮدم ،ای اﺑﺸﺎﻟﻮم ،ﭘﺴﺮم ،ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ!«
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و ﺑﻪ ﯾﻮآب ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺑﺸﺎﻟﻮم ﻣﺎﺗﻢ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ2 .و در آن روز ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻇﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺖ ،زﯾﺮا ﻗﻮم در آن روز
ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ3 .و ﻗﻮم در آن روز دزداﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ ﻓﺮار ﮐﺮده ،از روی ﺧﺠﺎﻟﺖ دزداﻧﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ4 .و ﭘﺎدﺷﺎه روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺪا زد ﮐﻪ »ای ﭘﺴﺮم اﺑﺸﺎﻟﻮم! ای اﺑﺸﺎﻟﻮم! ﭘﺴﺮم! ای ﭘﺴﺮ ﻣﻦ!« 5ﭘﺲ ﯾﻮآب
ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﻣﺮوز روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ
و ﺟﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺖ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ و ﺟﺎن زﻧﺎﻧﺖ و ﺟﺎن ﻣﺘﻌﻪﻫﺎﯾﺖ را اﻣﺮوز ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ6 .ﭼﻮﻧﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد را دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻐﺾ ﻧﻤﻮدی ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮداران
و ﺧﺎدﻣﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻨﺪ و اﻣﺮوز ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ اﺑﺸﺎﻟﻮم زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﯽﻣﺮدﯾﻢ،
آﻧﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪ7 .و اﻵن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎن دلآوﯾﺰ ﺑﮕﻮ،
زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﻣﺸﺐ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻼ
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ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻫﻤﻪ ﺑﻼﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺘﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ8 «.ﭘﺲ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﺰد دروازه ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم را ﺧﺒﺮ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد
دروازه ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪﻧﺪ.
و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ9 .و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻮم در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ را از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ رﻫﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و اوﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن رﻫﺎﯾﯽ داده ،و ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺑﺸﺎﻟﻮم از زﻣﯿﻦ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ10 .و
اﺑﺸﺎﻟﻮم ﮐﻪ او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ،در ﺟﻨﮓ ﻣﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻵن ﺷﻤﺎ ﭼﺮا در
ﺑﺎزآوردن ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟«
11و داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺰد ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ﮐﻬﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﯾﻬﻮدا ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺷﻤﺎ
ﭼﺮا در ﺑﺎزآوردن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ،آﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ12 .ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﯿﺪ .ﭘﺲ
ﭼﺮا در ﺑﺎزآوردن ﭘﺎدﺷﺎه ،آﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟ 13و ﺑﻪ ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻠﮑﻪ زﯾﺎده از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد اﮔﺮ ﺗﻮ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت
ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﻮآب ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ،ﻧﺒﺎﺷﯽ14 «.ﭘﺲ دل ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﯾﻞ
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ15 «.ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ اردن رﺳﯿﺪ و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را از ارْدن ﻋﺒﻮر
دﻫﻨﺪ.
16و ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻦ ﺟﯿﺮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺑﺤﻮرﯾﻢ ﺑﻮد ،ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل داود ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮودآﻣﺪ17 .و ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن و ﺻﯿﺒﺎ ،ﺧﺎدم ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎؤل ،ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰده
ﭘﺴﺮش و ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎدﻣﺶ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ18 .و ﻣﻌﺒﺮ را
ﻋﺒﻮر دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ.
و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﺷﻤﻌﯽ اﺑﻦ ﺟﯿﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی اﻓﺘﺎد19 .و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ:
»آﻗﺎﯾﻢ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﺪﻫﺪ و ﺧﻄﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات در روزی ﮐﻪ آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه از اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ورزﯾﺪ ﺑﯿﺎد ﻧﯿﺎورد و ﭘﺎدﺷﺎه آن را ﺑﻪ دل ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﺪ20 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام و اﯾﻨﮏ اﻣﺮوز ﻣﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ،اول آﻣﺪهام و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه،

ﻓﺮود ﺷﺪهام21 «.و اﺑﯿﺸﺎی اﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ
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را دﺷﻨﺎم داده اﺳﺖ ،ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮد؟« 22اﻣﺎ داود ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮان ﺻﺮوﯾﻪ ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺮوز دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ و آﯾﺎ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ
اﻣﺮوز ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺴﺘﻢ؟« 23ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﻌﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای وی
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد.
24و ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺷﺎؤل ،ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ و از روزی ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺳﺎز داده ،و ﻧﻪ رﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﺮاز ﻧﻤﻮده ،و ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد
را ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮد25 .و ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ
ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪی؟« 26او ﻋﺮض ﮐﺮد» :ای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﺎدم ﻣﻦ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ داد زﯾﺮا ﺑﻨﺪهات
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻻغ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ آراﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮوم ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻟﻨﮓ
اﺳﺖ27 .و او ﺑﻨﺪه ﺗﻮ را ﻧﺰد آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور28 .زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت
آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن ﺳﻔﺮهات ﻣﻤﺘﺎز
ﮔﺮداﻧﯿﺪی .ﭘﺲ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺣﻖ دارم ﮐﻪ ﺑﺎز ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﻢ؟« 29ﭘﺎدﺷﺎه وی را ﮔﻔﺖ:
»ﭼﺮا دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ و ﺻﯿﺒﺎ ،زﻣﯿﻦ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
30ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻫﻤﻪ را ﺑﮕﯿﺮد ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ«.
31و ﺑﺮزﻻﺋﯽ ﺟﻠﻌﺎدی از روﺟﻠﯿﻢ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ آن
ﻃﺮف اردن ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ32 .و ﺑﺮزﻻی ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺮ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد؛ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در
ﻣﺤﻨﺎﯾﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،او را ﭘﺮورش ﻣﯽداد زﯾﺮا ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد33 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺮزﻻی
ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎ و ﺗﻮ را در اورﺷﻠﯿﻢ ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
34ﺑﺮزﻻی ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮض ﮐﺮد» :اﯾﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ؟ 35ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺪﻫﻢ و آﯾﺎ
ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻃﻌﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرم و ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ ،ﺗﻮاﻧﻢ درﯾﺎﻓﺖ؟ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ آواز ﻣﻐﻨﯿﺎن و ﻣﻐﻨﯿﺎت را
ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻨﺪهات دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟ 36ﻟﻬﺬا ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎدﺷﺎه
اﻧﺪﮐﯽ از اردن ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .و ﭼﺮا ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﺪﻫﺪ؟ 37ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﺑﻨﺪهات
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ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻧﺰد ﻗﺒﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻤﯿﺮم ،و اﯾﻨﮏ ﺑﻨﺪه ﺗﻮ ،ﮐﻤﻬﺎم ،ﻫﻤﺮاه آﻗﺎﯾﻢ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮود و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮت ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور«.
38ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﮐﻤﻬﺎم ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ،ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﻢ آورد؛ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ39 «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم از
اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮزﻻﺋﯽ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و وی را ﺑﺮﮐﺖ داد و او ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ40 .و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻠﺠﺎل رﻓﺖ و ﮐﻤﻬﺎم ﻫﻤﺮاﻫﺶ آﻣﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﯾﻬﻮدا و ﻧﺼﻒ
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻋﺒﻮر دادﻧﺪ.
41و اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺮادران ﻣﺎ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ،ﺗﻮ را دزدﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ را و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎن داود را ﻫﻤﺮاﻫﺶ از اردن
ﻋﺒﻮر دادﻧﺪ؟« 42و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻮاب دادﻧﺪ» :از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از
ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻣﺎﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﺮا از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺴﺪ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی از ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮردهاﯾﻢ ﯾﺎ اﻧﻌﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
داده اﺳﺖ؟« 43و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻮاب ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ را در ﭘﺎدﺷﺎه ده ﺣﺼﻪ اﺳﺖ و
ﺣﻖ ﻣﺎ در داود از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدﯾﺪ؟ و آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآوردن ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﻮد ،اول ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ؟« اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺨﺘﺘﺮ ﺑﻮد.

20

و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺮد ﺑﻠﯿﻌﺎل ،ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺷﺒﻊ ﺑﻦ ﺑﮑﺮی ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ﮐﺮﻧﺎ را

ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎ را در داود ﺣﺼﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ در ﭘﺴﺮ ﯾﺴﺎ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﯽ ،ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ!
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺑﺮود2 «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ داود ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺷﺒﻊ اﺑﻦ ﺑﮑﺮی
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا از ارْدن ﺗﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻼزﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
3و داود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪ ،و ﭘﺎدﺷﺎه ده زن ﻣﺘﻌﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮوس ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﭘﺮورش داد ،اﻣﺎ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
داﺧﻞ ﻧﺸﺪ و اﯾﺸﺎن ﺗﺎ روز ﻣﺮدن در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻮﮔﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ.
4و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﺎﺳﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا را در ﺳﻪ روز ﻧﺰد ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ5 «.ﭘﺲ ﻋﻤﺎﺳﺎ رﻓﺖ ﺗﺎ ﯾﻬﻮدا را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ
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ﮐﺮد6 .و داود ﺑﻪ اﺑﯿﺸﺎی ﮔﻔﺖ» :اﻵن ﺷﺒﻊ ﺑﻦ ﺑﮑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﺸﺎﻟﻮم ﺑﻪ ﻣﺎ ﺿﺮر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ؛
ﭘﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎن آﻗﺎﯾﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎ ﻣﺒﺎدا ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﺼﺎردار ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و از
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ7 «.و ﮐﺴﺎن ﯾﻮآب و ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺠﺎﻋﺎن از ﻋﻘﺐ او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ،
و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدن ﺷﺒﻊ ﺑﻦ ﺑﮑﺮی از اورﺷﻠﯿﻢ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ8 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻮن اﺳﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن آﻣﺪ .و ﯾﻮآب ردای ﺟﻨﮕﯽ درﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮ
آن ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ در ﻏﻼﻓﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﮐﻤﺮش ﺑﺴﺘﻪ ،و ﭼﻮن ﻣﯽرﻓﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﻏﻼف اﻓﺘﺎد9 .و
ﯾﻮآب ﺑﻪ ﻋﻤﺎﺳﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﺮادرم آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﯽ؟« و ﯾﻮآب رﯾﺶ ﻋﻤﺎﺳﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺒﻮﺳﺪ10 .و ﻋﻤﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﮐﻪ در دﺳﺖ ﯾﻮآب ﺑﻮد ،اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮد.
ﭘﺲ او آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻤﺶ ﻓﺮو ﺑﺮد ﮐﻪ اﺣﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺖ و او را دوﺑﺎره ﻧﺰد و ﻣﺮد .و ﯾﻮآب و
ﺑﺮادرش اﺑﯿﺸﺎی ﺷﺒﻊ ﺑﻦ ﺑﮑﺮی را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ11 .و ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن ﯾﻮآب ﻧﺰد وی اﯾﺴﺘﺎده،
ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮﮐﻪ ﯾﻮآب را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف داود اﺳﺖ ،در ﻋﻘﺐ ﯾﻮآب ﺑﯿﺎﯾﺪ12 «.و ﻋﻤﺎﺳﺎ
در ﻣﯿﺎن راه در ﺧﻮﻧﺶ ﻣﯽﻏﻠﻄﯿﺪ ،و ﭼﻮن آن ﺷﺨﺺ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﺎﺳﺎ را از
ﻣﯿﺎن راه در ﺻﺤﺮا ﮐﺸﯿﺪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮ او اﻧﺪاﺧﺖ زﯾﺮا دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ.
13ﭘﺲ ﭼﻮن از ﻣﯿﺎن راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان در ﻋﻘﺐ ﯾﻮآب رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﻊ ﺑﻦ ﺑﮑﺮی را
ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
14و او از ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺎ آﺑﻞ و ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﻣﻌﮑﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن
ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،او را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ15 .و اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،او را در آﺑﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻌﮑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﭘﺸﺘﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺼﺎر ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻮآب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺼﺎر
را ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﻧﺪ16 .و زﻧﯽ ﺣﮑﯿﻢ از ﺷﻬﺮ ﺻﺪا درداد ﮐﻪ »ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺑﻪ ﯾﻮآب
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ17 «.و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ وی ﺷﺪ ،زن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﺗﻮ
ﯾﻮآب ﻫﺴﺘﯽ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ «.وی را ﮔﻔﺖ» :ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮ «.او ﮔﻔﺖ:
»ﻣﯽﺷﻨﻮم18 «.ﭘﺲ زن ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮآﯾﻨﻪ در آﺑﻞ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ اﻣﺮی را ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ19 .ﻣﻦ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎﻟﻢ و اﻣﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﺎدری را در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺮاب ﮐﻨﯽ .ﭼﺮا ﻧﺼﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎﻟﮑﻞ
ﻫﻼک ﻣﯽﮐﻨﯽ؟« 20ﭘﺲ ﯾﻮآب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ،ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﻼک ﯾﺎ ﺧﺮاب
ﻧﻤﺎﯾﻢ21 .ﮐﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﻤﯽ' ﺑﻪ ﺷﺒﻊ ﺑﻦ ﺑﮑﺮی از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ دﺳﺖ ﺧﻮد را
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ﺑﺮ داود ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و از ﻧﺰد ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ «.زن در ﺟﻮاب
ﯾﻮآب ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺳﺮ او را از روی ﺣﺼﺎر ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ22 «.ﭘﺲ آن زن ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ
ﺧﻮد ﻧﺰد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم رﻓﺖ و اﯾﺸﺎن ﺳﺮ ﺷﺒﻊ ﺑﻦ ﺑﮑﺮی را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﮐﺮده ،ﻧﺰد ﯾﻮآب اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و او
ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن از ﻧﺰد ﺷﻬﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ .و ﯾﻮآب ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ.
23و ﯾﻮآب ،ﺳﺮدار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ﺳﺮدار ﮐﺮﯾﺘﯿﺎن و
ﻓﻠﯿﺘﯿﺎن ﺑﻮد24 .و ادورام ﺳﺮدار ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان و ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط ﺑﻦ اﺧﯿﻠﻮد وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎر25 ،و ﺷﯿﻮا ﮐﺎﺗﺐ و
ﺻﺎدوق و اﺑﯿﺎﺗﺎر ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻮدﻧﺪ26 ،و ﻋﯿﺮای ﯾﺎﺋﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﻦ داود ﺑﻮد.

21

و در اﯾﺎم داود ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﻋﻠﯽاﻻﺗﺼﺎل ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪ ،و داود ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺳﺆال ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺎؤل و ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮن رﯾﺰ او ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﺒﻌﻮﻧﯿﺎن را
ﮐﺸﺖ2 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺒﻌﻮﻧﯿﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ )اﻣﺎ ﺟﺒﻌﻮﻧﯿﺎن از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از
ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮرﯾﺎن ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺎؤل از ﻏﯿﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ
و ﯾﻬﻮدا داﺷﺖ ،ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد(3 .و داود ﺑﻪ ﺟﺒْﻌﻮﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻢ و ﺑﺎ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ ﮐﻔﺎره ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ4 «.ﺟﺒﻌﻮﻧﯿﺎن وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﺷﺎؤل و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ،
ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد «.او ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد5 «.اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ6 ،ﻫﻔﺖ
ﻧﻔﺮ از ﭘﺴﺮان او ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺒﻌﻪ ﺷﺎؤل ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﻢ «.ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
7اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﺷﺎؤل را درﯾﻎ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﯿﺎن داود و ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﺷﺎؤل ﺑﻮد8 .و ﭘﺎدﺷﺎه ارﻣﻮﻧﯽ و ﻣﻔﯿﺒﻮﺷﺖ ،دو ﭘﺴﺮ
رﺻﻔﻪ ،دﺧﺘﺮ اﯾﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺷﺎؤل زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﮑﺎل ،دﺧﺘﺮ ﺷﺎؤل را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻋﺪرﺋﯿﻞ ﺑﻦ ﺑﺮزﻻی ﻣﺤﻮﻻﺗﯽ زاﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ9 ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺒﻌﻮﻧﯿﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ
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را در آن ﮐﻮه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن در اﺑﺘﺪای
اﯾﺎم ﺣﺼﺎد در اول دروﯾﺪن ﺟﻮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
10و رﺻﻔﻪ ،دﺧﺘﺮ اﯾﻪ ،ﭘﻼﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺮای ﺧﻮد از اﺑﺘﺪای درو ﺗﺎ ﺑﺎران از آﺳﻤﺎن
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎراﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺻﺨﺮهای ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ ،و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻮا در روز ،ﯾﺎ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺻﺤﺮا
در ﺷﺐ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ11 .و داود را از آﻧﭽﻪ رﺻﻔﻪ ،دﺧﺘﺮ اﯾﻪ ،ﻣﺘﻌﻪ ﺷﺎؤل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
12ﭘﺲ داود رﻓﺘﻪ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﺎؤل و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﺴﺮش ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را از اﻫﻞ ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را از ﺷﺎرع ﻋﺎم ﺑﯿﺘﺸﺎن دزدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آﻧﻬﺎ را آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در
روزی ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺷﺎؤل را در ﺟﻠﺒﻮع ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ13 .و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﺷﺎؤل و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﺴﺮش،
ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را از آﻧﺠﺎ آورد و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ دار ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ14 .و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی
ﺷﺎؤل و ﭘﺴﺮش ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن را در ﺻﯿﻠﻊ ،در زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،در ﻗﺒﺮ ﭘﺪرش ﻗﯿﺲ ،دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻦ اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد.
15و ﺑﺎز ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ و داود ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و داود واﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪ16 .و ﯾﺸﺒﯽ ﺑﻨﻮب ﮐﻪ از اوﻻد راﻓﺎ ﺑﻮد و وزن ﻧﯿﺰه او ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد و ﺷﻤﺸﯿﺮی ﻧﻮ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ داﺷﺖ ،ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ داود ﻧﻤﻮد17 .اﻣﺎ اﺑﯿﺸﺎی اﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ او را ﻣﺪد
ﮐﺮده ،آن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ را زد و ﮐﺸﺖ .آﻧﮕﺎه ﮐﺴﺎن داود ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﯽ آﻣﺪ ﻣﺒﺎدا ﭼﺮاغ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﯽ«.
18و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ،ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺟﻮب واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﺒﮑﺎی ﺣﻮﺷﺎﺗﯽ،
ﺻﺎف را ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ از اوﻻد راﻓﺎ ﺑﻮد ،ﮐﺸﺖ19 .و ﺑﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺟﻮب واﻗﻊ ﺷﺪ و اﻟﺤﺎﻧﺎن
ﺑﻦ ﯾﻌﺮی ارﺟﯿﻢ ﺑﯿﺖﻟﺤﻤﯽ ،ﺟﻠﯿﺎت ﺟﺘﯽ را ﮐﺸﺖ ﮐﻪ ﭼﻮب ﻧﯿﺰهاش ﻣﺜﻞ ﻧﻮرد ﺟﻮﻻﻫﮑﺎن ﺑﻮد20 .و
دﯾﮕﺮ ﺟﻨﮕﯽ در ﺟﺖ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی او ﻫﺮﯾﮏ ﺷﺶ
اﻧﮕﺸﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ و او ﻧﯿﺰ ﺑﺮای راﻓﺎ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد21 .و ﭼﻮن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻧﻨﮓ آورد ،ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﺷﻤﻌﯽ ،ﺑﺮادر داود ،او را ﮐﺸﺖ22 .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺮای راﻓﺎ در
ﺟﺖ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ داود و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
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و داود در روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از دﺳﺖ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ و از دﺳﺖ ﺷﺎؤل

رﻫﺎﯾﯽ داد ،ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺸﺎ ﻧﻤﻮد2 .و ﮔﻔﺖ:
» ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺨﺮه ﻣﻦ و ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻦ و رﻫﺎﻧﻨﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ.
3ﺧﺪای ﺻﺨﺮه ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺮ ﻣﻦ و ﺷﺎخ ﻧﺠﺎﺗﻢ ،ﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻠﺠﺎی ﻣﻦ ،ای
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﻦ ،ﻣﺮا از ﻇﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪ.
4ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﮐﻞ ﺣﻤﺪ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﺲ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
5زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎی ﻣﻮت ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ،و ﺳﯿﻠﻬﺎی ﻋﺼﯿﺎن ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد.
6رﺳﻨﻬﺎی ﮔﻮر ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .داﻣﻬﺎی ﻣﻮت ﻣﺮا درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
7در ﺗﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻧﺰد ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﻮدم ،و او آواز ﻣﺮا از ﻫﯿﮑﻞ ﺧﻮد
ﺷﻨﯿﺪ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش وی رﺳﯿﺪ.
8آﻧﮕﺎه زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﺮﺗﻌﺶ ﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﺎﺳﻬﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﺮزﯾﺪﻧﺪ و از ﺣﺪت ﺧﺸﻢ او ﻣﺘﺤﺮک
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
9از ﺑﯿﻨﯽ وی دود ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪ و از دﻫﺎن او آﺗﺶ ﺳﻮزان درآﻣﺪ و اﺧﮕﺮﻫﺎ از آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
10و او آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺧﻢ ﮐﺮده ،ﻧﺰول ﻓﺮﻣﻮد و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﺑﻮد.
11ﺑﺮ ﮐﺮوﺑﯿﻦ ﺳﻮار ﺷﺪه ،ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
12ﻇﻠﻤﺖ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﺟﺘﻤﺎع آﺑﻬﺎ و اﺑﺮﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ اﻓﻼک را.
13از درﺧﺸﻨﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی وی ﺑﻮد ،اﺧﮕﺮﻫﺎی آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
14ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن رﻋﺪ ﻧﻤﻮد و ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ' آواز ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺴﻤﻮع ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
15ﺗﯿﺮﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮق را ﺟﻬﺎﻧﯿﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ.
16ﭘﺲ ﻋﻤﻖﻫﺎی درﯾﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و اﺳﺎﺳﻬﺎی رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﻣﻨﮑﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺧﺪاوﻧﺪ و از
ﻧﻔﺨﻪ ﺑﺎد ﺑﯿﻨﯽ وی.
17از اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و از آﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮا ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ.
18ﻣﺮا از دﺷﻤﻨﺎن زورآورم رﻫﺎﯾﯽ داد ،و از ﻣﺒﻐﻀﺎﻧﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﻣﻦ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
19در روز ﺷﻘﺎوت ﻣﻦ ،اﯾﺸﺎن ﻣﺮا درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﻮد.
20ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﮑﺎن وﺳﯿﻊ ﺑﯿﺮون آورد و ﻣﺮا ﺧﻼﺻﯽ داد ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﻏﺒﺖ ﻣﯽداﺷﺖ.
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21ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺘﻢ ﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ دﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ.
22زﯾﺮا ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدم و از ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺼﯿﺎن ﻧﻮرزﯾﺪم.
23ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺣﮑﺎم او در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ و از ﻓﺮاﯾﺾ او اﻧﺤﺮاف ﻧﻮرزﯾﺪم.
24و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪم و از ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎزداﺷﺘﻢ.
25ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺘﻢ ﺟﺰا داد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﺪاﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ وی داﺷﺘﻢ.
26ﺑﺎ ﺷﺨﺺ رﺣﯿﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را رﺣﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
27ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﮐﺞ ﺧﻠﻘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.
28و ﻗﻮم ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ داد .اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺘﮑﺒﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﭘﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯽ.
29زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﻮر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
30زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻟﺸﮑﺮی ﺗﺎﺧﺖ آوردم و ﺑﻪ ﻣﺪد ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ
ﻧﻤﻮدم.
31و اﻣﺎ ﺧﺪا ،ﻃﺮﯾﻖ وی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ؛ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﻔﺎ؛ و او ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺘﻮﮐﻼﻧﺶ ﺳﭙﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
32زﯾﺮا ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪا ﻏﯿﺮ از ﯾﻬﻮه؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﺻﺨﺮه ﻏﯿﺮ از ﺧﺪای ﻣﺎ؟
33ﺧﺪا ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺘﻮار ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮا ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺳﺎزد.
34و ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را ﻣﺜﻞ ﭘﺎی ﻏﺰال ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪم ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارد.
35دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﮐﻤﺎن ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ را ﻣﯽﮐﺸﻢ.
36و ﺳﭙﺮ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ داد ،و ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
37ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺮا در زﯾﺮ ﻣﻦ وﺳﻌﺖ دادی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﻧﻠﻐﺰﯾﺪ.
38دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،اﯾﺸﺎن را ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺗﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮔﺸﺖ.
39اﯾﺸﺎن را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﻧﺪ ،و زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد.
40زﯾﺮا ﮐﻤﺮ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺴﺖ ،و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ در زﯾﺮ ﻣﻦ
ﺧﻢ ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
41و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺰم ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺼﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزم.
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42ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ ،اﻣﺎ رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
43ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر زﻣﯿﻦ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪه ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺳﺎزم.
44و ﺗﻮ ﻣﺮا از ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت ﻗﻮم ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ رﻫﺎﻧﯿﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﺮای ﺳﺮداری اﻣﺖﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و
ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﺮا ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
45ﻏﺮﯾﺒﺎن ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﺬﻟﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻦ ،ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
46ﻏﺮﯾﺒﺎن ﭘﮋﻣﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺮس ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
47ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺻﺨﺮه ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺎرک و ﺧﺪای ﺻﺨﺮه ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎد.
48ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮐﺸﯽ و ﻗﻮﻣﻬﺎ را زﯾﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﺳﺎزی،
49و ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوری و ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ .ﺗﻮ ﻣﺮا از
ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﺧﻼﺻﯽ ﺧﻮاﻫﯽ داد.
50ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﻣﺖﻫﺎ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺮﻧﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
51ﻧﺠﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮﯾﺶ رﺣﻤﺖ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد .ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ داود و ذرﯾﺖ وی ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد«.
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و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن آﺧﺮ داود» :وﺣﯽ داود ﺑﻦ ﯾﺴﺎ .و وﺣﯽ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎم

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ،و ﻣﻐﻨﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ2 .روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﮑﻠﻢ
ﺷﺪ و ﮐﻼم او ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎری ﮔﺮدﯾﺪ3 .ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ و ﺻﺨﺮه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺮا ﮔﻔﺖ :آﻧﮑﻪ
ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ4 .و او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺻﺒﺢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﯽاﺑﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ از زﻣﯿﻦ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران5 .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻬﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آراﺳﺘﻪ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺠﺎت و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺮت ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ آن را ﻧﻤﻮ ﻧﻤﯽدﻫﺪ6 .ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان ﺑﻠﯿﻌﺎل ﻣﺜﻞ ﺧﺎرﻫﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻮﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺘﻮان ﮔﺮﻓﺖ7 .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻫﻦ و ﻧﯽ ﻧﯿﺰه
ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻮد .و اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ«.
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8و ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﯽ ﮐﻪ داود داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﻮﺷﯿﺐ ﺑﺸﺒﺖ ﺗﺤﮑﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدار
ﺷﺎﻟﯿﺸﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪﯾﻨﻮ ﻋﺼﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎﺧﺖ آورد و اﯾﺸﺎن را در ﯾﮏ وﻗﺖ
ﮐﺸﺖ.
9و ﺑﻌﺪ از او اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ دودو اﺑﻦ اﺧﻮﺧﯽ ،ﯾﮑﯽ از آن ﺳﻪ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ﮐﻪ ﺑﺎ داود ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ10 .و اﻣﺎ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد ﺗﺎ دﺳﺘﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و دﺳﺘﺶ ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن روز ،ﻇﻔﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ داد ،و ﻗﻮم در ﻋﻘﺐ او ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻏﺎرت ﮐﺮدن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
11و ﺑﻌﺪ از او ﺷﻤﻪ ﺑﻦ آﺟﯽ ﻫﺮاری ﺑﻮد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﻟﺸﮑﺮی ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮ از ﻋﺪس ﺑﻮد ،و ﻗﻮم از ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ12 .آﻧﮕﺎه او در ﻣﯿﺎن آن
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎد و آن را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﻔﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ داد.
13و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آن ﺳﯽ ﺳﺮدار ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﻧﺰد داود در وﻗﺖ ﺣﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﻐﺎره ﻋﺪﻻم آﻣﺪﻧﺪ،
و ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در وادی رﻓﺎﺋﯿﻢ اردو زده ﺑﻮدﻧﺪ14 .و داود در آن وﻗﺖ در ﻣﻼذ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد و
ﻗﺮاول ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ15 .و داود ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎش ﮐﺴﯽ ﻣﺮا از ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
دروازه ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ اﺳﺖ آب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﺪ16 «.ﭘﺲ آن ﺳﻪ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع ،ﻟﺸﮑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را از ﻣﯿﺎن
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ،آب را از ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد دروازه ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ اﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و آن را ﻧﺰد داود آوردﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻨﻮﺷﺪ و آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ رﯾﺨﺖ17 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻢ .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﻮن آن ﮐﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ؟« از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ.
18و اﺑﯿﺸﺎی ،ﺑﺮادر ﯾﻮآب ﺑﻦ ﺻﺮوﯾﻪ ،ﺳﺮدار ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺣﺮﮐﺖ داده ،اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ و در ﻣﯿﺎن آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﺳﻢ ﯾﺎﻓﺖ19 .آﯾﺎ از آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﮑﺮمﺗﺮ ﻧﺒﻮد؟
ﭘﺲ ﺳﺮدار اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اول ﻧﺮﺳﯿﺪ.
20و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع ،ﭘﺴﺮ ﻣﺮدی ﺷﺠﺎع ﻗﺒﺼﺌﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دو ﭘﺴﺮ
ارﯾﺌﯿﻞ ﻣﻮآﺑﯽ را ﮐﺸﺖ و در روز ﺑﺮف ﺑﻪ ﺣﻔﺮهای ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﺷﯿﺮی را ﺑﮑﺸﺖ21 .و ﻣﺮد ﺧﻮش
اﻧﺪام ﻣﺼﺮیای را ﮐﺸﺖ و آن ﻣﺼﺮی در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰهای داﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﺰد وی ﺑﺎ ﭼﻮب دﺳﺘﯽ
رﻓﺖ و ﻧﯿﺰه را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮی رﺑﻮد و وی را ﺑﺎ ﻧﯿﺰه ﺧﻮدش ﮐﺸﺖ22 .و ﺑﻨﺎﯾﺎﻫﻮ اﺑﻦ ﯾﻬﻮﯾﺎداع اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم

511

ﮐﺎرﻫﺎ را ﮐﺮد و در ﻣﯿﺎن آن ﺳﻪ ﻣﺮد ﺷﺠﺎع اﺳﻢ ﯾﺎﻓﺖ23 .و از آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﻣﮑﺮمﺗﺮ ﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ آن
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اول ﻧﺮﺳﯿﺪ و داود او را ﺑﺮ اﻫﻞ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮد ﮔﻤﺎﺷﺖ.
24و ﻋﺴﺎﺋﯿﻞ ﺑﺮادر ﯾﻮآب ﯾﮑﯽ از آن ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد و اﻟﺤﺎﻧﺎن ﺑﻦ دودوی ﺑﯿﺖﻟﺤﻤﯽ25 ،و ﺷﻤﻪ
ﺣﺮودی و اﻟﯿﻘﺎی ﺣﺮودی26 ،و ﺣﺎﻟﺺ ﻓﻠﻄﯽ و ﻋﯿﺮا اﺑﻦ ﻋﻘﯿﺶ ﺗﻘﻮﻋﯽ27 ،و اﺑﯿﻌﺰر ﻋﻨﺎﺗﻮﺗﯽ و ﻣﺒﻮﻧﺎی
ﺣﻮﺷﺎﺗﯽ28 ،و ﺻﻠﻤﻮن اﺧﻮﺧﯽ و ﻣﻬﺮای ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ29 ،و ﺣﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﺑﻌْﻨﻪ ﻧﻄﻮﻓﺎﺗﯽ و اﺗﺎی ﺑﻦ رﯾﺒﺎی از
ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ30 ،و ﺑﻨﺎﯾﺎی ﻓﺮﻋﺎﺗﻮﻧﯽ و ﻫﺪای از وادﯾﻬﺎی ﺟﺎﻋﺶ31 ،و اﺑﻮﻋﻠﺒﻮن ﻋﺮﺑﺎﺗﯽ و ﻋﺰﻣﻮت
ﺑﺮﺣﻮﻣﯽ32 ،و اﻟْﯿﺤﺒﺎی ﺷﻌﻠﺒﻮﻧﯽ و از ﺑﻨﯽﯾﺎﺷﻦ ﯾﻮﻧﺎﺗﺎن33 ،و ﺷﻤﻪ ﺣﺮاری و اﺧﯿĤم ﺑﻦ ﺷﺎرر اراری34 ،و
اﻟﯿﻔﻠﻂ ﺑﻦ اﺣﺴﺒﺎی اﺑﻦ ﻣﻌﮑﺎﺗﯽ و اﻟﯿﻌﺎم ﺑﻦ اﺧﯿﺘﻮﻓﻞ ﺟﯿﻠﻮﻧﯽ35 ،و ﺣﺼﺮای ﮐﺮﻣﻠﯽ و ﻓﻌﺮای ارﺑﯽ36 ،و
ﯾﺠĤل ﺑﻦ ﻧﺎﺗﺎن از ﺻﻮﺑﻪ و ﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎدی37 ،و ﺻﺎﻟﻖ ﻋﻤﻮﻧﯽ و ﻧﺤﺮای ﺑﺌﯿﺮوﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﺣﺪاران ﯾﻮآب ﺑﻦ
ﺻﺮوﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ38 ،و ﻋﯿﺮای ﯾﺘﺮی و ﺟﺎرب ﯾﺘﺮی39 ،و اورﯾﺎی ﺣﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ.

24

و ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ داود را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن

ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ﺑﺸﻤﺎر2 «.و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﯾﻮآب ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :اﻵن در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ از دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﮔﺮدش ﮐﺮده ،ﻗﻮم را ﺑﺸﻤﺎر
ﺗﺎ ﻋﺪد ﻗﻮم را ﺑﺪاﻧﻢ3 «.و ﯾﻮآب ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎل ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﻋﺪد ﻗﻮم را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺻﺪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎده ﮐﻨﺪ ،و ﭼﺸﻤﺎن آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،اﯾﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﺮا آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺧﻮاﻫﺶ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ دارد؟« 4اﻣﺎ ﮐﻼم ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﯾﻮآب و ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪ و ﯾﻮآب و ﺳﺮداران ﻟﺸﮑﺮ از
ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺷﻤﺮدن ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ5 .و از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،در ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف
راﺳﺖ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در وﺳﻂ وادی ﺟﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ ،اردو زدﻧﺪ6 .و ﺑﻪ ﺟﻠﻌﺎد و زﻣﯿﻦ ﺗﺤﺘﯿﻢ
ﺣﺪﺷـﯽ آﻣﺪﻧـﺪ و ﺑﻪ دان ﯾﻌـﻦ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﯿﺪون دور زدﻧﺪ7 .و ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺻﻮر و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﻮﯾﺎن و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ8 .و ﭼـﻮن در ﺗﻤﺎﻣـﯽ
زﻣﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﻧﻪ ﻣﺎه و ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ9 .و ﯾﻮآب ﻋﺪد

ﮐﺘﺎب دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

512

ﺷﻤﺮدهﺷﺪﮔﺎن ﻗﻮم را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه داد :از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺸﺘﺼـﺪ ﻫﺰار ﻣـﺮد ﺟﻨﮕـﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮزن و از ﯾﻬﻮدا
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.

10و داود ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻗﻮم را ﺷﻤﺮده ﺑﻮد ،در دل ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ داود ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم ،ﮔﻨﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ورزﯾﺪم و ﺣﺎل ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدم11 «.و ﺑﺎﻣﺪادان ﭼﻮن داود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎد ﻧﺒﯽ
ﮐﻪ راﯾﯽ داود ﺑﻮد ،ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»12 :ﺑﺮو داود را ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ
ﻣﯽﮔﺬارم ﭘﺲ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم13 «.ﭘﺲ ﺟﺎد ﻧﺰد داود
آﻣﺪه ،او را ﻣﺨﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻂ در زﻣﯿﻨﺖ ﺑﺮﺗﻮ ﻋﺎرض ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه از
ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ وﺑﺎ ﺳﻪ روز در زﻣﯿﻦ ﺗﻮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﻵن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮد ﭼﻪ ﺟﻮاب ﺑﺒﺮم14 «.داود ﺑﻪ ﺟﺎد ﮔﻔﺖ» :در
ﺷﺪت ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ رﺣﻤﺘﻬﺎی او ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ
دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﻔﺘﻢ«.
15ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺑﺎ ﺑﺮاﺳﺮاﺋﯿﻞ از آن ﺻﺒﺢ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ،از
دان ﺗﺎ ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﻣﺮدﻧﺪ16 .و ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اورﺷﻠﯿﻢ دراز ﮐﺮد ﺗﺎ آن را ﻫﻼک ﺳﺎزد،
ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺑﻼ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻗﻮم را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ! ﺣﺎل
دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز دار «.و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه اروﻧﻪ ﯾﺒﻮﺳﯽ ﺑﻮد17 .و ﭼﻮن داود ،ﻓﺮﺷﺘﻪای را
ﮐﻪ ﻗﻮم را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهام و ﻣﻦ
ﻋﺼﯿﺎن ورزﯾﺪهام .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم
ﺑﺎﺷﺪ«.
18و در آن روز ﺟﺎد ﻧﺰد داود آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و ﻣﺬﺑﺤﯽ در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه اروﻧﻪ ﯾﺒﻮﺳﯽ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ19 «.ﭘﺲ داود ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﻼم ﺟﺎد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،رﻓﺖ20 .و ﭼﻮن
اروﻧﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اروﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد21 .و اروﻧﻪ ﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﭼﺮا ﻧﺰد ﺑﻨﺪه ﺧﻮد
آﻣﺪه اﺳﺖ؟« داود ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه را از ﺗﻮ ﺑﺨﺮم و ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﺎ وﺑـﺎ از
ﻗـﻮم رﻓـﻊ ﺷـﻮد22 «.و اروﻧـﻪ ﺑﻪ داود ﻋﺮض ﮐﺮد» :آﻗﺎﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﮐﻨـﺪ و اﯾﻨﮏ ﮔﺎوان ﺑﻪ ﺟﻬـﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﭼﻮﻣﻬﺎ و اﺳﺒﺎب ﮔﺎوان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
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ﻫﯿﺰم .اﯾـﻦ ﻫﻤﻪ را ای ﭘﺎدﺷﺎه ،اروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽدﻫﺪ «.و اروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪاﯾﺖ ،ﺗﻮ
را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ23 «.اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اروﻧﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻧـﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ «.ﭘﺲ داود ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه و ﮔﺎوان
را ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪ.
24و داود در آﻧﺠﺎ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﮔﺬراﻧﯿﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻦ اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد و وﺑﺎ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﻓﻊ ﺷﺪ.
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