ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ داوران
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و ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﯾﻮﺷﻊ ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:

»ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،اول ﺑﺮآﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟« 2ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮدا
ﺑﺮآﯾﺪ ،اﯾﻨﮏ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدهام3 «.و ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺷﻤﻌﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ
ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﺮآی ،و ﺑﺎ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ «.ﭘﺲ
ﺷﻤْﻌﻮن ﻫﻤﺮاه او رﻓﺖ4 .و ﯾﻬﻮدا ﺑﺮآﻣﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮد ،و دهﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن را در ﺑﺎزق ﮐﺸﺘﻨﺪ5 .و ادوﻧﯽ ﺑﺎزق را در ﺑﺎزق ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ،
و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ6 .و ادوﻧﯽ ﺑﺎزق ﻓﺮار ﮐﺮد و او را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،ﮔﺮﻓﺘﻨﺪش ،و
ﺷﺴﺘﻬﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ7 .و ادوﻧﯽ ﺑﺎزق ﮔﻔﺖ» :ﻫﻔﺘﺎد ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻬﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺮﯾﺪه
زﯾﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﻦ ﺧﻮردهﻫـﺎ ﺑﺮﻣﯽﭼﯿﺪﻧـﺪ .ﻣﻮاﻓـﻖ آﻧﭽﻪ ﻣـﻦ ﮐﺮدم ﺧـﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﺎﻓﺎت رﺳﺎﻧﯿـﺪه
اﺳﺖ «.ﭘﺲ او را ﺑﻪ اورﺷﻠﯿﻢ آوردﻧﺪ و در آﻧﺠـﺎ ﻣـﺮد.
8و ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﺎ اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و آن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زده ،ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ
آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ9 .و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﻓﺮود ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب و
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ10 .و ﯾﻬﻮدا ﺑﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺒﺮون ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪ ،و اﺳﻢ
ﺣﺒﺮون ﻗﺒﻞ از آن ﻗﺮﯾﻪ ارﺑﻊ ﺑﻮد .و ﺷﯿﺸﺎی و اﺧﯿﻤﺎن و ﺗﻠﻤﺎی را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
11و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن دﺑﯿﺮ ﺑﺮآﻣﺪ و اﺳﻢ دﺑﯿﺮ ﻗﺒﻞ از آن ،ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﺑﻮد12 .و ﮐﺎﻟﯿﺐ
ﮔﻔﺖ» :آﻧﮑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻔﯿﺮ را زده ،ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻋﮑﺴﻪ را ﺑﻪ او ﺑﻪ زﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داد13 «.و
ﻋﺘﻨﯿﺌﯿﻞ ﺑﻦﻗﻨﺎز ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻟﯿﺐ آن را ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭘﺲ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻋﮑﺴﻪ را ﺑﻪ او ﺑﻪ زﻧﯽ داد14 .و
ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﻧﺰد وی آﻣﺪ ،او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭘﺪرش زﻣﯿﻨﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ .و آن دﺧﺘﺮ از اﻻغ ﺧﻮد
ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ،ﮐﺎﻟﯿﺐ وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ؟« 15ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ده زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا در
زﻣﯿﻦ ﺟﻨﻮب ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﭼﺸﻤﻪﻫـﺎی آب ﺑﺪه «.و ﮐﺎﻟﯿﺐ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ و
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﻪ او داد.
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16و ﭘﺴﺮان ﻗﯿﻨﯽ ﭘﺪر زن ﻣﻮﺳﯽ از ﺷﻬﺮ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﯽﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﻮب ﻋﺮاد اﺳﺖ ﺑﺮآﻣﺪه ،رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ17 .و ﯾﻬﻮدا ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺷﻤْﻌﻮن رﻓﺖ ،و
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺻﻔﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،و آن را ﺧﺮاب ﮐﺮده ،اﺳﻢ ﺷﻬﺮ را ﺣﺮﻣﺎ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ18 .و ﯾﻬﻮدا ﻏﺰه و ﻧﻮاﺣﯽاش و اﺷﻘﻠﻮن و ﻧﻮاﺣﯽاش و ﻋﻘﺮون و ﻧﻮاﺣﯽاش را ﮔﺮﻓﺖ19 .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدا ﻣﯽﺑﻮد ،و او اﻫﻞ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن وادی را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اراﺑﻪﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ20.و ﺣﺒﺮون را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﺐ دادﻧﺪ ،و او ﺳﻪ
ﭘﺴﺮ ﻋﻨﺎق را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد21 .و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﮐﻪ در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز در اورﺷﻠﯿﻢ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ.
22و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد23 .و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺎم آن ﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ از آن ﻟﻮز ﺑﻮد24 .و ﮐﺸﯿﮑﭽﯿﺎن ﻣﺮدی را ﮐﻪ از
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ دﯾﺪه ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺪﺧﻞ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﻧﻤﻮد25 «.ﭘﺲ ﻣﺪﺧﻞ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن داده ،ﭘﺲ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ ،و آن ﻣﺮد را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ26 .و آن ﻣﺮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﺘﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و آن را ﻟﻮز ﻧﺎﻣﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺳﻤﺶ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ.
27و ﻣﻨﺴﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖﺷﺎن و دﻫﺎت آن را و اﻫﻞ ﺗﻌﻨﮏ و دﻫﺎت آن و ﺳﺎﮐﻨﺎن دور و دﻫﺎت
آن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺒﻠﻌﺎم و دﻫﺎت آن و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺠﺪو و دﻫﺎت آن را ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮد ،و ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ28 .و ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮی ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ﺟﺰﯾﻪ ﻧﻬﺎدﻧﺪ،
ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺸﺎن را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
29و اﻓﺮاﯾﻢ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺎزر ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮد ،ﭘﺲ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در ﻣﯿﺎن
اﯾﺸﺎن در ﺟﺎزر ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ30 .و زﺑﻮﻟﻮن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻓﻄﺮون و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻬﻠﻮل را ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮد ،ﭘﺲ
ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬارده ﺷﺪ.
31و اﺷﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﮑﻮ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺻﯿﺪون و اﺣﻠﺐ و اﮐﺰﯾﺐ و ﺣﻠﺒﻪ و ﻋﻔﯿﻖ و رﺣﻮب را
ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮد32 .ﭘﺲ اﺷﯿﺮﯾﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
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33و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﯿﺖ ﺷﻤﺲ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﯿﺖﻋﻨﺎت را ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮد ،ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آن زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﯿﺖﺷﻤﺲ و ﺑﯿﺖﻋﻨﺎت ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺟﺰﯾﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ.
34و اﻣﻮرﯾﺎن ﺑﻨﯽدان را ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮود
آﯾﻨﺪ35 .ﭘﺲ اﻣﻮرﯾﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻠﻮن و ﺷﻌﻠﺒﯿﻢ در ﮐﻮه ﺣﺎرس ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ
ﭼﻮن دﺳﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺬارده ﺷﺪ36 .و ﺣﺪ اﻣﻮرﯾﺎن از ﺳﺮ ﺑﺎﻻی
ﻋﻘﺮﺑﯿﻢ و از ﺳﺎﻟﻊ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد.

2

و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﻠﺠﺎل ﺑﻪ ﺑﻮﮐﯿﻢ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم و ﺑﻪ

زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم داﺧﻞ ﮐﺮدم ،و ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ2 .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻣﺬﺑﺢﻫﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ
ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ 3ﻟﻬﺬا ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﺸﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و اﯾﺸﺎن در ﮐﻤﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﺧﺪاﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دام
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد4 «.و ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ،ﻗﻮم آواز ﺧﻮد را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ5 .و آن ﻣﮑﺎن را ﺑﻮﮐﯿﻢ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ.
6و ﭼﻮن ﯾﻮﺷﻊ ﻗﻮم را رواﻧﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را
ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ7 .و در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﯾﻮﺷﻊ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﻮﺷﻊ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﯾﺪﻧﺪ ،ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 .و
ﯾﻮﺷﻊ ﺑﻦﻧﻮن ،ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ  ،ﭼﻮن ﺻﺪ و ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮد9 .و او را در ﺣﺪود ﻣﻠﮑﺶ در ﺗﻤﻨﻪ
ﺣﺎرس در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﮐﻮه ﺟﺎﻋﺶ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
10و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ.
11و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ ،و ﺑﻌﻠﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ12 .و ﯾﻬﻮه
ﺧﺪای ﭘﺪران ﺧﻮد را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را
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از ﺧﺪاﯾﺎن ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ13 .و ﯾﻬﻮه را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻌﻞ و ﻋﺸﺘﺎروت را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ14 .ﭘﺲ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﭙﺮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﯾﺸﺎن را
ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ15 .و ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺪی ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪﻧﺪ.
16و ﺧﺪاوﻧﺪ داوران ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ17 .و ﺑﺎز
داوران ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ زﻧﺎﮐﺎر ﺷﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،و
از راﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻮک ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ زودی

ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ18 .و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن داوران ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺎ داور ﻣﯽﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن را در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم آن داور از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﯽداد ،زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﻟﻪای ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﺳﺘﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻣﯽﺷﺪ19 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻮن داور وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و از ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده ،ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و از
اﻋﻤﺎل ﺑﺪ و راﻫﻬﺎی ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ20 .ﻟﻬﺬا ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم از ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،آواز
ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ21 ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﻣﺘﻬﺎ را ﮐﻪ ﯾﻮﺷﻊ وﻗﺖ وﻓﺎﺗﺶ واﮔﺬاﺷﺖ ،از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد22 .ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در آن ﺳﻠﻮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ23 «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻃﻮاﯾﻒ را
واﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻮﺷﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻨﻤﻮد.
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ﭘﺲ اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮاﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ،

ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﮕﻬﺎی ﮐﻨﻌﺎن را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ2 ،ﺗﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
3ﭘﻨﺞ ﺳﺮدار ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن و ﺣﻮﯾﺎن ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻟﺒﻨﺎن از ﮐﻮه
ﺑﻌﻞ ﺣﺮﻣﻮن ﺗﺎ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻤﺎت ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ4 .و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،اﻃﺎﻋﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ5 .ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺘﯿﺎن و اﻣﻮرﯾﺎن و ﻓﺮزﯾﺎن و ﺣﻮﯾﺎن و
ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ6 .دﺧﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﺴﺮان اﯾﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﺧﺪاﯾﺎن آﻧﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
7و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮد ،ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻌﻠﻬﺎ و ﺑﺘﻬﺎ را ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ8 .و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮐﻮﺷﺎن رﺷﻌﺘﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام ﻧﻬﺮﯾﻦ ،ﻓﺮوﺧﺖ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻮﺷﺎن رﺷﻌﺘﺎﯾﻢ را ﻫﺸﺖ ﺳﺎل
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ9 .و ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﺑﻦﻗﻨﺎز ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻟﯿﺐ را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،و او اﯾﺸﺎن را ﻧﺠﺎت داد.
10و روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را داوری ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮﺷﺎن رﺷﻌﺘﺎﯾﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه ارام را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،و دﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﮐﻮﺷﺎن رﺷﻌﺘﺎﯾﻢ
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺸﺖ11 .و زﻣﯿﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﻋﺘﻨﺌﯿﻞ ﺑﻦﻗﻨﺎز ﻣﺮد.
12و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪی ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺠﻠﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب را
ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ورزﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ13 .و او ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و
ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آﻣﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺷﮑﺴﺖ داد ،و اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺮ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ14 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺠﻠﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب را ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
15و ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻬﻮد ﺑﻦﺟﯿﺮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮد ﭼﭗدﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ او
ﺑﺮای ﻋﺠﻠﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ،ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ16 .و اﯾﻬﻮد ﺧﻨﺠﺮ دودﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺶ ﯾﮏ ذراع ﺑﻮد،
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ و آن را در زﯾﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ران راﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﺖ17 .و ارﻣﻐﺎن را ﻧﺰد ﻋﺠﻠﻮن،
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ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮآب ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ .و ﻋﺠﻠﻮن ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﺑﻬﯽ ﺑﻮد18 .و ﭼﻮن از ﻋﺮﺿﻪداﺷﺘﻦ ارﻣﻐﺎن
ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ارﻣﻐﺎن را آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد19 .و ﺧﻮدش از ﻣﻌﺪﻧﻬﺎی ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺟﻠﺠﺎل ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺨﻨﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ دارم «.ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش «.و ﺟﻤﯿﻊ
ﺣﺎﺿﺮان از ﭘﯿﺶ او ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ20 .و اﯾﻬﻮد ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ و او ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .اﯾﻬﻮد ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼﻣﯽ از ﺧﺪا ﺑﺮای ﺗﻮ دارم «.ﭘﺲ از ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ21 .و
اﯾﻬﻮد دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮده ،ﺧﻨﺠﺮ را از ران راﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ و آن را در ﺷﮑﻤﺶ ﻓﺮو
ﺑﺮد22 .و دﺳﺘﻪ آن ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪاش ﻧﯿﺰ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﭘﯿﻪ ،ﺗﯿﻐﻪ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻨﺠﺮ را از ﺷﮑﻤﺶ
ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﻼت رﺳﯿﺪ23 .و اﯾﻬﻮد ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،درﻫﺎی ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮ وی ﺑﺴﺘﻪ،
ﻗﻔﻞ ﮐﺮد.
24و ﭼﻮن او رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻮﮐﺮاﻧﺶ آﻣﺪه ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ درﻫﺎی ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ ﻗﻔﻞ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ،
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را در ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ25 .و اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺠﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭼﻮن او
درﻫﺎی ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ را ﻧﮕﺸﻮد ﭘﺲ ﮐﻠﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻨﮏ آﻗﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺮده
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
26و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻬﻮد ﺑﻪ در رﻓﺖ و از ﻣﻌﺪﻧﻬﺎی ﺳﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺳﻌﯿﺮت ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رﺳﯿﺪ27 .و ﭼﻮن داﺧﻞ آﻧﺠﺎ ﺷﺪ ،ﮐﺮﻧﺎ را در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﻮاﺧﺖ و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﺮاﻫﺶ از ﮐﻮه ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،و او ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﺑﻮد28 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از
ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﻮآﺑﯿﺎن ،دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ «.ﭘﺲ از
ﻋﻘﺐ او ﻓﺮود ﺷﺪه ،ﻣﻌﺒﺮﻫﺎی اردن را ﭘﯿﺶ روی ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺪی ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
29و در آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر دهﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﻮآﺑﯿﺎن را ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ زورآور و ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ
رﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ30 .و در آن روز ﻣﻮآﺑﯿﺎن زﯾﺮ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ذﻟﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل آراﻣﯽ
ﯾﺎﻓﺖ.
31و ﺑﻌﺪ از او ﺷﻤﺠﺮ ﺑﻦ ﻋﻨﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﺑﺎ ﭼﻮب ﮔﺎوراﻧﯽ ﮐﺸﺖ،
و او ﻧﯿﺰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺠﺎت داد.
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و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت اﯾﻬﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ2 .و

ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻨﻌﺎن ،ﮐﻪ در ﺣﺎﺻﻮر ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﺮوﺧﺖ؛ و ﺳﺮدار
ﻟﺸﮑﺮش ﺳﯿﺴﺮا ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺮوﺷﺖ اﻣﺘﻬﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ3 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻧﻬﺼﺪ اراﺑﻪ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
4و در آن زﻣﺎن دﺑﻮره ﻧﺒﯿﻪ ،زن ﻟﻔﯿﺪوت ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را داوری ﻣﯽﻧﻤﻮد5 .و او زﯾﺮ ﻧﺨﻞ دﺑﻮره
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن راﻣﻪ و ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داوری
ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ6 .ﭘﺲ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﺎراق ﺑﻦ اﺑﯿﻨﻮﻋﻢ را از ﻗﺎدش ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﮐﻮه ﺗﺎﺑﻮر رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻦ ،و ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﺑﻨﯽﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و ﺑﻨﯽزﺑﻮﻟﻮن را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ؟ 7و ﺳﯿﺴﺮا ،ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ ﯾﺎﺑﯿﻦ را ﺑﺎ اراﺑﻪﻫﺎ و ﻟﺸﮑﺮش ﺑﻪ
ﻧﻬﺮ ﻗﯿﺸﻮن ﻧﺰد ﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه ،او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد8 «.ﺑﺎراق وی را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽروم و اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽروم9 «.ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣﯽآﯾﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻪ
ﻣﯽروی ﺑﺮای ﺗﻮ اﮐﺮام ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺴﺮا را ﺑﻪ دﺳﺖ زﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوﺧﺖ «.ﭘﺲ
دﺑﻮره ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎراق ﺑﻪ ﻗﺎدش رﻓﺖ10 .و ﺑﺎراق ،زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻗﺎدش ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و
دهﻫﺰار ﻧﻔﺮ در رﮐﺎب او رﻓﺘﻨﺪ ،و دﺑﻮره ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﺮآﻣﺪ.
11و ﺣﺎﺑﺮ ﻗﯿﻨﯽ ﺧﻮد را از ﻗﯿﻨﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﻨﯽﺣﻮﺑﺎب ﺑﺮادر زن ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺪا ﮐﺮده ،ﺧﯿﻤﻪ
ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد درﺧﺖ ﺑﻠﻮط در ﺻﻌﻨﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﺎدش اﺳﺖ ،ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ.
12و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺮا ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎراق ﺑﻦاﺑﯿﻨﻮﻋﻢ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺗﺎﺑﻮر ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ13 .ﭘﺲ ﺳﯿﺴﺮا
ﻫﻤﻪ اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺼﺪ اراﺑﻪ آﻫﻨﯿﻦ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺣﺮوﺷﺖ اﻣﺘﻬﺎ
ﺗﺎ ﻧﻬﺮ ﻗﯿﺸﻮن ﺟﻤﻊ ﮐﺮد14 .و دﺑﻮره ﺑﻪ ﺑﺎراق ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ،اﯾﻦ اﺳﺖ روزی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺴﺮا را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟« ﭘﺲ ﺑﺎراق از ﮐﻮه
ﺗﺎﺑﻮر ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪ و دهﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻋﻘﺐ وی15 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﯿﺴﺮا و ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺑﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮش
را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺎراق ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺳﯿﺴﺮا از اراﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪه ،ﭘﯿﺎده ﻓﺮار ﮐﺮد.
16و ﺑﺎراق اراﺑﻪﻫﺎ و ﻟﺸﮑﺮ را ﺗﺎ ﺣﺮوﺷﺖ اﻣﺘﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﺟﻤﯿﻊ ﻟﺸﮑﺮ ﺳﯿﺴﺮا ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
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17و ﺳﯿﺴﺮا ﺑﻪ ﭼﺎدر ﯾﺎﻋﯿﻞ ،زن ﺣﺎﺑﺮ ﻗﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺎده ﻓﺮار ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﯾﺎﺑﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺣﺎﺻﻮر ،و ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎﺑﺮﻗﯿﻨﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﻮد18 .و ﯾﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﯿﺴﺮا ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮﮔﺮد ای آﻗﺎی ﻣﻦ؛ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮد ،و ﻣﺘﺮس «.ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی وی ﺑﻪ ﭼﺎدر ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را ﺑﻪ
ﻟﺤﺎﻓﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ19 .و او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺟﺮﻋﻪای آب ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺷﺎن ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ «.ﭘﺲ
ﻣﺸﮏ ﺷﯿﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﺑﻪ وی ﻧﻮﺷﺎﻧﯿـﺪ و او را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ20 .او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ در ﭼﺎدر ﺑﺎﯾﺴﺖ و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و از ﺗﻮ ﺳﺆال ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،ﺑﮕﻮ ﻧﯽ21 «.و ﯾﺎﻋﯿﻞ زن ﺣﺎﺑﺮ
ﻣﯿﺦ ﭼﺎدر را ﺑﺮداﺷﺖ ،و ﭼﮑﺸﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد وی ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ آﻣﺪه ،ﻣﯿﺦ را ﺑﻪ ﺷﻘﯿﻘﻪاش
ﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او از ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻤﺮد22 .و اﯾﻨﮏ
ﺑﺎراق ﺳﯿﺴﺮا را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺟﻮﯾﯽ ﺗﻮ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ «.ﭘﺲ ﻧﺰد وی داﺧﻞ ﺷﺪ و اﯾﻨﮏ ﺳﯿﺴﺮا ﻣﺮده اﻓﺘﺎده ،و ﻣﯿﺦ در
ﺷﻘﯿﻘﻪاش ﺑﻮد.
23ﭘﺲ در آن روز ﺧﺪا ﯾﺎﺑﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻨﻌﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ24 .و دﺳﺖ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﯾﺎﺑﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻨﻌﺎن زﯾﺎده و زﯾﺎده اﺳﺘﯿﻼ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﯾﺎﺑﯿﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻨﻌﺎن را ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

5

و در آن روز دﺑﻮره و ﺑﺎراق ﺑﻦ اﺑﯿﻨﻮﻋﻢ ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ»2 :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺮوان

در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻗﻮم ﻧﻔﻮس ﺧﻮد را ﺑﻪ ارادت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
3ای ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ای زورآوران ﮔﻮش دﻫﯿﺪ! ﻣﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺮاﯾﯿﺪ .ﺑﺮای
ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮود ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
4ای ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻌﯿﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪی ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺮای ادوم ﺧﺮاﻣﯿﺪی ،زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺷﺪ و آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﻄﺮهﻫﺎ رﯾﺨﺖ ،و اﺑﺮﻫﺎ ﻫﻢ آﺑﻬﺎ ﺑﺎراﻧﯿﺪ.
5ﮐﻮﻫﻬﺎ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺮزان ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﻨﺎ از ﺣﻀﻮر ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ.
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6در اﯾﺎم ﺷﻤﺠﺮ ﺑﻦﻋﻨﺎت ،در اﯾﺎم ﯾﺎﻋﯿﻞ ﺷﺎﻫﺮاﻫﻬﺎ ﺗﺮک ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﺴﺎﻓﺮان از راﻫﻬﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
7ﺣﺎﮐﻤﺎن در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺎﯾﺎب و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ،دﺑﻮره ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ،در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺎدر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ.
8ﺧﺪاﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺟﻨﮓ در دروازهﻫﺎ رﺳﯿﺪ .در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﻞﻫﺰار ﻧﻔﺮ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﭙﺮی و ﻧﯿﺰهای ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ.
9ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺑﻪ ارادت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
10ای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻻﻏﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻮارﯾﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻟﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ را
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
11دور از آواز ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ،ﻧﺰد ﺣﻮﺿﻬﺎی آب در آﻧﺠﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﺎدﻟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﺣﮑﺎم ﻋﺎدﻟﻪ او را در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ .آﻧﮕﺎه ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دروازهﻫﺎ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
12ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ،ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ای دﺑﻮره .ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ﺑﯿﺪار ﺷﻮ و ﺳﺮود ﺑﺨﻮان .ﺑﺮﺧﯿﺰ ای ﺑﺎراق و ای ﭘﺴﺮ
اﺑﯿﻨﻮﻋﻢ ،اﺳﯿﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﺑﺒﺮ.
13آﻧﮕﺎه ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻠﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺟﺒﺎران ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺖ.
14از اﻓﺮاﯾﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮ اﯾﺸﺎن در ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ اﺳﺖ .در ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﺗﻮ ،و از
ﻣﺎﮐﯿﺮ داوران آﻣﺪﻧﺪ .و از زﺑﻮﻟﻮن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﺻﻒآرا را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
15و ﺳﺮوران ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻫﻤﺮاه دﺑﻮره ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎراق ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﺴﺎﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .در ﻋﻘﺐ او ﺑﻪ
وادی ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ .ﻓﮑﺮﻫﺎی دل ﻧﺰد ﺷﻌﻮب رؤﺑﯿﻦ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد.
16ﭼﺮا در ﻣﯿﺎن آﻏﻠﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ؟ آﯾﺎ ﺗﺎ ﻧﯽ ﮔﻠﻪﻫﺎ را ﺑﺸﻨﻮی؟ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت دل ،ﻧﺰد ﺷﻌﻮب رؤﺑﯿﻦ ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﻮد.
17ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺪ .و دان ﭼﺮا ﻧﺰد ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ درﻧﮓ ﻧﻤﻮد؟ اﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره درﯾﺎ
ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻧﺰد ﺧﻠﯿﺠﻬﺎی ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺎﻧﺪ.
18و زﺑﻮﻟﻮن ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻮت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی
ﻣﯿﺪان.
19ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آﻣﺪه ،ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻨﻌﺎن ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺗﻌﻨﮏ ﻧﺰد آﺑﻬﺎی ﻣﺠﺪو.
و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﻘﺮه ﻧﺒﺮدﻧﺪ.
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20از آﺳﻤﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺘﺎرﮔﺎن از ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺮا ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ.
21ﻧﻬﺮ ﻗﯿﺸﻮن اﯾﺸﺎن را در رﺑﻮد .آن ﻧﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺮ ﻗﯿﺸﻮن .ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﻗﻮت را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﻧﻤﻮدی.
22آﻧﮕﺎه اﺳﺒﺎن ،زﻣﯿﻦ را ﭘﺎزدن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺧﺘﻦ زورآوران اﯾﺸﺎن.
23ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯿﺮوز را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻣﺪاد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﯿﺎن ﺟﺒﺎران اﻋﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
24ﯾﺎﻋﯿﻞ ،زن ﺣﺎﺑﺮﻗﯿﻨﯽ ،از ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد! از زﻧﺎن ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!
25او آب ﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﯿﺮ ﺑﻪ وی داد ،و ﺳﺮﺷﯿﺮ را در ﻇﺮف ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ آورد.
26دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺦ دراز ﮐﺮد ،و دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﮑﺶ ﻋﻤﻠﻪ .و ﺑﻪ ﭼﮑﺶ ﺳﯿﺴﺮا را
زده ،ﺳﺮش را ﺳﻔﺖ ،و ﺷﻘﯿﻘﻪ او را ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﻓﺮو دوﺧﺖ.
27ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﺧﻢ ﺷﺪه ،اﻓﺘﺎد و دراز ﺷﺪ.ﻧﺰد ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﺶ ﺧﻢ ﺷﺪه ،اﻓﺘﺎد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻢ ﺷﺪ در آﻧﺠﺎ
ﮐﺸﺘﻪ اﻓﺘﺎد.
28از درﯾﭽﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﻌﺮه زد ،ﻣﺎدر ﺳﯿﺴﺮا از ﺷﺒﮑﻪ )ﻧﻌﺮه زد( :ﭼﺮا اراﺑﻪاش در آﻣﺪن ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و ﭼﺮا ﭼﺮﺧﻬﺎی اراﺑﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
29ﺧﺎﺗﻮﻧﻬﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪش در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ او ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.
30آﯾﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ،دو دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮد .و ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺮا
ﻏﻨﯿﻤﺖ رﺧﺘﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ رﺧﺘﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻗﻼﺑﺪوزی ،رﺧﺖ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻗﻼﺑﺪوزی دورو.
ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻬﺎی اﺳﯿﺮان.
31ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﯿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ .و اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺎن او ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
در ﻗﻮﺗﺶ ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ «.و زﻣﯿﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
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و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻣﺪﯾﺎن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد2 .و دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺪﯾﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ و ﻣﻐﺎرهﻫﺎ و ﻣﻼذﻫﺎ را ﮐﻪ در ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ3 .و ﭼﻮن
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ زراﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺎن و ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ و ﺑﻨﯽﻣﺸﺮق آﻣﺪه ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺠﻮم ﻣﯽآوردﻧﺪ4 .و ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن اردو زده ،ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﺰه ﺧﺮاب ﮐﺮدﻧﺪ ،و در اﺳﺮاﺋﯿﻞ آذوﻗﻪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو و
اﻻغ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ5 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاﺷﯽ و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،و
اﯾﺸﺎن و ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮاب ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ6 .و ﭼﻮن
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺪﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ذﻟﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ.

7و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ8 ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺒﯽای ﺑﺮای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ
را از ﻣﺼﺮ ﺑﺮآوردم و ﺷﻤﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون آوردم9 ،و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺼﺮﯾﺎن و از دﺳﺖ
ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ رﻫﺎﯾﯽ دادم ،و اﯾﻨﺎن را از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
دادم10 .و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﻦ ،ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،از ﺧﺪاﯾﺎن اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ اﯾﺸﺎن
ﺳﺎﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﺮﺳﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ آواز ﻣﺮا ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ«.
11و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه ،زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ در ﻋﻔﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﯾﻮآش اﺑﯿﻌﺰری
ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺖ؛ و ﭘﺴﺮش ﺟﺪﻋﻮن ﮔﻨﺪم رادر ﭼﺮﺧﺸﺖ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ آن را از ﻣﺪﯾﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ12 .ﭘﺲ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮد زورآور ،ﯾﻬﻮه ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ13 «.ﺟﺪﻋﻮن وی را
ﮔﻔﺖ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﯾﻬﻮه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺠﺎﺳﺖ
ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺐ او ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎورد؟ ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ14 «.آﻧﮕﺎه
ﯾﻬﻮه ﺑﺮ وی ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺮو و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺎن رﻫﺎﯾﯽ ده! آﯾﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم؟« 15او در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻢ؟

اﯾﻨﮏ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ در ﻣﻨﺴﯽ ذﻟﯿﻞﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ16 «.ﺧﺪاوﻧﺪ
وی را ﮔﻔﺖ» :ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﻣﺪﯾﺎن را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯽ داد17 «.او وی را
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﻵن در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻓﯿﺾ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﭘﺲ آﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﯽ18 .ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﺶ دارم ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮوی ﺗﺎ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮدم ،و ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮد را آورده ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﺗﻮ ﺑﮕﺬراﻧﻢ «.ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدی«.
19ﭘﺲ ﺟﺪﻋﻮن رﻓﺖ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای را ﺑﺎ ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ از ﯾﮏ اﯾﻔﻪ آرد ﻧﺮم ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﮔﻮﺷﺖ را در ﺳﺒﺪی و آب ﮔﻮﺷﺖ را در ﮐﺎﺳﻪای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،آن را ﻧﺰد وی ،زﯾﺮ درﺧﺖ
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ﺑﻠﻮط آورد و ﭘﯿﺶ وی ﻧﻬﺎد20 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا او را ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮﺷﺖ و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﺮدار و ﺑﺮ
روی اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﺑﮕﺬار ،و آب ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮﯾﺰ «.ﭘﺲ ﭼﻨﺎن ﮐﺮد21 .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮک ﻋﺼﺎ
را ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ،دراز ﮐﺮده ،ﮔﻮﺷﺖ و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ از ﺻﺨﺮه
ﺑﺮآﻣﺪه ،ﮔﻮﺷﺖ و ﻗﺮﺻﻬﺎی ﻓﻄﯿﺮ را ﺑﻠﻌﯿﺪ ،و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﻈﺮش ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪ22 .ﭘﺲ ﺟﺪﻋﻮن
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .و ﺟﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را
روﺑﺮو دﯾﺪم23 «.ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮﺗﻮ ﺑﺎد! ﻣﺘﺮس ،ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺮد24 «.ﭘﺲ ﺟﺪﻋﻮن در
آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آن را ﯾﻬﻮه ﺷﺎﻟﻮم ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻋﻔﺮه اﺑﯿﻌﺰرﯾﺎن ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ.
25و در آن ﺷﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮔﻔﺖ» :ﮔﺎو ﭘﺪر ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎو دوﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ
اﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ ،و ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻌﻞ را ﮐﻪ از آن ﭘﺪرت اﺳﺖ ﻣﻨﻬﺪم ﮐﻦ ،و ﺗﻤﺜﺎل اﺷﯿﺮه را ﮐﻪ ﻧﺰد آن اﺳﺖ،
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎ26 .و ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﻣﻮاﻓﻖ رﺳﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﻦ ،و ﮔﺎو دوﻣﯿﻦ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﭼﻮب اﺷﯿﺮه ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدی ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬران27 «.ﭘﺲ ﺟﺪﻋﻮن ده ﻧﻔﺮ از
ﻧﻮﮐﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد؛ اﻣﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﺪر ﺧﻮد و ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را در روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮد ،ﭘﺲ آن را در ﺷﺐ ﮐﺮد.
28و ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ در ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻌﻞ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه ،و اﺷﯿﺮه ﮐﻪ ﻧﺰد
آن ﺑﻮد ،ﺑﺮﯾﺪه ،و ﮔﺎو دوﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﻪ29 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ؟« و ﭼﻮن درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺟﺪﻋﻮن ﺑﻦﯾﻮآش
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ30 «.ﭘﺲ ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﯾﻮآش ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻌﻞ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و اﺷﯿﺮه را ﮐﻪ ﻧﺰد آن ﺑﻮد ،ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ31 «.اﻣﺎ ﯾﻮآش ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻞ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ او را
ﻣﯽرﻫﺎﻧﯿﺪ؟ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ او ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺬﺑﺢ او را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ32 «.ﭘﺲ در آن روز او را ﯾﺮﺑﻌﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻞ ﺑﺎ او ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺬﺑﺢ او را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
33آﻧﮕﺎه ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﻣﺪﯾﺎن و ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ و ﺑﻨﯽﻣﺸﺮق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،در وادی
ﯾﺰرﻋﯿﻞ اردو زدﻧﺪ34 .و روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺪﻋﻮن را ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﮐﺮﻧﺎ را ﻧﻮاﺧﺖ و اﻫﻞ اﺑﯿﻌﺰر
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در ﻋﻘﺐ وی ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ35 .و رﺳﻮﻻن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺴﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺐ وی ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ و در اﺷﯿﺮ و زﺑﻮﻟﻮن و ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ رﺳﻮﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
36و ﺟﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ
داد37 ،اﯾﻨﮏ ﻣﻦ در ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه ،ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺸﻤﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﺬارم و اﮔﺮ ﺷﺒﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﯽ
داد38 «.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﻪ زودی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﻮﺳﺖ را ﻓﺸﺮد و ﮐﺎﺳﻪای ﭘﺮ از آب ﺷﺒﻨﻢ از
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻔﺸﺮد39 .و ﺟﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،ﯾﮏ دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؛ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﺒﻨﻢ40 «.و ﺧﺪا در آن ﺷﺐ ﭼﻨﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻓﻘﻂ ،ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﺒﻨﻢ.

7

و ﯾﺮﺑﻌﻞ ﮐﻪ ﺟﺪﻋﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،

ﻧﺰد ﭼﺸﻤﻪ ﺣﺮود اردو زدﻧﺪ ،و اردوی ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﮐﻮه ﻣﻮره در وادی ﺑﻮد.
2و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺎده از آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻣﺒﺎدا اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داد3 .ﭘﺲ
اﻵن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻮم ﻧﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮕﻮ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﺎن و ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﻮه ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،رواﻧﻪ
ﺷﻮد «.و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ده ﻫﺰار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
4و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﻮم زﯾﺎدهاﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن را ﻧﺰد آب ﺑﯿﺎور ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را آﻧﺠﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻢ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮود ،او ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ
ﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺮود ،او ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ5 «.و ﭼﻮن ﻗﻮم را ﻧﺰد آب آورده ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺪﻋﻮن
ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﮓ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،او را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬار ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮ زاﻧﻮی ﺧﻮد ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻨﻮﺷﺪ6 «.و ﻋﺪد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن آورده ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد؛ و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻘﯿﻪ ﻗﻮم ﺑﺮ زاﻧﻮی ﺧﻮد ﺧﻢ ﺷﺪه ،آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﻢ ،و ﻣﺪﯾﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
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ﭘﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮم ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ8 «.ﭘﺲ آن ﮔﺮوه ﺗﻮﺷﻪ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ وﻟﯽ آن ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﻧﮕﺎه
داﺷﺖ .و اردوی ﻣﺪﯾﺎن در وادی ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ او ﺑﻮد.
9و در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﻪ اردو ﻓﺮود ﺑﯿﺎ زﯾﺮا ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدهام10 .ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ از رﻓﺘﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺧﺎدم ﺧﻮد ﻓﻮره ﺑﻪ اردو ﺑﺮو11 .و ﭼﻮن آﻧﭽﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮی ،ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖ ﺗﻮ ﻗﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ اردو ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ «.ﭘﺲ او و
ﺧﺎدﻣﺶ ،ﻓﻮره ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﺳﻼحداراﻧﯽ ﮐﻪ در اردو ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ12 .و اﻫﻞ ﻣﺪﯾﺎن و ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ و
ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽﻣﺸﺮق ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ ،ﺑﯽﺷﻤﺎر در وادی رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﻨﺎره درﯾﺎ ﺑﯽﺣﺴﺎب اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎرهای ﻧﺒﻮد13 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺟﺪﻋﻮن رﺳﯿﺪ ،دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺶ
ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻨﮏ ﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺪم ،و ﻫﺎن ﮔﺮدهای ﻧﺎن ﺟﻮﯾﻦ در ﻣﯿﺎن اردوی
ﻣﺪﯾﺎن ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪای ﺑﺮﺧﻮرد و آن را ﭼﻨﺎن زد ﮐﻪ اﻓﺘﺎد و آن را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﺷﺪ14 «.رﻓﯿﻘﺶ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﺟﺪﻋﻮن ﺑﻦﯾﻮآش ،ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﻣﺪﯾﺎن و ﺗﻤﺎم اردو را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
15و ﭼﻮن ﺟﺪﻋﻮن ﻧﻘﻞ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮش را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺳﺠﺪه ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اردوی ﻣﺪﯾﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ16 «.و
آن ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ و ﺳﺒﻮﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ
داد و ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ در ﺳﺒﻮﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ17 .و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ،ﭼﻨﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر اردو ﺑﺮﺳﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ18 .و ﭼﻮن ﻣﻦ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﻪ اﻃﺮاف اردو ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﻨﻮازﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ )ﺷﻤﺸﯿﺮ( ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﺟﺪﻋﻮن«.
19ﭘﺲ ﺟﺪﻋﻮن و ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﺑﺘﺪای ﭘﺎس دوم ﺷﺐ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اردو رﺳﯿﺪﻧﺪ
و در ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻦ ﮐﺸﯿﮑﭽﯽای ﺗﺎزه ﮔﺬارده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺒﻮﻫﺎ را ﮐﻪ در دﺳﺖ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ20 .و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺒﻮﻫﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭼﭗ و ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ،و ﺻﺪا زدﻧﺪ» :ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﺪﻋﻮن«.
21و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﻃﺮاف اردو اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﻧﻌﺮه زده،
آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ22 .و ﭼﻮن آن ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺮﻧﺎﻫﺎ را ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ را ﺑﺮ
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رﻓﯿﻘﺶ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻟﺸﮑﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺑﯿﺖﺷﻄﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺮﯾﺮت و ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ آﺑﻞ
ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻃﺒﺎت اﺳﺖ ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ23 .و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻧﻔﺘﺎﻟﯽ و اﺷﯿﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺴﯽ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ،ﻣﺪﯾﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
24و ﺟﺪﻋﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ،رﺳﻮﻻن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺎن
ﺑﻪ زﯾﺮ آﯾﯿﺪ و آﺑﻬﺎ را ﺗﺎ ﺑﯿﺖ ﺑﺎره و اردن ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان اﻓﺮاﯾﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه،
آﺑﻬﺎ را ﺗﺎ ﺑﯿﺖﺑﺎره و اردن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ25 .و ﻏﺮاب و ذﺋﺐ ،دو ﺳﺮدار ﻣﺪﯾﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻏﺮاب را ﺑﺮ
ﺻﺨﺮه ﻏﺮاب و ذﺋﺐ را در ﭼﺮﺧﺸﺖ ذﺋﺐ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،و ﻣﺪﯾﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺳﺮﻫﺎی ﻏﺮاب و
ذﺋﺐ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن ،ﻧﺰد ﺟﺪﻋﻮن آوردﻧﺪ.

8

و ﻣﺮدان اﻓﺮاﯾﻢ او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮای

ﺟﻨﮓ ﻣﺪﯾﺎن ﻣﯽرﻓﺘﯽ ﻣﺎ را ﻧﺨﻮاﻧﺪی؟« و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ وی ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ2 .او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
»اﻵن ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدم؟ ﻣﮕﺮ ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ اﻓﺮاﯾﻢ از ﻣﯿﻮهﭼﯿﻨﯽ اﺑﯿﻌﺰر ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
3ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺪا دو ﺳﺮدار ﻣﺪﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺮاب و ذﺋﺐ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﺮ
ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدم؟« ﭘﺲ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﺧﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ وی ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ.
4و ﺟﺪﻋﻮن ﺑﺎ آن ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اردن رﺳﯿﺪه ،ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ5 .و ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﮑﻮت ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﻘﺎﯾﻢ
ﺑﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﻦ زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ ،ﻣﻠﻮک ﻣﺪﯾﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ6 «.ﺳﺮداران ﺳﮑﻮت ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ دﺳﺘﻬﺎی زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ اﻵن در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ؟«
7ﺟﺪﻋﻮن ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮔﻮﺷﺖ
ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺷﻮک و ﺧﺎر ﺻﺤﺮا ﺧﻮاﻫﻢ درﯾﺪ8 «.و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﻮﻋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ،
و اﻫﻞ ﻓﻨﻮﻋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاب اﻫﻞ ﺳﮑﻮت او را ﺟﻮاب دادﻧﺪ9 .و ﺑﻪ اﻫﻞ ﻓﻨﻮﻋﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺮدم ،اﯾﻦ ﺑﺮج را ﻣﻨﻬﺪم ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ«.
10و زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ در ﻗﺮﻗﻮر ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺪر ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻟﺸﮑﺮ
ﺑﻨﯽﻣﺸﺮق اﯾﻦ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ11 .و ﺟﺪﻋﻮن ﺑﻪ راه ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻨﺎن
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ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻮﺑﺢ و ﯾﺠﺒﻬﺎه ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻟﺸﮑﺮ اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
12و زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮده ،آن دو ﻣﻠﮏ ﻣﺪﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ
را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ.
13و ﺟﺪﻋﻮن ﺑﻦﯾﻮآش از ﺑﺎﻻی ﺣﺎرس از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺖ14 .و ﺟﻮاﻧﯽ از اﻫﻞ ﺳﮑﻮت را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از او ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮد و او ﺑﺮای وی ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺳﺮداران ﺳﮑﻮت و ﻣﺸﺎﯾﺦ آن را ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ15 .ﭘﺲ ﻧﺰد اﻫﻞ ﺳﮑﻮت آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ زﺑﺢ و ﺻﻠْﻤﻮﻧﻊ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻣﺮا
ﻃﻌﻨﻪ زده ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻣﮕﺮ دﺳﺖ زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ اﻵن در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﻧﺎن
ﺑﺪﻫﯿﻢ16 «.ﭘﺲ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﻬﺮ و ﺷﻮک و ﺧﺎرﻫﺎی ﺻﺤﺮا را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻫﻞ ﺳﮑﻮت را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄدﯾﺐ
ﻧﻤﻮد17 .و ﺑﺮج ﻓﻨﻮﻋﯿﻞ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ را ﮐﺸﺖ.
18و ﺑﻪ زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻮر ﮐﺸﺘﯿﺪ «.ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﺸﺎن
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن19 «.ﮔﻔﺖ» :اﯾﺸﺎن ﺑﺮادراﻧﻢ و ﭘﺴﺮان ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﯽ ﻗﺴﻢ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﮐﺸﺘﻢ20 «.و ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖزاده ﺧﻮد،
ﯾﺘﺮ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ و اﯾﺸﺎن را ﺑﮑﺶ «.ﻟﯿﮑﻦ آن ﺟﻮان ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را از ﺗﺮس ﻧﮑﺸﯿﺪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز
ﺟﻮان ﺑﻮد21 .ﭘﺲ زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺎ را ﺑﮑﺶ زﯾﺮا ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺮد ﻣﺜﻞ ﺧﻮد
اوﺳﺖ «.ﭘﺲ ﺟﺪﻋﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،زﺑﺢ و ﺻﻠﻤﻮﻧﻊ را ﺑﮑﺸﺖ و ﻫﻼﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن
ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺖ.
22ﭘﺲ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺪﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎ ،ﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ و ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪی23 «.ﺟﺪﻋﻮن در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،و ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد24 «.و
ﺟﺪﻋﻮن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ دارم ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ «.زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی ﻃﻼ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﺳﻤﻌﯿﻠﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ25 .در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ« .ﭘﺲ رداﯾﯽ ﭘﻬﻦ ﮐﺮده ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺧﻮد را در آن
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ26 .و وزن ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﻮد ،ﺳﻮای آن
ﻫﻼﻟﻬﺎ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ارﻏﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﻮک ﻣﺪﯾﺎن ﺑﻮد ،و ﺳﻮای ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن
ﺷﺘﺮان اﯾﺸﺎن ﺑﻮد27 .و ﺟﺪﻋﻮن از آﻧﻬﺎ اﯾﻔﻮدی ﺳﺎﺧﺖ و آن را در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻋﻔﺮه ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ ،و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ در ﻋﻘﺐ آن زﻧﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،و آن ﺑﺮای ﺟﺪﻋﻮن و ﺧﺎﻧﺪان او دام ﺷﺪ28 .ﭘﺲ
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ﻣﺪﯾﺎن در ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و زﻣﯿﻦ در اﯾﺎم
ﺟﺪﻋﻮن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل آراﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
29و ﯾﺮﺑﻌﻞ ﺑﻦﯾﻮآش رﻓﺘﻪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ30 .و ﺟﺪﻋﻮن را ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از
ﺻﻠﺒﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ31 .و ﮐﻨﯿﺰ او ﮐﻪ در ﺷﮑﯿﻢ ﺑﻮد او ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وی
ﭘﺴﺮی آورد ،و او را اﺑﯿﻤﻠﮏ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد32 .و ﺟﺪﻋﻮن ﺑﻦﯾﻮآش ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪه ،ﻣﺮد ،و در ﻗﺒﺮ
ﭘﺪرش ﯾﻮآش در ﻋﻔﺮه اﺑﯿﻌﺰری دﻓﻦ ﺷﺪ.
33و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺟﺪﻋﻮن ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،در ﭘﯿﺮوی ﺑﻌﻠﻬﺎ زﻧﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﺑﻌﻞ ﺑﺮﯾﺖ را ﺧﺪای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ34 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را از دﺳﺖ ﺟﻤﯿﻊ
دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮف رﻫﺎﯾﯽ داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردﻧﺪ35 .و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﻞ ﺟﺪﻋﻮن ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

9

و اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺑﻦﯾﺮﺑﻌﻞ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ رﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ

ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪر ﻣﺎدرش را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :اﻵن در ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﮐﺪام ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮان ﯾﺮﺑﻌﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ3 «.و ﺑﺮادران
ﻣﺎدرش درﺑﺎره او در ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و دل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی
اﺑﯿﻤﻠﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ او ﺑﺮادر ﻣﺎﺳﺖ4 .و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻞ ﺑﺮﯾﺖ ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،و
اﺑﯿﻤﻠﮏ ﻣﺮدان ﻣﻬﻤﻞ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ آن اﺟﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺑﻪ
ﻋﻔﺮه رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮادران ﺧﻮد ﭘﺴﺮان ﯾﺮﺑﻌﻞ را ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﮑﺸﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﻮﻧﺎم ﭘﺴﺮ
ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺮﺑﻌﻞ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد6 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻠﻮ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،رﻓﺘﻨﺪ ،و اﺑﯿﻤﻠﮏ را ﻧﺰد ﺑﻠﻮط ﺳﺘﻮن ﮐﻪ در ﺷﮑﯿﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
7و ﭼﻮن ﯾﻮﺗﺎم را از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ،او رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮه ﺟﺮزﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد و آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده ،ﻧﺪا در داد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدان ﺷﮑﯿﻢ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮد8 .وﻗﺘﯽ
درﺧﺘﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺑﻪ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎ.
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9درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ روﻏﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن ﻣﺮا ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽدارﻧﺪ
ﺗﺮک ﮐﻨﻢ و رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 10و درﺧﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ و ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎ11 .اﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﯿﻮه ﻧﯿﮑﻮی ﺧﻮد را ﺗﺮک ﺑﮑﻨﻢ و رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ
درﺧﺘﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 12و درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎ13 .ﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
آﯾﺎ ﺷﯿﺮه ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن را ﺧﻮش ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗﺮک ﺑﮑﻨﻢ و رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 14و ﺟﻤﯿﻊ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺎ15 .ﺧﺎر ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﮔﯿﺮﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻪ
آﺗﺶ از ﺧﺎر ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ16 .و اﻵن اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ در اﯾﻨﮑﻪ اﺑﯿﻤﻠﮏ را ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﻞ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﯾﺪ17 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺎن رﻫﺎﻧﯿﺪ18 .و ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﺴﺮاﻧﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﮐﺸﺘﯿﺪ ،و ﭘﺴﺮ ﮐﻨﯿﺰ او اﺑﯿﻤﻠﮏ را ﭼﻮن ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ19 .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﯾﺮﺑﻌﻞ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،از اﺑﯿﻤﻠﮏ
ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ و او از ﺷﻤﺎ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ20 .و اﮔﺮﻧﻪ آﺗﺶ از اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ و ﺧﺎﻧﺪان
ﻣﻠﻮ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ،و آﺗﺶ از اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻠﻮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﺑﯿﻤﻠﮏ را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ21 «.ﭘﺲ ﯾﻮﺗﺎم
ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﺑﺌﯿﺮ آﻣﺪه ،در آﻧﺠﺎ از ﺗﺮس ﺑﺮادرش ،اﺑﯿﻤﻠﮏ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
22و اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺮد23 .و ﺧﺪا روﺣﯽ ﺧﺒﯿﺚ در ﻣﯿﺎن اﺑﯿﻤﻠﮏ و
اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﺎ اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ24 ،ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ
ﯾﺮﺑﻌﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺸﻮد ،و ﺧﻮن آﻧﻬﺎ از ﺑﺮادر اﯾﺸﺎن اﺑﯿﻤﻠﮏ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،و از اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ
ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻗﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺘﻪ ﺷﻮد25 .ﭘﺲ اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﺮ
ﻗﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮای او ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ را ﮐﻪ از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن در راه ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺎراج
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﺑﯿﻤﻠﮏ را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
26و ﺟﻌﻞ ﺑﻦﻋﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
27و ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﻣﻮﻫﺎ را ﭼﯿﺪﻧﺪ و اﻧﮕﻮر را ﻓﺸﺮده ،ﺑﺰم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد
داﺧﻞ ﺷﺪه ،اﮐﻞ و ﺷﺮب ﮐﺮدﻧﺪ و اﺑﯿﻤﻠﮏ را ﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ28 .و ﺟﻌﻞ ﺑﻦﻋﺎﺑﺪ ﮔﻔﺖ» :اﺑﯿﻤﻠﮏ
ﮐﯿﺴﺖ و ﺷﮑﯿﻢ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ او ﭘﺴﺮ ﯾﺮﺑﻌﻞ و زﺑﻮل ،وﮐﯿﻞ او ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮدان
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ﺣﺎﻣﻮر ﭘﺪر ﺷﮑﯿﻢ را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ 29ﮐﺎش ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم زﯾﺮ دﺳﺖ
ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﯿﻤﻠﮏ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﺮدم «.و ﺑﻪ اﺑﯿﻤﻠﮏ ﮔﻔﺖ :ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد را زﯾﺎد ﮐﻦ و ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ«.
30و ﭼﻮن زﺑﻮل ،رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮ ،ﺳﺨﻦ ﺟﻌﻞ ﺑﻦﻋﺎﺑﺪ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﺸﻢ او اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ31 .ﭘﺲ ﺑﻪ
ﺣﯿﻠﻪ ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد اﺑﯿﻤﻠﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺟﻌﻞ ﺑﻦﻋﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ و
اﯾﺸﺎن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺗﻮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ32 .ﭘﺲ اﻵن در ﺷﺐ ﺑﺮﺧﯿﺰ ،ﺗﻮ و ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳﺖ،
و در ﺻﺤﺮا ﮐﻤﯿﻦ ﮐﻦ33 .و ﺑﺎﻣﺪادان در وﻗﺖ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺠﻮم آور ،و اﯾﻨﮏ
ﭼﻮن او و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ در ﻗﻮت ﺗﻮﺳﺖ ،ﺑﺎ او ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد«.
34ﭘﺲ اﺑﯿﻤﻠﮏ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﯿﻢ در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ35 .و ﺟﻌﻞ ﺑﻦﻋﺎﺑﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ دﻫﻨﻪ دروازه ﺷﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎد ،و
اﺑﯿﻤﻠﮏ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ36 .و ﭼﻮن ﺟﻌﻞ آن ﮔﺮوه را دﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﻮل
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ «.زﺑﻮل وی را ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ37 «.ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻌﻞ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﻠﻨﺪی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و
ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﺑﻠﻮط ﻣﻌﻮﻧﯿﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ38 «.زﺑﻮل وی را ﮔﻔﺖ» :اﻵن زﺑﺎن ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ
اﺑﯿﻤﻠﮏ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ آن ﻗﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدی؟ ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﻦ39 «.و ﺟﻌﻞ ﭘﯿﺶ روی اﻫﻞ ﺷﮑﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺟﻨﮓ ﮐﺮد40 .و
اﺑﯿﻤﻠﮏ او را ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر وی ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺎ دﻫﻨﻪ دروازه ﻣﺠﺮوح اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
41و اﺑﯿﻤﻠﮏ در اروﻣﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ،و زﺑﻮل ،ﺟﻌﻞ و ﺑﺮادراﻧﺶ را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺷﮑﯿﻢ ﺳﺎﮐﻦ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
42و در ﻓﺮدای آن روز واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ،و اﺑﯿﻤﻠﮏ را ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ.
43ﭘﺲ ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،و در ﺻﺤﺮا در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ؛ و
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و اﯾﻨﮏ ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد44 .و
اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮده ،در دﻫﻨﻪ دروازه ﺷﻬﺮ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ؛ و آن دو ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ45 .و اﺑﯿﻤﻠﮏ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آن
روز ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ،ﺷﻬﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮدم را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﺖ ،و ﺷﻬﺮ را ﻣﻨﻬﺪم
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻧﻤﮏ در آن ﮐﺎﺷﺖ.
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46و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮج ﺷﮑﯿﻢ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﺮﯾﺖ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ47 .و
ﺑﻪ اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮج ﺷﮑﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ48 .آﻧﮕﺎه اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺻﻠﻤﻮن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺗﺒﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﺧﻪای از درﺧﺖ ﺑﺮﯾﺪه،
آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﻧﻬﺎده ،ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﻣﺮا دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺮدم
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﮑﻨﯿﺪ49 «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺪه ،در ﻋﻘﺐ اﺑﯿﻤﻠﮏ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻬﺎده ،ﻗﻠﻌﻪ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮج ﺷﮑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎ ﻫﺰار ﻣﺮد و زن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻤﺮدﻧﺪ.
50و اﺑﯿﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺎص رﻓﺖ و ﺑﺮ ﺗﺎﺑﺎص اردو زده ،آن را ﮔﺮﻓﺖ51 .و در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮج
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ در آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،و درﻫﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ،
ﺑﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺑﺮج ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ52 .و اﺑﯿﻤﻠﮏ ﻧﺰد ﺑﺮج آﻣﺪه ،ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ دروازه ﺑﺮج ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ53 .آﻧﮕﺎه زﻧﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻻﺋﯿﻦ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﺑﯿﻤﻠﮏ اﻧﺪاﺧﺖ و
ﮐﺎﺳﻪ ﺳﺮش را ﺷﮑﺴﺖ54 .ﭘﺲ ﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﻼﺣﺪارش ﺑﻮد ﺑﻪ زودی ﺻﺪا زده ،وی را ﮔﻔﺖ:
»ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪه ،ﻣﺮا ﺑﮑﺶ ،ﻣﺒﺎدا درﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ زﻧﯽ او را ﮐﺸﺖ «.ﭘﺲ ﻏﻼﻣﺶ ﺷﻤﺸﯿﺮ
را ﺑﻪ او ﻓﺮو ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺮد55 .و ﭼﻮن ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﯿﻤﻠﮏ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
ﺧﻮد رﻓﺖ56 .ﭘﺲ ﺧﺪا ﺷﺮ اﺑﯿﻤﻠﮏ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺮادر ﺧﻮﯾﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد،
ﻣﮑﺎﻓﺎت ﮐﺮد57 .و ﺧﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮ ﻣﺮدم ﺷﮑﯿﻢ را ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﻟﻌﻨﺖ ﯾﻮﺗﺎم ﺑﻦﯾﺮﺑﻌﻞ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪ.

10

و ﺑﻌﺪ از اﺑﯿﻤﻠﮏ ،ﺗﻮﻟﻊ ﺑﻦﻓﻮاه ﺑﻦ دودا ،ﻣﺮدی از ﺳﺒﻂ ﯾﺴﺎﮐﺎر ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ را رﻫﺎﯾﯽ دﻫﺪ ،و او در ﺷﺎﻣﯿﺮ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد2 .و او ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺴﺖ و
ﺳﻪ ﺳﺎل داوری ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺷﺎﻣﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ.
3و ﺑﻌﺪ از او ﯾﺎﺋﯿﺮ ﺟﻠﻌﺎدی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل داوری ﻧﻤﻮد4 .و او را ﺳﯽ
ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯽ ﮐﺮه اﻻغ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ و اﯾﺸﺎن را ﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻮوت ﯾﺎﺋﯿﺮ
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،و در زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ5 .و ﯾﺎﺋﯿﺮ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﻗﺎﻣﻮن دﻓﻦ ﺷﺪ.
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6و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ورزﯾﺪه ،ﺑﻌﻠﯿﻢ و ﻋﺸﺘﺎروت و ﺧﺪاﯾﺎن ارام و
ﺧﺪاﯾﺎن ﺻﯿﺪون و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻮآب و ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﺧﺪاﯾﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﯾﻬﻮه را ﺗﺮک ﮐﺮده ،او را ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﺮدﻧﺪ7 .و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻓﺮوﺧﺖ8 .و اﯾﺸﺎن در آن ﺳﺎل ﺑﺮ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺘﻢ و ﻇﻠﻢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف اردن در زﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎن ﮐﻪ در ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ9 .و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن از اردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﻬﻮدا و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﺪان اﻓﺮاﯾﻢ ﻧﯿﺰ
ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
10و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد
را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﻌﻠﯿﻢ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﯾﻢ11 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮﯾﺎن و
اﻣﻮرﯾﺎن و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪادم؟ 12و ﭼﻮن ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن و ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن و ﻣﻌﻮﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ دادم13 .ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺮک
ﮐﺮده ،ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد14 .ﺑﺮوﯾﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ را در وﻗﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﺷﻤﺎ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪ15 «.ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﭘﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ درﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ؛ ﻓﻘﻂ
اﻣﺮوز ﻣﺎ را رﻫﺎﯾﯽ ده16 «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد دور ﮐﺮده ،ﯾﻬﻮه را ﻋﺒﺎدت
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و دل او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﮕﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﺰون ﺷﺪ.
17ﭘﺲ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،در ﺟﻠﻌﺎد اردو زدﻧﺪ ،و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،در ﻣﺼﻔﻪ اردو
زدﻧﺪ18 .و ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮوران ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ آن ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺷﺮوع
ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ وی ﺳﺮدار ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻠﻌﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

11

و ﯾﻔﺘﺎح ﺟﻠﻌﺎدی ﻣﺮدی زورآور ،ﺷﺠﺎع ،و ﭘﺴﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪای ﺑﻮد؛ و ﺟﻠﻌﺎد ﯾﻔﺘﺎح را

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد2 .و زن ﺟﻠﻌﺎد ﭘﺴﺮان ﺑﺮای وی زاﯾﯿﺪ ،و ﭼﻮن ﭘﺴﺮان زﻧﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﻔﺘﺎح را ﺑﯿﺮون
ﮐﺮده ،ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ ﻣﯿﺮاث ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ زن دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯽ«.
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3ﭘﺲ ﯾﻔﺘﺎح از ﺣﻀﻮر ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮده ،در زﻣﯿﻦ ﻃﻮب ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ؛ و ﻣﺮدان ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺰد ﯾﻔﺘﺎح
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺮاه وی ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
4و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮور اﯾﺎم ﮐﻪ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ5 .و ﭼﻮن ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺎ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﻔﺘﺎح را از زﻣﯿﻦ ﻃﻮب ﺑﯿﺎروﻧﺪ6 .و ﺑﻪ ﯾﻔﺘﺎح ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﯿﺎ ﺳﺮدار ﻣﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ7 «.ﯾﻔﺘﺎح ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻠﻌﺎد ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻐﺾ ﻧﻨﻤﻮدﯾﺪ؟ و ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرم ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟ و اﻵن ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ
آﻣﺪهاﯾﺪ؟«
8ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ ﯾﻔﺘﺎح ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﻵن ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ آﻣﺪه ،ﺑﺎ
ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﻠﻌﺎد ﺳﺮدار ﺑﺎﺷﯽ9 «.ﯾﻔﺘﺎح ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻠﻌﺎد
ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺎز آورﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎرد،
آﯾﺎ ﻣﻦ ﺳﺮدار ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد؟«
10و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ ﯾﻔﺘﺎح ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺨﻦ
ﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد11 .ﭘﺲ ﯾﻔﺘﺎح ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻠﻌﺎد رﻓﺖ و ﻗﻮم او را ﺑﺮ ﺧﻮد رﺋﯿﺲ و ﺳﺮدار
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﯾﻔﺘﺎح ﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺼﻔﻪ ﮔﻔﺖ.
12و ﯾﻔﺘﺎح ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻣﻦ آﻣﺪهای ﺗﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ؟« 13ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﻪ ﻗﺎﺻﺪان ﯾﻔﺘﺎح ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ ﻣﺮا از ارﻧﻮن ﺗﺎ ﯾﺒﻮق و اردن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﻵن آن
زﻣﯿﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رد ﻧﻤﺎ«.
14و ﯾﻔﺘﺎح ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺻﺪان ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎد15 ،و او را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﯾﻔﺘﺎح ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب و زﻣﯿﻦ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﻧﮕﺮﻓﺖ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻗﺎدش رﺳﯿﺪﻧﺪ17 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ادوم
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﮕﺬرﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﻠﮏ ادوم ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ،و ﻧﺰد ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﻧﯿﺰ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و او راﺿﯽ ﻧﺸﺪ .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻗﺎدش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ18 .ﭘﺲ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﺮ ﮐﺮده ،زﻣﯿﻦ ادوم
و زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب را دور زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﻮآب آﻣﺪه ،ﺑﻪ آن ﻃﺮف ارﻧﻮن اردو زدﻧﺪ ،و
ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻮآب داﺧﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ارﻧﻮن ﺣﺪ ﻣﻮآب ﺑﻮد19 .و اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﻮﻻن ﻧﺰد ﺳﯿﺤﻮن،
ﻣﻠﮏ اﻣﻮرﯾﺎن ،ﻣﻠﮏ ﺣﺸﺒﻮن ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ از زﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن

ﮐﺘﺎب داوران  /ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ

388

ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ20 .اﻣﺎ ﺳﯿﺤﻮن ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﻤﻮد ﺗﺎ از ﺣﺪود او ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺤﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،در ﯾﺎﻫﺺ اردو زدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ21 .و ﯾﻬﻮه ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
ﺳﯿﺤﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ .ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آن وﻻﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ22 .و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﻣﻮرﯾﺎن را
از ارﻧﻮن ﺗﺎ ﺑﯿﻮق و از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ اردن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آوردﻧﺪ23 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﻣﻮرﯾﺎن را
از ﺣﻀﻮر ﻗﻮم ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و آﯾﺎ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮاﻫﯽ آورد؟ 24آﯾﺎ
آﻧﭽﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ،ﮐﻤﻮش ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺗﻮ ﺑﯿﺎورد ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﺪ؟ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮐﻪ را ﯾﻬﻮه،
ﺧﺪای ﻣﺎ از ﺣﻀﻮر ﻣﺎ اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد25 .و ﺣﺎل آﯾﺎ ﺗﻮ از ﺑﺎﻻق ﺑﻦﺻﻔﻮر،
ﻣﻠﮏ ﻣﻮآب ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﯽ؟ و آﯾﺎ او ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد؟ 26ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﺸﺒﻮن و دﻫﺎﺗﺶ و ﻋﺮوﻋﯿﺮ و دﻫﺎﺗﺶ و در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎره ارﻧﻮن
اﺳﺖ ،ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ در آن ﻣﺪت ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را ﺑﺎز ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ؟ 27ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدم
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪی ﮐﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ .ﭘﺲ ﯾﻬﻮه ﮐﻪ داور ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن داوری ﻧﻤﺎﯾﺪ28 «.اﻣﺎ ﻣﻠﮏ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺳﺨﻦ ﯾﻔﺘﺎح را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد،
ﮔﻮش ﻧﮕﺮﻓﺖ.
29و روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﯾﻔﺘﺎح آﻣﺪ و او از ﺟﻠﻌﺎد و ﻣﻨﺴﯽ ﮔﺬﺷﺖ و از ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻠﻌﺎد ﻋﺒﻮر ﮐﺮد
و از ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻠﻌﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﮔﺬﺷﺖ30 .و ﯾﻔﺘﺎح ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ31 ،آﻧﮕﺎه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ از ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺑﺮﮔﺮدم ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ از در ﺧﺎﻧﻪام ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ،از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آن را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬراﻧﯿﺪ32 «.ﭘﺲ ﯾﻔﺘﺎح ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد33 .و اﯾﺸﺎن را از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﺗﺎ ﻣﻨﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و ﺗﺎ آﺑﯿﻞ ﮐﺮاﻣﯿﻢ
ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺷﮑﺴﺖ داد ،و ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن از ﺣﻀﻮر ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
34و ﯾﻔﺘﺎح ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و اﯾﻨﮏ دﺧﺘﺮش ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﺑﺎ دف و رﻗﺺ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و او دﺧﺘﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ او ﺑﻮد و ﻏﯿﺮ از او ﭘﺴﺮی ﯾﺎ دﺧﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺖ35 .و ﭼﻮن او را دﯾﺪ ،ﻟﺒﺎس
ﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آه ای دﺧﺘﺮ ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ذﻟﯿﻞ ﮐﺮدی و ﺗﻮ ﯾﮑﯽ از آزارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺷﺪی،
زﯾﺮا دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدهام و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﮔﺮدم36 «.و او وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺪر ﻣﻦ،
دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﮐﺮدی .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از دﻫﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
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ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻮ را از دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ37 «.و ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻮد .دو ﻣﺎه ﻣﺮا ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه ﺗﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺮای ﺑﮑﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﻢ
ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮم38 «.او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو« .و او را دو ﻣﺎه رواﻧﻪ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ او ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺑﮑﺮﯾﺘﺶ
ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺖ39 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی دو ﻣﺎه ﻧﺰد ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و او ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﺬری ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .و آن دﺧﺘﺮ ﻣﺮدی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .ﭘﺲ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﺎدت ﺷﺪ،
40ﮐﻪ دﺧﺘﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﯾﻔﺘﺎح ﺟﻠﻌﺎدی ﭼﻬﺎر روز در ﻫﺮ ﺳﺎل
ﻣﺎﺗﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

12

و ﻣﺮدان اﻓﺮاﯾﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﻔﺘﺎح ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا

ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن رﻓﺘﯽ و ﻣﺎ را ﻧﻄﻠﺒﯿﺪی ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ؟ ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ2 «.و ﯾﻔﺘﺎح ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا و ﻗﻮم ﻣﺮا ﺑﺎ ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺑﻮد ،و
ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم ﻣﺮا از دﺳﺖ اﯾﺸﺎن رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪادﯾﺪ3 .ﭘﺲ ﭼﻮن دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا رﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﯽﻋﻤﻮن رﻓﺘﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﭼﺮا اﻣﺮوز ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺮآﻣﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟« 4ﭘﺲ ﯾﻔﺘﺎح ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮدان ﺟﻠﻌﺎد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺑﺎ اﻓﺮاﯾﻢ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدان ﺟﻠﻌﺎد اﻓﺮاﯾﻢ را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ای اﻫﻞ ﺟﻠﻌﺎد ،ﺷﻤﺎ ﻓﺮارﯾﺎن اﻓﺮاﯾﻢ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ5 «.و اﻫﻞ
ﺟﻠﻌﺎد ﻣﻌﺒﺮﻫﺎی اردن را ﭘﯿﺶ روی اﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از ﮔﺮﯾﺰﻧﺪﮔﺎن اﻓﺮاﯾﻢ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻢ «.اﻫﻞ ﺟﻠﻌﺎد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺗﻮ اﻓﺮاﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟« و اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﯽ،
6ﭘﺲ او را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﮕﻮ ﺷﺒﻮﻟﺖ« ،و او ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺳﺒﻮﻟﺖ« ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻠﻔﻆ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد ﻣﻌﺒﺮﻫﺎی اردن ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ .و در آن وﻗﺖ ﭼﻬﻞ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاﯾﻢ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
7و ﯾﻔﺘﺎح ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺶ ﺳﺎل داوری ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﯾﻔﺘﺎح ﺟﻠﻌﺎدی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﯾﮑﯽ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻠﻌﺎد دﻓﻦ ﺷﺪ.
8و ﺑﻌﺪ از او اﺑﺼﺎن ﺑﯿﺖﻟﺤﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻧﻤﻮد9 .و او را ﺳﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد و ﺳﯽ دﺧﺘﺮ
ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد و از ﺑﯿﺮون ﺳﯽ دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺧﻮد آورد؛ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
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داوری ﻧﻤﻮد10 .و اﺑﺼﺎن ﻣﺮد و در ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ دﻓﻦ ﺷﺪ11 .و ﺑﻌﺪ از او اﯾﻠﻮن زﺑﻮﻟﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری
ﻧﻤﻮد و داوری او ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ده ﺳﺎل ﺑﻮد12 .و اﯾﻠﻮن زﺑﻮﻟﻮﻧﯽ ﻣﺮد و در اﯾﻠﻮن در زﻣﯿﻦ زﺑﻮﻟﻮن دﻓﻦ
ﺷﺪ.
13و ﺑﻌﺪ از او ﻋﺒﺪون ﺑﻦﻫﻠﯿﻞ ﻓﺮﻋﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻧﻤﻮد14 .و او را ﭼﻬﻞ ﭘﺴﺮ و ﺳﯽ
ﻧﻮاده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﮐﺮه اﻻغ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻧﻤﻮد15 .و ﻋﺒﺪون
ﺑﻦ ﻫﻠﯿﻞ ﻓﺮﻋﺘﻮﻧﯽ ﻣﺮد و در ﻓﺮﻋﺘﻮن در زﻣﯿﻦ اﻓﺮاﯾﻢ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻋﻤﺎﻟﯿﻘﯿﺎن دﻓﻦ ﺷﺪ.

13

و ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮارت ورزﯾﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را

ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد.
2و ﺷﺨﺼﯽ از ﺻﺮﻋﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ دان ،ﻣﺎﻧﻮح ﻧﺎم ﺑﻮد ،و زﻧﺶ ﻧﺎزاد ﺑﻮده ،ﻧﻤﯽزاﯾﯿﺪ3 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن زن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،او را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺗﻮ ﺣﺎل ﻧﺎزاد ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﺰاﯾﯿﺪهای .ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه،
ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ4 .و اﻵن ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش و ﻫﯿﭻ ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮی ﻣﻨﻮش و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻣﺨﻮر.
5زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ ،و اﺳﺘﺮه ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا آن وﻟﺪ از رﺣﻢ
ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺬﯾﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ و او ﺑﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪن اﺳﺮاﺋﯿﻞ از دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد«.
6ﭘﺲ آن زن آﻣﺪه ،ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮد ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ،و ﻣﻨﻈﺮ
او ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﯿﺐ ﺑﻮد .و ﻧﭙﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ از ﮐﺠﺎﺳﺖ و از اﺳﻢ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد.
7و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮏ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺴﺮی ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ ،و اﻵن ﻫﯿﭻ ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮی ﻣﻨﻮش ،و ﻫﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻣﺨﻮر زﯾﺮا ﮐﻪ آن وﻟﺪ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﺬﯾﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
8و ﻣﺎﻧﻮح از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :آه ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﺮد ﺧﺪا ﮐﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدی ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻟﺪی ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ«.

ﮐﺘﺎب داوران  /ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ

391

9و ﺧﺪا آواز ﻣﺎﻧﻮح را ﺷﻨﯿﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺰد آن زن آﻣﺪ و او در ﺻﺤﺮا ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺎﻧﻮح ﻧﺰد وی ﻧﺒﻮد10 .و آن زن ﺑﻪ زودی دوﯾﺪه ،ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ داده ،ﺑﻪ وی
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ آن ﻣﺮد ﮐﻪ در آن روز ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
11و ﻣﺎﻧﻮح ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﻋﻘﺐ زن ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪ ،و ﻧﺰد آن ﺷﺨﺺ آﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ
ﺗﻮ آن ﻣﺮد ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ زن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ؟« او ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ12 «.ﻣﺎﻧﻮح ﮔﻔﺖ» :ﮐﻼم ﺗﻮ واﻗﻊ
ﺑﺸﻮد .اﻣﺎ ﺣﮑﻢ آن وﻟﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« 13و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮح ﮔﻔﺖ» :از ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ زن ﮔﻔﺘﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ14 .از ﻫﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮ زﻧﻬﺎر ﻧﺨﻮرد و ﻫﯿﭻ ﺷﺮاب و ﻣﺴﮑﺮی ﻧﻨﻮﺷﺪ ،و
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﻧﺨﻮرد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدم ،ﻧﮕﺎهدارد«.
15و ﻣﺎﻧﻮح ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ و ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﻨﯿﻢ«.
16ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮح ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮا ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازی ،از ﻧﺎن ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد ،و اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯽ آن را ﺑﺮای ﯾﻬﻮه ﺑﮕﺬران «.زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻮح ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ17 .و
ﻣﺎﻧﻮح ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎم ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻮن ﮐﻼم ﺗﻮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺗﻮ را اﮐﺮام ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ«.
18ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا درﺑﺎره اﺳﻢ ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﭼﻮﻧﮑﻪ آن ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ«.
19ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻮح ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﻫﺪﯾﻪ آردی را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ آن ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ،و ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﮐﺎری ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻮح و زﻧﺶ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ20 .زﯾﺮا واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ از ﻣﺬﺑﺢ ﺑﻪ
ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺬﺑﺢ ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد ،و ﻣﺎﻧﻮح و زﻧﺶ ﭼﻮن
دﯾﺪﻧﺪ ،رو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ21 .و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﻮح و زﻧﺶ دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎﻧﻮح
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد22 .و ﻣﺎﻧﻮح ﺑﻪ زﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪا را دﯾﺪﯾﻢ«.
23اﻣﺎ زﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻫﺪﯾﻪ آردی را از دﺳﺖ
ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد ،و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ
ﻣﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ«.
24و آن زن ﭘﺴﺮی زاﯾﯿﺪه ،او را ﺷﻤﺸﻮن ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .و ﭘﺴﺮ ﻧﻤﻮ ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮﮐﺖ
داد25 .و روح ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه دان در ﻣﯿﺎن ﺻﺮﻋﻪ و اﺷﺘﺄول ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ او ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد.
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و ﺷﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﺗﻤﻨﻪ ﻓﺮود آﻣﺪه ،زﻧﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺗﻤﻨﻪ دﯾﺪ2 .و

آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ» :زﻧﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در ﺗﻤﻨﻪ دﯾﺪم .ﭘﺲ اﻵن او
را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ3 «.ﭘﺪر و ﻣﺎدرش وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ از دﺧﺘﺮان ﺑﺮادراﻧﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻮم ﻣﻦ دﺧﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی و از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻧﺎﻣﺨﺘﻮن زن ﺑﮕﯿﺮی؟« ﺷﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﭘﺪر
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :او را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ4 «.اﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻋﻠﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ در آن وﻗﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
5ﭘﺲ ﺷﻤﺸﻮن ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﻨﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ؛ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻤﻨﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ،
اﯾﻨﮏ ﺷﯿﺮی ﺟﻮان ﺑﺮ او ﺑﻐﺮﯾﺪ6 .و روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ،آن را درﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای درﯾﺪه ﺷﻮد ،و ﭼﯿﺰی در دﺳﺘﺶ ﻧﺒﻮد؛ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻃﻼع
ﻧﺪاد7 .و رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ آن زن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ وﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺸﻮن ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪ8 .و ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪی ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،از راه ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ ﺗﺎ ﻻﺷﻪ ﺷﯿﺮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ و اﯾﻨﮏ اﻧﺒﻮه زﻧﺒﻮر  ،و ﻋﺴﻞ در
ﻻﺷﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﻮد9 .و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،روان ﺷﺪ و در رﻓﺘﻦ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد
رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن داد و ﺧﻮردﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ را از ﻻﺷﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
10و ﭘﺪرش ﻧﺰد آن زن آﻣﺪ و ﺷﻤﺸﻮن در آﻧﺠﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎدت
داﺷﺘﻨﺪ11 .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن او را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺳﯽ رﻓﯿﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺎﺷﻨﺪ12 .و
ﺷﻤﺸﻮن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ آن را ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻫﻔﺖ روز ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن و ﺳﯽ دﺳﺖ رﺧﺖ ﻣﯽدﻫﻢ13 .و اﮔﺮ آن
را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺳﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎن و ﺳﯽ دﺳﺖ رﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ «.اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻌﻤﺎی ﺧﻮد را ﺑﮕﻮ ﺗﺎ آن را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ14 «.ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﺧﻮرﻧﺪه ﺧﻮراک ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ،و از زورآور ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ «.و اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﻣﻌﻤﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
15و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ زن ﺷﻤﺸﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﻌﻤﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺗﻮ را و ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺗﻮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﻢ .آﯾﺎ ﻣﺎ را دﻋﻮت ﮐﺮدهاﯾﺪ
ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺗﺎراج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« 16ﭘﺲ زن ﺷﻤﺸﻮن ﭘﯿﺶ او ﮔﺮﯾﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻐﺾ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و دوﺳﺖ ﻧﻤﯽداری زﯾﺮا ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪای و آن را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎن
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ﻧﮑﺮدی «.او وی را ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدم؛ آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ؟« 17و در
ﻫﻔﺖ روزی ﮐﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﭘﯿﺶ او ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ،و واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ او را
ﺑﺴﯿﺎر اﻟﺤﺎح ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و او ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ18 .و در روز ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﭼﯿﺴﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮ از ﻋﺴﻞ و ﭼﯿﺴﺖ
زورآورﺗﺮ از ﺷﯿﺮ «.او ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﺎو ﻣﻦ ﺧﯿﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﻌﻤﺎی ﻣﺮا درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﻧﻤﻮدﯾﺪ19 «.و روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﺷﻘﻠﻮن رﻓﺖ و از اﻫﻞ آﻧﺠﺎ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺖ،
و اﺳﺒﺎب آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﺳﺘﻪﻫﺎی رﺧﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،داد و ﺧﺸﻤﺶ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ20 .و زن ﺷﻤﺸﻮن ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺶ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﻤﺮد ،داده ﺷﺪ.

15

و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪی ،واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﻮن در روزﻫﺎی درو ﮔﻨﺪم ﺑﺮای دﯾﺪن زن

ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد زن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﺧﻮاﻫﻢ درآﻣﺪ «.ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺪرش ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
داﺧﻞ ﺷﻮد2 .و ﭘﺪرزﻧﺶ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ او را ﺑﻐﺾ ﻣﯽﻧﻤﻮدی ،ﭘﺲ او را ﺑﻪ رﻓﯿﻖ ﺗﻮ
دادم؛ آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ از او ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ او را ﺑﻪ ﻋﻮض وی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮ3 «.ﺷﻤﺸﻮن ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﻓﻌﻪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد اﮔﺮ اﯾﺸﺎن را اذﯾﺘﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ4 «.و ﺷﻤﺸﻮن
رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺳﯿﺼﺪ ﺷﻐﺎل ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،دم ﺑﺮ دم ﮔﺬاﺷﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﻫﺮ دو دم
ﻣﺸﻌﻠﯽ ﮔﺬارد5 .و ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ را آﺗﺶ زده ،آﻧﻬﺎ را در ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ و
زرﻋﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎی زﯾﺘﻮن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ6 .و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﮐﺮده اﺳﺖ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺷﻤﺸﻮن داﻣﺎد ﺗﻤﻨﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﺑﻪ رﻓﯿﻘﺶ داده اﺳﺖ «.ﭘﺲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن آﻣﺪه،
زن و ﭘﺪرش را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ7 .و ﺷﻤﺸﻮن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از
ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن آراﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ8 «.و اﯾﺸﺎن را از ﺳﺎق ﺗﺎ ران ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪای
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺸﺖ .ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،در ﻣﻐﺎره ﺻﺨﺮه ﻋﯿﻄﺎم ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ.
9و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ،در ﯾﻬﻮدا اردو زدﻧﺪ و در ﻟﺤﯽ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ10 .و ﻣﺮدان ﯾﻬﻮدا
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺮآﻣﺪﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺸﻮن را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
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ﮐﺮدهاﺳﺖ ﺑﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ11 «.ﭘﺲ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ ﻣﻐﺎره ﺻﺨﺮه ﻋﯿﻄﺎم رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺸﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮐﺮدهای؟« در ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدم«.
12اﯾﺸﺎن وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ «.ﺷﻤﺸﻮن در
ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﻧﯿﺎورﯾﺪ13 «.اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب وی
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ را ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﭙﺮد ،و ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺸﺖ «.ﭘﺲ او
را ﺑﻪ دو ﻃﻨﺎب ﻧﻮ ﺑﺴﺘﻪ ،از ﺻﺨﺮه ﺑﺮآوردﻧﺪ.
14و ﭼﻮن او ﺑﻪ ﻟﺤﯽ رﺳﯿﺪ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن از دﯾﺪن او ﻧﻌﺮه زدﻧﺪ؛ و روح ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﺪه ،ﻃﻨﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزوﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻨﺪﻫﺎ از
دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﻓﺮورﯾﺨﺖ15 .و ﭼﺎﻧﻪ ﺗﺎزه اﻻﻏﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﺮد و آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﺰار ﻣﺮد
ﺑﺎ آن ﮐﺸﺖ16 .و ﺷﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ اﻻغ ﺗﻮده ﺑﺮ ﺗﻮده ،ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ اﻻغ ﻫﺰار ﻣﺮد ﮐﺸﺘﻢ17 «.و
ﭼﻮن از ﮔﻔﺘﻦ ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﭼﺎﻧﻪ را از دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و آن ﻣﮑﺎن را رﻣﺘﻠﺤﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
18ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻨﺪهات اﯾﻦ ﻧﺠﺎت
ﻋﻈﯿﻢ را دادی و آﯾﺎ اﻵن از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮم و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﻣﺨﺘﻮﻧﺎن ﺑﯿﻔﺘﻢ؟« 19ﭘﺲ ﺧﺪا ﮐﻔﻪای را ﮐﻪ
در ﻟﺤﯽ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺎﻓﺖ ﮐﻪ آب از آن ﺟﺎری ﺷﺪ؛ و ﭼﻮن ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﺎزه روح ﺷﺪ .از
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﻤﺶ ﻋﯿﻦ ﺣﻘﻮری ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻟﺤﯽ اﺳﺖ20 .و او در روزﻫﺎی
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﻧﻤﻮد.

16

و ﺷﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﻏﺰه رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻓﺎﺣﺸﻪای دﯾﺪه ،ﻧﺰد او داﺧﻞ ﺷﺪ2 .و ﺑﻪ

اﻫﻞ ﻏﺰه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ او را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺰد
دروازه ﺷﻬﺮ ﮐﻤﯿﻦ ﮔﺬاردﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻮن ﺻﺒﺢ روﺷﻦ ﺷﻮد او را
ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ3 «.و ﺷﻤﺸﻮن ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .و ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻟﻨﮕﻪﻫﺎی دروازه ﺷﻬﺮ و دو
ﺑﺎﻫﻮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺒﺮون
اﺳﺖ ،ﺑﺮد.
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4و ﺑﻌﺪ از آن واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ را در وادی ﺳﻮرق ﮐﻪ اﺳﻤﺶ دﻟﯿﻠﻪ ﺑﻮد ،دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ.
5و ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻧﺰد او ﺑﺮآﻣﺪه ،وی را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :او را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻤﺶ
در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ آﯾﯿﻢ ﺗﺎ او را ﺑﺴﺘﻪ ،ذﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ و ﻫﺮﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻫﺰار و ﺻﺪ
ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد6 «.ﭘﺲ دﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮت
ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮ را ﺑﺴﺖ و ذﻟﯿﻞ ﻧﻤﻮد7 «.ﺷﻤﺸﻮن وی را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﻔﺖ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ«.
8و ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻫﻔﺖ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺰد او آوردﻧﺪ و او وی را ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺖ9 .و ﮐﺴﺎن ﻧﺰد وی در ﺣﺠﺮه در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .و او وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﺸﻮن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ آﻣﺪﻧﺪ «.آﻧﮕﺎه رﯾﺴﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﮕﺴﯿﺨﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﮐﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻟﻬﺬا ﻗﻮﺗﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
10و دﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ اﺳﺘﻬﺰا ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻦ دروغ ﮔﻔﺘﯽ .ﭘﺲ اﻵن ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﺑﺪه
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺗﻮان ﺑﺴﺖ11 «.او وی را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
ﮐﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدان ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ12 «.و دﻟﯿﻠﻪ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او
را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﺸﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ آﻣﺪﻧﺪ «.و ﮐﺴﺎن در ﺣﺠﺮه در ﮐﻤﯿﻦ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ را از ﺑﺎزوﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺜﻞ ﻧﺦ ﺑﮕﺴﯿﺨﺖ.
13و دﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎﺑﺤﺎل ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮده ،دروغ ﮔﻔﺘﯽ .ﻣﺮا ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮی «.او وی را ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻫﻔﺖ ﮔﯿﺴﻮی ﺳﺮ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﺎر ﺑﺒﺎﻓﯽ14 «.ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺦ
ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺴﺖ و وی را ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﺸﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ آﻣﺪﻧﺪ «.آﻧﮕﺎه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،ﻫﻢ
ﻣﯿﺦ ﻧﻮرد ﻧﺴﺎج و ﻫﻢ ﺗﺎر را ﺑﺮﮐﻨﺪ.
15و او وی را ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽداری و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دل ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪادی ﮐﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ16 «.و
ﭼﻮن او وی را ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و او را اﻟﺤﺎح ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺟﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮت
ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ17 ،ﻫﺮ ﭼﻪ در دل ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »اﺳﺘﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬﯾﺮه ﺷﺪهام؛ و اﮔﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﻮم ،ﻗﻮﺗﻢ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ و ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ«.
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18ﭘﺲ ﭼﻮن دﻟﯿﻠﻪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ در دﻟﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن را ﻃﻠﺒﯿﺪه ،ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ در دل داﺷﺖ ﻣﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
آﻧﮕﺎه ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آوردﻧﺪ19 .و او را ﺑﺮ زاﻧﻮﻫﺎی ﺧﻮد
ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ،ﮐﺴﯽ را ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﻫﻔﺖ ﮔﯿﺴﻮی ﺳﺮش را ﺗﺮاﺷﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ذﻟﯿﻞ ﻧﻤﻮدن او ﺷﺮوع ﮐﺮد و
ﻗﻮﺗﺶ از او ﺑﺮﻓﺖ20 .و ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻤﺸﻮن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ آﻣﺪﻧﺪ «.آﻧﮕﺎه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه،
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮد را ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﻢ «.اﻣﺎ او ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او دور ﺷﺪه اﺳﺖ.
21ﭘﺲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﮐﻨﺪﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻏﺰه آورده ،ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ
ﺑﺴﺘﻨﺪ و در زﻧﺪان دﺳﺘﺎس ﻣﯽﮐﺮد22 .و ﻣﻮی ﺳﺮش ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد.
23و ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺧﻮد ،داﺟﻮن ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و
ﺑﺰم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ﺷﻤﺸﻮن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ24 .و ﭼﻮن ﺧﻠﻖ
او را دﯾﺪﻧﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﺎ را ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺎ را ﺧﺮاب
ﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ را ﮐﺸﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ25 .و ﭼﻮن دل اﯾﺸﺎن ﺷﺎد ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺷﻤﺸﻮن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ «.ﭘﺲ ﺷﻤﺸﻮن را از زﻧﺪان آورده ،ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﺮد ،و او را در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻨﺪ26 .و ﺷﻤﺸﻮن ﺑﻪ ﭘﺴﺮی ﮐﻪ دﺳﺖ او را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ،
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا واﮔﺬار ﺗﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ ،ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ27 «.و
ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭘﺮ ﺑﻮد و ﺟﻤﯿﻊ ﺳﺮوران ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در آن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺮد و
زن ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎم ،ﺑﺎزی ﺷﻤﺸﻮن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
28و ﺷﻤﺸﻮن از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮه ،ﻣﺮا ﺑﯿﺎد آور و ای ﺧﺪا اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮا ﻗﻮت ﺑﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺮای دو ﭼﺸﻢ ﺧﻮد از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﮑﺸﻢ29 «.و ﺷﻤﺸﻮن دو
ﺳﺘﻮن ﻣﯿﺎن را ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮد30 .و ﺷﻤﺸﻮن ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺮاه ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن ﺑﻤﯿﺮم «.و ﺑﺎ زور ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮوران و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻠﻘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮت ﺧﻮد ﮐﺸﺖ از
ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ31 .آﻧﮕﺎه ﺑﺮادراﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺪرش
آﻣﺪه ،او را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و او را آورده ،در ﻗﺒﺮ ﭘﺪرش ﻣﺎﻧﻮح در ﻣﯿﺎن ﺻﺮﻋﻪ و اﺷﺘﺎؤل دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .و
او ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ داوری ﮐﺮد.
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و از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ2 .و ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:

»آن ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و درﺑﺎره آن ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدی و در ﮔﻮﺷﻬﺎی ﻣﻦ
ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ ،اﯾﻨﮏ آن ﻧﻘﺮه ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻦ آن را ﮔﺮﻓﺘﻢ «.ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮا
ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ3 «.ﭘﺲ آن ﻫﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻣﺎدرش رد ﻧﻤﻮد و ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻧﻘﺮه
را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ از دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺴﺮم ﺑﺎﻟﮑﻞ وﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺗﻤﺜﺎل رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪهای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﭘﺲ اﻵن آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﯽدﻫﻢ4 «.و ﭼﻮن ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد رد ﻧﻤﻮد،
ﻣﺎدرش دوﯾﺴﺖ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن را ﺑﻪ زرﮔﺮی داد ﮐﻪ او ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،و ﺗﻤﺜﺎل رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪهای ﺳﺎﺧﺖ و آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ ﺑﻮد5 .و ﻣﯿﺨﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﯾﺎن داﺷﺖ ،و اﯾﻔﻮد و ﺗﺮاﻓﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،و
ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻫﻦ او ﺑﺸﻮد6 .و در آن اﯾﺎم در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮد و
ﻫﺮ ﮐﺲ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﯽﮐﺮد.
7و ﺟﻮاﻧﯽ از ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﻬﻮدا و از ﻻوﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪ8 .و آن
ﺷﺨﺺ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا رواﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﺪ .و ﭼﻮن
ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ رﺳﯿﺪ9 .و ﻣﯿﺨﺎ او را ﮔﻔﺖ» :از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهای؟« او در
ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻻوی ﻫﺴﺘﻢ از ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا ،و ﻣﯽروم ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﻨﻢ«.
10ﻣﯿﺨﺎ او را ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰد ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮ و ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺪر و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎش ،و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻫﺮ ﺳﺎل ده ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه
و ﯾﮏ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس و ﻣﻌﺎش ﻣﯽدﻫﻢ «.ﭘﺲ آن ﻻوی داﺧﻞ ﺷﺪ11 .و آن ﻻوی راﺿﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ،و آن ﺟﻮان ﻧﺰد او ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻮد12 .و ﻣﯿﺨﺎ آن ﻻوی را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﻮد و
آن ﺟﻮان ﮐﺎﻫﻦ او ﺷﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ ﻣﯽﺑﻮد13 .و ﻣﯿﺨﺎ ﮔﻔﺖ» :اﻵن داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﺣﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻻویای را ﮐﺎﻫﻦ ﺧﻮد دارم«.
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و در آن اﯾﺎم در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮد .و در آن روزﻫﺎ ﺳﺒﻂ دان ،ﻣﻠﮑﯽ

ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎ در آن روز ﻣﻠﮏ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد2 .و ﭘﺴﺮان دان از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
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از ﺻﺮﻋﻪ و اﺷﺘﺎؤل ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ را ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺗﻔﺤﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ و
زﻣﯿﻦ را ﺗﻔﺤﺺ ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ آﻣﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
3و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،آواز ﺟﻮان ﻻوی را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،او را ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردهاﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ و در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ داری؟« 4او ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻣﯿﺨﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ ،و ﻣﺮا اﺟﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺎﻫﻦ او ﺷﺪهام5 «.وی
را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :از ﺧﺪا ﺳﺆال ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽروﯾﻢ ﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد6 «.ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮوﯾﺪ .راﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«.
7ﭘﺲ آن ﭘﻨﺞ ﻣﺮد رواﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻻﯾﺶ رﺳﯿﺪﻧﺪ .و ﺧﻠﻘﯽ را ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﻪ رﺳﻢ ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن در اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .و در آن زﻣﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻗﺘﺪاری ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﺪ و از ﺻﯿﺪوﻧﯿﺎن دور ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ8 .ﭘﺲ ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮﻋﻪ و
اﺷﺘﺎؤل آﻣﺪﻧﺪ .و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﻪ ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ؟« 9ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻫﺠﻮم آورﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ
ﮐﺎﻫﻠﯽ ﻣﻮرزﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﻪ ،داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ و زﻣﯿﻦ را در ﺗﺼﺮف آورﯾﺪ10 .و ﭼﻮن داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮم
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ،و ﺧﺪا آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ؛ و آن
ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮﭼﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺪارد«.
11ﭘﺲ ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻠﻪ دان ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ آﻻت ﺟﻨﮓ از آﻧﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ از ﺻﺮﻋﻪ و
اﺷﺘﺎؤل رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ12 .و ﺑﺮآﻣﺪه ،در ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ در ﯾﻬﻮدا اردو زدﻧﺪ .ﻟﻬﺬا ﺗﺎ اﻣﺮوز آن ﻣﮑﺎن را
ﻣﺤﻨﻪ دان ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻨﮏ در ﭘﺸﺖ ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻌﺎرﯾﻢ اﺳﺖ13 .و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
14و آن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻻﯾﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺧﻄﺎب ﮐﺮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﯾﻔﻮد و ﺗﺮاﻓﯿﻢ و ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺗﻤﺜﺎل رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪهای
ﻫﺴﺖ؟ ﭘﺲ اﻵن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ15 «.ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﺴﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮان ﻻوی ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ آﻣﺪه ،ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ16 .و آن ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ آﻻت ﺟﻨﮓ ﮐﻪ از
ﭘﺴﺮان دان ﺑﻮدﻧﺪ ،در دﻫﻨﻪ دروازه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ17 .و آن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ زﻣﯿﻦ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه و اﯾﻔﻮد و ﺗﺮاﻓﯿﻢ و ﺗﻤﺜﺎل رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎ آن ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ آﻻت ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﻫﻨﻪ دروازه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد18 .و
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ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه و اﯾﻔﻮد و ﺗﺮاﻓﯿﻢ و ﺗﻤﺜﺎل رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﮐﺎﻫﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« 19اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ،دﺳﺖ را ﺑﺮ دﻫﺎﻧﺖ
ﺑﮕﺬار و ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ آﻣﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺪر و ﮐﺎﻫﻦ ﺑﺎش .ﮐﺪام ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﺳﺒﻄﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻮی؟« 20ﭘﺲ دل ﮐﺎﻫﻦ ﺷﺎد ﮔﺸﺖ .و اﯾﻔﻮد و
ﺗﺮاﻓﯿﻢ و ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم داﺧﻞ ﺷﺪ.
21ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و اﻃﻔﺎل و ﻣﻮاﺷﯽ و اﺳﺒﺎب را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.
22و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ دور ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ،ﺑﻨﯽدان را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ23 .و ﺑﻨﯽدان را ﺻﺪا زدﻧﺪ؛ و اﯾﺸﺎن رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﻣﯿﺨﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺪهای؟« 24او ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﻓﺘﻪاﯾﺪ؛ و ﻣﺮا دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؟« 25و ﭘﺴﺮان دان او را ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آواز ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدان ﺗﻨﺪ ﺧﻮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻫﺠﻮم آورﻧﺪ ،و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻬﺎی اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪات ﻫﻼک ﺳﺎزی26 «.و ﺑﻨﯽدان راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻣﯿﺨﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از او ﻗﻮیﺗﺮﻧﺪ ،رو ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ.
27و اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪﺑﻮد و ﮐﺎﻫﻨﯽ را ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻻﯾﺶ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ آرام
و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ28 .و
رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺻﯿﺪون دور ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻧﺒﻮد و آن ﺷﻬﺮ در
وادیای ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﯿﺖرﺣﻮب اﺳﺖ ،واﻗﻊ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺷﻬﺮ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ،در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ29 .و ﺷﻬﺮ را
ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺪر ﺧﻮد ،دان ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪ ،دان ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﻢ ﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ از آن ﻻﯾﺶ
ﺑﻮد30 .و ﺑﻨﯽدان آن ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﻬﻮﻧﺎﺗﺎن ﺑﻦ ﺟﺮﺷﻮم ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ و
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺗﺎ روز اﺳﯿﺮ ﺷﺪن اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ،ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻨﯽدان ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ31 .ﭘﺲ ﺗﻤﺜﺎل ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻣﯿﺨﺎ را ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در ﺷﯿﻠﻮه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

19

و در آن اﯾﺎم ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺮد ﻻوی در ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن

اﻓﺮاﯾﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮد ،و ﮐﻨﯿﺰی از ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا از ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد2 .و ﮐﻨﯿﺰش ﺑﺮ او زﻧﺎ ﮐﺮده ،از
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ﻧﺰد او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش در ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا رﻓﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻤﺎﻧﺪ3 .و ﺷﻮﻫﺮش
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،از ﻋﻘﺐ او رﻓﺖ ﺗﺎ دﻟﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ،ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺎز آورد .و ﻏﻼﻣﯽ ﺑﺎ دو اﻻغ ﻫﻤﺮاه او
ﺑﻮد ،و آن زن او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮد .و ﭼﻮن ﭘﺪر ﮐﻨﯿﺰ او را دﯾﺪ ،از ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺷﺎد ﺷﺪ4 .و ﭘﺪر
زﻧﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﮐﻨﯿﺰ او را ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﭘﺲ ﺳﻪ روز ﻧﺰد وی ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد و اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻧﻤﻮده،
آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ5 .و در روز ﭼﻬﺎرم ،ﭼﻮن ﺻﺒﺢ زود ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ ،او ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ رواﻧﻪ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﭘﺪر
ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ داﻣﺎد ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ده ،و ﺑﻌﺪ از آن رواﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ6 «.ﭘﺲ
ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .و ﭘﺪر ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺸﺐ را
ﺑﻤﺎن و دﻟﺖ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ«.
7و ﭼﻮن آن ﻣﺮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ رواﻧﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺪر زﻧﺶ او را اﻟﺤﺎح ﻧﻤﻮد و ﺷﺐ دﯾﮕﺮ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪ8 .و در روز ﭘﻨﺠﻢ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ رواﻧﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺪر ﮐﻨﯿﺰ ﮔﻔﺖ» :دل ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎ و
ﺗﺎ زوال روز ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ «.و اﯾﺸﺎن ﻫﺮدو ﺧﻮردﻧﺪ9 .و ﭼﻮن آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ و ﻏﻼم ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ رواﻧﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺪر زﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﮐﻨﯿﺰ او را ﮔﻔﺖ» :اﻵن روز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻏﺮوب ﻣﯽﺷﻮد،
ﺷﺐ را ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ؛ اﯾﻨﮏ روز ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺐ را ﺑﻤﺎن و دﻟﺖ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮدا ﺑﺎﻣﺪادان
رواﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ«.
10اﻣﺎ آن ﻣﺮد ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺷﺐ را ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،رواﻧﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺒﻮس ﮐﻪ
اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﯿﺪ؛ و دو اﻻغ ﭘﺎﻻن ﺷﺪه و ﮐﻨﯿﺰش ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻮد11 .و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﯾﺒﻮس
رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻏﺮوب ﺑﻮد .ﻏﻼم ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺷﺐ
را در آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ12 «.آﻗﺎﯾﺶ وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ اﺣﺪی از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ13 «.و ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﯾﺎ راﻣﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻮﯾﻢ و در آن ﺷﺐ را ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ«.
14ﭘﺲ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﺟﺒﻌﻪ ﮐﻪ از آن ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،آﻓﺘﺎب ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻏﺮوب
ﮐﺮد15 .ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﺷﺐ را در آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ .و او درآﻣﺪ در
ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد و ﻣﻨﺰل دﻫﺪ.
16و اﯾﻨﮏ ﻣﺮدی ﭘﯿﺮ در ﺷﺐ از ﮐﺎر ﺧﻮد از ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽآﻣﺪ .و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن
اﻓﺮاﯾﻢ ﺑﻮده ،در ﺟﺒﻌﻪ ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﮑﺎن ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ17 .و او ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ،
ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺎﻓﺮی را در ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﺪ؛ و آن ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺠﺎ ﻣﯽروی و از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﯽ؟« 18او
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وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ از ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻓﺮاﯾﻢ ﻣﯽروﯾﻢ ،زﯾﺮا از آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ
ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ﯾﻬﻮدا رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،و اﻵن ﻋﺎزم ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد؛ 19و ﻧﯿﺰ ﮐﺎه و ﻋﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻻﻏﻬﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ،و ﻧﺎن و ﺷﺮاب ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ و
ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ20 «.آن ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
»ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﺐ را در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﺒﺮ21 «.ﭘﺲ او را ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮده ،ﺑﻪ اﻻﻏﻬﺎ ﺧﻮراک داد و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ،ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
22و ﭼﻮن دﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻬﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص
ﺑﻨﯽﺑﻠﯿﻌﺎل ﺧﺎﻧﻪ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در را زده ،ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن
ﻣﺮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور ﺗﺎ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ23 «.و آن ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰد
اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﻧﯽ ای ﺑﺮادراﻧﻢ ﺷﺮارت ﻣﻮرزﯾﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ
داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را ﻣﻨﻤﺎﯾﯿﺪ24 .اﯾﻨﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﻣﻦ و ﮐﻨﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺮد ،اﯾﺸﺎن را
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورم و اﯾﺸﺎن را ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ آﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ را ﻣﮑﻨﯿﺪ25 «.اﻣﺎ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﭘﺲ آن
ﺷﺨﺺ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون آورد و او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ او را
ﺑﯽﻋﺼﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ او را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ26 .و آن زن در ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ آﻣﺪه ،ﺑﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ آن ﺷﺨﺺ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺶ در آن ﺑﻮد ،اﻓﺘﺎد ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ.
27و در وﻗﺖ ﺻﺒﺢ آﻗﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راه ﺧﻮد ﺑﺮود و اﯾﻨﮏ ﮐﻨﯿﺰش ﻧﺰد در
ﺧﺎﻧﻪ اﻓﺘﺎده ،و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد28 .و او وی را ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ «.اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب
ﻧﺪاد ،ﭘﺲ آن ﻣﺮد او را ﺑﺮ اﻻغ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد رﻓﺖ29 .و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،ﮐﺎردی ﺑﺮداﺷﺖ و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻋﻀﺎی او را ﺑﻪ دوازده ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،و آﻧﻬﺎ
را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد30 .و ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :از روزی ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﺮده و دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ در آن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺸﻮرت
ﮐﺮده ،ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
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و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ از دان ﺗﺎ

ﺑﺌﺮﺷﺒﻊ ﺑﺎ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺟﻠﻌﺎد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺼﻔﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ2 .و ﺳﺮوران ﺗﻤﺎم ﻗﻮم و ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺒﺎط
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮ زن ﭘﯿﺎده در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﻮم ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ3 .و
ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﻔﻪ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
زﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ4 «.آن ﻣﺮد ﻻوی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ زن ﻣﻘﺘﻮﻟﻪ ﺑﻮد ،در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ ﮐﻪ از آن ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺐ را ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ5 .و اﻫﻞ ﺟﺒﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ را در ﺷﺐ ،ﮔﺮد ﻣﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺮا ذﻟﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺮد.
6و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،او را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدم و او را در ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻻﯾﺖ ﻣﻠﮏ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدم،
زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﺎر ﻗﺒﯿﺢ و زﺷﺖ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ7 .ﻫﺎن ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ ،ای ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﮑﻢ و ﻣﺸﻮرت
ﺧﻮد را اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.
8آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ،و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ9 .و ﺣﺎل ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻌﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺮآﯾﯿﻢ10 .و ده ﻧﻔﺮ از ﺻﺪ و ﺻﺪ از ﻫﺰار و ﻫﺰار
از ده ﻫﺰار از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ آذوﻗﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﺒْﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﺣﺘﯽ ﮐﻪ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
11ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ12 .و اﺳﺒﺎط
اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﭼﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﺮارﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ؟ 13ﭘﺲ اﻵن آن ﻣﺮدان ﺑﻨﯽﺑﻠﯿﻌﺎل را ﮐﻪ در ﺟﺒﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﻢ ،و ﺑﺪی را از اﺳﺮاﺋﯿﻞ دور ﮐﻨﯿﻢ «.اﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ14 .و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺒْﻌﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ15 .و از ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ در آن روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻬﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮزن از ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺳﺎن دﯾﺪه ﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺒﻌﻪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺳﺎن دﯾﺪه ﺷﺪ16 .و از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﭼﭗ دﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻓﻼﺧﻦ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺧﻄﺎ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ17 .و از ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮزن ﺳﺎن دﯾﺪه ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
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18و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ و از ﺧﺪا ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اوﻻ از ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮآﯾﺪ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﯾﻬﻮدا اول ﺑﺮآﯾﺪ«.
19و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﻌﻪ اردو زدﻧﺪ20 .و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن در ﺟﺒﻌﻪ ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ21 .و
ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ از ﺟﺒﻌﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،در آن روز ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻼک
ﮐﺮدﻧﺪ22 .و ﻗﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮد را ﻗﻮی دل ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ روز اول ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ23 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻮم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮآﯾﯿﺪ«.
24و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در روز دوم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪ25 .و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن در روز دوم
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﺸﺎن از ﺟﺒﻌﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﻼک
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮزن ﺑﻮدﻧﺪ26 .آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮم ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ
ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آن روز را ﺗﺎ ﺷﺎم روزه
داﺷﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ27 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .و ﺗﺎﺑﻮت ﻋﻬﺪ ﺧﺪا آن روزﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد28 .و ﻓﯿﻨﺤﺎس ﺑﻦ اﻟﻌﺎزار ﺑﻦ
ﻫﺎرون در آن روزﻫﺎ ﭘﯿﺶ آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون روم و ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮد
ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدارم؟« ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮآی زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺮدا او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد«.
29ﭘﺲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺟﺒﻌﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ30 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﻌﻪ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ31 .و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﻮم
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ،از ﺷﻬﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ زدن و ﮐﺸﺘﻦ ﻗﻮم در راﻫﻬﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺒﻌﻪ ﻣﯽرود ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﺻﺤﺮا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ32 .و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻣﻨﻬﺰم ﺷﺪﻧﺪ «.اﻣﺎ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ راﻫﻬﺎ ﺑﮑﺸﯿﻢ33 «.و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،در ﺑﻌﻞ ﺗﺎﻣﺎر ﺻﻒآراﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮐﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﮑﺎن ﺧﻮد
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ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻌﺮه ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻪ در ﺟﺴﺘﻨﺪ34 .و دهﻫﺰار ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از ﺗﻤﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﻌﻪ آﻣﺪﻧﺪ
و ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
35و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن روز ﺑﯿﺴﺖ
و ﭘﻨﺠﻬﺰار و ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ را از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮزن ﺑﻮدﻧﺪ.
36و ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﺟﺎ داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺟﺒﻌﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ37 .و ﮐﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ ﺟﺒﻌﻪ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ و ﮐﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ زدﻧﺪ38 .و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﮐﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ دود
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ39 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺟﻨﮓ رو ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زدن و ﮐﺸﺘﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ اول از
ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ40 .و ﭼﻮن آن ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺘﻮن دود از ﺷﻬﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن از
ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻪ دود ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود41 .و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻼ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ42 .ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر
ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ راه ﺻﺤﺮا روﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ،اﯾﺸﺎن را در ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ43 .ﭘﺲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﻨﻮﺣﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﯾﺸﺎن را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدﻧﺪ44 .و ﻫﺠﺪه ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺘﺎدﻧﺪ45 .و اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﺤﺮا ﺗﺎ
ﺻﺨﺮه رﻣﻮن ﺑﮕﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮ راﻫﻬﺎ ﻫﻼک ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ
ﺟﺪﻋﻮم ﺗﻌﺎﻗﺐ ﮐﺮده ،دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ46 .ﭘﺲ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن روز از
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺷﻤﺸﯿﺮزن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ47 .اﻣﺎ
ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﺨﺮه رﻣﻮن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﺻﺨﺮه رﻣﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﺎه
ﺑﻤﺎﻧﺪﻧﺪ48 .و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﻫﻞ
ﺷﻬﺮ و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ.
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و ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﺼﻔﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ »اﺣﺪی از ﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را

ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﺪﻫﻨﺪ2 «.و ﻗﻮم ﺑﻪ ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ آﻣﺪه ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺗﺎ ﺷﺎم ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،زار زار ﺑﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ3 .و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﻦ ﭼﺮا در اﺳﺮاﺋﯿﻞ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﺳﺒﻂ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻢ ﺷﻮد؟« 4و در ﻓﺮدای آن روز ﻗﻮم ﺑﻪ زودی
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﺬﺑﺤﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ و ذﺑﺎﯾﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ5 .و
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؟«
زﯾﺮا ﻗﺴﻢ ﺳﺨﺖ ﺧﻮرده ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
6و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺑﺎره ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻣﺮوز ﯾﮏ ﺳﺒﻂ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ7 .ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره زﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردهاﯾﻢ ﮐﻪ از
دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﺪﻫﯿﻢ«.
8و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﻔﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳﺖ؟«
و اﯾﻨﮏ از ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اردو و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد9 .زﯾﺮا ﭼﻮن ﻗﻮم ﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد اﺣﺪی در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد10 .ﭘﺲ ﺟﻤﺎﻋﺖ دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺷﺠﺎعﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،و اﯾﺸﺎن را اﻣﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد را ﺑﺎ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺑﻪ
دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ11 .و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدی را و ﻫﺮ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻼک ﮐﻨﯿﺪ12 «.و در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد ﭼﻬﺎرﺻﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﻮری
ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه و ﻣﺮدی را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اردو در ﺷﯿﻠﻮه ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن اﺳﺖ،
آوردﻧﺪ.
13و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺰد ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮐﻪ در ﺻﺨﺮه رﻣﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ
دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ14 .و در آن وﻗﺖ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ از زﻧﺎن ﯾﺎﺑﯿﺶ ﺟﻠﻌﺎد زﻧﺪه
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن دادﻧﺪ ،و ﺑﺎز اﯾﺸﺎن را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد.
15و ﻗﻮم ﺑﺮای ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺳﺒﺎط اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﻘﺎق ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهﺑﻮد.
16و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :درﺑﺎره زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻧﺎن از ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ؟« 17و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﻄﯽ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺤﻮ ﻧﺸﻮد18 .اﻣﺎ ﻣﺎ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داد زﯾﺮا ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده،

ﮐﺘﺎب داوران  /ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ

406

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ دﻫﺪ19 «.و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﮏ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺷﯿﻠﻮه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق راﻫﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺖﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻢ ﻣﯽرود ،و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻟﺒﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻋﯿﺪی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ20 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮوﯾﺪ در
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ21 ،و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻨﮏ اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﺷﯿﻠﻮه ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻗﺺﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
رﻗﺺ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ درآﯾﯿﺪ ،و از دﺧﺘﺮان ﺷﯿﻠﻮه ﻫﺮﮐﺲ زن ﺧﻮد را رﺑﻮده ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮود22 .و ﭼﻮن ﭘﺪران و ﺑﺮادران اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ زﻧﺶ را در ﺟﻨﮓ ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،و ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺪادﯾﺪ ،اﻵن ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ23 «.ﭘﺲ ﺑﻨﯽﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از رﻗﺺﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
زﻧﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده ،رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ،
ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ24 .و در آن وﻗﺖ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﻂ ﺧﻮد و
ﺑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ.
25و در آن اﯾﺎم در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮد و ﻫﺮﮐﺲ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﻣﺪ،
ﻣﯽﮐﺮد.
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